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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  نسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان )ب(١٥

  ∗الربازيل

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ـ                دة الرمسيـة ذات    يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتح

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،                 . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة من املفوضية

وبالنظر إىل . ة يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريروذُكرت بصورة منهجي. حقوق اإلنسان 
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

آخـر التقـارير    ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً           . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
  .فض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املنخ/معاهدة ما و

  

                                                      

 .مل يتثبت حمررو األمم املتحدة من صحة املعلومات واملراجع الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجة  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

هليئات االعتراف باالختصاصات احملددة 
  املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       
 العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد   ٢٧/٣/١٩٦٨

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ٢٤/١/١٩٩٢

): ٤١املادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ٢٤/١/١٩٩٢  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال

    )١(٢٩املادة   ٠١/٢/١٩٨٤ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٨/٦/٢٠٠٢

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ):٢١املادة  ( الشكاوى املتبادلة بني الدول      -  ال يوجد  ٩/١٩٨٩ /٢٨
  ال
  نعم): ٢٢املادة ( شكاوى األفراد -
  نعم): ٢٠املادة ( إجراءات التحقيق -

 مناهضة التعذيب   الربوتوكول االختياري التفاقية  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو         

  الالإنسانية أو املهينة

  -  ال يوجد  ١٢/١/٢٠٠٧

  -  ال يوجد  ٢٤/٩/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      

  شراك األطفال يف الرتاعات املسلحةإاملتعلق ب
  -  )٢(٣املادة   ٢٧/١/٢٠٠٤

ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      ال
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٧/١/٢٠٠٤

لربوتوكـول  الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، وا  : املعاهدات األساسية اليت ليست الربازيل طرفاً فيها     
االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                     

ة حقـوق األشـخاص ذوي   ، واتفاقي)٢٠٠٧توقيع فقط،   (املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري            
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )٢٠٠٧ فقط، قيعتو (اإلعاقة

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
  نعم       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  الثالث نعم، باستثناء الربوتوكول      )٦(اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا

 ٩٨ و ٨٧رقم  ت  اقيانعم، باستثناء االتف        )٧(األساسية ملنظمة العمل الدوليةاملعاهدات 
  ١٠٥ و٢٩و

 اتفاقية منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           
  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) اليونسكو(

  ال    
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شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية                 - ١
 بأن تنظر يف    )٩(جمللس حقوق اإلنسان  وتعهدت الربازيل   . )٨(املهاجرين وأفراد أسرهم  حلماية حقوق مجيع العمال     

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، والربوتوكـول               
  .قوبة اإلعداماالختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء ع

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

 والثقافية بتقدير أن الدستور يتضمن جمموعـة        اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      الحظت    - ٢
 عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف العهـد            كبرية من حقوق اإلنسان، مبا فيها     

ويويل املقرر  . )١٠(أيضاًليونسكو  قتصادية واالجتماعية والثقافية، على حنو ما الحظته ا       ص باحلقوق اال  الدويل اخلا 
عليـا حلقـوق     أولويـة    اخلاص املعين مبسألة ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            

وأشارت مفوضية األمم . )١٢(عمال العنصريةورحبت جلنة حقوق الطفل بكون الدستور أيضاً جيرم أ. )١١(األطفال
 بوصفه  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٠ املؤرخ   ٥٤املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل اعتماد التعديل الدستوري رقم          

هذا التعديل مينح اجلنسية الربازيلية لألطفال الذين يولدون ألم أو أب برازيلي يعيش يف اخلـارج                . تطوراً إجيابياً 
، ساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق إزاء عدم         ٢٠٠٥يف عام   و. )١٣(هم لدى قنصلية برازيلية   ليمبجرد تسج 

فعالية آلية جديدة يف الدستور تسمح للمدعي العام بإحالة بعض انتهاكات حقوق اإلنسان من قضاء الوالية إىل                 
تورية املتمثلة يف مقاضاة جرائم حقـوق       وينبغي للربازيل أن تتأكد من أن تصبح الضمانة الدس        . القضاء االحتادي 

  .)١٤(اإلنسان على الصعيد االحتادي آلية فعالة وعملية

رحبت هيئتان تعاهديتان باعتماد الربازيل قوانني تنص على مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة، مثـل                 و  - ٣
  املمـارس نف املرتيل والعائلي   بشأن الع  ٢٠٠٦ الصادرين يف عام     ١١٣٤٠  اجلديدين  والقانون املدنيني  )١٥(املدونة

 نشأ منوأشري أيضاً يف وثيقة من وثائق صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة إىل أن القانون األخري . )١٦(على املرأة
 املؤرخ  ٧٧١٦وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن القانون رقم           . )١٧(عملية تشاور واسعة النطاق   

النامجة  التمييز القائم على العرق أو اللون فقط، بل عنيشمل األعمال النامجة ال طاقه حبيث  عدل لتوسيع ن١٩٨٩
وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بالتقدير إىل قانون التعذيب لعام . )١٨(عن االنتماء اإلثين أو الدين أو اجلنسية أيضاً

  .)١٩( الذي جيرم التعذيب١٩٩٧

  اينقوق إنسواحل اهليكل املؤسسي –جيم 

، مثل األمانة الوطنية حلقوق     )٢٠(رحبت مخس جلان بإنشاء هيئات ترمي إىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان            - ٤
 على التقليص الشديد املقترح يف ميزانية       ٢٠٠٥بيد أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أسفت يف عام          . )٢١(اإلنسان

ورحب كل من اللجنة املعنية حبقـوق  . )٢٢(ملوارد الكافيةوأوصت بأن تعزز الدولة األمانة ومتدها با. هذه األمانة 
وأشار كل من جلنـة     . )٢٣(اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب بالتدابري املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان يف الربازيل          

القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل إنشاء مؤسسات متخصصة ملكافحـة التمييـز                
وأوصى كل من جلنة حقوق الطفل واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية . )٢٥( والسخرة)٢٤(ريالعنص

  .)٢٦( األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بإنشاء آلية مستقلة وفعالة طبقاً ملبادئ باريسهوالتمييز العنصري وكر
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   التدابري السياساتية-  دال

م املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بالتدابري اليت اختذهتا احلكومـة          أعرب املمثل اخلاص لألمني العا      - ٥
ورحبت مخس هيئات تعاهدية بالسياسات والربامج يف       . )٢٧( للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها     األولوية العليا  ملنح

وشجعت جلنة . )٣٠(طفال وعمل األ)٢٩(يف ميادين مكافحة التمييزو، )٢٨(الربازيل يف جماالت حامسة يف حياة النساء
 مجيع جمـاالت حقـوق   ٢٠٠٧- ٢٠٠٤حقوق الطفل الربازيل على ضمان أن تشمل خطة العمل الوطنية للفترة   

اليت وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنفذ الربازيل بالكامل السياسة الوطنية               . )٣١(الطفل
، دون إبطاء، وضع اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، الـيت           ستكملت أن و ،ملكافحة االجتار بالبشر  اعتمدهتا  

ويف الوقت الذي الحظت فيه اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان          . )٣٢(ينبغي أن تشمل بعداً جنسانياً وعرقياً وعمرياً      
ات حمـددة   اعتماد برامج وخطط متنوعة للنهوض حبقوق اإلنسان، فإهنا أعربت عن أسفها على عدم وجود بيان              

  .)٣٣(تسمح بتقييم التمتع هبا عملياً

  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على –ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات –١

  )٣٤(هيئة املعاهدة
  آخر تقرير
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   ُنظر فيه

حيل موعد تقدمي التقارير من الثامن          ٢٠٠٤مارس /آذار  ٢٠٠٣  لى التمييز العنصريجلنة القضاء ع
   ٢٠٠٨عشر إىل العشرين يف 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  ٢٠٠٧اسُتلم التقرير الثاين يف     ٢٠٠٣مايو /أيار  ٢٠٠١

حيل موعد تقدمي التقرير الثالـث يف         ٢٠٠٦تأخر منذ   ٢٠٠٥وفمرب ن/تشرين الثاين  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقرير الـسابع يف           ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
٢٠٠٩  

تأخر تقدمي التقارير من الثـاين إىل           ٢٠٠١مايو /أيار  ٢٠٠٠  جلنة مناهضة التعذيب
ــذ   ــامس من  ١٩٩٨ و١٩٩٤اخل

   على التوايل٢٠٠٦ و٢٠٠٢و
حيل موعد تقدمي التقارير الدورية من         ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٧الثاين إىل الرابع يف 
 الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفل    
ك األطفـال   إشرااالختياري املتعلق ب  

  يف الرتاعات املسلحة 

تأخر موعد تقدمي التقرير األويل منذ          -  
٢٠٠٦  

 الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء 
األطفال واستغالل األطفال يف املواد     

  اإلباحية

تأخر موعد تقدمي التقرير األويل منذ          -  
٢٠٠٦  
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 الوثيقة اخلاصة باإلجراء املتبع مـع الربازيـل         ٢٠٠٨أتاحت جلنة مناهضة التعذيب للجمهور يف عام        و  - ٦
. ٢٠٠٥يوليه  /وتعاونت الربازيل كلياً مع اللجنة أثناء الزيارة اليت جرت يف متوز          .  من االتفاقية  ٢٠وجب املادة   مب

ويف عامي  . )٣٥( وأخربهتا مبستجدات اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة       ٢٠٠٦وأرسلت رداً إىل اللجنة يف      
ئل إىل احلكومة بشأن وضع السكان األصليني يف        ، بعثت جلنة القضاء على التمييز العنصري رسا       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦

، شكرت ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٤ويف رسالتها املؤرخة . )٣٦(أراضيهم يف رابوسا سريا دو سول يف والية روراميا
وطلبت إىل  . الربازيل على ردودها، لكنها ظلت قلقة قلقاً بالغاً بشأن القضية         جلنة القضاء على التمييز العنصري      

 ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ر معلومات عن التوصيات املقدمة يف هذا املقام يف موعد أقصاه            احلكومة أن توف  
  . )٣٧(يف إطار التدبري اخلاص باإلنذار املبكر والتصرف العاجلينبغي اختاذه قصد اختاذ قرار بشأن أي إجراء 

    التعاون مع اإلجراءات اخلاصة-  ٢

  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
يونيـه  / حزيـران  ٢٨- ٢٠(املقرر اخلاص املعـين بالنفايـات الـسمية           تقارير البعثاتآخر الزيارات و

 ١٢ - أغسطس / آب ٢٠(؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       )٣٨()١٩٩٨
 ١٨ - ١(؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغـذاء         )٣٩()٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول
طفال وبغاء األطفال ؛ واملقرر اخلاص املعين ببيع األ)٤٠()٢٠٠٢مارس /آذار

؛ واملقررة اخلاصة املعنية )٤١()٢٠٠٣(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
 ١٦(حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً             

؛ واملقرر اخلـاص    )٤٢()٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٨ - أغسطس  /آب
؛ )٤٣()٢٠٠٤نيه  يو/ حزيران ١٣ - مايو  / أيار ٣٠(املعين بالسكن الالئق    

 تـشرين   ٢٢- ١٣(واملقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني         
؛ واملقرر اخلاص املعين بالعنـصرية والتمييـز        )٤٤()٢٠٠٤أكتوبر  /األول

 تشرين  ٢٠- ١٣(العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         
لـة  ؛ واملمثل اخلاص لألمني العـام املعـين حبا        )٤٥()٢٠٠٥أكتوبر  /األول

 .)٤٦()٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٢- ٥(املدافعني عن حقوق اإلنسان 
دعا مسؤولون برازيليون املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق إىل إجـراء بعثـة               متابعة الزيارات

  .متابعة أثناء احلوار التفاعلي يف الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان
دام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة      أجرى املقرر اخلاص املعين حباالت اإلع     

  .)٤٧(٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٤أو تعسفاً زيارة متابعة من 
شكر املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف   التعاون أثناء البعثات/التيسري

 .)٤٨( لتنظيم الزيارةاملواد اإلباحية احلكومة على الدعم اجلدير بالثناء املقدم
أعرب املقرَر اخلاص املعين بالسكن الالئق عن إعجابه بتفاين الـسلطات           

  .)٤٩(الربازيلية وتأهبها وتعبئتها أثناء بعثته
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شكر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني السلطات الربازيليـة          
 حلقوق اإلنسان   على تعاوهنا، ال سيما املساعدة اليت قدمتها األمانة اخلاصة        

  .)٥٠(أثناء زيارته الرمسية
استطاع املقرر اخلاص املعين بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب         
وما يتصل بذلك من تعصب أن ُيجري الزيارة يف ظروف طيبة جداً بفضل 

  .)٥١(تعاون السلطات الربازيلية ودعمها اللوجسيت املمتاز
 املعنية حباالت اإلعـدام خـارج       ، شكرت املقررة اخلاصة   ٢٠٠٣يف عام   

. القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً احلكومة على تعاوهنا منقطع النظري
والحظت بتقدير أن رئيس الربازيل اهتم شخصياً ببعثتها والتقى هبـا يف            

لكنها أعربت عن بالغ استيائها من اغتيال شاهدين أجرت معهما          . هنايتها
ت عن بالغ قلقها إزاء ما ميكن اعتباره أعماال وأفصح. مقابلة أثناء زيارهتا

، قالت املقررة اخلاصة أثناء زيارة متابعة إن        ٢٠٠٧ويف عام   . )٥٢(انتقامية
دعوة احلكومة تعكس التزاماً واضحاً بالشفافية والوفاء بواجباهتا يف جمال          

  .)٥٣(حقوق اإلنسان
الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      

  العاجلة
، أرسل أصحاب واليات خاصة     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف أعوام   

ومشلت ). رسائل ادعاء ونداءات عاجلة( رسالة ١ و١٢ و٢١ و١٦على التوايل   
، ردت  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عامي   .  امرأة ١٧ فرداً، مبن فيهم     ٦٩هذه الرسائل   

، ومل ترد سوى    ٢٠٠٦الربازيل على رسالتني يف كل سنة، وعلى ثالث يف عام           
 يف املائة مـن     ١٢,٥وردت الربازيل على    . ٢٠٠٧واحدة يف عام    على رسالة   

 يف املائة   ٢٥، و ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٩,٥، و ٢٠٠٤الرسائل املبعوثة يف عام     
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٠٠، و٢٠٠٦يف عام 

الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     
  )٥٤(مواضيعية

 أرسلها أصحاب ١٢نات من أصل ردت حكومة الربازيل على ثالثة استبيا
، ضـمن اآلجـال     )٥٥(٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١واليات خاصة منذ    

  .)٥٦(احملددة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

ومـا فتئـت    . )٥٧(٢٠٠٧ديسمرب  /زارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان البلد رمسياً يف كانون األول           - ٧
، ٢٠٠٦يوليـه   /ويف متـوز  .  ويف مفوضية حقوق اإلنسان    )٥٨( يف الصناديق اإلنسانية الثالثة    الربازيل تساهم مالياً  

استضافت الربازيل املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني بشأن التقدم الذي أحرزه إعالن وبرنامج عمل ديربان والتحديات              
ي ملؤمتر ديربان االستعراضي     اإلقليمي التحضري  ٢٠٠٨كما ترشحت الربازيل الستضافة مؤمتر عام       . اليت واجهها 

  .)٥٩(٢٠٠٩لعام 
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   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز- ١

. )٦٠(ساور القلق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إزاء شيوع التمييز ضد املـرأة               - ٨
ز ضد املرأة عن قلقها إزاء الفجوة املستمرة بني املرأة والرجل يف املساواة وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي

 وإزاء هشاشة آليات املساواة اجلنسانية يف بعض الواليات من حيـث التنـسيق         )٦١(بينهما يف القانون ويف الواقع    
طـط والـسياسات،    ، وضمان التنفيذ التام للقوانني واخل     )٦٣(ومشلت التوصيات تعزيز تلك اآلليات    . )٦٢(والرصد

وطلبت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         . )٦٤(وجعل رصد اآلثار وتقييمها يتسمان باالنتظام والفعالية      
واالجتماعية والثقافية أيضاً اعتماد سياسات مناسبة على أساس تساوي األجر لقاء العمل املتساوي القيمة وتقليص 

  .)٦٥(الفجوة بني الرجال والنساء

لتمييز الذي تواجهه بعض اجلماعات اإلثنية قلق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             وأثار ا   - ٩
وسـاوَر  . ٢٠٠٤ وقلق جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل يف عام             ٢٠٠٣والثقافية يف عام    

م التكافؤ يف التنمية االجتماعيـة يف       األخرية القلق إزاء بعض املمارسات الثقافية واالجتماعية وإزاء استمرار عد         
وأعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    . )٦٦(املناطق، وحتديداً يف الشمال والشمال الشرقي 

والثقافية عن قلقها إزاء استشراء وتأصل التمييز ضد الربازيليني مـن أصـل أفريقـي، والـسكان األصـليني                   
وق الطفل الربازيل على التأكد من تنفيذ القوانني والسياسات احلالية الضامنة ملبدأ وحثت جلنة حق. )٦٧(واألقليات

. )٦٨(عدم التمييز، واعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز على أي أساس كان ضد مجيع الفئات املستضعفة
تأمني تكافؤ الفرص للربازيليني     واختاذ تدابري عاجلة ل    )٦٩(ومشلت التوصيات تقدمي إحصاءات عن اجلرائم العنصرية      

من أصل أفريقي والسكان األصليني واألقليات مثل الغجر وجمتمعات الكويلومبو، ال سيما يف جماالت التوظيـف                
  .)٧٠(والصحة والتعليم

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن - ٢

و بإجراءات موجزة أو تعسفاً     ، أشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أ         ٢٠٠٧يف عام     - ١٠
 سنة، إذ إن عدد مـن       ٤٤ و ١٥إىل أن القتل هو السبب الرئيس يف وفاة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني              

واألغلبية الساحقة من الضحايا هم من الشباب الذكور .  شخص سنويا٥٠ً ٠٠٠ و٤٥ ٠٠٠يقَتلون يتراوح بني   
ملرتفعة حلاالت اإلفالت من العقاب، والقتل العنيف الذي يتسبب فيه          وأهم املشاكل هي النسبة ا    . السود الفقراء 

األفراد، واملواجهات القاتلة بني املتجرين باملخدرات وغريهم من العصابات، وعمليات القصاص الـيت تنفـذها               
ل الـذي  اجلماعات األهلية وفرق املوت وفرق اإلبادة وامليليشيات، والقتل يف السجون، وقتل أفراد الشرطة والقت     

وشدد املقرر اخلاص على التفريق بني عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء اليت تنفذها الشرطة . )٧١(تنفذه الشرطة
وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق بشأن شـيوع         . )٧٢(اليت تكون يف مهمة وتلك اليت ال تكون يف مهمة         

كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير الذائعة اليت . )٧٣(استعمال القوةإفراط املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني يف 
تتحدث عن التهديد بقتل الزعماء الريفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والشهود والـشرطة وأمنـاء املظـامل                 

 قلقة وعلى صعيد آخر، ظلت جلنة حقوق الطفل. )٧٥(، وإزاء إعدام املشتبه فيهم خارج نطاق القضاء)٧٤(والقضاة
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وانزعج املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان من            . )٧٦(بشأن عدد األطفال املغتالني   
ومن التوصيات اليت قدمها تنفيذ برامج محاية       . )٧٧(التقارير املتعددة عن اغتياهلم واالعتداء على حياهتم وهتديدهم       

 حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً على ضرورة وشدد املقرر اخلاص املعين. )٧٨(الشهود
إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية وداخلية حقيقية ألن أمناء املظامل املعنيني بالشرطة تعوزهم االسـتقاللية يف     

  .)٧٩(العديد من الواليات

ن كالً من قانون مكافحة التعذيب       إىل أ  ٢٠٠٤ويف الوقت الذي أشارت فيه جلنة حقوق الطفل يف عام             - ١١
 وقانون العقوبات والتشريع اخلاص باألطفال واملراهقني حيرم بشدة التعذيب وإساءة املعاملة، فإهنـا              ٢٠٠٧لعام  

أعربت عن بالغ قلقها إزاء الفجوة القائمة بني القانون وتطبيقه، إذ جاء يف التقارير حديث عن العدد الكبري من                   
املة الالإنسانية واملهينة على مدى السنوات املاضية، مبا فيها ما أورده املقرر اخلاص املعـين               حاالت التعذيب واملع  

 إن عشرات آالف األشخاص كانوا حمتجزين يف ٢٠٠٥وقالت جلنة مناهضة التعذيب يف عام . )٨٠(مبسألة التعذيب
متفشياً " من إساءة للمعاملة مراكز الشرطة ويف أماكن أخرى من منظومة السجون حيث كان التعذيب وما شاهبه

وشعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     . )٨١(٢٠٠١، حسب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف عام          "ومنتظماً
. )٨٢(بالقلق بشأن ممارسة التعذيب لرتع االعترافات من املشتبه هبم وإساءة معاملة احملتجزين يف مراكز الـشرطة               

 أن القضاة ال يطبقون القانون اخلاص جبرمية التعذيب ويفـضلون           ٢٠٠٥ذيب يف عام    وأضافت جلنة مناهضة التع   
وأوصت جلنة مناهـضة  . )٨٣(إغالق امللفات على اعتبار أهنا قضايا إضرار جسدي أو تعسف يف استعمال السلطة          

ق يف الشكاوى اليت  وبالتحقي)٨٤( من االتفاقية١التعذيب بتفسري قانون مكافحة التعذيب تفسرياً ينسجم مع املادة    
  .)٨٥(تدعي ممارسة املسؤولني العامني التعذيب حتقيقاً يتسم بالسرعة والشمولية والرتاهة، وحماكمة اجلناة

ويف الوقت الذي أشادت فيه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالربازيل علـى سـّن البلـد                 - ١٢
 بشأن شيوع ممارسة العنف علـى النـساء          ٢٠٠٧ بالقلق يف عام     تشريعات ملكافحة العنف املرتيل، فإهنا شعرت     

 عن قلقهـا إزاء     ٢٠٠٥وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        . )٨٦(والفتيات وعدم التبليغ عنه مبا يكفي     
  . )٨٧(نقص املعلومات عن حاالت العنف املرتيل

العقاب البدين ولعدم وجود أي تشريعات       عن قلقها النتشار     ٢٠٠٤وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ١٣
وأوصت بأن حتظر الدولة العقاب البدين يف األسرة واملدرسة واملؤسسات اجلنائية، وبـأن تـشن               . صرحية حتظره 

وساور اللجنةَ أيضاً بالغ القلق إزاء العدد الكـبري مـن       . )٨٨(محالت لتثقيف اآلباء بشأن أشكال التأديب البديلة      
 واالعتداء واإلمهال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، يف املدرسة وغريها مـن املؤسـسات،               األطفال ضحايا العنف  

وكان من بني التوصيات وضع إجراءات فعالة تراعي الطفل وآليات وقائية لتلقـي             . واألماكن العامة ويف األسرة   
خلاص املعين ببيع األطفال    وقال املقرر ا  . )٨٩(الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، زيادة على اإلجراءات املوجودة       

وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية إن االستراتيجيات تركز أكثر على جماالت اخلطـة الوطنيـة                 
ملكافحة العنف اجلنسي املمارس على األطفال واملراهقني حيث حتقق عدد أقل من اإلجنازات، أي الوقاية، والدفاع 

  .)٩٠(واملساءلة، ومشاركة األطفال

واللجنة قلقة إزاء حالة أطفال الشوارع وعدم وجود معلومات عنهم وعدم اختاذ التدابري الالزمة للتخفيف   - ١٤
 عن قلقها الشديد إزاء كثـرة أطفـال الـشوارع           ٢٠٠٤وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام       . )٩١(من معاناهتم 
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ل العنف، مبا فيه التعذيب واالعتداء اجلنسي واحتمال تعرضهم لعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، وشىت أشكا
واالستغالل اجلنسي؛ وإزاء عدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة الوضع ومحاية أولئك األطفال، وتقصري          

  .)٩٢(الشرطة الشديد يف تسجيل األطفال املختفني

 ٢٠٠٧ت موجزة أو تعسفاً يف عام       وأشار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءا           - ١٥
وشدد املقرر اخلاص   . )٩٣(السجون غالباً ما كان يبلغ ثالثة أضعاف أو أكثر مما حتتمله املرافق           معدل شغل   إىل أن   

 يف بعض مرافق االحتجاز     شديداملعين مبسألة التعذيب يف مناسبات عدة على أنه جيب وضع حد فوراً لالكتظاظ ال             
 وظروف احتجاز سيئة وحرارة  اكتظاظاً مستحكما٢٠٠٥ًة مناهضة التعذيب يف عام ووجدت جلن. )٩٤(والسجون

وهي عوامل هلا عواقب صحية وخيمة علـى        (مفرطة وحرماناً من النور وزجاً مستمراً يف زنزانات ضيقة مظلمة           
ء ظروف االحتجاز وشعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق أيضاً  إزا. )٩٥(، إضافة إىل تفشي العنف)السجناء

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها كذلك بسبب العدد الكبري من احملتجزين دون             . )٩٦(الالإنسانية يف السجون  
وساور جلنة حقوق الطفل أيضاً القلق من جـراء         . الثامنة عشرة من العمر، وإزاء ظروف االحتجاز السيئة جدا        

 السجناء الشباب، واإلمكانات احملدودة جـداً إلعـادة تأهيـل           التقارير املتعددة اليت تتحدث عن إساءة معاملة      
األحداث وإعادة إدماجهم يف اجملتمع بعد اإلجراءات القضائية، والتدريب العَرضي للقضاة واملـدعني ومـوظفي               

، أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن شـيوع          ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٧(السجون يف جمال حقوق الطفل    
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا       . )٩٨( االحتجاز السابق للمحاكمة يستدعي اهتماماً خاصاً      اللجوء إىل 

وأوصـت جلنـة مناهـضة      . )٩٩(إزاء الفترات الطويلة لالحتجاز السابق للمحاكمة ولتأخر اإلجراءات القضائية        
أن تتخذ إجراءات عاجلة لتحسني  الربازيل ب٢٠٠٥ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام ٢٠٠١التعذيب يف عام 

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بوضع نظام منهجي ومستقل لرصد املعاملة . )١٠٠(ظروف االحتجاز، يف مجلة أشياء
، مبا يف ذلك يف األماكن اليت حيتجـز         )١٠١(الفعلية لألشخاص الذين يلقى عليهم القبض أو حيتجزون أو يسجنون         

  .)١٠٢(ر اخلاص املعين مبسألة التعذيبفيها األحداث، حسبما قاله املقر

وساور القلق كالً من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        - ١٦
وشعرت جلنة حقوق الطفل بدورها بالقلق بسبب شيوع        . )١٠٣(إزاء االجتار بالنساء واألطفال بغرض استغالهلم جنسياً      

وكان من بني التوصيات تشجيع وتيسري اإلبالغ حبـاالت االسـتغالل           . )١٠٤(الل اجلنسي والقضايا املتصلة به    االستغ
اجلنسي، والتحقيق فيها، وحماكمة مرتكبيها ومعاقبتهم املعاقبة اليت يستحقوهنا، وتوفري احلماية لـضحايا االسـتغالل               

ألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة إن          وقال املقرر اخلاص املعين ببيع ا     . )١٠٥(اجلنسي واالجتار 
وأوصى بأن تعزز احلكومة الربامج االجتماعية اهلادفة إىل احلد من الفقر           . من الضروري معاجلة أصل االستغالل اجلنسي     

ة باحلقوق االقتصادية وأوصت اللجنة املعني. )١٠٦(والتفاوتات االجتماعية وتقدير آثارها مبؤشرات خاصة حبقوق األطفال
 بأن تعتمد الربازيل    ٢٠٠٧ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           ٢٠٠٣واالجتماعية والثقافية يف عام     

  .)١٠٧(تشريعات حمددة ملكافحة االجتار باألشخاص وضمان تنفيذها بفعالية

 إزاء استمرار السخرة والعمل القسري وعدم       ، ساور القلق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ٢٠٠٥ويف عام     - ١٧
وأشارت إىل أنـه ينبغـي للربازيـل تعزيـز تـدابريها      . )١٠٨(وجود عقوبات جنائية فعالة ضد هذه املمارسات  

  .)١٠٩(ملكافحتها
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، شعرت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ بسبب املعدالت املرتفعة لتشغيل األطفال بصورة             ٢٠٠٤ويف عام     - ١٨
وأوصت، يف مجلة تدابري، بأن تدّعم الربازيل برناجمها للقضاء على عمل األطفال وحتسني نظام              . )١١٠(غري شرعية 

  . )١١١(تفتيش أماكن العمل

   القانونحكمإقامة العدل و - ٣

يف الوقت الذي الحظت فيه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلهود املبذولة يف سبيل إصالح القضاء وزيادة   - ١٩
وانزعجـت  . )١١٣( بشأن التدخل يف استقاللية القضاء والفساد القضائي       ٢٠٠٥ظلت قلقة يف عام     ،  )١١٢(فعاليته

وأوصت بإنشاء آليات مناسبة . لتخلُّف القضاء يف بعض الواليات يف االحتاد عن مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان
ص املعين حباالت اإلعدام خارج ، أشار املقرر اخلا٢٠٠٧ويف عام . )١١٤(لرصد أداء القضاء على مستوى الواليات

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إىل أن نظام العدالة اجلنائية يف حاجة ماسة إىل إصالح واسع النطاق وإىل                   
وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بوضع برنامج للتوعية داخـل سـلك             . )١١٥(أن هذا اإلصالح ممكن   

  .)١١٦(القضاء

 علماً بإنشاء حماكم لألحداث، لكنها شعرت بالقلق إزاء عدم ٢٠٠٤ة حقوق الطفل يف عام وأحاطت جلن  - ٢٠
وجود ضمانات واضحة حملاكمة عادلة وسريعة وإزاء التقصري يف إنفاذ القوانني اليت حتكـم االحتجـاز الـسابق              

عدالة األحداث متشياً وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل الدولة جهودها الرامية إىل حتسني نظام             . للمحاكمة
  . )١١٧(مع االتفاقية وغريها من معايري األمم املتحدة

وشعر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ببالغ القلق بشأن التهديدات وأعمال العنف الـيت                 - ٢١
قضايا السكان األصليني يتعرض هلا القضاة وممارسو املهن القانونية وحمامو الدفاع الذين يعملون على دعاوى تعىن ب

  .)١١٨(والبيئة واألراضي

 واملقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة    )١١٩(٢٠٠١وأعرب كل من جلنة مناهضة التعذيب يف عام          - ٢٢
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق هي .  عن قلقه إزاء اإلفالت من العقاب)١٢٠(٢٠٠٥واحملامني يف عام 

ت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان السافرة اليت يرتكبها املوظفون املسؤولون عـن             األخرى مناخ اإلفال  
وسلطت املفوضة السامية الضوء أثناء زيارهتا األخرية إىل الربازيل على ضـرورة تـشجيع              . )١٢١(إنفاذ القوانني 

وأوصى املقرر اخلاص املعـين  . )١٢٢(املساءلة بني املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني وحتسني عملية إقامة العدل   
مبسألة التعذيب يف مناسبات عدة بلزوم اختاذ تدابري صارمة لتوضيح ضرورة وضع حد لثقافـة اإلفـالت مـن                   

وأوصى املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بشدة بإعادة النظر يف               . )١٢٣(العقاب
. )١٢٤(صد عمل األجهزة األمنية للدولة، ال سيما الـشرطة العـسكرية، ومـساءلتها            اآلليات املوجودة املعنية بر   

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن جتري الدولة حتقيقات سريعة ونزيهة يف مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان                
هم على حنو يتناسب مع     اليت يرتكبها املوظفون املسؤولون عن إنفاذ القوانني، وحماكمة اجلناة والعمل على معاقبت           

أما عن التجاوزات السابقة، ففي الوقت الذي . )١٢٥(خطورة اجلرائم املقترفة، وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا
 إىل أن الدولة أنشأت حقاً يف تعويض ضحايا انتهاكات          ٢٠٠٥أشارت فيه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام         

  .)١٢٦(تاتورية العسكرية، الحظت أنه مل حيقَّق فيها أو يساءل بشأهنا مباشرةحقوق اإلنسان املرتكبة أثناء الدك
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   املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

الحظ املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني أن مستوى متثيل النساء املنخفض يف سلك القضاء                 - ٢٣
أما وضع . من املناصب العليا يف القضاء ويف مكتب املدعي العام يف املائة ٥ملفت للنظر، إذ ال تشغل النساء سوى 

 .)١٢٧( يف املائة من تلك املناصـب ١املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني فأسوأ؛ فهم يشغلون أقل من  
 ، عاودت جلنة القضاء٢٠٠٤ويف عام . )١٢٨(٢٠٠٥وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق مشابه يف عام 

على التمييز العنصري التأكيد على القلق الذي انتاهبا بشأن عدم أحقية املواطنني األميني يف انتخاهبم للمناصـب                 
  .)١٢٩(العامة، ومعظمهم من السكان األصليني والسود واملولَّدين

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٥

 واالجتماعية والثقافية بتعيني الدولة مقررين خاصني مـستقلني         رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      - ٢٤
أما جلنة حقوق الطفل، فوضعت يف اعتبارها ما توليه . )١٣٠(يتولون رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

رتفع نـسبياً،   الدولة ملكافحة اجلوع والفقر من أولوية عالية، إال أهنا نوهت بأن الربازيل بلد ذو مستوى إمنائي م                
وذكرت أهنا تشاطر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة هواجـسها بـشأن التفاوتـات                

وأعربت عن قلقها ملا يشوب حياة عدد كبري من . )١٣١(واالختالالت الشديدة واملتواصلة يف توزيع الثروة واملوارد
وأوصـت  . )١٣٢( العامة وما يعتري تلك اخلدمات من قصور       األطفال من فقر وصعوبة يف احلصول على اخلدمات       

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة بأن تتخذ إجراءات عالجية فورية للتقليل من تلك            
التفاوتات واالختالالت، ومن بني تلك اإلجراءات اإلسراع يف عمليات اإلصالح الزراعي وإصدار سندات لتملك 

وعالوة على ذلك، ذكر املقرر اخلاص املعين مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب             . )١٣٣(األراضي
وما يتصل بذلك من تعصب أنه يقر بالتزام احلكومة باالعتراف جبماعات الكيلومبوس، إال أنه يوصي الربازيل بأن 

. )١٣٤(غذاء والرعاية الصحية واإلسكان والتعلـيم     تكفل تزويد تلك اجلماعات بالسلع واخلدمات األساسية، كال       
، وهو يقضي بأن احلصول ٢٠٠٦ونوهت منظمة األغذية والزراعة بالقانون اإلطاري لألمن الغذائي الذي أُقر عام 

كما . على غذاء واٍف هو حق أساسي من حقوق اإلنسان وال غىن عنه من أجل إعمال احلقوق اليت يقرها الدستور
  .)١٣٥(ظام لألمن الوطين يف جمايل الغذاء والتغذيةيقضي بإرساء ن

ورحبت جلنة حقوق الطفل مبا تبذله الدولة من جهود يف سبيل النهوض باملستوى الصحي، ال سيما بإقرار   - ٢٥
التحوالت اإلجيابية اليت طرأت ونوهت باخنفاض الوفيات بني األطفال، وب. ١٩٩٨منحة الرعاية الصحية الدنيا عام 

غري أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء       . اإليدز/على حالة الطفل وعلى معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         
تدين نسبة السكان املستفيدين من خطة صحية واحدة على األقل، وإزاء انعدام املساواة يف االستفادة من اخلدمات 

ق بشأن األوضاع الصحية، ال سيما فيما يتعلق بأطفال املناطق الريفية، مما يـؤدي إىل               كما يساورها قل  . الصحية
 - حدوث تفاوت واضح يف نوعية اخلدمات الصحية املقدمة، وكذلك فيما يتعلق بالفئات السكانية االجتماعيـة             

  .)١٣٦(االقتصادية األدىن املقيمة يف األقاليم الشمالية والشمالية الشرقية

جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت احلمل يف سن مبكرة، وهي ظاهرة متس شرائح أعربت   - ٢٦
 وجلنـة   )١٣٨(وأحاطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       . )١٣٧(اجملتمع احملرومة اجتماعياً  



A/HRC/WG.6/1/BRA/2 
Page 12 

 

ع معدل وفيات احلوامل بسبب عمليـات        علماً مع القلق بارتفا    )١٣٩(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       . اإلجهاض غري القانونية، وخباصة يف األقاليم الشمالية      

وطلبت إىل الدولة اختاذ تدابري تشريعية وغريها من . )١٤٠(والثقافية عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة التعقيم القسري      
ن بينها إعادة النظر يف التشريع املعمول به حالياً، حلماية املرأة من آثار عمليات اإلجهاض السرية وعدمية التدابري، م
 وأوصت جلنة حقوق الطفل الربازيل بزيادة حتسني برنامج صحة املراهقني، مع التركيز بوجه خاص               )١٤١(السالمة

  .)١٤٢(العقليةعلى معاجلة مسائل الصحة اإلجنابية والتثقيف اجلنسي والصحة 

 الجـئ،   ٣ ٥٠٠وأفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن الربازيل تستضيف قرابة              - ٢٧
ومع أن طاليب اللجوء والالجئني مسجلون ومَوثَّقون وتتاح هلم فرص متكافئة .  يف املائة منهم من النساء٢٥حوايل 

والتعليم، إال أهنم يواجهون صـعوبات معيَّنـة يف اإلسـكان           يف العمل واالستفادة من خدمات الرعاية الصحية        
  .)١٤٣(والتوظيف، ما حيد من قدرهتم على االعتماد على الذات واالندماج يف اجملتمع

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٦

لحوظة يف التعليم املدرسـي      عن قلقها بشأن أوجه التفاوت امل      ٢٠٠٤أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ٢٨
واملداومة على املدارس، ويف التسرب من الدراسة ومواظبة الطالب على حضور املدارس يف أحناء البلـد، وهـي                  

. ظواهر متس بوجه خاص األطفال الفقراء، وخمتلطي األعراق، وذوي األصول األفريقية، وأطفال املناطق النائيـة              
 وحملدودية الفرص التعليمية ألطفـال      )١٤٤(وعية التعليم يف كثري من املدارس     كما أعربت اللجنة عن قلقها لتدين ن      

وأوصت الربازيل جبملة أمور، منها زيادة إنفاقه على التعليم ورصد اعتمادات يف امليزانية             . )١٤٥(الشعوب األصلية 
لت التوصيات املقدمة كما مش. )١٤٦(على مجيع األصعدة، وزيادة ما ُيبذل من جهود يف سبيل حتسني جودة التعليم     

من جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اختاذ تدابري فعالة يف سبيل سد الفجوة يف        
  .)١٤٨(، واختاذ تدابري فعالة ملكافحة األمية)١٤٧(الفرص املعيشية ألطفال الشعوب األصلية

ة املعلومات املتاحة عن احلقوق الثقافية يصري بعدم كفاونوهت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العن  - ٢٩
. )١٤٩(عن ذلك للمنتمني إىل أقليات، وخباصة عن حقهم يف التعلم بلغاهتم األصلية، وطلبت مزيداً من املعلومات               

وأوصت جلنة حقوق الطفل الربازيل باختاذ تدابري وافية حلماية حقوق أطفال الشعوب األصلية، وخباصة حقهم يف                
وأوصى املقرر اخلاص املعين مبكافحـة      . )١٥٠(فاظ على هويتهم وعاداهتم وتقاليدهم ولغاهتم التارخيية والثقافية       احل

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بتخصيص موارد مناسبة إلتاحة اجملـال                
 للمجلـس الـوطين     ٣تنص عليه الالئحـة     لألخذ بنظام تعليمي متمايز خاص بالشعوب األصلية، على حنو ما           

  .)١٥١(للتعليم

   األقليات والشعوب األصلية- ٧

، نوه ممثل األمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بأنه، على الرغم مـن أن                 ٢٠٠٦يف عام     - ٣٠
ت، إىل حد كبري، وضع الدستور ينص على احلق يف حيازة أرض، فإن جمتمعات املناطق الريفية أنفسها هي اليت تول

وأحاطت جلنة القضاء علـى    . )١٥٢(ذلكلهذا احلق موضع التنفيذ فيما يتعلق هبا، مع مقاومة قوى ال ُيستهان هبا              
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مجيع أشكال التمييز العنصري علماً بأهداف الربازيل يف إجناز عمليات ترسيم ختوم أراضي السكان األصليني حبلول 
م أراضيهم ومواردهم فعليـاً مـا زاال    السكان األصليني واستغالهلَ ألن حيازةَ، إال أهنا ما زالت قلقة ٢٠٠٧عام  

كما أعربت اللجنة املعنية حبقوق     . )١٥٣(يواجهان هتديدات وتقييدات نتيجة اعتداءات متكررة على تلك الشعوب        
 تلك الشعوب   اإلنسان عن هواجسها إزاء التلكؤ يف ترسيم ختوم أراضي الشعوب األصلية، وإزاء عمليات إخالء             

من أراضيها قسراً وعدم إجياد سبل انتصاف قانونية للحيلولة دون هذه العمليات وتعويض السكان األصليني الذين 
وأكدت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري أنـه مـا زال              . )١٥٤(خسروا منازهلم وسبل معيشتهم   

ب األصلية وممتلكاهتم وإزاء حوادث العنف املرتكبة ضـد         يساورها بالغ القلق إزاء االستيالء على أراضي الشعو       
 عن قلقها إزاء ما تأكد ٢٠٠٧وأعربت اللجنة يف عام . )١٥٥(جمتمعات السكان األصليني يف منطقة حمددة تابعة هلم

من أن جملس النواب ينظر يف إجراء تعديالت يف الدستور هبدف التقليل من احلماية الدستورية ألراضي الشعوب                 
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري باختاذ تدابري . )١٥٦(صليةاأل

أوصت جلنة القضاء على مجيع     كذلك  و. )١٥٧(لترسيم ختوم أراضي تلك الشعوب ولصون حقوقهم املتصلة بذلك        
مجاعات الكيلومبو وحتديد ختـوم أراضـيهم،      أشكال التمييز العنصري الربازيل بتسريع خطى عملية حتديد هوية          

كما مشلت توصياهتا إكمال عملية إخالء      . )١٥٨(وباإلسراع يف توزيع سندات ملكية تلك األراضي على أصحاهبا        
كل من استولوا على أراضي السكان األصليني وممتلكاهتم يف منطقة حمددة تابعة للشعوب األصلية وضمان أمـن                 

  .)١٥٩(الً عن ضمان ممارستهم حقوقهم املنصوص عليها يف الدستورمجيع السكان األصليني، فض

   املنجزات وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 مبا أظهره الربازيـل مـن روح   ٢٠٠٧ديسمرب /نوهت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف كانون األول     - ٣١

ا حققه من منجزات ال ُيستهان هبا يف مكافحـة الفقـر   قيادية على الصعيد الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، ومب       
، ٣٤٦- ١١، صدر القانون رقـم      ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول . )١٦٠(اإليدز/واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

وورد يف تقارير منظمة األمم     . )١٦١(الذي يقر باحلق يف الغذاء ومبا يقع على احلكومة من التزامات يف هذا الشأن             
ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل أن األسلوب الذي يتـصدى بـه الربازيـل         ) اليونيسيف( للطفولة   املتحدة

اإليدز ما برح يوصف بكثري من األحيـان بأنـه أسـلوب جـدير بـأن          /لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    
بلدان النامية الوحيدة الـيت      أن الربازيل هو من بني ال      ٢٠٠٥وورد يف تقرير لليونيسيف صدر عام       . )١٦٢(ُيحتذى

وعلى حنو أعم، أفاد . )١٦٣( على نطاق واسع)مضادات الريتروفريوسات(تتيح مضادات فريوسات النسخ العكسي 
 أن الربازيل قد أنقذ أرواحاً بفضل انتهاجه سياسات قوية ٢٠٠٥أحد تقارير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 

ورأى املقرر اخلاص املعين باستقالل . )١٦٤(على حتسني إمكانية احلصول على األدويةيف ميدان الصحة العامة حترص 
ُيقتدى به؛ ونوه بذلك أيضاً كـل  جدير بأن القضاة واحملامني أن ميثاق الطفل واملراهق ينص على نظام ضمانات  

ص املعين مبسألة بيـع     وعالوة على ذلك، أشار املقرر اخلا     . )١٦٥(من اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان     
رب عَتاألطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة إىل أن حمكمة األطفال واليافعني االبتدائية يف ريو دي جانريو تُ   

  .)١٦٦("أفضل املمارسات"من بني 

دل وإنفاذ كما ذكرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أنه ما زال مثة حتديات، وخباصة يف جمايل إقامة الع  - ٣٢
وأقر املقرر اخلاص املعـين     . )١٦٧(حقوق أخرى مكرسة يف الدستور، وخباصة فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية          
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حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بأن املدن تواجه حتديات هائلة يف احلفـاظ علـى                   
ف إىل الدراسة التحليلية للحاالت، الـيت تـضمنتها         وأشارت اليونيسي . )١٦٨(سالمة سكاهنا من عنف العصابات    

دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال، واليت أثبتت أن العنف يف كل فئة من الفئات العمرية يف الربازيل قد 
. )١٦٩(بأن هذا هو من بني أخطر التحديات اليت يواجهها البلد         ) اليونيسيف( فنوَّهت   ازداد خالل العقد املنصرم،   

قرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن هيكل الربازيل االحتادي يتأثر أيضاً بعدم تصدي السلطة القـضائية يف                 وأ
وورد . )١٧١(وسلَّطت اليونيسيف األضواء على مسألة التفاوتات. )١٧٠(بعض الواليات النتهاكات حقوق اإلنسان

أن التفاوت ما زال من بـني اخلـصائص الوطنيـة           يف إحدى وثائق إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          
  .)١٧٢(٢٠١١- ٢٠٠٧املركزية، وهو بالتايل أحد األولويات الرئيسية لدورة الربجمة الراهنة لألمم املتحدة للفترة 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

ليات احلماية الدولية، وبالنظر يف املصادقة على ما مل يصادق عليه بعد من             تعهد الربازيل باالخنراط مع آ      - ٣٣
صكوك دولية متعلقة حبقوق اإلنسان، وبتعزيز النظم اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، من قبيل نظام البلدان 

  .)١٧٣(األمريكية

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

 أن يقدم، يف غضون عام، ما هو ذو صلة هبذا           ٢٠٠٥ن إىل الربازيل يف عام      طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا      - ٣٤
املوضوع من معلومات عن تقييم احلالة وتنفيذ ما قدمته اللجنة من توصيات بشأن اإلخالء القسري للسكان األصليني                 

تكبها موظفون مكلفون من أراضيهم، واإلعدام خارج القضاء، وغري ذلك من أشكال إساءة املعاملة والتجاوزات اليت ير
بإنفاذ القانون، وبشأن االكتظاظ وأوضاع االحتجاز غري اإلنسانية يف السجون على صعيدي الواليات واالحتاد، وبشأن 

وإن الرد  . )١٧٤(مسألة اإلفالت من العقاب على جرائم حقوق اإلنسان املرتكبة يف فترة احلكم الديكتاتوري العسكري             
  .٢٠٠٦بيل املتابعة ما برح متأخراً منذ عام على هذه االستفسارات على س

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 بأن تطلب مساعدة تقنية من جهات من بينها املفوضية          ٢٠٠٤أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة يف عام          - ٣٥

ضاء األحداث وتدريب السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف ومعهد البلدان األمريكية لشؤون األطفال، يف جمايل ق      
وفيما يتعلق بالعنف ضد األطفال، . )١٧٥(الشرطة، وكذلك من أجل وضع آلية مستقلة وفعالة وفقاً ملبادئ باريس       

وقدمت مفوضية األمم . )١٧٦(أوصت اللجنة الربازيل أيضاً بالتماس مساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية
ونيسيف معلومات عّما تضطلعان به من برامج وأنـشطة يف جمـال بنـاء              املتحدة السامية لشؤون الالجئني والي    

  .)١٧٧(القدرات
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Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 
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