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يُسررر مجروريررة الرباايررل ا حتاديررة أف ضيرررأل مل وملررية األمررم املتحرردة السررامية  قررو  ا  سرراف  
عن أتييدها للتوصيات املقدمة إىل البلرد   اوولرة اللاللرة مرن ا سرتيراو الردورم الابراملا ابسرتلنا  

 حتري  الري 142-136؛ و110-136؛ و99-136؛ و20-136: ما يتيلق ابلتوصيات التاليرة
 :وفيما يلي ضيليقات حكومة الرباايل على بيض التوصيات الي ضؤيدها. حكومة الرباايل علماً هبا

األجا ب  قا وفحمل  ا الذم حلقا وف اهلجرةاملدرجة   األخرية  ةجتيل اليقوب -136-9
اوديرد إىل ويسرتند القرا وف . ا الرباايل   مقدمة الدول الي حتمي حقرو  املرراجرين1980ليام 

للمرررررراجرينا وا ررررروار ا جتمررررراعيا و برررررذ  رررررره  لمررررررملرررررماف ا دمرررررا  ا جتمررررراعي والرررررو ي ي وامل
ا ض اقيرررة الدوليرررة  مايرررة حقرررو  مجيررري اليمرررال املرررراجرين وأفرررراد ا وفقررراً ملبررراد  هومنيررر األجا رررب

 .16-136ا ا ظر 189وفيما يتيلق ابض اقية منظمة اليمل الدولية رقم . أسرهم
 ا298/2015مابرررررور املرسرررروم التابرررررييي رقررررم  املررررؤلر الررررو ي حاليرررراً  نرررراق يُ  -136-15

 .  قا وف البلد مياهدة جتارة األسلحةأحكام  را املتيلق إبد
قيرد املناقابرة الرذم   يرلال ا 627/2017ينص مابرور املرسوم التابرييي رقم  -136-16
وقرد .   قا وف البلد 189ولية رقم اض اقية منظمة اليمل الدإدرا  أحكام  ا علىؤلر الو ي  امل

و رررررص التيرررررديل . أدرجرررررا الرباايرررررل ابل يرررررل    ظامررررررا القرررررا وة قررررروا   ضتما رررررى مررررري ا ض اقيرررررة
اليمررررال املنررررللي    رررري ا قررررو  الرررري يتمترررري هبررررا اليمررررال  مررررن علررررى  72/2013الدسررررتورم رقررررم 

دسررررررتورم التيررررررديل اللتنظرررررريم  150/2015القررررررا وف التكميلرررررري رقررررررم واعُتمررررررد أي رررررراً . اآلخررررررروف
 .72/2013 رقم

علررى  فيررا ً  87لكرري يكرروف الت ررديق علررى اض اقيررة منظمررة اليمررل الدوليررة رقررم  -136-17
و ررذل   املتيلقررة بنقرراابت اليمررلا ظمررة األقرروا   و الا جيررب إدخررال ضتيررريات علررى الوجرره األ مررل

املرسروم  ا ومهراالرو ي رؤل  املر جتررم مناقابرترما حاليراً وهناك مابروعاف . الدستور ا حتادم على
اب رية النقابية ومحايرة املتيلقة  87الذم يوافق على  ص ا ض اقية رقم  16/1984التابرييي رقم 
 وائرررررقالرررررذم يلتررررري الي 369/2005لتيرررررديل الدسرررررتورم رقرررررم اب املتيلرررررق قررررررت امل؛ و حرررررق التنظررررريم
و  اليمررال املررراجرينا قرروفيمررا يتيلررق ح. الرري حتُررول دوف الت ررديق علررى هررذه ا ض اقيررةالدسررتورية 

  .9-136ا ظر 
  جمرال  لقير املنرجري للتو ا  رار النظررم وهو ظم املنرج الو ي الرباايليا تين -136-32

" األخالقيرات واملوا نرة وحقرو  ا  سراف واألمرن اليرام"أربية حمراورا مرن بينررا  حولاألمن الياما 
سربب القترل ب ا توفيما يتيلق حر". واألمن اليام نلاعاتا جتماعي واللقا  والثي و التنور ا "و

 سررررربة م ويرررررة عررررردم حتديرررررد  ي  َّرررررلا ولكرررررن يتواصرررررل برررررذل اوررررررود مرررررن أجرررررل ض اديررررررااملقاومرررررةا 
 . خن املرا

ضيليرررررل  ظرررررام  ابسرررررم ا امليرررررروا أي ررررراً 288/2010-12حيررررردد القرررررا وف رقرررررم  -136-36
أصررل أفريقرري املسرراواة ال يليررة    ا إجرررا ات ضك ررل للسرركاف املنحرردرين مررناملسرراواة برر  األعرررا 

عن مكافحة التمييل وغريه مرن أ ركال  ف الً  اباعةاال رص وا قو  ا ثنية ال ردية واوماعية وامل
ا جررا ات الري ض رمن هرذه  ا عتبرار عنرد اذرا  املنظرور اونسراة   ُوملريوقرد . ثيالتي ب ا 

 ضكافؤ ال رص.
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الررذم ي رررو علررى  424/2013-6القررا وف رقررم  حاليرراً  الررو ي ؤلرينرراق  املرر -136-39
ف و ملليرررات وملليررر الررري يقررري ملرررحيتراالرعايرررة ال رررحية ا خلرررار ا للامررري حرررا ت الينررر   دوائرررر

 .اونسي ومتايرو اهلوية اونسا يةامليل  وملدوجأ خاٍص من و 

 نذيلرررررررررال 310/2014و 582/2014-7رقرررررررررم   القررررررررا و  ايررررررررنص مابرررررررررروع -136-40
رر الررو ي علررى مياقبررة مرررضكا جرررائم التمييررل أو التحيررل علررى أسررا  امليررل  ؤلراملرر   اف حاليرراً يناقاب 

 .اونسي أو اهلوية اونسا ية
حقرو   يردافالتلقير    م را وفيمرا يتيلرق إبد. 40-136و 39-136ا ظر  -136-67

سياسررررت  اعتمررررد ما  يُترررروخنى ضن يررررذ هرررراض  التوصرررريت    إ ررررارا  سرررراف   املنرررراهج املدرسرررريةا 
 ".الي حتمي و"مابرور املدرسة " قو  ا  ساف امليلا  اواميي": احكومة الرباايلا ومه

.  ظرام السرجوف لتيرُّردل ا كومة ا حتادية األموال إىل الوحدات ا حتاديرة حتون  -136-74
ملنررري التيرررذيب ومكافحتررره  القرررا وف الرررذم ينابرررا النظرررام الرررو ي املن ررروص عليررره  وعلرررى النحرررو 

ا ينبترري للحكومررة ا حتاديررة أف ضابررجي وضوجرره وضرردعم إ ابررا  ورراف (874/2013-12القررا وف )
ا روارا سربل  يسرريومرن أجرل ض. إ ابرائرا فيليراً ة يمسرؤولاحتادية ل وحدة ضتوىل  وآليات إقليميةا و 

 .إىل النظام الو ي ا   مامللوحدات ا حتادية وا جي
136-75-  

و   . ى  ظرررام السرررجوفالرباايرررل اب اجرررة املاسرررة إىل إدخرررال حتسرررينات علررر ضقررررن  )أ( 
ضتررر ل  صرررال  النظرررام الرررو ي للسرررجوفا و إب املينيرررة لجنرررةالا أ ابررر ا 2017ينررراير / رررا وف اللاة

 قررينموض. التن يذيررة والتابرررييية والق ررائيةا اب ملررافة إىل انتمرري املرردة سررللاتعررن ال ممررلالً  34 مررن
فيمرررا يتيلرررق بتحررردي   ضن يرررذ ا لرررة الو نيرررة ل مرررن اليرررامالرررو يا وضرصرررد  اللجنرررة  ظرررام السرررجوف

 ؛النظام وضر يدها وض ي مقرتحات لإلصال 
 وسرجن واحرد   يرلال    رور ضابتيليةا أربية سجوف احتادية ضوجد   الرباايل )أل( 
  تظرا    يرد ت او  يوجرد سرجل مل. سجوف أخرر  مرن املقررر بنا هرامخسة هناك ا  ابا ا و 

ومبوجررب القرررار . سررنة علررى ا لالقرره 11الررذم مرررت  نظررام السررجوف ا حتررادمل التابيررة سررجوفال
 الررررذين ضسررررتقبلرم عرررردد ايتجررررلينيكرررروف ا جيررررب أف (671/2008-11القررررا وف رقررررم )القررررا وة 

 ؛دوف اليدد الذم ضسم  به  اقُترا ا ستييابية الكاملة السجوف ا حتادية
علرررى مسرررتو  الدولرررةا ضابرررجي ا كومرررة ا حتاديرررة  القائمرررة ظمنُ فيمرررا يتيلرررق ابلررر ) ( 

ا 2016و 2007و  ال رررتة مررا برر  عررامي . ابلابرررا ة مرري ا كومررات ايليررة حتسرر  السياسررات
عمليررات منابرر ت و  105 وضرردير ا كومررة ا حتاديررة حاليرراً . و ي ررة  رراغرة 16 534 اسررُتحدثا

 ؛و ي ة  اغرة جديدة 43 444 استحداث سيؤدم إىل وهو ماللمرافقا  ضوِسية
ة مرجييرررررة ومابررررراريي هندسرررررية ميماريرررررمابررررراريي  جمرررررا ً ضررررروفر ا كومرررررة ا حتاديرررررة  )د( 

ضتكيرر  مرري  احتجرراا للررذ ور وا  ث نابرر تامليلا يررة مررن أجررل ضابررييد م بابرر فوجررداول بيررا ت 
روا  ررر أ سررنة تللبررات الرري ضقت ررياملمرري  وضتما رررىاملناخيررة   البلرردا و مجيرري املنررا ق األحيائيررة 

 ظرررام  ررربه  إ رررار تابرررييد مرافرررق للمحتجرررلين  ب املتيلرررق ابرررروراملإعرررداد  وجيررررم حاليررراً . السرررجن
 . م تو 
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وميكرن . لحرد مرن عردد السرجنا دولة الرباايل جمموعرة مرن ا جررا ات لاذذت  -136-78
  النظرررام  ررربه امل ترررو ؛  و رررائ  الابررراغرةاايدة عررردد ال: ا جررررا ات التاليرررة ضسرررلي  ال رررو  علرررى

ضن يرذ ا لرة الو نيرة و ؛ وضلبيرق ضردابري وعقروابت بديلرة؛ ةا لكرتو ير واملراقبرةجلسات ا سرتمار؛ و 
 .ل من اليام

  ا  ررررررار القررررررا وة الرباايلرررررري أُدر    085/2007-6املرسرررررروم رقررررررم بواسررررررلة  -136-85
ملرررة أو ناه رررة التيرررذيب وغرررريه مرررن ملرررروأل امليامل األمرررم املتحررردة ا ختيرررارم  ض اقيرررة الربوضو رررولُ 

وستن رم الرباايرل هرذا اليرام إىل جمموعرة أصردقا  قواعرد . اليقوبة القاسية أو الالإ سرا ية أو املرينرة
الدورة السادسة واليابرين للجنة األمم املتحدة ملني اورمية واليدالة  مبناسبة ا يقاد يلسوف ما ديال 

 .اونائية
 .74-136ا ظر  -136-87
. و نيرررررة لتيليرررررل التنرررررور    ظرررررام اليدالرررررة اونائيرررررة وملررررري سياسرررررة جيررررررم حاليررررراً  -136-90

خبردمات استابرارية ضقنيرة متخ  رة     ررا ة مري األمرم املتحردةا اواستيا ا ا كومرة ا حتاديرة
السياسررة بابرر ف مبرراد  م رراهيم و "  صررورة الوثيقررة املينو ررة النتيجررة األوىل جررا ت و . هلررذا الترررو

املوقررري الابررربكي لرررواارة  وميكرررن ا  رررالر عليررررا علرررىا "الو نيرررة للتنرررور    ظرررام اليدالرررة اونائيرررة
 .اليدل
إىل محايررررة ال  ررررات   رررردا السياسررررات اليامررررة الرررري اعتمررررد ا حكومررررة الرباايررررل -136-94

   344/2017-13القررا وف رقررم  صرردرلسررجيناتا اب وفيمررا يتيلررق. ملرري اً   رردا جتماعيررة األ
مرررن قرررا وف ا جررررا ات  292ملرررادة ا واحررردة إىل فقررررةالرررذم ُأملررري ا فيررره ا 2017أبريل / يسررراف

ا و رذل  املخراو والوملري أثنرا ا وامرل  اسرتخدام األصر اد لتقييرد أيردمظر حت ااونائية الرباايلي
 .الن ا  فرتة خالل
منلقررررة الياصررررمة   بررررر مج جلسررررات ا سررررتمار أثنررررا  ا راسررررة عقررررب ضلبيررررق  -136-101

وحردات ال  مجيري    ضن يذ هذا الررب مجا 2015أ توبر /ضابرين األول 14   ا ُ رراا حتادية
  .27 رال يةا حتاد
ا علررررررى املسررررررتو  ا حتررررررادممكتررررررب ايررررررامي اليررررررام مررررررا يقدمرررررره اب ملررررررافة إىل  -136-104

علرى  مروميالي دمات الدفاروحدة خ 27البالغ عددها  يةوحدات ا حتادالمجيي ضوفر ا حتادما 
 .مستو  الو ايت

مابررررررررررررور القرررررررررررا وف  2016  عرررررررررررام  الابررررررررررريو  ا حترررررررررررادماعتمرررررررررررد جملررررررررررري  -136-105
بوصررررررر ه مابررررررررور القرررررررا وف     جملررررررري النرررررررواألا وهرررررررو قيرررررررد املناقابرررررررة حاليررررررراً 554/2011 رقرررررررم
 إ ابررا مررن خررالل ال ررندو  الررو ي للسررجوفا لررول ا كومررة ا حتاديررةا و . 6620/2016 رقررم

وقرررد أقامرررا . لكرتو يرررةلمراقبرررة ا  رررل لمرا  إ ابرررا  عرررن مرا رررل متكاملرررة لليقررروابت البديلرررةا ف رررالً 
ل متكاملررررة ابسررررتلمار إمجررررا  مرا رررر  ابررررا   و يررررة 19ا كومررررة ا حتاديررررة ابل يررررل  رررررا ات مرررري 

ضسررلي  ال ررو   ومررن املرررم أي رراً . السررنوات السررا املاملرريةخررالل مليرروف رايل براايلرري  36 قرردره
 حرددلرذم اا و 2016أبريل / يسراف 28 ادر عن واارة اليدل   ال 495 ابر املرسوم رقم  على

السياسررة الو نيرررة لليقررروابت البديلرررة مرررن أجررل وملررري إجررررا ات ومابررراريي واسررررتاضيجيات ملكافحرررة 
 . بديل للحبي  اعتماد هنج ض ا يالبديلة مي  بي اوماعي وضوسيي  لا  ضلبيق اليقوابتا 
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و قاعردة . بر مج محاية املدافي  عن حقو  ا  ساف   مجيي أحنا  البلد يُن َّذ -136-114
  اوررررائم  اخت ررراص التحقيرررقلرررو ايت ا حتاديرررة ضسرررِند القررروا   واأل ظمرررة الرباايليرررة إىل اعامرررةا 

خت راص ا  او  حا ت استلنائيةا ميكن للمدعي اليرام أف يللرب  قرل هرذ. ومقاملاة مرضكبيرا
 .من ايا م ايلية إىل ايا م ا حتادية

 .121-136ا و118-136ا و116-136ا و136-115 
 .114-136ا ظر  

. علررى مجيرري أ رركال الررر  املياصرررةجرودهررا للق ررا   ضواصررل حكومررة الرباايررل -136-124
ممارسرة جيردة  ةاملياصرر  سرخرةملكافحة ال فريق الت تي  املتنقل ا اص اليملية الي ين ذهاابكل وض

بلرداف أخرر  لب  ل خرب راا التيراوف التقري قد أاتحا الرباايلا و . ا انتمي الدو اعرت حتظى اب
 .  هذا انال

املتيلررررق  2014بروضو ررررول منظمررررة اليمررررل الدوليررررة ليررررام مناقابررررة  رم حاليرررراً جترررر -136-127
 ؤلرإحالترره إىل املرر قبررل   حكومررة الرباايررل ةالتن يذيررمسررتو  السررللة  علررى ربميمررل اوررالابض اقيررة 
القنرررروات  املتخررررذة   إ ررررارعرررردد مررررن املبررررادرات  يرررراً ويوجررررد حال. ملناقابررررته بابرررركل أعمررررق الررررو ي

واب ملرررافة إىل . مررري الربوضو رررول والررري ضتوافرررق لرررام التوافرررقالقا و يرررة للق رررا  علرررى اليمرررل اورررربما 
اض اقيترررا منظمرررة  :ا وهررريذا املوملرررورهبررر املتيلقرررةا ض اقيرررات الرئيسرررية  إىلالرباايرررل  ا  رررما لررر ا 

ابلرررر ؛ وا ض اقيرررة  ا اصرررة 1929؛ واض اقيرررة األمرررم املتحررردة ليرررام 105و 29اليمرررل الدوليرررة رقرررم 
 ف؛ واض اقية جني  املتيلقة ابلر .األمريكية  قو  ا  سا

روا مابراهبة لظرروا اب ملافة إىل ا جرا ات الرامية إىل مكافحة اليمل     -136-130
املن روص عليررا   ا لرة و يرة عرادة ا دمرا  والوقاالوسرائل الك يلرة إبحكومة الرباايرل الر ا ضوفر 

- لت هيررل املررري والرعايررة الن سرريةترروفري ااذررا  ضرردابري لإىل جا ررب ا السررخرةالو نيررة للق ررا  علررى 
السررررجل املوحررررد للررررربامج ا جتماعيررررة  ويت ررررمن. اليمررررل ا جتماعيررررة وإعررررادة ا دمررررا    سررررو 

ا وضرمري بابركل خراص ليامرةالرربامج ا إ رار إدرا  األ خاص الذين مت إ قرا هم  إجرا ات ضتي  
 . إىل ضلبية احتياجا م

لرررررق املتي 287/2016التيرررررديل الدسرررررتورم رقرررررم  ينرررراِق  املرررررؤلر الرررررو ي حاليررررراً  -136-148
رر وسيسرراهم هررذا . ل الرردخلإبصررال   ظررام ال ررماف ا جتمرراعيا والررذم سرريقلل مررن احنرافررات ضر ُّ

التقررارأل برر  الررنظم ال ررريبية للقلرراع  اليررام ضسررريي  مررن خررالل الت رراوت ا صررال    ا ررد مررن
الررري يسرررت يد منررررا  وضقلررريص مقررردار املرررلاايا ح رررول علرررى املرررلاايدىن للاألسرررن الوا ررراصا وحتديرررد 

 .املبالغ املدفوعة أل د النا  فقراً  وا بقا  علىا األغنيا 
مي ا رد األدىن مرن ا   را  ا كرو  95/2016التيديل الدستورم رقرم ي من  -136-155

 2017  عرام  يردافإىل اايدة الن قرات   هرذا امل وهرو مرا يرؤدم فيليراً   جمال الرعاية ال رحيةا 
 ارض يراالري التردابري وا ردمات ال رحيةا علرى بسبب ضتيري  ريقة حساأل ا رد األدىن لإل  را  

 10ها برررلايدة ضقريبيرررة قررردر  أم ا  املائرررة مرررن صرررا  ا يررررادات الراهنرررة 15إىل    املائرررة 13مرررن 
 مليار رايل براايلي. 114ية مجالا  وبلتا قيمترامليار رايل براايليا 
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  خمتلر  النظام ال رحي املوحرد ح رول اوميري علرى الرعايرة الكاملرة  ي من -136-156
اليرقيرررررة  -الق رررررااي ا ثنيرررررة  يراعررررريالرررررذم   إىل مبررررردأ ضيليرررررل ا   ررررااالتيقيررررردا اسرررررتناداً درجررررات 
 .واونسا ية

ستواصرل الدولرة الرباايليرة ملرماف ا جرراو وفقاً للقا وف امليمرول بره   البلردا  -136-158
أم   حررا ت ا مررل بسرربب ا غت رراألا إ ا مل يكررن هنرراك سرربيل آخررر  املرر موف وميرري النسررا ا
 .حالة األجنة املنيدمة الدماغو   ا  قا  حياة املرأة ا امل

 .158-136ا ظر  -136-160
 .158-136 ظر ا -136-161
قرررا وف ابسرررم  علرررى املسرررتو  الابرررياا امليرررروا 340-11القرررا وف رقرررم يلبرررق  -136-177

آليررات ملنرري الينرر  املنررل  هررذا القررا وف أ ابرر  قررد و  .2016ا   الرباايررل منررذ عررام "مرراراي دا بينرررا"
 ُأحرراوقرد . ذه املسر لةهبر املتيلقرةللدسرتور ا حترادم وال ركوك الدوليرة  املرأةا وفقراً  علىواألسرم 

أ ركال مرن  اً لليقوبرةدمابردنِ   ركالً  نسرا قترل ال القرا وف حينما اعتررب 2015جديد   عام  ضقدم
 2015و  ال ررررتة مرررا بررر  عرررامي (. 104/2015-13ا رقرررم نسرررا قرررا وف قترررل ال)جررررائم القترررل 

املبرراد  التوجيريررة الو نيررة املتيلقررة ابلتحقيررق   وفيررات  احتاديررةا   ررذت مخرري وحرردات 2016و
. اونسراةنظرور امل مراعيرًة    لر اجتة عن الين  ومالحقة املسؤول  عنررا وحمرا مترم النسا  الن

واب ملررافة إىل  لرر ا . ثررالث و ايت أخررر  وهررذه املبرراد  التوجيريررة هرري اآلف قيررد ا عتمرراد  
اللررررواا يررررواجرن م رررراعب لنسررررا  ل ائرررردة ااألعمررررال املرررردرة للرررردخل  ا كومررررة ا حتاديررررةابررررجي ض

 .اقت ادية
إ ررررررررارة إىل  177-136إىل التيليقررررررررات علررررررررى التوصررررررررية  أف ض رررررررراا ينبترررررررري -136-181
الذم يردا ا [عن  النسا ا اليي  دوف] "MULHER, VIVER SEM VIOLÊNCIA" بر مج

  الوحردات [ ُدور النسا  الرباايليات] "Casas da Mulher Brasileira"إىل إ ابا  ما ييرا ابسم 
 وبلتررا أعمررال البنررا    أربرري الرردورا حررا اآلف ثررالث مررن هررذهوقررد فُتحررا . 27 الررر ا حتاديررة
خرر   أي رراً وهنرراك . محررالت ضوعيررةوضررنظنم ا كومررة ا حتاديررة أي رراً . النرائيررة منرررا مرحلتررراأخررر  

 .[180 رقم ا ض ال] 180 على املرأةا وهو القرصلإلبالغ عن حا ت الين   اض ال مبا ر
ؤلر الو يا وهو املن ة الدميقرا ية املؤهلة ابمتياا يناق  امل  الوقا ا املرا  -136-206

  جملري الابريو   15/2015املقررت  املتيلرق ابلتيرديل الدسرتورم رقرم لالمللالر هبذه اليمليرةا 
 .  جملي النواأل 32/2015املقرت  املتيلق ابلتيديل الدستورم رقم و  اا حتادم
ال ماف ا جتماعي إىل مبدأم ا   راا  ملااييستند من  ا ق الدستورم    -136-121

 مررن   املائررة 69.2 يابرركل املنحرردروف مررن أصررل أفريقرري   الوقررا ا املررراو . اسررت ادة اوميرريو 
 –املوحرد للرربامج ا جتماعيرة  ا كومرة ا حتاديرة سرجلمسرجل   مليوف  خص  80.3 جممور
 .ات الدخل املنخ ضألسر  لرئيسية لتحديد وضر يل السياسات املينية اباألداة اوهو 

    


