
 

GE.22-13672 (A) 

 اإلنسان   حقوق  مجلس

 الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق

 واألربعون  الحادية الدورة

 2022  الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 5/1  اإلنساان  حقوق  مجلس  بقراري  عملا   المقدم  الوطني  التقرير  
 *16/21و

 البرازيل  

  

 رسمي. تحرير دون  من الوثيقة هذه  تصدر *

 
 A/HRC/WG.6/41/BRA/1 المتحدة األمم

 
 Distr.: General العامة  الجمعية

1 September 2022 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/41/BRA/1 

GE.22-13672 2 

 المحتويات
 الصفحة  

 3  ............................................................................................ المنهجية وعملية التشاور - أولا  

 4  ............................................ التطورات في اإلطارين المعياري والمؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها - ثانياا  

 5  ......................................... تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها ومتابعة الستعراض السابق واستمراريته - ثالثاا  

 5  ..................................... الصكوك الدولية والتوصيات العامة والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

 6  ......................................................................... الحد من الفقر والتنمية الجتماعية  

حماية فئات محددة )المنحدرون من أصلللللللي أفريقيو والشلللللللعوس األصلللللللليةو والنسلللللللا و واأل للللللل ا   وو اإلعا ةو    
 9  ....................................................................... واألطفال والمراهقونو ومجتمع الميم( 

 13  ................................المهاجرون والالجئون والمدافعون عن حقوق اإلنسان ومكافحة التجار بالبشر  

 14  .......................................................................... األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

 15  ......................................... األمن العام ومكافحة التعذيب ونظام العدالة ومكافحة العمي القسري   

 15  .......................................................................... الحق في الصحة والسكن والتعليم  

 18  .......................................................................................... األولويات الوطنية الرئيسية - رابعاا  

 19  ............................................................ التو عات والطلبات  : بنا  القدرات والمساعدة والدعم التقنيان - خامساا  

 
 



A/HRC/WG.6/41/BRA/1 

3 GE.22-13672 

 التشاور وعملية  المنهجية -أوالا  

  الصلادرة  بالتوصليات يتعلق فيما البرازيي في اإلنسلان  حقوق  عن المعلومات  أهم الوثيقة  هذه تجمع -1
ي و د  الشللللللللامي. الدوري   لالسللللللللتعراض الثالثة  الجولة في  من كبيراا  جز اا  بالفعي المدة  منتصلللللللل   تقرير  فصلللللللل 

 الوثيقلة  هلذه البرازيلي  سللللللللللللللتقلدم وللذلل و  ؛2019  علام  حتى (2017) الجوللة بلدايلة  منلذ  الحلاصللللللللللللللللة التطورات
 الفترة. تل  بعد ظهرت التي الجديدة البيانات جانب إلى المعلوماتو  لتل  استكمالا 

 بالطابع  اتسلاماا   األكثر هي البرازيي في  الشلامي الدوري   لالسلتعراض  الثالثة  الجولة أن المؤكد  ومن -2
  خالل من السلللللتعراضو بآلية التزامها  تعزيز إلى الرامية البرازيي  مبادرة أدت  و د  اإلطالق. على  التشلللللاركي

  اآللية  عبر الوطني الصللللللللللللللعيد على المعلومات نقي إلى والسللللللللللللللعي مرة  ألول المدة منتصلللللللللللللل   تقرير  تقديم
 المجتمع  دم  ل و على وعالوة الفاعلة. الجهات م تل  ات ذتها التي  اإلجرا ات  من  سللسللة إلى المذكورةو
 الدوري  لالسلللللللتعراض  البرلماني المرصلللللللد النواس  مجلس  أنشللللللل  كما المدة. لمنتصللللللل   الموازي   تقريره المدني
 اإلنسان. لحقوق  السامية المتحدة األمم مفوضية  من بدعم المرصد هذا ُأنشئ   و د الشامي.

 إعداد عن المسللللللؤولة اإلنسللللللانو وحقوق   واألسللللللرة المرأة   وزارة أرسللللللل  الوثيقةو هذه صلللللليا ة ولدى -3
  وفحص  بتجميع البداية في  و ام  حكومية. وكالة  25 إلى اسللتشللارات اإلنسللانو حقوق  عن الدولية  التقارير
  ل و  وبعد  الماضللللية.  والنصلللل   األربع  السللللنوات في الوكالت هذه من بالفعي  تلقتها  التي المعلومات جميع
  الوكالت  جميع   للللللللارك  و د واردة. توصللللللللية  لكي وفقاا  المعلومات هذه محتويات  وت كيد  بربط  الوزارة   ام 
  الوزارة  طلب   ل و إلى  وباإلضللللافة لذل . وفقاا   لالسللللتشللللارات  واسللللتجاب  العملية في اسللللتشللللارتها تم  التي

  مساهماتهما.  أيضاا    دماا   اللذين  العامو  الدفاع  محامي  ومكتب  اإلنسان  لحقوق   الوطني  المجلس  إلى  معلومات

 األمم    رارات   مراعلللاة   مع   الوثيقلللةو   هلللذه   إعلللداد   في   الوزارة    لللللللللللللرعللل    المسلللللللللللللللاهملللاتو   هلللذه   تلقي   وبعلللد  - 4
 المتحدة.   األمم   ا ترحته   الذي   للتقسيم   وفقاا   التقرير   هذا   نظم  السببو   ولهذا  . 115/ 49و   119/ 17و   21/ 16 المتحدة 

 على   متنوعةو  مؤسلللللللسلللللللات  مع  النطاق  واسلللللللعة عامة تشلللللللاور عملية  على  التقرير هذا عرض و د -5
  أدناه. المفصي النحو

  ال ا   اللكتروني المو ع على النطباعات لجمع  التقرير مشللللللللروع  الحكومة نشللللللللر البدايةو وفي -6
 سؤالا   17  تتضمن مهيكلة   به  استمارة  خالل من  وتقريباا   يوماا   50 لمدة اإلنسان  وحقوق   واألسرة المرأة   بوزارة
  "ممتاز"  عبارات الممكنة  التقييم  مصللطلحات وتشللمي  التقرير. هذا  في الهيكي نفس  باتباع  فروعو إلى  مقسللمة
 الردود من المائة في 50 وكان   اإلضللللللللللللافية.  للمالحظات  فارغ حيز  وهناك  كاف" و" ير  و"منتظم"  و"جيد"
 الفارغ. الحيز في ردود أي هناك تكن ولم كافية". " ير المائة في 50و "ممتازة" الواردة

  واألسللرة المرأة   بوزارة  ال اصللة  الجتماعية  الشللبكات  خالل من واسللع  نطاق  على  التقرير  نشللر و د -7
  للمنظملات عنله  الكشلللللللللللللل  الحكومة  طلبل    ل و على  وعالوة  اللكتروني. مو عهلا وعلى اإلنسللللللللللللللان  وحقوق 
 بهدف البرازييو  في المتحدة األمم مكتب إلى ُأرسللللللل   إلكترونية رسللللللالة  خالل  من المهتمة الفاعلة  والجهات
 المشاورات. استمارة في أكبر مشاركة تحقيق

 لحقوق  الوطني  والمجلس التحادي العام المحامي مكتب مثي  الصللللللةو   ات المؤسلللللسلللللات  و دم  -8
 التقرير.  بش ن مالحظاتها اإلنسانو

 في  ال ارجيةو  ووزارة اإلنسلان  وحقوق   واألسلرة المرأة   وزارة   لارك  العامةو  بالمشلاورات يتعلق  وفيما -9
  والبرلمان   المدني المجتمع  عن  ممثلين مع  التقرير  مشلللللللللروع  لمنا شلللللللللة علنية  جلسلللللللللة في  و2022  أيار/مايو
 اإلنسان. لحقوق  الوطني والمجلس
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  وحكومات مؤسلللللسلللللات التشلللللاور عملية تشلللللمي أن على  الحكومة حرصللللل   ل و إلى  وباإلضلللللافة -10
  في مسللاهمات  فيها  تطلب  التحادية الوليات  جميع إلى رسللمية رسللائي إرسللال  خالل من  والبلدياتو الوليات
 اتحادية  وحدات 8  اسللللتجاب  فقد المبادرةو هذه مثي فيها  تحدث  التي األولى  المرة هي  هذه أن  وبما  التقرير.

  والمراهقينو  واألطفلال  والالجئين  بلالمهلاجرين  المتعلقلة  القضللللللللللللللايلا  التعليقلات  وتنلاولل   وحلدة. 27 أصللللللللللللللي  من
  وي  واأل للل ا   والمسلللنين والنسلللا  الميم  مجتمع إلى  المنتمين  األ للل ا   وحقوق  القسلللري  العمي  ومكافحة
 المتعلقة المعلومات  نطاق توسللللليع  ال تراحات  و لللللمل   واألصللللللية. التقليدية  الشلللللعوس  عن  فضلللللالا   اإلعا ةو
 المرأة. ضد العن  مكافحة مثي لمواضيع  القانوني باإلطار

 النقاش نقي  أجي  من العامو التشللللللللاور نطاق توسلللللللليع إلى الرامية الجهود فإن  المطافو نهاية وفي -11
  السلللللتعراض إبراز من  وتزيد بالهتمام جديرة وخاصلللللةو عامة م تلفةو  مجالت إلى  السلللللتعراض آلية  حول

  وجلسللات  المشللاورات في المشللاركين  من أكبر عدداا  نحقق أن المقبلة  الجولت  خالل ون مي الشللامي. الدوري 
 الوطنية. دون  الهيئات إلى الموجهة الرسمية والرسائي اإللكترونية والستمارات العلنية الستماع

 وحمايتها اإلنسان حقوق  لتعزيز والمؤسسي المعياري  اإلطارين في التطورات -ثانياا  

 و دم اإلنسللللللللللان.  حقوق  لحماية واإل ليمية الدولية  اآللية  مع  التعاون  من  وي   سللللللللللجي البرازيي لدى -12
  لمجلس التابعة المواضيعية  ال اصة  اإلجرا ات جميع  من بزيارات للقيام دائمة دعوة و2001 عام  في  البلدو
 بوليات. المكلفين جانب من الزيارات من  عدد أكبر تلق  التي  البلدان من واحد وهي اإلنسانو حقوق 

  اإلجرا ات من زيارات  أربع  الشللللللاميو الدوري   لالسللللللتعراض األخيرة  الجولة منذ البرازييو تلق  فقد -13
  وي   األ ل ا  ضلد  التمييز على بالقضلا  المعنية  ال اصلة المقررة كروزو أليس - المتحدة لألمم  ال اصلة
  بحقوق  المهق  وي   األ للللللللل ا   بتمتع  المعنية  المسلللللللللتقلة ال بيرة إيروو  وإيكبونوسلللللللللا  أسلللللللللرهم؛  وأفراد الجذام

  فولو  وكليمان  آنذاكو  ال طرة  والنفايات بالمواد  المعني  ال ا  المقرر  تونجاكو وباسللللكوت  آنذاك؛ اإلنسللللان
 البرازيي وتلق   جمعيات.  تكوين حرية في  والحق السللللللللللللمي التجمع حرية  في بالحق المعني ال ا  المقرر
 أو  المعاملة ضلللروس  من و يره التعذيب  لمنع  الفرعية المتحدة األمم  للجنة المسلللتوى   رفيعة تقنية زيارة  أيضلللاا 
 المهينة. أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة

 وفي  .2022-2020 للفترة  اإلنسللللللللللانو  حقوق   مجلس في البرازيي انت اس أعيد و2019 عام وفي -14
 عن  وبلاللدفلاع  اإلنسللللللللللللللانو حقوق   معلايير  أعلى  وحملايلة  بتعزيز  التزامله جلديلد  من  البللد  أكلد  المنلاسللللللللللللللبلةو  تلل 

 البرازيي تقدم   و2021  عام  وفي  انون.الق سللللللللللليادة  ظي في  جيدة  بصلللللللللللورة  تعمي  دولة وبإ امة  الديمقراطيةو
 .2026-2024 للفترة اإلنسانو حقوق  مجلس في انت ابها إلعادة بطلب

 معاهدات   من معاهدة  16  في  طرفاا   البرازيي  تعتبر اإلنسانو  لحقوق  الدولية  بالصكوك يتعلق وفيما -15
 بشللللل ن  الطفي  حقوق  لتفاقية الختياري   البروتوكول  على  التصلللللديق  وجرى   .18 ال  الرئيسلللللية اإلنسلللللان  حقوق 
 تجري   فيهماو  طرفاا  البرازيي  ليسلللللللللللل   اللذين  بالصللللللللللللكين يتعلق  وفيما  .2017  عام  في البال ات  تقديم  إجرا 
  يزال ول  البرازيلي. البرلمان في أسلرهم  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق   لحماية الدولية التفاقية  منا شلة
  والجتمللاعيللة  ال تصلللللللللللللللاديللة  بللالحقوق   ال للا   الللدولي  بللالعهللد  الملحق  لختيللاري ا  البروتوكول  على  التوقيع
 النظر.  يد والثقافية

 الدوليةو   العمي منظمة  إطار في  الثمانيو  األسلللللاسلللللية التفاقيات  من سلللللبع في  طرفاا  البرازيي  وتعد -16
 .189 ر م المنزليين العمال اتفاقية على 2018 عام في صد   أن  بعد
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 إلى  النفا  لتيسللللللللير  مراكش  معاهدة و2018أكتوبر/األول تشللللللللرين في البرازيليةو الحكومة  وسللللللللن  -17
   را ة  في  أخرى  إعا ات  وي  أو البصللللللللللر معا ي أو المكفوفين األ لللللللللل ا  لفائدة المنشللللللللللورة المصللللللللللنفات
 العنصللللللللللللللريلة لمكلافحلة  األمريكيلة  البللدان  اتفلاقيلة    و2022  الثلاني/ينلاير  كلانون  في  سللللللللللللللنل و  كملا  المطبوعلاتو

 التعصب. أ كال  من بذل  يتصي وما  العنصري   والتمييز

 وإلى و2021 عام في اليهودو محر ة  كرى  إلحيا  الدولي  التحال  إلى أيضللللاا  البرازيي  وانضللللم  -18
 .2020 عام في المعتقدو أو الدينية للحرية الدولي التحال 

  تلي اعتبلار أجلي من و13 104 ر م القلانون  2015 علام في صللللللللللللللدر  التطوراتو هلذه  جلانلب وإلى -19
  ُوضللللع   لحقو  و   وفي  البشللللعة.  الجرائم  ائمة  في اإلناث  تي  وإدراج القتي لجريمة  مشللللدداا   ظرفاا  اإلناث
 و 2021  األول/ديسمبر  كانون   20  المؤرخ   10  906  ر م  المرسوم   بموجب   اإلناثو    تي   لمكافحة   الوطنية   ال طة 
 المرأة. ضد العن  أ كال جميع  عن اإلبالغ على الناس تشجيع أهدافها أحد  كان التي

 بهدف 2022 عام إلى 2017 عام من الفترة في  م تلفة   وانين سللللللن   إلى  أيضللللللاا   اإل للللللارة وتجدر -20
 أن  يمكن علاجللة  و لائيلة  تلدابير  ات لا  على  أمورو جمللة  في  القوانينو  هلذه  وتنص  ِبيْنيلا. دا  ملاريلا  لانون   تغيير
 أي  ومصللللادرة  القضللللائيةو  السلللللطة من  لحقة  موافقة  مع  الشللللرطةو  أفراد من  يره أو  الشللللرطة  رئيس يحددها
 المحكمة. من ب مر المعتدي حوزة في نارية أسلحة

 الذي و2021 عام في 14 132  ر م  القانون  سلللللللللللن  الصللللللللللللة  ات  األخرى  المعيارية المعالم  ومن -21
 العقوبة في زيادة  توازيه المطاردةو جريمة  في وسلللللللللللليلة أي  اسللللللللللللت دام أن على  لينص الجنائي  القانون   يغير
 الجنس. أساس على امرأة  ضد الجريمة ترتكب عندما أو ومسناا  أو مراهقاا  أو طفالا  الضحية  تكون   عندما

 الساااااااا ق االساااااااتعراض  ومتابعة  وإعمالها  وحمايتها اإلنساااااااان  حقوق  تعزيز -ثالثاا  
 واستمراريته

 التقسلللليم   الموضللللوع هذا تناول في سللللنسللللت دم المدةو  منتصلللل   لتقرير البرازيي عرض إلى بالنظر -22
 .المنهجي الهيكي نفس  باتباع الوثيقةو لتل  محدثة معلومات توفير أجي من تحديده سبق ذيال المواضيعي

 اإلنسان  لحقوق   الوطنية  والمؤسسات  العامة  والتوصيات  الدولية  الصكوك  

 األمم ومفوض   النواس   مجلس   بين    لراكة  وهو  الشلاميو  الدوري  لالسلتعراض   البرلماني   المرصلد   أطلق  - 23
 . 2020  باط/فبراير  18  في  النواس   لمجلس   رسمية   جلسة   في   رسمياا   اإلنسانو   لحقوق  السامي  المتحدة 

 المدني  المجتمع  عن  وممثلين  حكوميين  موظفين مع  علنية  جلسللللللللللللة 25  عقدت و2021 عام وفي -24
 بعلد  صلللللللللللللليغل   التي  النهلائيلةو  التقلارير  وتتلا  األوليلة.  الموازيلة  التقلارير منلا شللللللللللللللة أجلي  من  دوليينو وخبرا 

  التقارير  عن فضللالا   نصللوصللهاو مع  السللتماعو  لجلسللات الكاملة المحتويات على  الطالع  ويمكن المنا شللة.
 – Relatórios, infográficos e audiências :التالي  العنوان  على  البرتغالية باللغة  النهائيةو الموازية

Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br). 

 في  الشامي الدوري  لالستعراض  البرلماني المرصد  مساهمة المو ع هذا في المتا  المحتوى  ويمثي -25
 تم  التي  نتائجال على المتحدة األمم إطالع وسللللللللللليتم  البرازيي.  في هذه الشلللللللللللامي الدوري  السلللللللللللتعراض  جولة

 المقبلة. الجولة في المساهمة بغية آ ار/مارسو 31 حتى عليها الحصول
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  دورات  جميع  في بنشللاط البرازيي  للارك   الثنائيةو التصللالت  إطار وفي  اإل ليمي  الصللعيد وعلى -26
 وفي المشللللتركةو الجنوبية  السللللوق   عقدتها التي اإلنسللللان بحقوق  المعنية المسللللتوى   الرفيعة  السلللللطات اجتماع

 والشباس. أفريقي أصي من  والمنحدرين األصليين والسكان المرأة  بش ن المت صصة  اجتماعاتها

 10 000,00  بقيمة  اإلنسلللان  لحقوق  األمريكية  البلدان  لجنة إلى  طوعية مسلللاهمة البرازيي  و دم  -27
 البرازيي  و دم  .2020 عام في  بفنزويال  ال اصللة  الرصللد  آلية أنشللطة تمويي دعم  أجي  من  أمريكيو دولر
 اإلنسللللللان لحقوق  السللللللامية المتحدة األمم مفوضللللللية  تنفذها التي  األنشللللللطة  لصللللللال   طوعية مسللللللاهمة  أيضللللللاا 
  في اإلنسللان حقوق   حالة  رصللد دعم أجي من  2021و  2020  عامي  في  أمريكي دولر 10  000,00 بقيمة

 دولر 20  000,00  بقيمة للمرأة  المتحدة األمم لهيئة  طوعية مسلللاهمة   دم    ل و إلى  باإلضلللافة  نيكارا وا.
 .2021 عام في  أمريكي

 االجتماعية  والتنمية  الفقر  من  الحد  

  اسللتثنائية   تدابير و2020  نيسللان/أبريي  2  من  اعتباراا  و13  982 ر م  القانون   حدد و2020 عام في -28
 السللللللللكانو من الفئات أضللللللللع  على 19-كوفيد  جائحة آثار  من  الت فيف إلى سللللللللعياا   الجتماعيةو للحماية

 وكان  مضلللللمونة.  ير أو  من فضلللللة ب جور رسلللللميةو  ير  ا تصلللللادية  أنشلللللطة  في  يعملون   الذين سللللليما ول
 المعونة هذه وُمنح  الطوارئ. معونة إنشلا  هي الجائحة  خالل اعتمدت التي  الرئيسلية  الجتماعية السلياسلة
 أعاله.  المذكور القانون  في  عليها منصللو   منها ثالثة  أ سللاطو  خمسللة  على برازيلي ريال 600,00  و درها
 30 المؤرخ  10 412 ر م  المرسللللللللللللللوم  في عليله المنصللللللللللللللو   التملديد  خالل  من  اآلخران  القسللللللللللللللطلان  وُمن 

 األسلر التحديد  وجه  على  وأفادت المعونةو تضلاعف   الوالدو  الوحيدة األسلر  حالة  وفي .2020  حزيران/يونيه
 امرأة.  تعولها التي المعيشية

  وبصلفة  إيجابياا  أثرت  أن بعد مؤهي مواطن  مليون  68,2  مبا لرة بصلفة  الطوارئ   معونة  واسلتهدف  -29
  للحد  برازيلي ريال  بليون  295 عن  يزيد باسللتثمار و ل   البرازييو  سللكان  نصلل   من أكثر على مبا للرة  ير
 .19-كوفيد جائحة عن الناجمة وال تصادية الجتماعية  اآلثار من

 الجتماعية  الحماية  توفير إلى  حاجة  هناك  تزال ل كان  األولىو  ال مسلللللللللة  األ لللللللللهر نهاية وفي -30
 طوارئ  معونة أنشلللل  الذي  و1/2020 000 ر م الو ائي  التدبير ُوضللللع  ل و على  وبنا   المسللللتفيدين؛ لهؤل 

 إلى الطوارئ  معونة  تمديد ويهدف  أخرى. أ للللللللهر أربعة لمدة ُتدفع  برازيليو ريال 300,00  بقيمة إضللللللللافيةو
 عن الناجمة  ال تصلادية األزمة بسلبب  و2020  عام نهاية حتى السلكان من الشلرائ   ألضلع   الدخي ضلمان
 .19-كوفيد جائحة

   للل ص  مليون   19,2  من أكثر إلى  وتمديدها الطوارئ  معونة وصلللل  و2020 عام نهاية وبحلول -31
 تم  برازيلي ريلال مليلار 106,2 مجتمعلة  المبلال   هلذه وبلغل  األسللللللللللللللريلة.  اإلعلانلة  من   برنلامج من  اسللللللللللللللتفلادوا
 السكان. إلى  تحويلها

 الضلروري  من أنه العامة اإلدارة  رأت و19-كوفيد  جائحة  عن  الناجمة الصلعوبات لسلتمرار  ونظراا  -32
 و1 039 ر م الو ائي  التدبيرُ  أنشلل   ل و  إثر وعلى األ لل ا .  ألضللع  إضللافية  طوارئ  اسللتحقا ات توفير
 الملدفوع  الملاليو  اللدعم  و للللللللللللللملي .2021  لعلام الجلديلدة  الطوارئ   معونلة  و2021 آ ار/ملارس  18  من  اعتبلاراا 
 ريال 250,00)  أسللللاسللللي اسللللتحقاق ‘1‘  :السللللتحقا ات من م تلفة أنواع ثالثة   للللهريةو  أ سللللاط  أربعة على

 من المعيشللللللللية  األسللللللللرة اسللللللللتحقاق  ‘3‘و  برازيلي(؛ ريال 375,00) العزبا  األم اسللللللللتحقاق  ‘2‘و  برازيلي(؛
 برازيلي(. ريال 150,00) واحد   ص
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  اإلضافية.   الطوارئ  ومعونة   الطوارئ  معونة   من  استفاد   الذي   الجمهور   نفس   المالي  الدعم   هذا   واستهدف  - 33
  من    برنلامج  من   اسلللللللللللللتفلادوا  اللذين  لأل للللللللللللل لا    2021 لعلام   الطوارئ  معونلة   في   امتيلازات  من    الممكن  من  وكلان 

  برنامج  من   األسللرة  تلقته  الذي   المبل    من   أعلى  الطوارئ   معونات  مبل   فيها  كان  التي   الحالت   في   األسللرية  اإلعانة 
 . 2020 عام   في   الحال   هو   كما   استوفي و    د  المحددة  األهلية   معايير   تكون   عندما  األسريةو   المن  

ي  األسلللللللرية اإلعانة  ِمن   برنامج  أن إلى  اإل لللللللارة وتجدر -34  قياسلللللللياا  ر ماا  2021 أيار/مايو في  سلللللللج 
 أسرة. مليون  14,69 إلى استحقا ات  بتقديم  يتعلق فيما

 التعلافي تحلديلات تطلبل   األول/أكتوبرو  تشللللللللللللللرين في 2021 لعلام  الطوارئ  معونلة فترة نهلايلة  ومع -35
  األ ل ا   أضلع  يواجهها  التي  الصلعوبات  من  الت فيف بغية الحكومةو من سلريعة  اسلتجابة  الجائحة  بعد

  األسللللللللللللر حماية  أجي من منظمةو بطريقة  ولكن  مؤ تةو أو معزولة بطريقة ليس ال تصللللللللللللادو تعافي  وتعزيز
 المد ع. والفقر الفقر من والحد

 القانون   بموجب اسلُتحدث  الذي البرازيلية المعونة  برنامج  إطالق  خالل من  ممكناا   ل  أصلب  و د -36
  للحكومة  الدخي تحويي سللللللياسللللللة عزز  والذي  و2021  األول/ديسللللللمبر  كانون   29  من اعتباراا  و14 284 ر م

 يوفر أنه حين  وفي الجتماعية. والرعاية  والتوظيف  والتعليم  الصلللللللللحة مزايا ودمج المتطلباتو مع التحادية
 الذاتي الكتفا   تعزيز إلى  أيضلاا  يهدف فإنه  هشلةو أوضلاع من  تعاني التي لألسلر  األسلاسلي  الدخي  البرنامج

 وال تصادي. الجتماعي

 تبسللليط  الرئيسلللية  التطورات أحد كان  البرازيليةو المعونة  لبرنامج المالية  بالسلللتحقا ات يتعلق  وفيما -37
 تسلللللللللللتهدف التي المبكرةو  الطفولة  اسلللللللللللتحقا ات ‘1‘ :التالية الثالث  الفوائد  جوهره في  يشلللللللللللمي الذي هيكلهو
  الحوامي للنسلللللا   الزوجيةو  الحالة  اسلللللتحقا ات ‘2‘و  ؛ لللللهراا  36و  صلللللفر  بين أعمارهم  تتراو  الذين  األطفال

 على التغلب  اسلتحقا ات  ‘3‘و سلنةو  21و  سلنوات ثالث  بين  أعمارهم تتراو  الذين  واأل ل ا  والمرضلعات
 الفرد  دخي متوسللللللللط لها  يسللللللللم   ل  والتي المد عو الفقر  من  تعاني التي  األسللللللللر إلى  الموجهة المد عو الفقر
  الحكومية. الستحقا ات من دخي إضافة بعد حتى لديهاو الشديد الضع  حالة على بالتغلب لألسرة

  برنامج  وهو  التعويضلللللي. النتقال  اسلللللتحقاق اسلللللُتحدث أعالهو المذكورة  السلللللتحقا ات جانب وإلى -38
 عدم ضلللللمان  أجي من الماليةو اسلللللتحقا اتهم  ان فضللللل   الذين  األسلللللرية  المن   برنامج من  ِللمسلللللتفيدين  ُيمن 

 السابق. البرنامج خالل من سابقاا  عليه يحصي كان الذي المبل  من أ ي مبل  على أسرة أي حصول

  19  من اعتباراا  و14 237 ر م  القانون   بموجب ُوضللللللع الذي الطهيو  از معونة  برنامج ُنظم كما -39
  في األسلللر  ألضلللع   المعيشلللية األسلللر نفقات دفع  في المسلللاهمة إلى ويهدف .2021  الثاني/نوفمبر  تشلللرين
  لاز  معونلة  برنلامج  خالل  من  مسللللللللللللللاعلدتهلا  المزمع  األسللللللللللللللر  علدد  بل   و2020   للللللللللللللبلاط/فبراير  وفي  البللد.
  الحكومة  من  إجمالي  باسلتثمار برازيليو ريال 50,00 على  المسلتفيدون   ويحصلي  أسلرة.  مليون  5,58 الطهي

 برازيلي. ريال مليون  279 بقيمة التحادية

  و2021 األول/ديسللمبر  كانون  7 من  اعتباراا  و1 076 ر م الو ائي  التدبير أنشلل     ل و على  وعالوة -40
  ضللو  في  األ لل ا و  ألضللع   إضللافية و ائية  تدابير وضللع من  التمكين  أجي  من  السللتثنائيو  السللتحقاق
 حتى تمديده تم الذي السللللتحقاقو وهذا .19-كوفيد جائحة عن النا للللئة وال تصللللادية  الجتماعية التحديات
 و 2021  األول/ديسللمبر   كانون   29 من   اعتباراا  و 10  919  ر م   المرسللوم   خالل  من  2022 األول/ديسللمبر   كانون 

  األ يو على  برازيليو ريال 400,00بتلقي  البرازيلي المعونة  برنامج  من  تسلللتفيد التي األسلللر لجميع  سللليسلللم 
ل  المبل  من كثيراا   يزيد مما  األسر. إلى المحو 
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  خالل من  أسلللللللرةو  مليون  17,5 البرازيلي المعونة  برنامج سلللللللاعد  و2022  الثاني/يناير  كانون  وفي -41
  مليون   18,01  البرنامج سلللللللللللاعد  و2022  لللللللللللباط/فبراير  وفي  برازيلي. ريال  مليار  7,1   دره إجمالي تحويي
 برازيلي. ريال 402,61 الستحقاق مبل  متوسط  وبل   برازيلي. ريال بليون  7,31  درها ميزانية من أسرةو

 المن    ببرنامج  يتعلق فيما البرازيلية المعونة  برنامج أدخلها التي الرئيسلللللية التحسلللللينات فإن وأخيرااو -42
  وربطه جديدة؛  ومن   ومعونات  اسلللتحقا ات وإنشلللا   المسلللتفيدين؛   ائمة  وتبسللليط  توسللليعهو  في  تتثمي األسلللرية
 لتوفير كافياا  األسللللللللللللر عمي  دخي  تجعي  طرق   عن  والبحث الرياضللللللللللللةو أو العلوم في  الجدارة  لِمن  بمبادرات
  سلللللوق   ودخول الذاتيو  الكتفا  تحقيق على  األسلللللر تل  يسلللللاعد  أن   للللل نه من  وهذا  األسلللللاسلللللي ة.  احتياجاتها
 .اا طوع  البرنامج مغادرة الطوييو المدى وعلى العميو

  أجراا  قيمته   تبل   الجتماعية  للرعاية  فردياا  اسللللللتحقا اا   المسللللللتمرةو  النقدية  السللللللتحقا ات   برنامج   ويعتبر  - 43
  بموجب  أنشللللللللئ   و د   األسللللللللاسللللللللية.  الجتماعية   للحماية  الوطني  النظام   في   يندرج  وهو   الدنياو   األجور  من  واحداا 

  وهو   و 2007/ 6  214  ر م   والمرسللللللوم  الجتماعية  للمسللللللاعدة   األسللللللاسللللللي   القانون  وينظمه   1988 عام  دسللللللتور 
  احتياجاتهم  تلبية   يسللللللتطيعون   ل   والذين  عاماا  65 عن  أعمارهم   تزيد   والذين   اإلعا ة    وي   األ لللللل ا   يسللللللتهدف 
 النقدية السلتحقا ات  على   للحصلول   مؤهالا   الطلب   صلاحب   يكون  ولكي   تلبيتها.   أسلرهم   تسلتطيع  ل   أو   ال اصلة 
 لألجور.   الحالي  األدنى  الحد  من  المائة   في   25 من   أ ي  الفردي  أسرته   دخي   يكون   أن   يجب   المستمرةو 

  المسللللللللللتمرة النقدية  السللللللللللتحقا ات  برنامج من  المسللللللللللتفيدين  بين أجري   التي  البحوث  أظهرت و د -44
  في 79 المسلللللتمرة النقدية  السلللللتحقا ات  من المت تي  الدخي  يمثي  المتوسلللللطو في  :يلي ما (2010 )البرازييو

 النقدية  السللللللللللتحقا ات مدفوعات كان   الحالتو من المائة في  47 وفي  األسللللللللللر؛ هذه  ميزانيات من المائة
 النقدية  السلللللللتحقا ات  برنامج أن إلى أيضلللللللاا  األبحاث أ لللللللارت و د للعائالت. الوحيد  الدخي هي المسلللللللتمرة
   المساواة. عدم من الحد في مهم ت ثير له المستمرة

  بإدراج المسلللتمرة النقدية  السلللتحقا ات  برنامج  في  التشلللريعية التغييرات  سلللمح  و2021 عام وفي -45
 األدنى الحد من المائة  في 50  األسلللللللللللرة  دخي يعادل  فقد  ولذل و  الرعاية.  على  يعتمدون   الذين  األ للللللللللل ا 

  الموحد  الصللللحي النظام يغطي ول  الرعاية  على  يعتمدون  الذين  األ لللل ا   لحالت  بالنسللللبة  أ ي  أو لألجور
  أيضللللاا   التغييرات هذه  أدت و د  بهم.  ال اصلللللة  والرعاية  الصلللللحة نفقات  الموحد الجتماعية  المسلللللاعدة ونظام
 يدخلون  الذين المسلتمرة النقدية  السلتحقا ات  برنامج من بالمسلتفيدين ال اصلة  اإلدماج معونة  اسلتحداث إلى
 لهم. بالنسبة النتقال هذا تسهيي أجي من العميو سوق 

  الحصللللللول  برنامج محي ليحي  البرازيي"  "إطعام  برنامج البرازيلية  الحكومة   دم  و2021 عام وفي -46
  إدراج  الحكوملة  وكفلل   األول/ديسللللللللللللللمبر.  كلانون   29  المؤرخ  و14,284  ر م  القلانون   خالل  من  الغلذا   على

 ال تصللللللللللادي  اإلدماج  وتعزيز األسللللللللللرية الزراعة  تشللللللللللجيع  ‘1‘  :وهي الجديدو  للبرنامج  الرئيسللللللللللية  األهداف
  تنتجها  التي باأل ذية والتوعية السللللللتهالك  تشللللللجيع  ‘2‘و المسللللللتدامو  لإلنتاج  حوافز  تقديم مع  والجتماعيو

 الغذائي األمن انعدام من حالة في يعيشلللللللللون  الذين األ للللللللل ا   حصلللللللللول  تعزيز  ‘3‘و األسلللللللللريةو الزراعة
  الحصللللللول  في اإلنسللللللان  لحق مراعاة  المطلوبينو  والتواتر وبالجودة المناسللللللبةو  بالكمية الغذا  على  والتغذوي 

 والصحي. الكافي الغذا  على

  خاللها  من  يتم مبادرة وهي المتزامن"و التبرع  مع  "الشللللللللرا   خالل من  البرنامج  أهداف أحد ويتحقق -47
  والصلللللللللحةو  والتعليم  الجتماعية  الرعاية  لمؤسلللللللللسلللللللللات  لحقاا  به  والتبرع  المزارعة  األسلللللللللر  من  الطعام   لللللللللرا 
  الصحي. الغذا  على اجتماعي ضع  حالة  من تعاني التي العائالت حصول  يعزز مما
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 ميزانيللة  اعتمللادات  19-كوفيللد  جللائحللة  خالل  البرازيليللة  الحكومللة  اسللللللللللللللت للدملل   و2020  عللام  وفي -48
  دخي  وحماية المدن في الغذائية  اإلمدادات لضلللللللللللمان كوسللللللللللليلة دولر  مليون  100 إلى تصلللللللللللي  اسلللللللللللتثنائية
 األسرية. الزراعة إلنتاج  الرئيسية المنافذ تعد التي والمطاعم الغذائية المعارض إل الق نظراا  المزارعينو

 في الريفي اإلنتاج إدماج معونة اسللتحداث على  الضللو   تسللليط أيضللاا  المهم  من  الصللددو هذا وفي -49
 اسللللللللللللللتحقلا لاا   البرنلامج  هلذا  ويمثلي  .14/2021  284  ر م  القلانون   خالل  من  البرازيليلة  المعونلة  برنلامج  إطلار
 منه  المحدد  والغرض  و للهرياا   برازيلي ريال  200,00  و دره مد عو فقر  في تعيش التي الريفية لألسللر  تكميلياا 
 تحسللللين وضللللمان  البيعو  أجي  من  أو  الذاتي السللللتهالك بغرض سللللوا  اإلنتاجيةو  األنشللللطة تطوير دعم هو

 وال اصة. العامة األسواق في وإدماجها األسر هذه تغذية

 لغرض  اإلنتاج في الهام لدورها  نظراا  الريفية المرأة   لمشلللللللللاركة األولوية السلللللللللياسلللللللللتين  كلتا وتعطي -50
  وتمكينهاو  للمرأة  الذاتي الكتفا  تحقيق إلى تهدف  وسلللللليلة أيضللللللاا  وتل   األسللللللرة.  وتغذية الذاتي السللللللتهالك

 النسا . هؤل  ضد العن  أنواع جميع من الت فيف في  السنينو مر ِ  على  وُتسهمو

  بنوك  8 تجديد  وجرى  الغذائية. المواد نقي  أجي  من   للللللللللللللاحنة 595 ب   التبرع تم و2019 عام  ومنذ -51
د  (؛14/2020 016  ر م  )القلانون   بلاأل لذيلة  التبرع   لانون   على الموافقلة وجرت طعلام. د   المعيلاري  اإلطلار وجلُ
 البرازيلي  )برنلامج  بهلا  المتبرع  األ لذيلة  مقلابلي  الممنوحلة  الملاليلة  الحوافز  إلى  الوصللللللللللللللول  فر  تحلديلث وجرى 
  هناك  كان  لذل و ونتيجة  (.2021الثاني/نوفمبر  تشلللللللللرين في  أطلق الذي  أطبا نا"و على "الغذا  - األخوي 
  كللانون   إلى  2020الثللاني/نوفمبر  تشللللللللللللللرين  من  بللالفترات  مقللارنللة  التبرعللات  في  المللائللة  في  8  بنسللللللللللللللبللة  زيللادة

 .( 1) 2022  الثاني/يناير كانون  إلى 2021  الثاني/نوفمبر  وتشرين  2021الثاني/يناير

 بعد  العسللللللكريةو  المرافق في  وتعليمية رياضللللللية  أنشللللللطة بدورهو الرياضللللللةو  في القوة  برنامج ويوفر -52
  حالة  في سللللنة  18و 6  بين  أعمارهم تتراو  الذين  والمراهقين  لألطفال صللللحياا  طعاماا  ويقدم  المدرسلللليو الدوام

 30  000  البرنامج وي دم للسلللللن(. أ صلللللى  حد  دون   الحالةو هذه )في  اإلعا ة  وي  أو الجتماعي  الضلللللع 
  كلي  ويشللللللللللللللارك التحلاد.  وحلدات  جميع في  موزعين  برازيليلةو ملدينلة 200  حوالي في  والمراهقين  األطفلال  من
 وبسللللللبب  األنشللللللطةو غياس  ظي وفي  يوم.  كي  وجبتين  ويتلقى األسللللللبوع في  مرات ثالث  األنشللللللطة  في  طفي

ت المشاركين أسر تلق  و19-كوفيد جائحة   هرية.  ذائية سال 

  /أيلول  15 منذ  الساري  و 2020/ 1 001  ر م   الو ائي   التدبير   سن  إلى  الصدد  هذا   في   اإل ارة  وتجدر  - 53
  86  300 000,00  إلى   يصلللي  الجنسللليةو   وزارة  لصلللال    الميزانية   في   اسلللتثنائياا   اعتماداا   فت    والذي   و 2020  سلللبتمبر 
 . 19- كوفيد   جائحة   حالة  لمواجهة   برازيليو  ريال 

  والنساااااااا ،   األصااااااالية،  والشاااااااعو   أفريقي،  أصااااااال  من  )المنحدرون   محددة  فئات  حماية  
 الميم( ومجتمع  والمراهقون،  واألطفال  اإلعاقة، ذوو  واألشخاص

 من  بذل  يتصلللللي  وما العنصلللللري   والتمييز العنصلللللرية  لمكافحة  األمريكية البلدان اتفاقية  أصلللللبح  -54
  بصلللللللللفة وتحظى البرازيلي  القانوني  اإلطار  من  جز اا   و2022  عام  في  إصلللللللللدارها  بعد التعصلللللللللبو  أ لللللللللكال

  اإلطلار  تعزيز  خالل  من  التمييزو  لمكلافحلة  البرازيليلة  الحكوملة  توليهلا  التي  األهميلة  يؤكلد  وهلذا  دسللللللللللللللتوريلة.
 وفقاا   عليهاو والمعاقبة  وحظرها  عليها  والقضللللللللا   والتعصللللللللب العنصللللللللرية أعمال  جميع  منع  أجي من  القانوني
 التفاقية. و واعد الدستورية  للقواعد

  في العرقية "المسلللاواة  مشلللروع بد  إلى 5/2021 ر م  التقني التعاون  اتفاق أدى  ل و على  وعالوة -55
 بالمسللللاواة   الوعي زيادة بغية  البتدائية المدارس لمعلمي المسللللتمر التدريب  تعزيز إلى  يهدف  وهو  المدارس".
  .2003  الثاني/يناير  كانون  9  من اعتباراا  و10 639 ر م  القانون  إنفا  في والمسللللللللاهمة  المدارس في العرقية



A/HRC/WG.6/41/BRA/1 

GE.22-13672 10 

 على  بلالتعليم  المتعلقلة  األسللللللللللللللاس  وخطوط التوجيهيلة  بلالمبلادئ  تتعلق  سللللللللللللللابقلة  لاعلدة  القلانون   هلذا   ير و لد
 أفريقي  أصللللللللي من  المنحدرين  البرازيليين  "تاريخ  لموضللللللللوع اإللزامي التدريس  تشللللللللمي لكي الوطني الصللللللللعيد
 البرازيلية. التعليم لشبكة الرسمية الدراسية  المناهج في وثقافتهم"

  الشللللاملة الجتماعية  الحوارات  تعزيز إلى الرامية التالية  اإلجرا ات  إدراج  يمكن  الصللللددو هذا وفي -56
 :المعرفة ونشر

 وعدم  العنصلرية   على  التغلب  وأسلاليب   مفاهيم   :العنصلرية   -   اإلثنية   "السلياسلات   دورة   إطالق  •
 . https://www.escolavirtual.gov.br/curso/417 :على  المتاحة   المساواة"و 

  الشعوس أعمال  جدول  مع التعامي في نهج األساسيةو  الحقوق  إلى  "الوصول  دورة  إطالق •
 .https://www.escolavirtual.gov.br/curso/544 :على تاحةالم األصلية"و

 Governo Federal)  مو ع  على  المتلللاحلللة  البرازيلي"و  الشللللللللللللللعلللب  "أنلللا  حمللللة  إطالق •

homenageia Povos e Comunidades Tradicionais em websérie | 

Ecoamazônia (ecoamazonia.org.br  )ووضللللللللللع المرأةو  ضللللللللللد العن   منع  حول 
  الوطنية  ال طة  بش ن  2021األول/ديسمبر كانون   20 من اعتباراا   و10  906  ر م  المرسوم
 ومنع  مكللافحللة  إلى  تهللدف  إجرا ات  ات للا   ال طللة  هللذه  وتتوخى  اإلنللاث.   تللي  لمكللافحللة
 عوامي  وجود  اعتبارها  في  تضلللللع إ   جنسلللللهنو بسلللللبب العن  عن الناجمة النسلللللا  وفيات
 واإل ليمية  ال تصلللللللادية والحالة الجتماعي  واإلدماج  والعمر اإلثني  واألصلللللللي العرق  مثي

  تبل    اسلتثمارات  ال طة وسلتتلقى المرأة.  ضلع   من  يزيد أن  يمكن مما  وتفاعلهاو  واإلعا ة
 .2023 عام بحلول  أمريكي دولر مليون  150 حوالي

 وهو  البرازيليةو المرأة  دار توسلللليع إلى  اإل للللارة  تجدر المرأةو  ضللللد العن   بمنع  أيضللللاا  يتعلق  وفيما -57
 الجتماعيو النفسلللللللي الدعم مثي العن و لضلللللللحايا  مت صلللللللصلللللللة  خدمات  المكانو  نفس في يشلللللللميو  مرفق

 ال تصادي. الستقالل تعزيز إلى الرامية واإلجرا ات القانونيةو والمشورة

 17 من اعتباراا  10  701 ر م المرسوم أنش   والمراهقينو  األطفال  ضد العن   بمكافحة يتعلق وفيما -58
  القطاعات بين المشتركة  واللجنة والمراهقين  األطفال  ضد  العن   لمكافحة  الوطني  البرنامج  2021 أيار/مايو
 البدني العن   لمكافحة  إجرا ات ات ا   البرنامج هذا  ويقتضللللللللللللي والمراهقين. األطفال  ضللللللللللللد العن   لمكافحة

 للسللللللكان العر ي  - اإلثني المنظور مراعاة مع  والمراهقينو  األطفال ضللللللد  والمؤسللللللسللللللي  والنفسللللللي والجنسللللللي
 تقليدي. مجتمع أو  عب في عضواا  بصفته للطفي المحتملة ال لفية في والنظر  البرازيليين

  تنسللللللليق إلى  قينوالمراه  األطفال  ضلللللللد العن   لمكافحة  الوطني  البرنامج يهدف  ل و على  وعالوة -59
 حمايتهم أجي من والمراهقينو لألطفال اإلنسللان  حقوق  ضللمان إلى الرامية  العامة السللياسللات ووضللع وتوطيد

 والضطهاد. والقسوة المعاملة وإسا ة والعن  والستغالل  والتمييز اإلهمال أنواع  جميع من

 منلذ  برازيليلة  ملدينلة 997 في الوصللللللللللللللايلة  مجلالس  من مجلس 1 620  تجهيز جرى   لل و  وبمراعلاة -60
  البرلمانيةو  التعديالت  من مسللللتمدة برازيلي ريال  ماليين  103  من أكثر اسللللتثمار إلى واسللللتناداا  .2019 عام

 إلى  ووصلللللللللل   الوصلللللللللاية  مجالس إلى  سللللللللللمِ    التي والمعدات المركبات من  مسلللللللللتشلللللللللاراا  5  130 اسلللللللللتفاد
 األماكن. هذه في أعلى جودة  ات عامة خدمة على حصلوا مواطناا  100 000 000 حوالي

وبلالشلللللللللللللراكلة مع منظملة األمم المتحلدة للطفوللة )اليونيسللللللللللللليف( وبلدعم من منظملة طفوللة البرازيليو   - 61
ومؤسللللسللللة "أبرين ")لحقوق األطفال والمراهقين(و ودار كاكي للنشللللرو أطلق  نسلللل ة من تطبيق البرازيي لحقوق  

الكتشلاف والتعلم والحماية"و تسلعى هذه النسل ة من   - "سلاس اإلنسلان متعلقة باألطفال والمراهقين. وتح  اسلم 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/417
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/544
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التطبيق إلى توفير  ناة لالتصللللللللال التفاعلي بحيث يمكن لهؤل  األطفال والمراهقين الحصللللللللول على الوسللللللللائي 
على متجر تطبيقات  الالزمة لطلب المسلللللاعدةو في حالة انتهاك حقو هم. وباإلضلللللافة إلى كون التطبيق متاحاا 

 . Sabe (mdh.gov.br)متا  على عنوان مو ع الويب التالي:   (و فهو أيضاا Sabe – Apps و ي بالي ) 

 للحوار  مسلللللللللللللللاحللة  2021و  2020  عللامي  في  وطنيللة  منتللديللات  أربعللة  عززت   للل و  على  وعالوة -62
  اإل ليميلة اإلجرا ات  دع م  مملا  واللدوليو  الوطني  الصللللللللللللللعيلدين  على  الجيلدة  والمملارسلللللللللللللللات ال برات  وتبلادل

 العامة  السللللللياسللللللات لوضللللللع عناصللللللر توفير  أجي من  القطاعات  بين  والمشللللللتركة  الت صللللللصللللللات  والمتعددة
 البرازيي. في والمراهقين األطفال لحقوق  الرئيسية النتهاكات ومكافحة  بمنع  يتعلق فيما

  220  000  من  أكثر  إلى  ووصلللللللللللللللل   لللللللللللللل ص  10  000  من  أكثر  الوطنيلة  المنتلديلات وجمعل  -63
 كتب عن  األحداث  جميع  وأسلفرت  اإلنسلان.  وحقوق   واألسلرة المرأة   لوزارة  الرسلمية القنوات  خالل  من   ل ص
  تتضلللللللللمن   تقارير أيضلللللللللاا   هناك وكان  المقدمة. الجيدة والممارسلللللللللات  المحاضلللللللللرات من مجموعة مع ر مية

 العامة. السياسات صنع في األخصائيين مساهمات

 بالغة   أخرى  مبادرة  والثقافة  والعلم  للتربية األمريكية  -  األيبيرية  الدول منظمة مع  بالشللللللراكة وُنفذت -64
 بمن  الحقوقو  ضللللللللللللللملان نظلام في  المهنيين  تلدريلب  إلى  يهلدف  اللذي المحمي"و  "الطفلي  برنلامج  وهي  األهميلة
  مجلال في  وتمكينهمو  والمراهقين  لألطفلال  الجتملاعيلة المشللللللللللللللاركلة تعزز  التي البرامج  مع  يعملون   اللذين فيهم

  و"العن   العن " ضلللللللحايا  والمراهقين  لألطفال  الت صلللللللصلللللللات والمتعددة القطاعات  بين المشلللللللتركة  "الحماية
 والجتماعات. والدورات العمي حلقات خالل من والحماية"و العامة ال دمة و"برامج الجنسي"

 لهلا وكان  المراهقلات. حملي من للحلد بحزم التنفيلذية السلللللللللللللللطلة  عملل   الحلاليلةو اإلدارة  بداية ومنلذ -65
  لمنع   الوطني  األسلبوع أنشل  الذي  القانون  على و2019 عام في  الموافقةو مثي  المسلعىو هذا في مهمة  نتائج
 من األول األسللللللللبوع في (و2019  الثاني/يناير  كانون   3  من  اعتباراا   و13 798 ر م  )القانون  المراهقات  حمي

 األدنى الحد يرفع الذي و2019 عام في 13  811 ر م  القانون   إ رار  في الحكومة  نجح  كما   للباط/فبراير.
  "كي المعنونة المراهقات  حمي  لمنع اإلعالنية الحملة  سللللللع  و2020 عام وفي  .عاماا   16 إلى  الزواج  لسللللللن
 المودة مثي  عوامي في  النظر على المراهقين تشجيع إلى وكذل  علميةو معلومات  تقديم  إلى  أوانه" في   ي 

 والمستقبلية. المهنية مشاريعهم في التفكير عند ودعمها األسرة مشاركة على الحصول إلى والسعي

  “.WeProtectالعالمي”  التحال  في بارز  بدور  أيضلللللللللللاا  البرازيي  اضلللللللللللطلع  و2022 عام وفي -66
  والسلللللتغالل  العتدا   ضلللللد   وية  عالمية   لللللبكة إنشلللللا  إلى  و2016 عام في أنشلللللئ  التي المبادرةو وتهدف
 ربحيةو  ير مستقلة  مؤسسة  و2020 عام  في  أصبح و أن بعد  اإلنترن و عبر  والمراهقين  لألطفال  الجنسي
  “ WeProtect” العالمي  التحال  في عضللللللواا   حكومة 98 حالياا   وهناك  خاصللللللة.  خيرية  مؤسللللللسللللللات  تمولها

  وسلمح  دولية.  مؤسلسلات 9و المدني المجتمع منظمات من منظمة  46و  خاصلة   لركة 45 إلى  باإلضلافة
 المستفادةو والدروس الجيدة الممارسات  بتبادل  و2022  حزيران/يونيه في  عقدت  التي  األخيرةو العالمية القمة
  التحال  أعضللا   التزامات  ت كيد أعادت التي  التعاونية  الحلول  بشلل ن اتفاق إلى  التوصللي  عن  أسللفرت أن  بعد

 الر مي. العالم في الجنسي الستغالل مكافحة أجي  من الالزمة  التدابير بات ا 

 طفلي أل  357  لدره  ان فلاض حصللللللللللللللي واإلحصللللللللللللللا و للجغرافيلا  البرازيلي  المعهلد  لبيلانلات  ووفقلاا  -67
 المطلقة(. )بالقيمة 2019و 2016 عامي بين األطفال عمالة في ومراهق

 على  حلديلث  مثلال  هي "2  "توركيسللللللللللللللا  اإلنتربول  عمليلة  فلإن  األطفلالو  عملي  بمكلافحلة  يتعلق  وفيملا -68
 إلى  التحلاديلة الشللللللللللللللرطلة  ُدعيل   و2020  علام  نهلايلة  في  البرازيلي  في جرت  التي  العمليلةو  هلذه  ففي  النجلا .

  األ للل ا   تهريب  ضلللد دولة 20 من أكثر  بين المشلللترك العمي بغرض عمليات  مركز وتنسللليق  اسلللتضلللافة
  إطار في والجريمةو  بالم درات المعني المتحدة األمم مكتب  دعم على العملية  وحصلللللل  بالبشلللللر. والتجار
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  القانوني.   ير  النشاط  هذا تمارس التي  الوطنية عبر  اإلجرامية  المنظمات  لمكافحة  الجنسيات متعدد مشروع
 3  500 حوالي  بتهريب   ام   إجرامية  للللبكات في متورط   لللل ص 200 من  أكثر اعتقال  عن أسللللفرت كما

 وآسيا.  وأوروبا  وأفريقيا  األمريكتين في مهاجر

  لمكافحة  2021 عام في  بدأت التي  "ريسكات" عملية  التحادية  الشرطة نسق  مماثيو  نحو وعلى -69
  ضللللحية كانوا   لللل ص 100 من  أكثر إنقا   عن  أسللللفرت  والتي  أخرىو  مؤسللللسللللات بمشللللاركة القسللللريو العمي
 الواردة الشللللللكاوى   من  نابعاا   مشللللللتركاا  جهداا   ل  وكان .2022  الثاني/يناير  كانون  28 حتى القسللللللريو العمي
 ".180و" "100" المبا ر التصال خطي خالل من أساساا 

 ال دمات بشلللللللل ن  2020  حزيران/يونيه 23  المؤرخة 1 ر م  المشللللللللتركة التوصللللللللية إعداد جرى  كما -70
 والمراهقين لألطفال  األسللاسللي للنظام  امتثالا  ونشللرهاو  األصلللية  الشللعوس  ومراهقي  أطفال إلى  المقدمة العامة
 .19-كوفيد جائحة مواجهة وبغية

  األصلليين  السلكان  ألسلر   ذائية   سللة   أل    400  من  أكثر   وتوزيع    لرا   أيضلاا   البرازيلية  الحكومة  ومول   - 71
  عرقية   أ ليات  إلى   المنتمية   األسللللر  يسللللتهدف  الذي  اإلجرا و   هذا   كفي   و د  . 2021و   2020 عامي   بين   والكيلومبول 
 كويلومبول.   وأطفال   األصليين   السكان   ألطفال  الكافية   التغذية  توفير   الغذائيو  األمن  لنعدام  معرضة 

 القرار  و 2020  عللللللام   في   للعللللللدلو   الوطني   المجلس   نشلللللللللللللر   الميمو   مجتمع   بحقوق   يتعلق   وفيمللللللا  - 72
  المجال   في   القضللائيو  النظام    بي  من   مراعاتها   يجب   وإجرا ات  توجيهية   مبادئ   "يضللع  الذي  و 2020/ 348 ر م 

 عليهم  كمدعى   يتصلرفون   أو  اتهامات   يواجهون   الذين   أو   المسلجونين   الميم  مجتمع   أفراد   بمعاملة  تتعلق   الجنائيو 
 اإللكترونية".   المراقبة   تح    أو   بديلة  عقوبات   يقضون  الذين   أو   حريتهمو  من   المحرومين   أو   المدانين   أو 

 العدالةو تحقيق برنامج نطاق في توجيهية مبادئ 2021 عام في ُنشلللللللللرت  ل و إلى  وباإلضلللللللللافة -73
  :348/2020  ر م  القرار  بشللللللللللللللل ن  التوجيهيللة  "المبللادئ  اسللللللللللللللم  إلى  وبللالنظر  أعاله.  المللذكور  بللالقرار  تتعلق

  المدانين  أو  عليهمو كمدعى يتصللللللللرفون  أو اتهاماتو  يواجهون  الذين  الميم مجتمع ب فراد المتعلقة  اإلجرا ات
  و348/2020 ر م  القرار  تنفيذ  أجي من والقضللللللاة المحاكم إلى مقدمة توصلللللليات :الحرية من  المحرومين أو

  ب فراد المتعلقة  القضللللايا  في  القضللللائية الدعاوى   أسللللس  الوثيقة تتناول للعدل"و الوطني  المجلس عن الصللللادر
 تعريفلات  تضللللللللللللللع  كملا  الملدانين.  أو  عليهم  كملدعى  يتصللللللللللللللرفون   أو  اتهلاملاتو  يواجهون   اللذين  الميم  مجتمع
 القضائي. الجهاز في القرار صنع عمليات لتوجيه  ومعايير

ر   ريثما  ب نه    ضلى  الذي   2019 لعام   العليا   التحادية   المحكمة    رار   إلى   أيضلاا   اإل لارة  وتجدر  - 74   البرلمان   ي نشلُ
  للجرائم   مسلللللللللللللاويلاا   المثليين   ضلللللللللللللد   المفترض  أو   الحقيقي   التمييزي   السللللللللللللللوك   يكون  أن  يجلب   محلددااو    لانونلاا   الوطني 

  بالعرق   المتعلق   التحيز   عن  النا للللللئة   الجرائم   يعرف   القانون  وهذا   . 2018/ 7  716  ر م   القانون   في   عليها   المنصللللللو  
 القسوة.   حد   إلى   يصي  ال ط و  للقتي   مشدداا   ظرفاا   تشكي   السلوكيات   هذه   أن   على  أيضاا   القرار  ونص    اللون.   أو 

  الختيللارات  أن  على  نص  الللذي  و2021  أيللار/مللايو  في  الصلللللللللللللللادر  423  ر م  القرار  أخيراا   وهنللاك -75
 القضلللللايا تدرج أن  يجب الوطنية القضلللللائية  السللللللطة  مسلللللتويات  جميع  في  العموميين الموظفين لقبول العامة
 تقييمه. المراد المحتوى  ضمن  الميم مجتمع برهاس المتعلقة

 من وكالة   ُأنشللللللللل    الجتماعيةو  والرعاية  العمي   وزارة   نطاق  وفي   و 2021 عام   في    ل و   على   وعالوة  - 76
 للجمهور  وتوعويلة   إعالميلة  حمالت   تنظيم   ‘ 1‘  :يلي   ملا   مبلادراتهلا  وتشلللللللللللللملي   العملي.  في   التمييز  مكلافحلة   أجلي 

 التدريب  إعداد   ‘ 3‘و  خاللها؛  من  الشللللللكاوى  العمي   بتفتيش   المعنيون   يتلقى  التي  القنوات  نشللللللر   ‘ 2‘و  ال ارجي؛ 
  التمييز  لمكلافحلة  الوطنيلة   التفتيش  لعمليلات  رائدة   مشلللللللللللللاريع   وضلللللللللللللع   ‘4‘و   الداخلي؛  للجمهور   والعملي  النظري 

  الحوار   تعزيز   ‘ 6‘و   ال للارجي؛   للجمهور   المنزلي   العمللي   على   التللدريللب   إعللداد   ‘ 5‘و   العمللي؛   في   والمضلللللللللللللللايقللة 
 الالئق.   المنزلي  للعمي  الوطنية   الحملة   تنفيذ   ‘ 7‘و   وممثليهم؛   العمي   وأصحاس  العمال  مع   الجتماعي 
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 هذا  بشلل ن المسللتكملة  التشللريعات وتوحيد  العمي في  التمييز بشلل ن  تدريبية  دورة  إعداد حالياا  ويجري  -77
  النظر  مع السلللنو بسلللبب  العمي في  التمييز موضلللوع عن  دراسلللة حالياا  تجري   ل و على  وعالوة الموضلللوع.

 والعرق. الجنسين بين التقاطعات في

 2022 لعام  العمي  تفتيش  وزارة وكيي  ت طيط  في  المنزلي  العمي  مس لة  ُأدمج  و2021 عام  وفي -78
 العمي  لوزارة اإل ليمي  اإل للراف  أجي من  اختيارية مبادرة بصللفته الوطنيو المسللتوى   على سللُينظ م مشللروع في

ذت  الراهنو  الو لل   وفي  الجتمللاعيللة.  والرعللايللة  العللامو  هللذا  وفي  بللالفعللي.  المبللادرة  اتحللاديللة  وحللدات  خمس  نفلل 
 التفتيش. موظفي بين التفتيش إجرا ات نشر بغرض المنزلي العمي بش ن الدراسية الحلقة نظم 

 الممارسللات إلى  أيضللاا  بالنظر   افتراضللية   بصللورة   ال برات  تبادل   أجي   من   األورو واي  مع  اتفاق   وأبرم  - 79
 المنزلي.   العمي   في   العمالية  الم الفات   مكافحة  بغرض  العمي   تفتيش   بتدابير  يتعلق   فيما  للبلد  الجيدة 

 المنزلي   العملللي  تعزيز  بغيلللة  الالئقو  المنزلي  للعملللي  الوطنيلللة  الحمللللة  ُأطلقللل   و2022  علللام  وفي -80
 العام وفي بالموضلوع. المتعلقة العمي تشلريعات إنفا  وضلمان  المؤسلسليو النقاش وتدعيم  المنزليينو والعمال
 المنزلية. العبودية مكافحة  بغرض العمي لمفتشي العملي التدريب أجي من وطني  برنامج ُنظِ م نفسهو

ل   ُأنِقذ   العبوديةو  مسلللتوى   إلى   يصلللي  الذي   المنزلي  بالعمي  يتعلق   وفيما  - 81  . 2017 عام   في   منزلي  عامي   أو 
 من   البيللانللات   وتشلللللللللللللير   . 2021  األول/ديسلللللللللللللمبر   كللانون   حتى   أخرى   إنقللا    عمليللة   26  هنللاك   كللانلل     للل و   وبعللد 
  الحضللللللللرية.   األسللللللللر   في   جرت  اإلنقا    عمليات   من   المائة   في   73  أن  إلى   2021  حزيران/يونيه   حتى   2017 عام 

 من  المائة   في   72و   النسللللللللللا و   من   إنقا هم   جرى   الذين  العمال   من   المائة   في   80  نسللللللللللبة  كان    ل و   على   وعالوة 
 األصليين.   السكان   من   المائة   في   6و  الصفرو   من  المائة   في   11و   البيضو   من  المائة   في   11و  السودو 

 بالبشر  االتجار ومكافحة  اإلنسان حقوق   عن  والمدافعون   واللجئون   المهاجرون   

  والوطنية   واإل ليمية   الدولية   التشلريعات   من   مجموعة   للعدل   الوطني   والمجلس   للهجرة   الدولية   المنظمة   سلتنشلر  - 82
 والتنسيق.   التعديالت   من   النهائية   المرحلة   في   الوثيقة   أصبح    فقد   الصلة.    ات   والجرائم   بالبشر   التجار   بش ن 

  تشلرين  في  للهجرةو الدولية  المنظمة  مع  بالشلراكة للعدلو  الوطني  المجلس  نشلر  ل و على  وعالوة -83
 العقلد  من  بيلانلات  تقلدم المحلاكم"و  ضللللللللللللللايلا  :بلاألر لام  بلالبشللللللللللللللر "التجلار  بعنوان  وثيقلة و2021  األول/أكتوبر

 بالبشر. بالتجار تتعلق التي البرازيلية المحاكم في اإلجرا ات حول الماضي

ي  و2020  تموز/يوليه وفي -84  اتفاقية إلى العامو واألمن العدل ووزارة للعدل  الوطني  المجلس توصلللللللللللل 
 البيانات تبادل وتسللهيي بالبشللرو التجار مكافحة  مجال في الو ائية  اإلجرا ات تطوير  أجي من  تقني  تعاون 

  حملة إلى  للعدل الوطني  المجلس  انضم  الشراكةو هذه  وبعد  بالبشر. بالتجار المتعلقة  وال برات والمعلومات
 المتحدة. األمم أطلقتها التي األزرق" "القلب

ديلة أخرى  مبلادرة  وثملة -85  بلالبشللللللللللللللرو   بلالتجلار  المتعلقلة للمعلوملات  متكلاملي ر مي  نظلام في  تتمثلي مجلُ
 ألعضللللللا  متاحاا  النظام  يصللللللب   عندما للضللللللحاياو العامة  ال دمات  تيسللللللير  ويتو ع .حالياا   العتماد  يد وهو
 عن الكاملة  اإلحصلائية  البيانات جمع  تيسلير أيضلاا   ينبغي  ل و  على وعالوة  بالبشلر.  التجار  مكافحة  لبكة
نع عناصللللللر يوفر مما  الموضللللللوعو هذا   معالجة  الحكومة  ت مي  وبالتاليو  المجال. هذا في  السللللللياسللللللات  لصللللللُ

 الكافي. بالقدر  عنها  يب ل   لم التي الجريمة هذه  عن   وية  بيانات  وجمع  إنتاج  في  المتمثي  الصلة  ي التحدي

  مواطن أل   345  من أكثر حالياا  البرازيي  تسللللللتضلللللليف والهجرةو الالجئين بموضللللللوع يتعلق  وفيما -86
  أسللللللللللللللاس حجر  وهي  "أكوليلدا"و  عمليلة  وتتل ل   اللجو .  وملتمسللللللللللللللي  والالجئين  المهلاجرين  بين  من  فنزويليو

 حكوميةو  وكالت تشللللللمي  القطاعات متعددة عمي  فر ة  من  الفنزويليو بالتدفق المتعلق البرازيلية  السللللللتجابة
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 وإدماجهم الالجئين  وإيوا  الحدودو  ت طيط  تعزيز إلى سلعياا  الدوليةو والمنظمات المدني  المجتمع عن فضلالا 
 إلى  باإلضللللللللللافة  التمييز. من  نوع ألي التعرض  دون  البرازيي  في  عيشال  على  درتهم ضللللللللللمان بغية داخليااو
 البلد إلى وصللللوا الذين  وأوكرانيا  وأفغانسلللتان سلللوريا  من للمواطنين إنسلللانية  ت  للليرات البرازيي أصلللدرت  ل و
 بلدهم. في النزاعات من فرارهم  بعد

 األكاديمية بالدرجات  العتراف  أجي  من  والتعليم التربية وزارة دعم إلى أيضللللللللللللللاا   اإل للللللللللللللارة وتجدر -87
 دعم   المثالو سبيي  فعلى وسوريا. فنزويال مثي إنسانيةو  أزمات  تواجه التي البلدان من بالمواطنين المتعلقة
 البرازيي. في  الفنزويليين المهاجرين ب لقاس العتراف التحادية األمازون  جامعة

 اإلنسان  وحقوق   التجارية  األعمال  

ر و2018 عام في -88  بشلللللللللل ن الوطنية التوجيهية المبادئ يضللللللللللع الذي 9 571 ر م المرسللللللللللوم  ُنشللللللللللِ
 تقدير  وتعزيز  العمي  مكان في  التمييز  مكافحة أن على أيضلللاا   وينص اإلنسلللان.  وحقوق  األعمال  مؤسلللسلللات

  أنشلللللللطة في اإلنسلللللللان  حقوق  حماية  في  المتمثي العام  الهدف تحقيق  أجي  من  الدولة مسلللللللؤوليات من  التنوع
 األعمال. مؤسسات

 بشلللللللللل ن  البرازيلية الوطنية العمي  خطة  بإعداد حالياا  اإلنسللللللللللان  وحقوق  واألسللللللللللرة  المرأة   وزارة  وتقوم -89
  الحكومة  ممثلي مع اجتماعاا  60  من أكثر ُعقد و2020 عام ومنذ اإلنسللللللللان. وحقوق  األعمال  مؤسللللللللسللللللللات

ر  و2022   للللللباط/فبراير وفي المدني.  والمجتمع  ال ا  والقطاع  من كيانات اختيار بغية عام إ للللللعار ُنشللللللِ
 عنصللللراا  تشللللكي وهي بإيجازو األسللللاس  خط  دراسللللة إكمال هو  ل  من والهدف  ال طة. صلللليا ة دعم  أجي

 الوطنية. العمي خطة إعداد في  رئيسياا 

 أن  بعد  البلدو  في الم لفات سلللدود على  الكافي  التفتيش ضلللمان  أجي من  جهودها البرازيي وتكرس -90
 والمجتمعات  األسر  دعم  إلى سعياا   الصلة   ات  القضا   نطاق عن  وال ارجة القانونية  التدابير  جميع اعتمدت
 وبرومادينيو.  ماريانا في السدود انهيار من المتضررة المحلية

  جلسلللللللللات   2021 عام   في   المواطنين   لحقوق   التحادي  العام  المدعي  مكتب  عقد  الصلللللللللددو  هذا   وفي  - 91
 السدود"و  من   المتضررين  السكان   حقوق  بش ن   الوطنية  السياسة   "وضع   موضوع  منا شة   أجي  من  علنية  استماع 
  الممثلين  من   التعليقلات  جمع  هو   المنشلللللللللللللود  الهلدف   وكلان  . 2019/ 2 788 ر م   القلانون   مشلللللللللللللروع   تنلاولله  اللذي 

 القانون.  مشروع  عن  تقني   تقرير  إعداد   دعم   أجي  من  والحكومة   المدني   المجتمع   وممثلي   األكاديميين 

  سللللللللد   انهيار   من   المتضللللللللررين    ادة   مع  جيرايس  ميناس   في   العام  المدعي  مكتب  اجتمع  و 2021  عام   وفي  - 92
  في  و 2019  الثاني/يناير  كانون   في   "فال"   سلللللللللللللد   وانهيار   مارياناو   في   2015  الثاني/نوفمبر   تشلللللللللللللرين   في   سلللللللللللللاماركو 
 على   التفاوض  إعادة  عملية   في   فعالة   مشللللللللللاركة   المتضللللللللللررين  مشللللللللللاركة   ُطلب    الجتماعاتو   هذه   وفي   برومادينيو. 

  القضائي  التفاق   من   1  -   األول   المرفق   إبرام   وفي  للعدلو  الوطني   المجلس   أمام  الجارية   ساماركوو    ضية   في  التفاق 
 المفاوضات.   طاولة   على   سيطر   جديد   ا ترا   وأُِعد    برومادينيو.   حالة   في   و 2010   باط/فبراير   4 المؤرخ 

 مينللاس   وليللة  في  التعللدين  منللاطق  في  و للائيللة  تللدابير  ات للا   جرى   أنلله  مالحظللة  المهم  من  ووأخيراا  -93
 نظام  أدا   وتقييم األمطارو موسللللللللم  ب طط يتعلق فيما  السللللللللت راجية  الشللللللللركات  مع  جنب إلى  جنباا   جيرايس
 من اعتمادها يتعين التي اإلجرا ات عن فضللللالا  المسللللجلةو واألمراض الشللللا ة  والحالت  الصللللحيو الصللللرف

 ورصدها. التعدين هياكي صيانة أجي
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 القسري   العمل ومكافحة  الةالعد  ونظام  التعذيب  ومكافحة  العام  األمن  

 وأفضلللللللللللللللي  الللدوليللة  اللوائ   مع  أفضلللللللللللللللي  نحو  على  التكيف  أجللي  من  المبللذولللة  الجهود  إطللار  في -94
 المرسلللوم ينظمه الذي  و13/2019 810 ر م  القانون  البرازيي  سلللن    و معهو  اإلرهاس  منع بشللل ن الممارسلللات

 لألمم  التابع األمن  مجلس  يفرضلللللللللللها التي  للجزا ات  المتثال على  القانون  هذا  وينص  .9/2019 825 ر م
 والتصللللنيف  الكياناتو عن  فضللللالا   والعتباريينو  الطبيعيين  األ لللل ا   أصللللول  تجميد  ل   في  بما المتحدةو
 به. المتصلة األعمال أو تمويله أو باإلرهاس  اتهامهم أو معهم التحقيق يتم الذين لأل  ا  الوطني

 وكذل   (و1999)1  267 ر م  األمن  مجلس   راري   بتنفيذ  المتصللللللللللة األحكام  التشلللللللللريع  هذا وينظم -95
 المالية  باإلجرا ات  المعنية  العمي  فر ة  عن  الصلللللللادرة 6 ر م  التوصلللللللية  مع تمشلللللللياا  (و2001)1 373  القرار

 اإلرهاس. وتمويي األموال  سي لمكافحة

  القرار على  الضللللللو  تسللللللليط يجدر الالإنسللللللانيةو أو  القاسللللللية والمعاملة التعذيب  بمنع يتعلق  وفيما -96
 التي  الشللللللرعي  الطب  وجوانب التوجيهية المبادئ يحدد ألنه  و2021  أيلول/سللللللبتمبر  في  الصللللللادر 414 ر م

 المعاملة  ضللللروس  من و يره للتعذيب  المحتملين الضللللحايا  فحص  سللللياق في  األدلة  تجميع  في  بها  يسللللتر للللد
 اسطنبول.  بروتوكول  لمعايير وفقاا  المهينةو أو الالإنسانية أو القاسية

 أيضلاا  مهماا   الحجز   أثنا    الستماع   جلسات   في   المعاملة  وسو   التعذيب  ومكافحة  منع  دليي   نشر   ويعتبر  - 97
  التعذيبو  منع   ورابطة   والجريمة  بالم درات   المعني   المتحدة  األمم   مكتب  من  تقني   بدعم   أُعد    و د   الصللللللللدد.   هذا   في 

  التي   والمبادئ   بالقواعد   التام   التقيد   مع  الحجزو   أثنا   اسللللللتماع   جلسللللللة  لعقد   وإجرا ات   وممارسللللللات  توصلللللليات   ويقدم 
 على  معتقي    للللللللللللل ص   كي  عرض   على  القرار   هذا   وينص  . 2015/ 213 ر م   للعدل  الوطني  المجلس    رار  حددها 
 وسللللللو    التعذيب  ومكافحة  منع   إلى   تهدف   توجيهية   مبادئ   يضللللللع  كما   سللللللاعةو   24  ضللللللون   في   ضللللللائية   سلللللللطة 
 الموضوع.   بهذا   المتعلقة  القضائية   والسوابق   للقواعد  وفقاا   الحجزو   أثنا    الستماع   جلسات   في   المعاملة 

  اللجنللة  :التللاليللة  الوكللالت  حول  البرازيللي  في  ومكللافحتلله  التعللذيللب  لمنع  الوطني  النظللام  ويتمحور -98
  للسلللللللللللياسلللللللللللات  الوطني والمجلس  ومكافحتهو التعذيب  لمنع الوطنية واآللية  ومكافحتهو  التعذيب لمنع الوطنية
  أخرى  وكالت أعمال ضلللمن  يندرج أن أيضلللاا   ويمكن  للسلللجون.  الوطنية واإلدارة السلللجون  وسلللياسلللة الجنائية
 طوعي. أساس على

  أجور  دفع  إعلادة و2022  علام  في  ررتو  العليلا  التحلاديلة  المحكملة  أن  إلى  اإل للللللللللللللارة  تجلدر  كملا -99
 أنها إلى  اإل للللللارة تجدر والتي و2013 عام في  أنشللللللئ   التي  ومكافحتهو  التعذيب لمنع الوطنية اآللية  خبرا 
 للعمي. الالزمة  والموارد الدعم كي مع  ودائماا  تعمي كان 

 3 484 ر م المرسللللوم  حدد القسللللريو العمي  لمكافحة أعاله المذكورة  التدابير عن النظر  وبصللللرف -100
 هذه  وأعدت البرازيي.  في القسري   العمي  ضحايا لدعم  الوطنية  اإلجرا ات  2021 األول/أكتوبر تشرين 6  في

 الحكومية  اللجان  مع  بالشلللراكة  السللل رة عمي على للقضلللا  الوطنية  اللجنة   بي  من  عامين  مدى  على الوثيقة
 المجتمع ومنظمات  األخرى  العامة الكيانات من العديد وبمشاركة البرازييو  في الدولية  العمي  منظمة ومكتب
 متكامي. نهج خالل من الضحيةو رعاية على الوثيقة هذه  وتركز  المدني.

 والتعليم  والسكن  الصحة  في  الحق  

 خالل من  لل  في بملا األوليلةو الصللللللللللللللحيلة  الرعلايلة  تعزيز على بنشللللللللللللللاط الصللللللللللللللحلة  وزارة عملل  -101
 تنظيم يتم حيث الصللحيو النظام إلى  دخول  نقطة  باعتبارها  الحاسللم دورها ضللو   في  المواردو في السللتثمار
 فإن  ال صللو و  وجه على للولدة  السللابقة والرعاية المرأة   بصللحة األمر يتعلق  وعندما  الصللحية.  اإلجرا ات
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  الو اية  تنفيذ يتم  ل و على وعالوة األولية. الصللحية الرعاية أ سللام في  األسللرة  صللحة بفرق   يتصلللون  الناس
 النمو يعزز مما األوليةو الصلحية  الرعاية أ سلام  في  األمراض  عن المبكر والكشل  والجنين األم أمراض من

 والنفاس. والولدة الحمي أثنا  المشاكي من والحد للطفي الصحي

 أن  على و2022  الثاني/يناير  كانون   20 المؤرخ و102 ر م األخير  الصللللحة  وزارة مرسللللوم  وينص -102
 التالية  المؤ للرات مراعاة  وينبغي لألدا . وفقاا  أجورها تدفع أن يجب  األسللرة  صللحة  باسللتراتيجية المعنية الفرق 
  سلل  حضللرن   الالتي  الحوامي النسللا  نسللبة ‘1‘  :للنسللا   الصللحية  والرعاية للولدة السللابقة الصللحية  للرعاية

  الحمي؛  من  12 األسللللللللبوع حتى جرت األولى  السللللللللتشللللللللارة أن إلى  نظراا   الولدةو   بي  األ ي على  مشللللللللاورات
 المناعة نقص وفيروس الزهري  بمرض اإلصلللللللللابة لختبار خضلللللللللعن الالتي  الحوامي  النسلللللللللا  نسلللللللللبة ‘2‘و

 اللواتي النسللا  نسللبة ‘4‘و األسللنان؛  طب  اسللتشللارات  حضللرن   الالتي  الحوامي النسللا  نسللبة ‘3‘و البشللرية؛
 األولية. الصحية الرعاية أ سام في ال لوية األمراض علم وحدات في مواد جمع لعملية خضعن

 المعنية  الفرق  لت هيي دورة  الصللللللحة  وزارة  أطلق  األوليةو  الصللللللحية الرعاية  فرق  تدريب  أجي  ومن -103
 المواضليع  حول  الدورة  وتتمحور الولدة.  بي  الم اطر  من فضلة رعاية توفير بغية  األسلرة  صلحة باسلتراتيجية
  والو اية الحمي؛  أثنا  ومتابعته وعالجه الزهري  مرض وتشللل يص  للحمي؛ السلللريرية  اإلدارة  :التالية الرئيسلللية

  وخدمات ممارسلللللللات أي  :المو ع  في والتدخالت الولدة؛   بي األسلللللللنان ورعاية ومرا بته؛  الرحم سلللللللرطان من
 والشاملة. المشتركة الرعاية على المركزة اإلدارة

 الصللللللحة  وزارة  نشللللللرت األمهاتو  وفيات  من  الحد  أهمية إلى وبالنظر المرأةو  بصللللللحة يتعلق  وفيما -104
  و 19- كوفيد   جائحة   عن  الناجمة   المحتملة  الم اطر  بسلللبب   مؤخراا  ولدن   واللواتي  الحوامي  النسلللا   لرصلللد   توصللليات 
 جانبهن. من احترازية  تدابير  واعتماد

 السللودو   بالسللكان المتعلقة الشللاملة  الوطنية الصللحية بالسللياسللة  المتعلقة  المعلومات إلى وباإلضللافة -105
 هذه  صلللحة  تحسلللين  بهدف  والغاباتو األرياف لسلللكان الشلللاملة  الصلللحية السلللياسلللة ترصلللد  الصلللحة  وزارة فإن

  نطاق  توسللللللللللللليع  أجي من  واإلثنيةو والعرقية الجنسلللللللللللللانية  بال صلللللللللللللائص  تعترف  مبادرات  خالل  من الفئاتو
  إجرا ات  عن  النا للئة  الصللحية  الم اطر من الحد  إلى  الوزارة تهدف كما  الصللحية.  ال دمات  على  الحصللول
 الحياة. ونوعية العامة الصحية مؤ راتها وتحسين الزراعيةو التكنولوجية والبتكارات العمي

  كانون   28  بتاريخ  الصلللللللحةو  وزارة  عن  الصلللللللادر 4  384 ر م المرسلللللللوم أنشللللللل   ل و على  وعالوة -106
  نطاق  توسلللليع إلى تهدف التي الروماو لشللللعب الشللللاملة الوطنية  الصللللحية السللللياسللللة و2018 ديسللللمبراألول/

 ت دم التي  الصللللللحية  الشللللللبكات  تعزيز طريق عن  ل  في بما  الصللللللحيةو  ال دمات على الفئة  هذه  حصللللللول
 وأطفالهم.  الروما نسا 

 السللياسللي   اإلعالن   2021  حزيران/يونيه   في   اعتمد   البشللريةو   المناعة   نقص  فيروس  بسللياسللات  يتعلق   وفيما  - 107
  الموضللوع.   هذا  بشلل ن   المسللتوى  رفيع   اجتماع  افتتا    أثنا    نيويوركو   في   واإليدز   البشللرية   المناعة  نقص   فيروس  بشلل ن 
 البشرية.   المناعة  نقص   بفيروس   المتعلقة   الوطنية   السياسات   وتنفيذ   لوضع   التوجيهية   الوثيقة   هو  اإلعالن  وهذا 

  المعني  المشلللللللللللترك  المتحدة  األمم   برنامج   تنسللللللللللليق   مجلس   أ رها   التي  العالمية  السلللللللللللتراتيجية   وتركز  - 108
 وإعطا   المسللللللللاواةو  عدم   أوجه  من   الحد  على  و 2021 آ ار/مارس   في   البشللللللللرية/اإليدزو  المناعة  نقص   بفيروس 
 التي  الهيكلية   الحواجز   إزالة   وتعزيز  حيةو الصلللل   ال دمات  إلى   الوصللللول  على   القادرين   ير   لأل لللل ا   األولوية 
 إعداد  أثنا    المجلسو  هذا   في  عضلللللللللواا  بوصلللللللللفها   البرازييو   واعتبرت  ال دمات.  هذه   إلى  الوصلللللللللول  دون   تحول 

  تسللتند الوثيقة  في   المقترحة   السللتراتيجية  واألهداف   األولويات   أن   عليهاو  والموافقة  الجديدة  العالمية   السللتراتيجية 
 البشرية.   المناعة  نقص  فيروس   مكافحة  بسياسات   التاري ي  البلد  التزام  مع   وتتما ى  علمية   أدلة  إلى 
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 الفيروسات مضادات تقديم في  الستمرار من و19-كوفيد  جائحة من الر م على البرازيي وتمكن  -109
 البرازيي وتمكن   نوع. أي  من نقص دون  الجديد  كورونا فيروس  ضللللد الو ائية الطبية والمسللللتلزمات القهقرية
  السللللريعة والختبارات القهقرية الفيروسللللات  مضللللادات من اإلنسللللانية التبرعات  لطلبات  السللللتجابة من أيضللللاا 

  في  البرازيلللي  تبرعللل   الصللللللللللللللللددو  هلللذا  وفي  الكلللاريبي.  البحر  ومنطقلللة  الالتينيلللة  أمريكلللا  بللللدان  إلى  المقلللدملللة
 نقص لفيروس السلللللريعة والختبارات القهقرية الفيروسلللللات بمضلللللادات منطقتها في بلدان  لثمانية 2020 عام

  الصللللللللللحية  الرعاية نظام  وكان التبرعات. هذه مثي دول عشللللللللللر تلق   و2021 عام وفي  البشللللللللللرية. المناعة
   ل . تحقيق في حاسمة أهمية  ا البرازيلي الشامي

  الختبلارات  توزيع نطلاق  توسلللللللللللللليع  جرى   و19-كوفيلد  جلائحلة  خالل  و2021و  2020  علامي  وفي -110
 بسللللبب  الختباراتو  تل  انقطاع تجنب  بهدف  البلدو أنحا  جميع في البشللللرية المناعة  نقص لفيروس الذاتية
 الوبا .  عن النا ئة التنقي  يود

 البشللللرية  المناعة نقص  بفيروس  المصللللابين  األ لللل ا   من المائة  في 88 كان و2020 عام وفي -111
 الختبار  لسلللتراتيجيات  النطاق الواسلللع لالسلللت دام نتيجةا   ممكناا   ل   وكان بتشللل يصلللهم. علم على البلد في

 نقص لفيروس  األ ران  اختبار وعرض السللللللللريعةو  الختبارات  اسللللللللت دام في التوسللللللللع  ل  في بما الم تلفةو
  الصللحيةو  المرافق  خارج  تدريباا  تلقوا  الذين  المهنيين  ير يد  على الختبار  بإجرا  والسللما   البشللريةو المناعة

  الصلللحية  الرعاية في البشلللرية  المناعة نقص  فيروس  اختبار  إدراج عن فضلللالا  الذاتيةو  الختبارات واسلللت دام
 التوعية. حمالت في الستثمار الحكومة وواصل  األولية.

و مؤ للرات اسللتراتيجية تقيس أثر الجائحة على ومنذ بداية الجائحةو رصللدت وزارة الصللحةو  للهرياا  -112
المسلللللللللللللللللاعللللدة المقللللدمللللة للمصلللللللللللللللللابين بفيروس نقص المنللللاعللللة البشللللللللللللللريللللة. والنتللللائج متللللاحللللة على الرابط  

http://antigo.aids.gov.br/pt-br/painelcovidHIV من نظام المراقبة  . وتظهر البيانات المسللللتمدة
الذي يشلللمي جميع األ للل ا  المصلللابين بفيروس نقص المناعة البشلللرية ال اضلللعين  -اللوجسلللتية لألدوية 

 أن عدد األ  ا  الذين يتلقون العالج في البلد لم ين فض. -في العالج في البرازيي 

  وحقوق   واألسلللرة  المرأة   زارة و   فتئ   ما   اإلنسلللانو   حقوق   مجال   في   للتثقيف  الوطني   بالبرنامج  يتعلق   وفيما  - 113
 الفتراضللللللللية   المدرسللللللللة   خالل  من  اإلنسللللللللان   حقوق   مجال   في   المسللللللللتمر   للتثقيف  الوطني   البرنامج  تنفذ   اإلنسللللللللان 
  ضلللللللللللم    و د   بعد.   عن   التعلم   خالل   ومن   رسلللللللللللمي    ير   إطار   في   اإلنسلللللللللللان   حقوق   عن   دورات   وتقدم   الحكومية. 
 . 2022   باط/فبراير  حتى   مسجالا     صاا   660  000 من  أكثر   و 2018 عام  منذ   متاحة  كان   التي   و ( 2) الدورات 

  والموظفين  القضلللللللللللاة   بتدريب  للعدلو  الوطني   المجلس   خالل   من   البرازييو  تقوم   ل و   إلى  وباإلضلللللللللللافة  - 114
 أنشللئ    الصللددو   هذا   وفي   اإلنسللان.   حقوق   مجال   في  التثقيف  موضللوع  على   القضللائي  للجهاز   التابعين   العموميين 

 اإلنسان.   لحقوق   األمريكية   البلدان   محكمة   ومداولت   بقرارات   ُتعنى   والتفتيش   للرصد   وحدة   المجلس   داخي 

  ل    في  بما  تدريبيةو  ودورات  ومناسللللللبات  أنشللللللطة  وا ترا  والتدريب  التشللللللجيع  في  واجباتها  وتتمثي -115
 الموظفين  من و يرهم القضلللاة يؤديه أن  يتعين الذي بالدور  الوعي زيادة بغية القضلللاةو مدارس  مع  بالشلللراكة
 الميثاق  ويتضلللمن اإلنسلللان.  حقوق   تعزيز عن  مسلللؤولين موظفين بوصلللفهم القضلللائي الجهاز  في  العموميين
 إلى  الرامية  اإلجرا ات  من  سللللللللسللللللللة  المبادراتو هذه  نتائج  إحدى وهو اإلنسلللللللانو  لحقوق  الوطني القضلللللللائي

 القضائي. الجهاز في اإلنسان حقوق  ثقافة  تعزيز

http://antigo.aids.gov.br/pt-br/painelcovidHIV
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 الرئيسية الوطنية األولويات -رابعاا  

 ضللللللمان  نحو  موجهة البرازيي  تنفذها التي اإلنسللللللان حقوق  سللللللياسللللللات كان  الثالثةو الجولة  خالل -116
 النسللللا   تبرز العامةو  السللللياسللللات تسللللتهدفها  التي الفئات  بين ومن .ضللللعفاا  الفئات  ألكثر  األسللللاسللللية  الحقوق 
 اإلعا ة.  وو واأل  ا  التقليدية المحلية والمجتمعات واأل  ا  والمسنون  والمراهقون  واألطفال

  يتلقون   برازيلي  مليون   68  من  أكثر  بين  من  الفئللللات  هللللذه  كللللانلللل   و19-كوفيللللد  جللللائحللللة  وخالل -117
 المالية اآلثار من الت فيف إلى  سلللع  التي الطوارئو معونة طريق عن  وأسلللاسلللي مبا لللر  بشلللكي المسلللاعدة

  أسللللللللرهن ربات  كن الالتي األمهات أن إلى  الصللللللللدد هذا في  اإل للللللللارة وتجدر  والعائالت.  الناس  على للوبا 
 األكبر. لضعفهن مراعاة الماليةو المعونة مبل  ضع   تلقين المعيشية

 السلللكان سللليما ول وضلللعفاا  الفئات أكثر حماية في البرازيي   لللارك  و19-كوفيد  جائحة بداية  ومنذ -118
 إلى  الوصلللول على  يود  ووضلللع األصلللليين بالسلللكان خاصلللة  صلللحية  دائرة 34  تعبئة  خالل من  األصلللليونو
  لألطبا  الطارئ  التوظيف المعتمدة  الصللللللللللللللة   ات األخرى   التدابير ومن األصلللللللللللللليين. السلللللللللللللكان مجتمعات

  والختباراتو الشلللل صلللليةو  الحماية معدات  وتوزيع  و للللرا  السللللريعةو لالسللللتجابة  فرق   وإنشللللا  والممرضللللاتو
 الصناعي. التنفس وأجهزة واألدويةو

 بالكلامي   البرازيي سللللللللللللللكلان  من الملائة  في 85 تطعيم  تم و19-كوفيلد  ضللللللللللللللد  بالتطعيم  يتعلق وفيملا -119
 لقا   جرعة  مليون  380 من  أكثر أن إلى  اإل لللارة  تجدر الصلللددو هذا وفي  .2022   لللباط/فبراير في بالفعي

 التي  األصللليةو  الشللعوس  ل  في بما وضللعفاا  الفئات  أل للد األولوية إعطا  مع البرازييو في بحرية  وزع   د
 الذين للسلللكان معززة  جرعات  تقديم بغية جارية  التطعيم حملة  تزال ول بالكامي. معظمها تحصلللين  بالفعي تم

 األطفال. وتطعيم تطعيمهم سبق

 ات ذت الصلللللللددو  هذا   وفي   . 19- كوفيد   لجائحة   الضلللللللارة  العوا ب  مع  للتعامي  الطوارئ   خطط  ونفِ ذت  - 120
 وطنهم؛  إلى  البلد   إلى  العودة   من   يتمكنوا   لم  الذين   البرازيليين   المواطنين   إعادة   في  المساعدة   ‘ 1‘  :التالية   التدابير 

 لإلبالغ  إليها   الوصللول   يسللهي    نوات   نشللر  ‘ 3‘ و   الغذائية؛   السللالل   توزيع   خالل  من   الغذائي  األمن   تعزيز   ‘ 2‘ و 
  ليشلللللللمي  العامة  ال دمات   في  السلللللللتثمار   نطاق   توسللللللليع   ‘ 4‘ و   العائلي؛   والعن   اإلنسلللللللان   حقوق   انتهاكات  عن 

  اإل امة   مؤسللللللسللللللات  على   وتوزيعها   وتوجيهها  لإلمدادات   خرائط   رسللللللم   ‘ 5‘ و  وأسللللللرهن؛  العن    ضللللللحايا  النسللللللا  
 وإعداد األسلللللرية  الروابط   لتعزيز  الوطنية  السلللللتراتيجية   إطالق   ‘ 7‘ و   المشلللللردين؛  إيوا    ‘ 6‘ و   للمسلللللنين؛  الطويلة 
 اإل الق.   فترة   خالل  األسرية  الروابط   لتعزيز  إر ادات   تتضمن   لألسر   موجهة  تثقيفية   كتيبات  ونشر 

  سلللللجي إنشلللللا  مع  المفقودينو األ للللل ا  عن للبحث  الوطني  البرنامج أنشلللللئ نفسلللللهو  الو   وفي -121
  الوراثية. للملفات  وبن  وطني

 جميع عرضلللللللللللللل  و د الدوليلة. العفو  لجنلة  إلى  موجه  طللب  أل  11  عن يقلي ل ما  فحص  وجرى  -122
 الوطني التقرير في سللوا  الثالثةو الدورة  خالل القسللري   الختفا  بحالت المعنية  اللجنة  على  اإلجرا ات هذه

 بالتقدم أ رت التي اللجنةو وأعضلللللللللللا   الدولة  بين البنا  الحوار في أو  الصللللللللللللة  ات التفاقية  بموجب المقدم
 الموضوع. هذا في البلد أحرزه الذي

 التوفيق وبهدف   للللللاملة.   طاعية مبادرة  باعتباره  ماراجو" "إيمبرايس  برنامج  ُنفذ  ل و على  وعالوة -123
 إليجاد  التزامات 110  التحادية الحكومة أعلن   اإلنسللللللللانو  حقوق   وحماية المسللللللللتدامة  اإل ليمية  التنمية  بين

 ماراجو. منطقة في والصحة  التعليم تحسين وتعزيز وال تصاديةو الجتماعية  التنمية  وتعزيز العميو فر 

 الحد في  المراهقات  وحمي المبكرة الجنسلللية  الم اطر  من األولية  للو اية الوطنية  ال طة وسلللاهم  -124
 .2019  عام منذ سنوياا  المائة في 18 بنسبة البرازيي في المبكر الحمي من
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ي -125   وفي  اعتدا . نتيجة حتفهم  لقوا الذين  والمراهقين  األطفال عدد في كبير ان فاض أيضلللللللللاا   وسلللللللللجِ 
 هذا وفي الماضللللللللللللية. الثالث  السللللللللللللنوات في المائة  في 40  يناهز ما الن فاض متوسللللللللللللط  بل   الحالةو هذه

  في  بما  األخيرةو السللنوات في البرازيي في  القتي جرائم معدل  ان فاض إلى اإل للارة أيضللاا  المهم  من الصللددو
 النسا . صفوف في  ل 

  الو    وفي خدماته.  نوات  وتنويع  بتوسلللللللللللليع اإلنسللللللللللللان  لحقوق  الوطني  المظالم  أمين مكتب و ام -126
 عبر والدرد للللة  اإللكترونيو  والبريد الهات و  خالل من  اإلنسللللان  حقوق  انتهاكات  عن اإلبالغ  يمكن الحاليو

 الذكيةو الهوات  وتطبيقات تيليجرامو ومنصلللللللللة  واتسلللللللللاسو  ومنصلللللللللة للمكتبو  اإللكتروني والمو ع  اإلنترن و
 فيديو مكالمة  طريق  عن البرازيلية  اإل للارة وبلغة  والمراهقينو  لألطفال  خصلليصللاا  مصللمم تطبيق  ل   في بما
 ال ارج. في يعيشون  الذين للبرازيليين أيضاا  متاحة الساخنة وال طوط المرافقين. أحد مع

 وحمايتهاو  اإلنسان  حقوق   تعزيز  لضمان  الم تصة  تالسلطا إلى  وُتحال  الواردة الشكاوى   وتفحص -127
 أكثر ويرد سلاعة. 24 أ صلاها  فترة   ضلون   في  اإلنسلانو  حقوق  انتهاكات  عن  المسلا لة ضلمان  عن  فضلالا 
 مكتب  في  البيانات تصللنيف  مكن  و د المتضللرر. للجمهور وفقاا   تصللنيفها  ويتم يومو كي  للكوى   آلف 9 من
 البرازيليين. للسكان اإلنسان حقوق  لحماية أفضي سياسات وضع من المظالم  أمين

  صللللللللحة  تعزيز حول  جنيف آرا   توافق  إعالن على  و ع  البرازيي أن إلى  اإل للللللللارة تجدر ووأخيراا  -128
  و2022  عام  في  واعتمدتو  2021  عام نهاية في  مراكش معاهدة البرازيي  نظم   كما  األسلللللرة. وتقوية المرأة 
 التعصب. أ كال من  بهما يتصي وما العنصري   والتمييز العنصرية لمكافحة األمريكية  البلدان اتفاقية

 والطلبات التوقعات :التقنيان والدعم والمساعدة القدرات  نا  -خامساا  

  هيئللات   مع  المثمر  التعللاون   لتعزيز  حثيثللاا   جهللداا   البرازيليللة  الحكومللة  بللذللل   الثللالثللةو  الجولللة  خالل -129
 إعللداد  على  عمللل   و( 3) والمتللابعللة  لإلبالغ  وطنيللة  آليللة  أنشللللللللللللللل ت  الغرضو  ولهللذا  المتحللدة.  األمم  معللاهللدات
 عمليلة إنشللللللللللللللا   وفي  المنلاسللللللللللللللبو  الو ل  في  جلديلدة  تقلارير  تقلديم وفي  تقلديمهلاو  موعلد  حلان  التي  ( 4) التقلارير
 منتصلللل   تقرير تقديم   ل   في  بما ورصللللدهو  الشللللامي الدوري   السللللتعراض  لتنفيذ واسللللع نطاق على تشللللاركية

 اإلطالق. على مرة ألول المذكورةو اآللية إلى المدة

 المتحدة األمم مفوضلية رعتها التي اإل ليمية  المشلاورات  في الصلددو هذا في البرازييو   لارك  و د -130
  ةالمقدم   التقارير بإعداد المتعلقة وأدلتها  المتحدة األمم كتيبات  في الواردة  التوصيات  ونفذت اإلنسانو  لحقوق 
 إلى  التقارير  تقديم عملية  في إلزامية  مرحلة  لكونها  عامة  مشللللللاورات عقدت وبالمثيو المعاهدات.  هيئات إلى

 اإلعالن في  المسلاعدة  لطلب القطري  المكتب مع الحكومة تتواصلي  تقريرو  انتهى وكلما الدولية.  المؤسلسلات
 ضروري. الدعم هذا أن إلى اإل ارة وتجدر الوثيقة. انتشار مدى زيادة أجي  من عنهو

  السللياسللات صللنع عملية  في اإلنسللان  وحقوق   واألسللرة المرأة   للؤون   وزارة  أدرج  و2020 عام  ومنذ -131
 أن  الوزارة  إدارات من  إدارة كي من  يتو ع بحيث  كمعيارو  الشللللللامي الدوري   السللللللتعراض لتوصلللللليات المتثال
  السللللياسللللات فإن ولذل و  المقبي. للعام  األنشللللطة  ت طيط  في المواضلللليعي  بمجالها المتعلقة التوصلللليات تدرج

 تلقتها التي الشامي الدوري   الستعراض توصيات مع متمشية  كان   الماضية السنوات  مدى على  الموضوعة
  الشامي. الدوري  الستعراض بآلية الكامي البرازيي التزام على يدل  مما البرازييو

 الذي  و10  883 ر م  المرسللللللللللوم من 3 المادة من  الثامن  البند ألحكام  اإلجرا ات هذه وتسللللللللللتجيب -132
  السللتعراض آللية  المقدمة  البلد  تقارير إعداد تنسلليق  عن  مسللؤولة التحادية  التنفيذية  السلللطة أن على  ينص
 الشامي. الدوري 
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 بنلا   في  التعلاون  خالل  من  الرابعلةو الجوللة  في المتحلدة األمم  دعم على  العتملاد  الحكوملة  وتتو ع -133
 اآلخرين الدولة  فرعي مع بالفعي المحرز  التقدم من الر م على الشللللللاميو والدعم  التقنية والمسللللللاعدة  القدرات

 كليهما.  مع  تنفيذها  يجري  التي بالمبادرات يتعلق فيما  والقضائي(  )التشريعي

Notes 

 1 The year of 2020 was atypical in relation to the volume of food donated, which expanded 57% in 

comparison with 2019 . 
 2 The courses currently available on PNEC_DH are: Accessibility in public spaces in Brazil; 

Accessibility in public buildings; Accessibility in Urban Spaces; Accessibility in Communication; 

Access to Fundamental Rights: an Indigenous approach; Right to Identity, Citizenship and 

Documentation; Right to Protection for Crime Victims; Rights and Healthcare of the Elderly; 

Immigrant Rights and guidelines on public services; Human Rights as a tool for combating 

corruption; Human Rights: A Universal Declaration; Human Rights Education; Businesses and 

Human Rights; Training in Public Policies for the Youth; Training to Volunteers of the United 

Mothers Project; Formalization of Religious Organizations in Brazil; Rights and Care to the Elderly; 

Introduction to Brazilian Sign Language; Religious Freedom and the Secular State Basic Notions in 

Work-Family Balance; The Role of Therapeutic Communities in the Protection of Human Rights; 

Ethnic-Racial Policies: Notions and Methodology for Overcoming Racism and Inequalities; 

Homeless People and the Housing First Model; Promotion of the Rights of Homeless People; 

Human Rights Protection: Torture Prevention and Prohibition; and Save a Woman.  

 3 The information about the Brazilian NMRF was provided in August 2021, in response to the Office 

of the United Nations High Commissioner of Human Rights questionnaire, according to Human 

Rights Council Resolution n. 42/30. 

.  4 Since 2019, Brazil has submitted reports to the International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance; the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the 

Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography; the International Covenant 

on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, besides from an 

updated version of the Common Core Document. Brazil has also expressed interest in presenting, in 

the simplified procedure, its next report on the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. 
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