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  املنهجية والعملية التشاورية  - ١
أوجده إصالح منظومة اً مهماً تشكل آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان ابتكار  - ١

ل أداة أساسية للحد من املعاملة االنتقائية والربازيل تعترب االستعراض الدوري الشام. األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
وهلذه . سيما فيما خيص القضايا املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف بلدان معينة حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، وال

  .الغاية، ستبذل الربازيل كل ما يف وسعها لالشتراك يف هذه العملية بطريقة بناءة وشفافة

ومن اجلدير بالذكر أن تنفيـذ      . تقرير موضع اهتمام خاص من احلكومة الربازيلية      وقد كان إعداد هذا ال      - ٢
االستعراض الدوري الشامل ذو أساس مشترك مع االقتراح الربازيلي الداعي إىل إعداد تقرير عاملي عن حقـوق                 

ربازيل أال يشكل   وتتوقع ال . اإلنسان، والذي دافعت عنه الربازيل على حنو متكرر يف جلنة حقوق اإلنسان السابقة            
دى امتثال تلك الدولة    ملللتحليل النقدي   اً   صك ، الذي ستقدمه كل دولة عضو يف األمم املتحدة        ،التقرير الدوري 

لتعزيز للتشجيع على إجراء حوار بناء      اً   وإمنا أن يشكل كذلك أساس     ،اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان فحسب     
  . اجملالبغية التغلب على التحديات يف هذاالتعاون 

وقد . وهذا التقرير هو مثرة عملية تشاورية شاركت فيها جمموعة منوعة من الكيانات احلكومية الربازيلية               - ٣
فرصة للتفكري املشترك بني الوزارات بشأن التحديات اليت يواجهها كل كيان           يف هذه العملية    أتاحت مشاركتها   

وقد طلبت األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان برئاسة . )١(ع الدويلوبشأن اخلربات الناجحة اليت ميكن تقامسها مع اجملتم
اجلمهورية ووزارة اخلارجية إىل الكيانات احلكومية تقدمي معلومات عن سياساهتا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، 

  .)٢(توفر رؤية شاملة ومتكاملة لتلك التحديات

 يف جمال حقوق اإلنسان، فقـد       وفائها بالتزاماهتا بشأن  ومع أن هذا التقرير ينقل آراء احلكومة الربازيلية           - ٤
للموقف الربازيلـي الـذي مـؤداه أن        اً  اجملتمع املدين على امتداد العملية، طبق     منظمات  التشاور مع   اً  جرى أيض 

 وقد أجريت املشاورات مـن خـالل        .اًاالستعراض الدوري الشامل ينبغي أال يكون آلية تقودها احلكومة حصر         
االتصاالت املتبادلة عرب اإلنترنت، اليت استطاع فيها ممثلو اجملتمع املدين واجملالس الوطنية حلقـوق              االجتماعات و 

وسجل املمثلون احلكوميون تعاوهنم وأخذوه يف      . اإلنسان إعطاء آرائهم خبصوص نسق التقرير ومواضيعه املختارة       
 ١٢لنية يف جملس الـشيوخ الربازيلـي يف         وتضمنت املشاورات مع اجملتمع املدين عقد جلسة استماع ع        . احلسبان
. )٣(، حضرها عشرة أعضاء يف جملس الشيوخ وعديد من أعضاء منظمات اجملتمـع املـدين              ٢٠٠٨فرباير  /شباط

  .وسجلت اإلسهامات واالنتقادات واالقتراحات بالتساوي، مع إدراجها بصورة جزئية يف التقرير

يف إعداد تبار، فإن التحدي األول الذي جرت مواجهته ومع وضع حمدودية عدد صفحات التقرير يف االع        - ٥
 مببادئ اجمللس التوجيهية، اختيـار مواضـيع أو         وكان احلل، عمالً  . متثل يف اختيار املواضيع اليت ستناقش     التقرير  

ن ونتيجة لذلك، مل تدرج يف التقرير بعض املواضيع ذات األمهية الكربى وم           . لطلبات اجملتمع املدين  اً  أولويات وفق 
والوصول إىل العدالة واحلق يف التوثيق املدين األساسي وحقوق املـسنني واحلريـة              بينها، على سبيل املثال، البيئة    

. حلالة حقوق اإلنسان يف الربازيل      كامالً  عن هذا، فإن املواضيع املناقشة يف التقرير ال متثل سجالً           وفضالً. الدينية
ء هذه العملية، زيادة حتسني منهجية إعداد التقارير املستقبلية، بغية تعزيز           وتتوقع احلكومة الربازيلية أن جتري، أثنا     
  .املعاجلة املتعددة األطراف حلقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/1/BRA/1 
Page 3 

  األساس القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان يف الربازيل ومحايتها  - ٢
   وتطور القانون الداخلي وإدماج معاهدات حقوق اإلنسان١٩٨٨دستور عام   ١- ٢

إعادة البناء الدميقراطي اليت    اً  ، متمم ١٩٨٨أكتوبر  / الدستور الربازيلي يف اخلامس من تشرين األول       سن  - ٦
 واليت عند بلوغ هنايتها كانت دكتاتورية عسكرية قد انتهكت حقوق اإلنسان عن عمد              ١٩٨٥استهلت يف عام    

. قراطية بشكل تام إىل الربازيـل     وقد مهد الدستور اجلديد السبيل أمام عودة الدمي       . على مدى عقدين من الزمن    
الدستور، يف مواده األوىل، على أن تنظم الربازيل عالقاهتا الدولية حبيث حيكمها مبـدأ سـيادة حقـوق                   وينص
والواقع أن  . باحلقوق واحلريات األساسية باعتبارها أساس سيادة القانون الدميقراطية       اً  وهو يعترف أيض  . اإلنسان

ذا النص الدستوري تضمينه قائمة طويلة باحلقوق األساسية واعترافه بتنوع الـشرائح            من أوجه التقدم الرئيسية هل    
  .السكانية اليت تعيش على األراضي الربازيلية

ويف هناية الثمانينيات من القرن املاضي، وخالل تسعينيات القرن املاضي يف املقام األول، صدقت احلكومة   - ٧
 وبدأت عملية مكثفة لسن تشريعات بشأن هذه )٤(ية حلماية حقوق اإلنسانالربازيلية على الصكوك الدولية الرئيس

ويعكس هذا التطور التحوالت الداخلية الناشئة عن إعادة البناء الدميقراطي، اليت أدرجت بشكل هنـائي               . املسألة
  .موضوع حقوق اإلنسان يف جدول األعمال الربازيلي

، إجراء تغيريات هامـة يف الدسـتور        ٠١/٠١/٢٠٠٥ وقد حقق إقرار تعديل دستوري، معمول به منذ         - ٨
 منح الصفة الدستورية للمعايري الدولية حلقوق صالحيةوأوجد التعديل . الربازيلي فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان

وباإلضافة إىل ذلك، فإنه وفر يف القانون . اإلنسان، شريطة أن تكون قد أقرت يف إجراء تشريعي بأغلبية صحيحة          
يلي إمكانية تغيري حمل نظر الدعوى القضائية من مؤسسات العدالة على مستوى الواليـات إىل مؤسـسات               الرباز

 لتلبية  الصالحيةوقد وفرت هذه    . العدالة على املستوى االحتادي يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان         
التأخريات غري املربرة يف الدعاوى املنطوية      متطلبات اجملتمع املدين ضد اإلفالت من العقاب واحلرمان من العدالة و          

 اعترف هذا التعديل الدستوري صراحة بالوالية القـضائية للمحكمـة           اً،وأخري. على انتهاكات حلقوق اإلنسان   
  .)٥(اجلنائية الدولية

  األساس املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  ٢- ٢

على وضع مبادئ توجيهية من الدولة لتنفيذ املبادرات        يف الربازيل، انطوى تدعيم املؤسسات الدميقراطية         - ٩
كما اقتضى هذا التدعيم إجياد أدوات تشاركية لوضع السياسات العامـة ورصـدها             . األساسيةقوق  احلاملتعلقة ب 

  .وتقييمها، وإقامة آليات جلعل هذه احلقوق ممكنة التنفيذ من جانب األفرع التنفيذية والتشريعية والقضائية

  يف   دئ التوجيهية الوطنية اليت توجه األنشطة احلكومية يف جمال حقـوق اإلنـسان وضـعت أوالً               واملبا  - ١٠
، وهو العام الذي وضع فيه الربنامج الوطين األول حلقوق اإلنسان، الذي يتمحور حول كفالة احلقوق ١٩٩٦عام 

الربنامج الوطين الثاين حلقوق ، عندما استهل ٢٠٠٢وقد روجعت اخلطة وجرى حتديثها يف عام . املدنية والسياسية
اإلنسان، الذي أدجمت فيه احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من منظور ترابط حقوق اإلنـسان وعـدم                

وقد وضع كال الربناجمني الوطنيني حلقوق اإلنسان يف إطار         . قابليتها للتجزئة الوارد يف إعالن وبرنامج عمل فيينا       
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ويف . )٦(من خالل حلقات دراسية ومشاورات مع أصحاب املصلحة يف اجملال االجتماعي          حوار مع اجملتمع املدين،     
 ، أعلن رئيس اجلمهورية بدء عملية نقاش وطنية واسعة النطاق، تتـضمن منـاظرات             ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

ن أجل حتـديث  وحلقات دراسية، يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، م 
  .الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان الذي سيصل إىل نسخته الثالثة

واألدوات التشاركية االجتماعية لوضع السياسات العامة يف الربازيل ورصدها وتقييمها جرى إعـدادها               - ١١
يقة أثرت يف أداء    ونتيجة لذلك، تزايدت جماالت احلوار والتداول بطر      . لالعتراف مببدأ الدميقراطية التشاركية   اً  وفق

، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣كومة الربازيلية قامت، بني عـامي       وتوضح هذا التأثري احلقيقة اليت مؤداها أن احل       . الدولة ذاته 
كما انعكس تزايد اتساع جمـال      . عاجلت قضايا مل يتم تناوهلا من قبل بطريقة حمددة        اً  وطنياً  برعاية أربعني مؤمتر  

الس الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي حمافل موضوعية املنحى دائمة يناقش فيها احلوار االجتماعي على تزايد عدد اجمل
املمثلون من حركات ومنظمات اجملتمع املدين ومن الكيانات احلكومية أولويات وضع السياسات العامة حلقـوق               

  .اإلنسان واإلشراف على تنفيذها

،  على املستوى الوزاري أمانات خاصة ثالث٢٠٠٣ويف نطاق الفرع التنفيذي االحتادي، أنشئت يف عام   - ١٢
 األمانة اخلاصة حلقوق ‘١‘: مرتبطة برئاسة اجلمهورية، تضطلع بوضع السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيذها

  . األمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة‘٣‘ األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة بني األعراق؛ ‘٢‘اإلنسان؛ 

 يتعلق بالفرع التشريعي االحتادي، جتدر اإلشارة إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان واألقليات التابعـة              وفيما  - ١٣
، وجلنة حقوق اإلنسان والتشريعات التشاركية التابعة جمللس الشيوخ االحتادي، يف           ١٩٩٥جمللس النواب، يف عام     

تهاكات حقـوق اإلنـسان ومناقـشة       ، بوالية لكل منهما تتمثل يف التحقق من صحة االهتامات بان          ٢٠٠٥عام  
آليات جديدة لـضمان محايـة      اً  ويف الفرع القضائي، أنشئت أيض    . املقترحات التشريعية املتعلقة مبجاالت عملها    

) كما يف حالة جلسات االستماع العلنيـة      (احلريات األساسية، مثل الرقابة االجتماعية على اإلجراءات القضائية         
وقد وسعت احملكمة اختصاص دائرة االدعاء العام، وهي املؤسسة املسؤولة . ومرنةمبسطة  واعتماد أشكال إجرائية

عن صون النظام القانوين ومحاية احلقوق اجلماعية وغري القابلة للتصرف، اليت تضطلع بـدور متزايـد يف محايـة     
 والبلديات، مع زيادة يف الواليات االحتاديةاً والتقدم املؤسسي ميكن رؤيته أيض.١٩٨٨احلريات األساسية منذ عام 

، وإنشاء جلان   )اإلدارات اخلاصة والبلدية  (لتناول قضايا حقوق اإلنسان     اً  يف عدد الكيانات احمللية املنشأة خصيص     
  .الدولةحلقوق اإلنسان يف الفرع التشريعي، والدور البارز الذي تؤديه دائرة اإلدعاء العام على مستوى 

ام معلومات سليمة لتوجيه التخطيط وللتحقق من آثار السياسات احلكومية وتسلم الربازيل بأمهية إقامة نظ  - ١٤
السياق  وهذا هو. املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، ومدى الوفاء بااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

وقد . اإلنسان ات حقوق هبدف إقامة نظام وطين ملؤشر    اً  ، نقاش ٢٠٠٧الذي استهلت فيه احلكومة الربازيلية، يف عام        
، مـع   ٢٠٠٧ديـسمرب   /ناقشت احللقة الدراسية الوطنية األوىل بشأن هذا املوضوع، اليت عقدت يف كانون األول            

وحضر االجتماع ممثلون من مؤسسيت حبـوث رمسيـتني         . اخلصائص األساسية هلذا النظام    منظمات اجملتمع املدين  
 وأمكنه االستفادة مـن    - حصاء ومعهد البحوث االقتصادية التطبيقية       املعهد الربازيلي للجغرافيا واإل    - برازيليتني  

وخبري يف هذا املوضوع من املفوضية       وجود مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويس أربور،         
  .السامية، السيد راجيف ماهلوترا
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  التعاون مع اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان  ٣- ٢

لتزام الربازيلي بإصالح أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان إىل إضفاء أولوية مؤسسية يهدف اال  - ١٥
على هذا املوضوع تتوافق مع موقعه يف ميثاق األمم املتحدة، مما يزيد من فعالية جملس حقوق اإلنسان، الذي أنشئ 

 إنشاء اجمللس بطريقة بناءة، هبدف زيادة       وقد شاركت الدولة الربازيلية يف العملية اليت أفضت إىل        . ٢٠٠٦يف عام   
فعالية محاية حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل وتوفري معاجلة شاملة وغري انتقائية لقضايا حقوق اإلنسان، مع                 

  .التشديد على احلوار والتعاون احلقيقيني

خلاصة واهليئات املنشأة مبوجب وتواظب الربازيل على توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات املواضيعية ا         - ١٦
وقد استقبلت الربازيل، منذ    . معاهدات لزيارة البلد ورصد مدى امتثاله اللتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان           

معنيني بعشرة جماالت خمتلفـة، باإلضـافة إىل جلنـة مناهـضة            اً  خاصاً   مقرر ١١، زيارات قام هبا     ١٩٩٨عام  
قد تشرفت الدولة باستقبال مفوضة األمم املتحدة السامية السابقة حلقوق اإلنسان، عن هذا، ف وفضالً. )٧(التعذيب

، بـدعوة مـن احلكومـة       )٢٠٠٧( السيدة لويس أربور     اً،، وكذلك، مؤخر  )٢٠٠٢(السيدة ماري روبنسون    
  .الربازيلية، مما يعزز التعاون مع املفوضية السامية

مع منظومة البلدان األمريكية حلقـوق      اً  شفافاً  ازيل حوار ويف نطاق منظمة الدول األمريكية، جتري الرب        - ١٧
لتحقيـق االمتثـال التـام      اً  وقد بذلت الربازيل جهود   . اإلنسان وتقدم الدعم الالزم للتعزيز املؤسسي لكياناهتا      

 هذه  للتوصيات والقرارات الصادرة عن املنظومة ولتوعية كيانات الدولة واجملتمع الربازيلي بأمهية التعاون لتدعيم            
وال تزال هناك بعض التحديات اليت جيب مواجهتها يف هذا الصدد، وهي تتعلـق، يف املقـام األول،                  . الكيانات

واالفتقار إىل قوانني تنظم كيفية االمتثال للقرارات الصادرة عـن احملـاكم        بامليثاق االحتادي واستقالل السلطات   
  . قرار يف مرحلة إعداد متقدمةولسد هذه الثغرة، هناك مشروع. الدولية حلقوق اإلنسان

 إىل جانب التكامل    ،وفيما يتعلق بالسوق املشتركة للجنوب، فإن حمافل سياسية واجتماعية أخرى كثرية            - ١٨
والصكان الرئيسيان بشأن املسألة مها بروتوكـول       . من جدول أعماهلا  اً  االقتصادي التجاري، بدأت تشكل جزء    

ى التوايل، ينصان على أمهية صون املؤسسات الدميقراطية وتعزيز ومحاية          ومها، عل . أوشوايا وبروتوكول أسنسيون  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف السوق املشتركة للجنوب، ويتوقعان تعليق حق أي دولة عضو يف أن تكون 

ـ               اً  جزء وق من الكتلة االقتصادية يف حالة تعطل النظام الدميقراطي أو حدوث انتهاكات جسيمة ومنتظمـة حلق
وقد شاركت الربازيل بنشاط يف احلدث الرئيسي للكتلة يف جمال حقوق اإلنسان، وهـو اجتمـاع                . )٨(اإلنسان

  السلطات الرفيعة املستوى يف جمال حقوق اإلنسان واملفتشيات التابعة للسوق املشتركة للجنوب، الذي بـدأ يف                
لتنـسيق  اً  مهم  ويشكل االجتماع حمفالً  . ٢٠٠٨مارس  / والذي سيعقد دورته احلادية عشرة يف آذار       ٢٠٠٤عام  

وباإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه       . السياسات العامة وللتعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف املنطقة         
، عقد اجتماع القمة االجتماعية للسوق املشتركة للجنوب، الذي يعول على حضور ٢٠٠٦ منذ عام اً،جيري سنوي

  جتماعية للبلدان األعضاء يف الكتلة بغية حتديد النقاط الرئيـسية املعلقـة علـى جـدول             ممثلني من احلركات اال   
  .أعماهلا االجتماعية
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  االجنازات والتحديات املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الربازيل  - ٣
هاكات املتواصلة واجلسيمة   مع االنت اً  يف الربازيل، ال يزال التقدم اهلام احملرز منذ إعادة الدميقراطية موجود            - ١٩

وتبني هذه احلقائق أنه، على الرغم من اإلجنازات اليت ال حصر هلا واليت وسعت نطاق محايـة حقـوق      . للحقوق
اإلنسان، ال تزال هناك حاجة إىل مبادرات وتغيريات كثرية من السلطات العامة وكذلك يف احلياة االجتماعية بغية 

ورغم وجود اقتصاد ناشئ ومستقر ودينـامي       .قيق عاملية هذه احلقوق وتدعيمها     املرحلة املرجوة أال وهي حت     بلوغ
فيما يتعلق  اً  خطرياً  وتنفيذ سياسات اإلدماج االجتماعي املتدرجة، مازالت الربازيل تعرض إحصاءات تظهر تفاوت          

اً تصادية تتطلب جهوداالجتماعية االق والتزال السياسات احلكومية املركزة على احلد من التفاوتات. بتوزيع الدخل
  .ومحايتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنساناً دائمة للتحقق من الوفاء التام بااللتزامات املتعهد هبا دولي

  حقوق املرأة  ١- ٣

وقد انعكس التناسخ االجتمـاعي للمجتمـع       . حتت شعار السلطة األبوية   اً  نظم اجملتمع الربازيلي تارخيي     - ٢٠
ية مؤسسة للتكوين الوطين على بنية كل من الديناميات االجتماعية واملؤسسات السياسية الربازيلي، باعتباره خاص

ولتغيري هذه الصورة، أسفر . واملمارسات االقتصادية والتصورات الثقافية املتسمة مبنظور عدم املساواة بني اجلنسني
 احلكومة واجملتمع املدين، وبذلك مهد تعزيز حقوق املرأة يف الربازيل، يف العقدين املاضيني، عن تقريب ضروري بني

  .الطريق إىل تغيريات يف التشريعات الربازيلية وإىل رسم سياسات عامة جديدة يف هذا اجملال

واليوم، تتوىل تنسيق أنشطة احلكومة يف هذا اجملال األمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة، اليت أنشئت                 - ٢١
، اجلاري   )٩(ري، واليت توجهها اخلطة الوطنية األوىل للسياسات املتعلقة باملرأة         على املستوى الوزا   ٢٠٠٣يف عام   

كيما تتضمن األولويات األخرى النامجة عن املؤمتر الوطين الثاين للسياسات املتعلقة باملرأة الذي عقد اً حتديثها حالي
   يف  ١١٣٤٠/٠٦ القـانون    ومثة تدبري مهم يف نطاق اخلطة متثـل يف سـن          . ٢٠٠٧أغسطس  /يف برازيليا يف آب   

ويف . ، الذي يتصدى للعنف املرتيل واألسري ضد املرأة     "ماريا دا بينيا  "، وهو القانون املعروف بقانون      ٢٠٠٦عام  
الوقت احلايل ال يزال يتعني على الدولة الربازيلية مواجهة التحدي املتمثل يف الترويج لتغيري ثقايف لدى املهنـيني                  

  .يف البلد شامالًاً ن كيما يتسىن تنفيذه تنفيذالذين يطبقون هذا القانو

يف الربازيل ويتسم احلد منـه  اً  ورغم املبادرات اليت مت اختاذها، ال يزال عدم املساواة بني اجلنسني موجود             - ٢٢
، كان الرجال ذوو اخلصائص املماثلة خلصائص النساء، واملدرجون يف نفس شرحية النساء ١٩٩٥ففي عام . بالبطء

   يف   يف املائة  ٥٦,١، وقد اخنفض هذا الفرق إىل        يف املائة  ٦٦,٣أعلى منهن بنسبة    اً  لعمل، يتقاضون أجر  يف سوق ا  
: وخبصوص وجود النساء يف املناصب القيادية يف الشركات اخلاصة، فإن عدم املساواة مـستمر             . )١٠(٢٠٠٥عام  

   يف  يف املائة١٠,٦كانت  (٢٠٠٧يف عام  فقط  يف املائة١١,٥كانت نسبتهن بني العاملني على املستوى التنفيذي 
)  يف املائة٥١,٣(عن نسبة مشاركتهن يف العدد اإلمجايل للسكان الربازيليني اً ، وهي نسبة خمتلفة كثري)٢٠٠٥عام 

كلما ارتفع  ": هيكل هرمي مقلوب  "، مما يظهر استمرار وجود      ) يف املائة  ٤٣,٥(ويف السكان الناشطني اقتصاديا     
 فإن السجالت تشري إىل اخنفاض مشاركة النساء يف املناصب التـشريعية            اً،وأخري. )١١(النساءاملنصب قل وجود    

على الرغم من أن املستويات التعليمية للنساء أعلى يف املتوسط مـن            : والتنفيذية على املستويات االحتادية الثالثة    
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  يف املائة  ١٢ من املقاعد يف جملس النواب و       يف املائة  ٩املستويات التعليمية للرجال،ما زالت النساء يشغلن أقل من         
  .)١٢(من املقاعد يف جملس الشيوخ االحتادي

اً ، وفقامليثاق الوطين ملناهضة العنف ضد املرأة استهل ،عند افتتاح املؤمتر الوطين الثاين للسياسات املتعلقة باملرأة  
سبوق يف البلد، مل يقتصر امليثاق على إضفاء مزيد من          وعلى حنو غري م   . للخطة الوطنبة األوىل للسياسات املتعلقة باملرأة     

باألمهية العاجلة للقضية فيما بني     اً  جمدداً  إحساساً  وضوح الرؤية على موضوع العنف ضد املرأة فحسب وإمنا أضفى أيض          
  .سياسات الدولة

ا يف ذلك تنفيذ القانون     ، مب اخلطة الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة     تدعيم  ) أ: (وجماالت اهليكلة يف امليثاق هي      
تعزيز احلقوق اجلنسية   ) ب(؛  "ماريا دا بينيا  "، الذي يشار إليه بقانون      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧ الصادر يف    ١١٣٤٠رقم  

االستغالل  مكافحة) ج(واإلجنابية للمرأة ومكافحة تأنيث اإليدز وغريه من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي؛ 
  .تعزيز حقوق اإلنسان للنساء الالئي يقضني مدد السجن احملكوم عليهن هبا) د(ار هبن جنسيا؛ اجلنسي للنساء واالجت

  احلق يف املساواة بني األعراق  ٢- ٣

 اليت مسحت بالتمييز    الدولة، من رق مدعوم من سياسات       اً،عانت الربازيل، على مدى أربعة قرون تقريب        - ٢٣
 الطويل األمـد رد     الدولةوإغفال حكومة   . حدرين من أصل أفريقي   العنصري، وبصفة خاصة ضد األفريقيني واملن     

والتمييـز  . الضرر الناجم عن هذه العملية وطد حالة استبعاد جسيم وأتاح انتشار العنصرية يف اجملتمع الربازيلي              
االجتماعية املتكرر الذي تعاين منه هذه اجلماعات ال يزال يؤثر اليوم يف قدرهتا على التمتع التام حبقوق اإلنسان                  

  .املدنية والسياسية وكذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتسلم احلكومة الربازيلية باإلجحاف الذي ينطوي عليه هذا الوضع، وللتغلب عليه تتخذ تدابري لتعزيـز                 - ٢٤
ويتمثل أحد  . هتكافؤ الفرص واملساواة يف سبل النفاذ إىل اخلدمات العامة، وللقضاء على التمييز العنصري وعواقب             

هذه التدابري يف استحداث إجراءات إجيابية يف سياسات الدولة، مثل حجز شواغر من أجل املنحدرين من أصـل                  
أفريقي وأماكن يف مؤسسات التعليم العايل من أجل الطالب من جمتمعات السكان األصليني، على الرغم من أن                 

  كثرياً ما يبـدون    شرائح جمتمعية أخرى  ب اخلاصةالتصال  كبار كتاب االفتتاحيات البارزين يف بعض أهم وسائل ا        
  .ذه املبادراتهلمعارضة صرحية 

، أنشئت، على مستوى وزاري، األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة بني األعـراق             ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٥
لوطنية إجراءات  وتقترح اخلطة ا  .، اخلطة الوطنيه لتعزيز املساواة بني األعراق      ٤٨٨٦/٠٣ووضعت، باملرسوم رقم    

منوذج إداري لتعزيز املساواة بني األعراق، وإىل دعم اجملتمعات          قصرية ومتوسطة وطويلة األجل، تستند إىل تنفيذ      
 الدعم ألغراض التنمية واإلدماج االجتمـاعي، وإىل        وإىل، وإىل العمل اإلجيايب،     "الكويلومبوس"احمللية املتبقية من    

  . املعارفتوفريدولية املسؤولة عن هذه القضية، وإىل تعزيز آليات احلوار والتعاون ال

يف البلد، وتتجلى إحدى اً وعلى الرغم من هذه اجلهود املبذولة، ال يزال عدم املساواة بني األعراق موجود  - ٢٦
رافيا صور التعبري عنه يف االستبعاد االجتماعي الذي يعاين منه الرجال والنساء، الذين يصنفهم املعهد الربازيلي للجغ

ففي اجملموعات ذات املستوى التعليمي الواحد، على سبيل        . واإلحصاء على أهنم سود أو مولدون، طوال حياهتم       
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 علـى الـدخل يف الـساعة         يف املائة  ٤٠ يف املتوسط، بنسبة     ، يزيد الدخل يف الساعة للبيض من السكان       ،املثال
 يف  ١١,٨( أعلى من معدهلا بني السكان البيض        ومعدل البطالة بني السكان السود    . للمنحدرين من أصل أفريقي   

 من السكان املستخدمني يف  يف املائة٥٥,٤ويشكل املنحدرون من أصل أفريقي )  على التوايل   يف املائة  ٨,٦و املائة
 ومثة. )١٣( من السكان املشتغلني باألعمال املرتلية، املنخفضة األجر عادة يف الربازيل يف املائة٧٥,٨وأعمال التشييد 

بيد أن من اجلدير بالـذكر،      . افتقار إىل بيانات حمدثة عن نسبة السكان السود بني العدد اإلمجايل لرتالء السجون            
   من نـزالء الـسجون يف مدينـة       يف املائة  ٦٦,٥للتوضيح، أن املنحدرين من أصل أفريقي يشكلون نسبة         اً  توخي

  .)١٤(ريو دي جانريو

قية شكلها منحدرون من أصل أفريقي قاوموا الرق وجلأوا إىل مناطق البلد         احمللية املتب  "الكويلومبوس"جمتمعات    
وظلت هذه اجملتمعات احمللية مبعدة عن سبل احلصول على         . مناطق منعزلة ويصعب الوصول إليها    اً   وهي عموم  ،الداخلية

. قتصادي جيسد هذا االستبعاداخلدمات العامة وعن االتصال املنتظم مع بقية اجملتمع، على حنو جيعل وضعها االجتماعي اال
ونتيجة لذلك، هناك حاجة شديدة إىل سياسات عامة، وبصفة خاصة سياسات عامة تتعلق باخلدمات الصحية والتعليم                

برنـامج  ،  ٢٠٠٤ولتلبية هذه احلاجات،استهلت احلكومة الربازيلية، يف عـام         . والتنمية احمللية واحلق يف ملكية األرض     
 يف شراكة مع    اً، هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، وذلك، دائم      ١٨، الذي وجه عمل     " الربازيل جمتمعات الكويلومبوال يف  "

  .اجملتمع املدين

 دعوى لتسوية أوضاع ملكية األراضي ٥٨٥ورفع اً حملياً جمتمع ١ ١٧٠ومنذ بداية الربنامج، مت اإلشهاد بوجود   
" الكويلومبوس"من اً متبقياً حملياً جمتمع ٣ ٥٦٢ مت حتديد ، وإمجاالً.اًحملياً  جمتمع٣١ سند ملكية أرض لصاحل ٢٤وإصدار 

اً ، اليت تضمنت تقدير   ٢٠٠٣يف األراضي الربازيلية، بزيادة ملحوظة عن العدد الوارد يف البيانات احمللية املتوافرة يف عام               
سند " الكويلومبوال"من جمتمعات اً  جمتمع١١٢ لدى ،وإمجاالً. فقط من هذه اجملتمعات احملليةاً  جمتمع٧٤٣يشري إىل وجود 

  .ملكية خيص أراضيها

  احلق يف الغذاء  ٣- ٣

القـضاء علـى    "تشكل مكافحة اجلوع حمور سياسات الدولة املنظمة حول املعلم االستراتيجي املسمى              - ٢٧
  ع وينضم برنامج القضاء على اجلـو     . وتتضمن إجراءات عاجلة وهيكلية لتأمني احلق يف التغذية السليمة        " اجلوع

  الـذي  (ذات طابع جامع ومشترك بني الوزارات، مثل برنامج التغذية املدرسـية              وإجراء شامالً اً   برناجم ٤٩إىل  
، واالئتمان، والتأمني والدعم التقين ألسر املزارعني، واإلصالح الزراعـي، وشـراء     ) مليون طفل سنوياً   ٣٧خيدم  

  .شر للدخل، وبناء خزانات املياه لتخزين مياه األمطارالسلع األساسية من املزارعني األسريني، والتحويل املبا

وأنشأ هذا القانون النظـام     . ، سن يف الربازيل القانون األساسي للغذاء واألمن التغذوي        ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٨
 علـى  وهذا النظـام الوطين للغذاء واألمن التغذوي، وهو آلية مؤسسية لضمان اإلعمال الفعال للحق يف الغذاء،           

وحيدد القانون األساسي للغذاء واألمن التغذوي احلق يف الغذاء واألمن التغذوي باعتباره            . ري هيكلته وشك أن جت  
حق كل إنسان يف سبيل منتظم ودائم للحصول على غذاء جيد النوعية، مبقدار كاف، دون املساس بسبل تلبيـة                   

وع الثقايف وتكون قابلة لالستدامة     االحتياجات األساسية األخرى، على أساس ممارسات معززة للصحة حتترم التن         
 ويضفي هذا القانون األساسي الصبغة املؤسسية على واجب السلطة العامـة            .اًواجتماعياً  واقتصادياً  وثقافياً  بيئي
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املتمثل يف احترام إعمال حق اإلنسان يف التغذية السليمة ومحاية هذا اإلعمال وتعزيزه وتوفريه واإلعالم به ورصده 
  .)١٥(ه وتقييمه وضمان توافر سبل تأمني تنفيذهوالتفتيش علي

وبالتوافق مع احلقائق اليت اكتشفت مبناسبة انعقاد املؤمتر الوطين الثالث بشأن الغذاء واألمن التغـذوي،                 - ٢٩
 بأن حتقيق السيادة التامة واألمن الغذائي يعتمد على         ،، تسلم الدولة الربازيلية، مع ذلك     ٢٠٠٧الذي عقد يف عام     

اصة ترمي إىل تدعيم األنشطة القائمة على األسرة يف جمايل الزراعة واستخالص املواد الزراعية، وعلـى                جهود خ 
مثل جامعي املواد القابلة إلعادة (اً واقتصادياً تنفيذ برامج غذاء وأمن تغذوي من أجل السكان املستبعدين اجتماعي

 واملسنني، واملعوقني، واملعتقلني، وسكان منـاطق       ،املتوطننيالتدوير، وسكان الشوارع، والسكان األصليني غري       
  ).اإلشغال احلضري، ضمن غريهم

  مكافحة الفقر وعدم املساواة االجتماعية  ٤- ٣

مع بيان مستويات تركز الدخل اليت تتضمن الربازيل بني الدول ذات أعلى معـدالت عـدم املـساواة                    - ٣٠
ديدة وموحدة إلكمال الدخل، وتوفري اسـتثمارات يف        على وضع سياسات ج   اً  االجتماعية، تتوفر الربازيل حالي   

اخلدمات الصحية والتعليمية الشاملة، وعلى استهداف حتقيق منو اقتصادي مع إدماج اجتماعي بغية مكافحة الفقر 
  أول أهداف األلفية الثمانية املتعلـق باحلـد مـن الفقـر املـدقع                ونتيجة هلذه اجلهود، حقق البلد فعالً     . املدقع
، حتقق احلد من الفقـر املـدقع   ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٢ففي الفترة من عام . ٢٠٢٥حىت عام    يف املائة    ٥٠بنسبة  
لنمط ظل، ملدة اً ، وبذلك وضع حديف الدخلوباملثل، جنح البلد يف احلد من عدم املساواة .  يف املائة٥٨,٥٤بنسبة 

 يف  ١٦إىل    يف املائة  ٢٨من   دل الفقر املدقع  واخنفض مع . دون تغيري وعلى مستويات بالغة االرتفاع     اً  طويلة، قائم 
يف   يف املائـة ٣٨إىل   يف املائـة ٥٢؛ واخنفض معدل الفقر من   ٢٠٠٥ و ١٩٩٠بني السكان فيما بني عامي       املائة

 ماليني ٧ ماليني مواطن برازيلي عن خط الفقر وخرج أكثر من ١٠وباألرقم املطلقة، ارتفع حنو . )١٦(الفترة ذاهتا
  .ي من حالة العوزمواطن برازيل

والصحة والغذاء واألمـن   تتعلق بالتعليماً ـ للمواطنني حقوق"Bolsa Família"يكفل برنامج عالوة األسرة   
التخفيف الفوري :  الربنامج ثالثة خطوط عمل أساسية     ويتمحور. التغذوي، عالوة على أنه يشكل وسيلة ملكافحة الفقر       

لدخل وعلى أساس النصيب الشهري للفرد من دخل األسرة، واإلسهام يف احلد من حدة الفقر من خالل التحويل املباشر ل
من الفقر بني األجيال، عن طريق االمتثال ملشروطيات مثل املواظبة على الدراسة واملتابعة الـصحية، والتنـسيق مـع                   

ون أسرة فقـرية، أي إىل       ملي ١١,١ويصل الربنامج خبدماته إىل     . السياسات العامة األخرى بغية توجيه األسر املستفيدة      
 باليني دوالر من دوالرات الواليـات       ٥، خصص حنو    ٢٠٠٧ويف عام   .  مليون شخص، يف مجيع بلديات البلد      ٤٥حنو  

  .املتحدة لتنفيذ الربنامج

  احلق يف األرض  ٥- ٣

كز الشديد  ارتكز التوطن والسكىن يف الربازيل على كثرة املمتلكات الكبرية من األراضي، مما أسفر عن التر                - ٣١
واإلصالح الزراعي وتدعيم الزراعة القائمة على األسـرة        . مللكية األراضي الذي تتسم به األراضي الزراعية يف البلد        

  .حتميان للعدالة االجتماعية والتنمية االجتماعية االقتصادية، وهذا أمر أساسي إلرساء منوذج للتنمية الريفية املستدامة



A/HRC/WG.6/1/BRA/1 
Page 10 

 

لربنامج الوطين لإلصالح الزراعي إىل إضفاء الصبغة الدميقراطية على إمكانية          ومن هذا املنطلق، يهدف ا      - ٣٢
وتوزيع ملكية األراضي شرط ضروري . احلصول على األرض، مع حتقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية

إىل تـوفري األراضـي     ولذلك، فإن احلكومة، باإلضافة     . ولكنه غري كاف لتعديل اهليكل الزراعي الربازيلي احلايل       
واملوارد الالزمة للبنية التحتية األساسية، تتيح للفالحني املتوطنني احلق يف أمور من بينها الدعم التقين، واالئتمان                
الالزم لإلنشاء واإلنتاج، وااللتحاق بالربامج التعليمية، والترسيم الطبوغرايف لقطع األراضي، والدعم الـضروري             

  .غالل التجاري، والتأمني الزراعيللتصنيع الزراعي واالست

وتتضمن مراحل . أسرة ٤٤٨ ٩٤٤) ٢٠٠٧- ٢٠٠٣(وقد أفادت اخلطة الوطنية الثانية لإلصالح الزراعي   - ٣٣
تكـوين ومتويـل   لمناسبة لتنمية اإلنتاج، تقدمي دعم أويل لتوطني األسر، ودعم اً تنفيذ التوطني، اليت توفر أوضاع    
 ٢٤٠، استثمر أكثر من ٢٠٠٧ويف عام . فة إىل معونة خاصة للمنطقة شبه القاحلةوإنعاش األسر املعيشية، باإلضا

من االئتمان املقدم لبنـاء     اً  أسرة تقريب  ٨٠ ٤٠٠ريال برازيلي يف البنية التحتية يف املستوطنات واستفادت         مليون  
  .منازهلا يف املستوطنات الريفية

يلزم مـن    ما  إىل الفالحني  ئمة على األسرة، تقدم الربازيل    ومن خالل الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة القا        - ٣٤
ائتمان ودعم تقين لرفع انتاجهم وزيادة دخلهم، وهو ما يشكل أداة هامة للحد من أوجه عدم املساواة ولتوطني                  

 بليـون ريـال   ٤٠ حنو ،وعلى مدى السنوات العشر املاضية، خصص، إمجاالً. صغار املزارعني يف املناطق الريفية   
 ريال برازيلي يف فترة  مليون٤١٦ يف شكل ائتمانات، للمزارعني األسريني، بزيادة من املستوى البالغ حنو ،زيليبرا

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ بليون ريال يف فترة السنتني ٨,٤٣ إىل حنو ١٩٩٩- ١٩٩٨السنتني 

ت اجملتمع املدين   وتشري منظما . وتسلم الدولة بضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل إمتام اإلصالح الزراعي           - ٣٥
ويقدر املنتـدى   . كبرية من العمال الريفيني وأسرهم مازالت بال قطع أرض        اً  واحلركات االجتماعية إىل أن أعداد    

الوطين لإلصالح الزراعي والعدل يف الريف، املكون من املنظمات املعنية بقضية اإلصالح الزراعي، أن هناك أكثر                
  .ي أسر سبق تسجيلها وتنتظر تسليمها قطع أرضأسرة مقيمة يف خميمات، وه ٢٠٠ ٠٠٠من 

وقد سجلت أحداث عنف ريفي متكررة، تتعلق على وجه اخلصوص بالرتاعات على حيازة األراضـي                 - ٣٦
، سجل أمني املظامل وإدارة الوساطة لتسوية الرتاعات، التابعة         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ففيما بني عامي    . الريفية وملكيتها 

بيد أن التقـارير الـصادرة عـن        . )١٧( ضحية قتلى من جراء هذه األحداث      ٧٢وط  لوزارة التنمية الزراعية، سق   
ـ . منظمات اجملتمع املدين املشتغلة بالدفاع عن حقوق اإلنسان تبني أن األعداد كانت أكرب من ذلك بكثري                  اً وطبق

باملقارنـة بعـام   ،   يف املائة  ١٧٦,٩٢، زيادة نسبتها    ٢٠٠٦ملا أوردته اللجنة الرعوية لألراضي، حدثت، يف عام         
 حالـة يف العـام      ٢٦، يف حني سجلت     ٢٠٠٦ حالة يف عام     ٧٢، يف حماوالت االغتيال، حيث سجلت       ٢٠٠٥
وتشري املنظمة  . وتلقي هذه املنظمة املسؤولية عن استمرار العنف على اخنفاض معدالت معاقبة املرتكبني           . السابق

 ١٩٨٥ فيما بني عـامي      اً،شخص ١ ٤٦٤عهم  حادثة، أسفرت عن موت عمال جممو      ١ ١٠٤إىل أنه مت تسجيل     
.  حادثة فقط من هذه احلوادث سيخضعون للمحاكمـة ٨٥ومن بني كل هذه احلوادث، كان مرتكبو      .٢٠٠٦و

وعالوة على ذلك، كان هناك، خالل األعوام القليلـة         . )١٨(أصيالً   فاعالً ١٩واً   جمرم ٧١وتسجل املنظمة إدانة    
 ، اليت مفادها أن املؤسسات الزراعية الكبرية تتسبب يف إزالة األحراج وتستخدماملاضية، عدد متزايد من اإلدعاءات

  .على نطاق واسع، منتجات زراعية سامة ضارة بالبشر والبيئة
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ويتسبب العنف الريفي يف أحداث ذات طابع رمزي قوي، متس املدافعني عن حقوق اإلنسان واملدافعني                 - ٣٧
 أسرة من أسـر العمـال       ٥٠٠ األخت دوروثي ماي ستانغ، زعيمة حنو        وهذه هي حالة  . عن البيئة على السواء   

  . يف جمتمع حملي صغري يف منطقة األمازون الربازيلية٢٠٠٥الريفيني، اليت قتلت يف عام 

  احلق يف التعليم  ٦- ٣

لسياسة وا. يف مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي    اً  رئيسياً  تعترب الربازيل ممارسة احلق يف التعليم عنصر        - ٣٨
التعليمية للدولة مرتبطة باستراتيجيات إمنائية جيري تنفيذها فيما يتعلق حباالت عدم املساواة اإلقليمية واالقتصادية، 

واملبادرات احلديثة للدولة، املتعلقة هبذه القضية، توسع . وبالتنوع العرقي واإلثين واجلنساين وأوجه التنوع األخرى    
 اً،وقد حقق معدل التغطية بالتعليم األساسي يف الربازيل مستويات عاملية تقريب. احلقالنطاق االجتماعي حلماية هذا 

 ٧ففي املدارس املخصصة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بني . مع توسع مواكب يف املستويات التعليمية األخرى    
 وأصبحت التحديات الـيت     . يف املائة  ٩٧,٤ سنة، على سبيل املثال، يبلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق          ١٤سنوات و 

  .بنوعية التدريس املقدم والتسرب من املدارس واخنفاض املستويات التعليمية تتعلقاً يواجهها البلد حالي

، اليت أدرجت   "خطة تطوير التعليم  "، تتمحور السياسات العامة يف جمال التعليم حول         ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٣٩
وهتدف خطة تطوير التعليم إىل تعزيز    . ٢٠١٠- ٢٠٠٧لسنوات  ضمن سياسات الدولة االجتماعية ذات األولوية ل      

 وهلذا الغرض، وضع مؤشر توليفي، .اًنتائج التعليم الربازيلي بطريقة منهجية وبتركيز شديد على أشد املناطق ضعف
تعلـيم  جيمع بني البيانات املتعلقة بسري العمل يف املدارس والبيانات اخلاصة بأداء الطالب، بغية توجيه سياسات ال               

  .)١٩(وهذا املؤشر هو مؤشر تطوير التعليم األساسي.اًاألساسي من اآلن فصاعد

تقدم يف التنفيذ التام حلق اإلنسان يف التعليم،  ومع استهالل خطة تطوير التعليم، تعتزم الدولة الربازيلية حتقيق  - ٤٠
 توسيع نطاق التعليم يف جمـال       ‘٢‘ناتج؛   توسيع نطاق التغطية التعليمية، من حيث اجلودة وال        ‘١‘: لألغراض التالية 

 ‘٣‘وللمعوقني ولذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة؛      اً  حقوق اإلنسان، مع توفري ضمانات للسكان املستبعدين تقليدي       
تعزيز األنظمة التعليمية العامة، على كل من مستوى الوالية ومستوى البلدية، للمجتمعات الريفية وجمتمعات السكان               

  . معاجلة أوجه ضعف النظام التعليمي للشباب والكبار على نطاق البلد‘٤‘؛ "الكويلومبوال" وجمتمعات األصليني

وهو يـصل خبدماتـه إىل   .  إحدى مبادرات الدولة الربازيلية ملكافحة األمية  برنامج الربازيل حملو األمية   يشكل    
م سبيل إىل التعليم أو الـذين اضـطروا إىل قطـع    الشباب فوق سن اخلامسة عشرة والكبار واملسنني، الذين اليتوافر هل      

، وصل الربنامج خبدماته ٢٠٠٧ويف عام . دراستهم، مع إيالء اهتمام خاص للمناطق اجلغرافية ذات أعلى معدالت األمية        
  . للوصول إىل حنو مليوين شخص٢٠٠٨ مليون شخص، وهو هدف سيجري توسيع نطاقه يف عام ١,٣إىل 

، تشجع الدولة الربازيلية على تقـدمي املـنح   ٢٠٠٤، الذي أنشئ يف عام "ة للجميعجامع"ومن خالل برنامج    
أضعاف  إىل الطالب الذين يقل نصيب الفرد من الدخل يف أسرهم عن ثالثة الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة

وختصص نسبة مئوية مـن    . رائبنح املؤسسات اليت تنضم إىل الربنامج إعفاء من بعض الض         احلد األدىن لألجور، حيث مت    
وبرنامج جامعة للجميـع    . املنح الدراسية للمنحدرين من أصل أفريقي ومجاعات السكان األصليني واألشخاص املعوقني          

واهلدف فيما يتعلق .  ألف طالب٣٠٠يفيد أكثر من بأنه مؤسسة مشاركة فيه و ١ ٤٠٠أكثر من اً يفتخر بأن هناك حالي
  .ألف منحة دراسية ١٨٠ هو تقدمي ٢٠٠٨بعام 
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  احلق يف الصحة  ٧- ٣

نشدت إجراءات الدولة املتعلقة بتنفيذ احلق يف الصحة، على مدى العقدين األخريين، تعزيـز التكامـل                  - ٤١
وقد حتقـق   . والشمول واملساواة وإدماج تكنولوجيات وخدمات جديدة يف الرعاية الصحية املقدمة إىل السكان           

   الطابع املؤسسي على النظام الصحي املوحد، الذي أنشأه الدسـتور االحتـادي             الوفاء هبذه األغراض عند إضفاء    
ولضمان سـالمة   . على الدولة اً   والذي جيعل تقدمي الرعاية الصحة العامة واجملانية إىل املواطنني التزام          ١٩٨٨لعام  

ة، أن تتوىل إدارة سياسات تنفيذ النظام الصحي املوحد، يتعني على الدولة، نتيجة لطبيعة النظام الصحي الالمركزي
  . املطالب املختلفة املوجهة إىل النظامعلى حنو مناسبعامة قادرة على أن تليب 

ويضفي النظام الصحي املوحد أولوية على اإلجراءات الوقائية وينشر املعلومات ذات الصلة كيما يعرف                - ٤٢
، على مدى تارخيه، بقيادة برامج ناجحة       وقد اضطلع النظام  . السكان حقوقهم واملخاطر اليت تتعرض هلا صحتهم      

متالزمة / اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسيالربنامج الوطين لألمراض"بشكل خاص لتنفيذ احلق يف الصحة، مثل 
  .، جعلت الرعاية الصحية أقرب إىل السكان"صحة األسرة"واستراتيجية )" اإليدز(نقص املناعة املكتسب 

على الرضاعة الطبيعية وزيادة التغطية باللقاحات وتوفري الفحص السابق للوالدة، وتسببت سياسات احلفز   - ٤٣
املرتبطة باالستثمار يف التوسع احلضري واإلصحاح األساسي، يف خفض معدل وفيات األطفال حىت سن اخلامسة               

وعـدم املـساواة    بيد أنه مازال يتعني التغلب على التحديات اليت يفرضها الفقـر            . )٢٠(إىل النصف يف الربازيل   
  . العرقي- االجتماعية والتمييز اإلثين 

ومن ناحية أخرى، توجد ثغرة حرجة بني الغرض األمسى املتمثل يف حتقيق الشمول الذي يهـدف إليـه                    - ٤٤
املستشفيات،  ففيما يتعلق بشبكة. النظام الصحي املوحد وبني احلالة الراهنة ملدى تيسر اخلدمات الصحية يف الربازيل    

الـسكان إىل    يل املثال، هناك نقص يف عدد األسرة الالزمة لإلقامة يف املستشفيات للعالج، وهو ما يـدفع               على سب 
، وقد  ٣,٣٥من السكان    ١ ٠٠٠ كان عدد األسرة لكل      ١٩٩٣يف عام   : االعتماد على شبكة املستشفيات اخلاصة    

طورة، إذ اخنفض عدد أسـرة      كما أن وضع أسرة املستشفيات العامة أشد خ       . ٢٠٠٥ يف عام    ٢,٠٣اخنفض إىل   
واخنفض عدد . ٢٠٠٥ يف عام ٠,٨٧ إىل ١٩٩٢من السكان يف عام  ١ ٠٠٠ لكل ٠,٩١املستشفيات العامة من 

   مـن الـسكان يف      ٦,٢/١٠٠ إىل   ١٩٩٣ من السكان يف عام      ٨,١/١٠٠حاالت االحتجاز يف املستشفيات من      
  .)٢١( يف املائة٣,٢ إىل  يف املائة٢,٢ستشفيات من ويف الفترة ذاهتا، ارتفع معدل الوفيات يف امل. ٢٠٠٥عام 

ففي حالة املالريا، على سبيل املثال، يبلغ املتوسـط الـسنوي           . زالت هناك حاالت أمراض متوطنة     وما  - ٤٥
. )٢٢()من احلاالت  يف املائة٩٩أكثر من ( ألف حالة، تتركز يف املنطقة الشمالية من البلد         ٥٣٠للحاالت املسجلة   

 ألـف   ٧٩٤يف البلد يتزايد، فوصل إىل مستوى قياسي قدره         " محى الضنك "، بدأ عدد حاالت     ١٩٩٠ومنذ عام   
 ٤٠٦وارتفع العدد من جديـد إىل       . ٢٠٠٤حالة يف عام     ١١٧ ٥١٩، مث اخنفض العدد إىل      ٢٠٠٢حالة يف عام    

  /رينـاير وآذا  /حالـة فيمـا بـني كـانون الثـاين          ٣٢ ٦٠٦، وجرى اإلبالغ عن     ٢٠٠٥حالة يف عام     ٢١٧
  .)٢٣(٢٠٠٦مارس 
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ويف األشهر القليلة املاضية، أخذت الصحافة الربازيلية تشدد على بعض حاالت احلمى الصفراء املكتشفة                - ٤٦
 كانون  ١٨ حىت   ٢٠٠٧ فقط من البالغات حدثت يف الفترة من عام          ٣٣بيد أنه جرى التحقق من أن       . يف البلد 
  . حالة٨٥ وهو ٢٠٠٠احلاالت املسجلة يف عام من عدد اً ، وهذا عدد أقل كثري٢٠٠٨يناير /الثاين

استراتيجية إلعادة توجيه منوذج املساعدة من خالل أعمال التنفيذ اليت تضطلع هبا            " صحة األسرة "استراتيجية    
وهذه الفرق مسؤولة عن متابعة عدد معني   . فرق متعددة املهن يف الوحدات الصحية األساسية، مما يعزز العناية األساسية          

  .وتضع الفرق إجراءات للنهوض بصحة اجملتمع احمللي. سر، موجود يف منطقة جغرافية حمدودةمن األ

 وكيل صحة جمتمع حملي يعملون يف املدن        ٢١٠ ٩٠٦ فرقة صحة أسرة و    ٢٧ ٣١١ومن الناحية الكمية، هناك       
نطاقها حبيث تشمل  األسرة وتوسيع  مها زيادة التغطية بربنامج صحة٢٠٠٨والتحديان القائمان بالنسبة إىل عام . الربازيلية

). من القرن التاسع عـشر     بقايا جمتمعات الرقيق  " (الكويلومبوس"السكان األصليني والسكان الذين يعيشون يف جمتمعات        
  . ألف فرقة٢٩ هو زيادة عدد فرق صحة األسرة إىل أكثر من ٢٠٠٨واهلدف فيما يتعلق بعام 

  احلق يف العمل  ٨- ٣

العمل " العامة للحكومة الربازيلية يف جمال تعزيز احلق يف العمل واالمتثال له على مفهوم ترتكز السياسات  - ٤٧
لالمتثال له، استحدث، يف    اً  وتوخي. ٢٠٠٣، الذي صيغ يف نطاق نشاط منظمة العمل الدولية يف عام            )٢٤("الالئق
 واسـتراتيجياته ونتائجـه     ، الذي وضعت أولوياته   "جدول األعمال الوطين اخلاص بالعمل الالئق     "،  ٢٠٠٦عام  

وتتألف أولويات احلكومة فيما يتعلق بتفعيل احلق . املتوقعة يف عملية التشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل
 وهي ،يف العمل من توفري وظائف أكثر وأفضل؛ والقضاء على السخرة وعمل األطفال؛ وتعزيز احلوار االجتماعي      

  .جهها احلكومة الربازيليةتزال تشكل حتديات يتعني أن توا ال

ويف عقدي الثنمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي، أصبحت البطالة، نتيجة ملا تـسمى سياسـات                 - ٤٨
. التكيف اهليكلي، مشكلة أساسية تواجه اجملتمع الربازيلي، بسبب تأثري التفكك االجتماعي الناجم عن ازديادها             

 من السكان الناشطني  يف املائة٩,٦ فقد مس .اًواضحاً تناقصياً اجتاهحالياً بيد أن معدل البطالة يف الربازيل يظهر  
.  يف املائـة   ٧,٤: ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  اً  ، ولكنه يظهر نسبة مئوية أقل كثري      ٢٠٠٤يف عام   اً  اقتصادي

لني بعمل رمسي مـن  وفيما يتعلق بإمجايل السكان العاملني يف إطار نوع من أنواع عالقة العمل، زاد معدل املشتغ            
، بينما اخنفضت النسبة ٢٠٠٧ديسمرب / يف كانون األول يف املائة٦٣,٤ إىل ٢٠٠٢مارس / يف آذار يف املائة٦١,٧

  .)٢٥( يف الفترة ذاهتا يف املائة٢٦,٦ إىل  يف املائة٢٨,٣املئوية لغري املشتغلني بعمل رمسي من 

   - تثمارات يف التوظيف واألعمال املـدرة للـدخل         وخبصوص عدد الوظائف املنشأة، لوحظ منو يف االس         - ٤٩
املوجهة إىل الربامج  -  ٢٠٠٥ بليون ريال برازيلي يف عام ٢١,٢ إىل ٢٠٠٢ بليون ريال برازيلي يف عام ٦,٩من 

ملـا ورد يف    اً  ، طبق ٢٠٠٧ففي عام   . والصغرية والتعاونيات والزراعة األسرية   اً  االئتمانية للشركات الصغرية جد   
  . يف املائة٥,٨٥ بزيادة نسبتها ، مليون وظيفة رمسية١,٦م للعاملني والعاطلني، أنشئت السجل العا

، اسـتهلت   ٢٠٠٥ففي عام   . ، تعزز احلكومة مكافحة العمل يف أوضاع شبيهة بالرق        ١٩٩٥ومنذ عام     - ٥٠
ل املثال، جتنب   اخلطة الوطنية للقضاء على السخرة، اليت تتوخى سياسات تنفذ بوسائل خمتلفة من بينها، على سبي              
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عودة العمال، الذين أنقذوا، إىل العمل يف أوضاع شبيهة بأوضاع الرق؛ وتأهيل العمال الذين أنقذوا؛ وإعـداد                 
وخبصوص املوضوع، من املهم ذكر أن . قائمة بأصحاب العمل الذين أبقوا العمال يف أوضاع شبيهة بأوضاع الرق

لكونغرس الوطين ويتعلق مبصادرة املزارع، الـيت يكتـشف فيهـا           لتعديل الدستور جيري حبثه يف ا     اً  هناك اقتراح 
 تنفذ احلكومة الربازيلية إجراءات تفتيشية مباشرة للقضاء علـى          اً،وأخري. االستغالل بالسخرة، دون دفع تعويض    

ويف السنوات االثنيت عشرة املاضية، حرر هـذا الفريـق          . املرتبط بوزارة العمل  " فريق التفتيش اخلاص  : "السخرة
  عملية إنقاذ، وهو أكرب عـدد مت حتقيقـه منـذ            ٥ ٨٧٧، مت حتقيق    ٢٠٠٧ ويف عام    .اًشخص ٢٧ ٦٤٥املتنقل  

التحالف " العمل الدولية، يف تقريرها املعنون منظمةوتشدد . ، عندما بدأ تنفيذ هذا النوع من التفتيش ١٩٩٥عام  
تبارها إحدى اجلهات الفاعلة على النطـاق       ، على الربازيل باع   ٢٠٠٥، الصادر يف عام     "العاملي ملكافحة السخرة  
  .يف هذا اجملالاً كبرياً العاملي اليت حققت تقدم

  مناهضة التعذيب واإلعدام خارج نطاق القانون  ٩- ٣

ال تزال تالحظ، يف الربازيل، اهتامات متكررة حبدوث إساءة استعمال للسلطة وتعذيب واستخدام مفرط                - ٥١
، على سبيل املثـال،     ٢٠٠٧يونيه  /ففي حزيران . ط الشرطة وموظفو السجون   للقوة، يرتكبها بصفة رئيسية ضبا    

 وهو جممع أحياء فقرية يف ريو دي ،"Complexo do Alemão“ أسفرت عملية ملكافحة االجتار باملخدرات يف جممع
ردته ا أوملاً ، طبقالقانونن لعمليات إعدام خارج نطاق و من بينهم ضحايا مزعوماً، شخص١٩جانريو، عن موت 

مبعرفـة  اً  تقنياً  فحص  وبناء على طلب من حكومة والية ريو دي جانريو، اليت أجرت فعالً           . كيانات اجملتمع املدين  
خرباء، أجرت اإلدارة اخلاصة حلقوق اإلنسان برئاسة اجلمهورية دراسة مستقلة أكدت وجود دالئل على حدوث               

 ومها الواليتان الوحيدتان يف االحتاد      - و وريو دي جانريو     وحتدد البيانات الرمسية لوالييت ساو باول     . حاالت إعدام 
 أن ضباط الـشرطة     - اللتان لديهما قاعدة بيانات للتشاور العام خبصوص االهتامات املوجهة ضد ضباط الشرطة             

  .يف هاتني الواليتني خالل األعوام اخلمسة املاضيةاً شخص ٨ ٥٢٠قتلوا 

ومن الصعب قياس حجم املشكلة، والعقبة األوىل هـي         . ا الوضع وتسلم احلكومة الربازيلية خبطورة هذ      - ٥٢
  .االفتقار احلايل، يف البلد، إىل قواعد إحصائية للقياس الكمي لألحداث بطريقة دقيقة

   البيانـات الـيت أثارهـا جملـس         ‘١‘: وفيما يتعلق بالتعذيب، جتدر اإلشارة، كمثال، إىل تقـديرين          - ٥٣
 ١٧ حـاالت يف     ٤٠٤وقد حـدد التقريـر      . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ خالل عامي    ةاملوجهاالدعاء خبصوص االهتامات    

 البحوث األكادميية املركزة على السوابق القضائية حملكمة االستئناف يف والية سـاو بـاولو يف                ‘٢‘؛  )٢٦(والية
 حالة  ٣٧، وقد اخنفض هذا العدد إىل       "تعذيب"حالة ذكرت كلمة     ٨ ١٢٧، اليت حددت    ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
  .)٢٧("تعذيب على يد الشرطة"ث عن عبارة عند البح

ويتعني التشديد على اخلطة الوطنية لإلجراءات املتكاملة ملنع التعذيب ومناهضته، القائمة على توصيات               - ٥٤
والغرض من اإلجراءات املتضمنة .  إىل جلنة حقوق اإلنسان٢٠٠١املقرر اخلاص، ناجيل روديل، اليت قدمت يف عام 

وقد انضمت، حىت اآلن، إحدى عشرة والية .  من التصرفالفعالة على التعذيب ومتكني الضحايايف اخلطة املعاقبة 
واليات الغرض منها أن تعزز، على املستوى احمللي، التدابري املنصوص عليها يف             إىل اخلطة، وشكلت جلان   برازيلية  
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  ت اجملتمـع املـدين صـالحية       مثل إنشاء مكاتب أمناء مظامل ألنظمة الشرطة والسجون وتفويض كيانا         (اخلطة  
  ).مراقبة السجون

، ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٦ويشكل إنشاء اللجنة الوطنية ملنع التعذيب ومناهضته يف الربازيـل، يف              - ٥٥
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو             والتصديق على   

ملناهضة التعذيب على حنو فعـال      اً  مهماً  مؤسسياً  ، معلم ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١١، يف   ةالالإنسانية أو املهين  
لاللتزامات احملـددة يف      وجيري اختاذ الترتيبات الالزمة إلنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب ومناهضته، امتثاالً          . ودائم

  .اًالربوتوكول اإلضايف الذي مت التصديق عليه مؤخر

ي البلد هي مقاومة املوظفني العامني الهتام ـلرئيسية فيما يتعلق بالقضاء التام على التعذيب فوالتحديات ا  - ٥٦
  ي احلاالت اليت متس هؤالء الزمالء، وخوف الـضحايا وأقـارهبم مـن توجيـه االهتـام       ـزمالئهم وللتحقيق ف  

ه ميكن تربير العنف يف سـياق       الذي مؤداه أن  اً  بالتعذيب، والتصور اخلاطئ لدى املوظفني العامني والسكان عموم       
  .مكافحة اجملرمني

  احلق يف األمن العام ١٠- ٣

ومع وضع هذا   . يسند الدستور الربازيلي إىل وحدات االحتاد االختصاص األساسي يف شؤون األمن العام             - ٥٧
 يطلب الرأي العامو. يف االعتبار، فإن التحديات يف جمال األمن العام يف الربازيل جتعل هذه املسألة أولوية للحكومة

وهناك شعور بانعدام األمن لـدى      . مكافحة اإلجرام، وهو ذو معدل شديد االرتفاع يف املناطق احلضرية الكبرية          
، على سبيل املثـال، شـنت       ٢٠٠٦ مايو/ففي أيار . السكان بسبب اهلجمات اإلجرامية اجلريئة ضد النظام العام       

القيادة األوىل  "لسجون زعماء العصابة اإلجرامية املسماة      هجمات ضد ضباط الشرطة بأوامر أصدرها من داخل ا        
واحلقيقة اليت مفادها أن البلد خضع لنظام       . وأثارت هذه اهلجمات حالة من الذعر يف مدينة ساو باولو         " للعاصمة

تساعد على شرح الصعوبات اليت مازالت تواجه اليوم يف         ) ١٩٨٥- ١٩٦٤(اً   ملدة عشرين عام   كتاتوريدحكم  
  .العمل على التوفيق بني توفري أمن عام فعال واالحترام التام حلقوق اإلنسان

ملبادئ املواطنة واحلقوق األساسية، توفر احلكومة دورات تدريبية لـضباط          اً  ولتوجيه عمل الشرطة وفق     - ٥٨
، وتعزز آليات الرقابة اخلارجية ) ألف شخص٤٥٠حضرها بالفعل حنو ( اإلنسان الشرطة مع التشديد على حقوق

، وتشجع، يف دورات بناء القدرات، على استعمال األسلحة غري          )مثل أمني املظامل بالشرطة   (على نشاط الشرطة    
ك، استهلت احلكومة، وباإلضافة إىل ذل.  بطريقة تدرجييةاً،املميتة وأحدث تقنيات استخدام القوة، املأذون به قانون

، الربنامج الوطين لألمن العام فيما يتعلق مببادئ املواطنة، الذي يتمثل مبدأه التوجيهي األساسي يف               ٢٠٠٧يف عام   
التوفيق بني السياسات العامة يف جمال األمن والربامج االجتماعية، مع إعطاء األولوية ملنع اجلرمية واحترام حقوق                

اجهه هذا الربنامج الوطين هو مكافحة اجلرمية املنظمة، مع تركيز استراتيجياته علـى             والتحدي الذي يو  . اإلنسان
وقد أعد الربنامج هبدف الوصول إىل أسباب العنف دون . مكافحة الفساد يف نظام السجون لضمان أمن املواطنني     

 ‘١‘: هية األساسية هـي ومبادئ الربنامج التوجي.  االجتماعي والقمع املقيد حفظ األمن التخلي عن استراتيجيات    
 مكافحة فساد الشرطة؛ ‘٣‘ إعادة هيكلة نظام السجون؛ ‘٢‘ قطاع األمن العام؛ يفتأهيل وتقييم املهنيني العاملني 

ويركز الربنامج على الشباب، ويـسعى إىل أن يقـود الـشباب            .  إشراك اجملتمع احمللي يف برامج منع العنف       ‘٤‘
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 يف  ٦٨,٢وجيب التذكري بأن العنف سبب وفـاة        . ة يف الربامج االجتماعية   املوجودين يف حالة ضعف إىل املشارك     
 سنة يف البلد، وهذا معدل يثري القلق إذا قورن باملؤشرات           ٢٤ و ١٥ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني        املائة

  .على نطاق العامل

ة، تعمل احلكومة على تعزيز نظـام       وباإلضافة إىل الربنامج الوطين لألمن العام فيما يتعلق مببادئ املواطن           - ٥٩
  .االستخبارات اجلنائية لديها بغية حتسني مكافحة اجلرمية املنظمة

وتسلم الربازيل باحلاجة إىل أن جيري بانتظام إعداد بيانات عن العنف، وهو مايتطلب حتقيق مزيد مـن                   - ٦٠
ترابط، جيري حتسني آليات مثل النظام املوحد ولتعزيز هذا ال. الترابط بني قواعد بيانات الواليات االحتادية العديدة

ـ                 مي اللسالمة العامة، الذي يسند إىل االحتاد دور مدير استراتيجية وطنية لألمن العام ويعزز العمل التعاوين والنظ
  .للواليات االحتادية، الذي أرسى أساس إقامة النظام الوطين إلحصاءات األمن العام والعدالة اجلنائية

 ألف شخص موجودون يف الـسجن       ١٢٢ ألف شخص، منهم     ٤٢٠ السجناء الربازيليني حنو     ويبلغ عدد   - ٦١
واالكتظـاظ  .  ألف وظيفة شاغرة   ١٠٥ يبلغ حنو وهناك نقص يف الوظائف يف نظام السجون        . دون أن حياكموا  

طبيق وتشجع احلكومة على ت   . بالسجناء عنصر يولد عمليات مترد متواترة، تسبب يف النهاية موت بعض السجناء           
 ١٧٤، وقد جرى تطبيقها خالل األعوام العشرة املاضية لصاحل أكثر من            )غري السجن (عقوبات وتدابري بديلة هلا     

ويف الوقت  . وجيري اختاذ تدابري لزيادة فرص العمل للسجناء ولألشخاص الذين يغادرون السجون          . ألف شخص 
 باإلضافة إىل الدخل املتوقع، خفـض مـدد          ألف سجني على أساس طوعي، مما يتيح هلم،        ٨٧احلايل، يعمل حنو    

ويتضمن الربنامج الوطين لألمـن     . كما زادت شبكة مدارس السجون، مما يتيح للسجناء تلقي التعليم         . عقوباهتم
ـ العام فيما يتعلق مببادئ املواطنة، بني إجراءاته، ختفيف العقوبة إذا التحـق ا               سجناء بالفـصول الدراسـية يف      ل

  .مدارس السجون

، ومـات فيهمـا     ٢٠٠٧يف سجون عامة يف والية ميناس غرييس يف عام          اً  على حدثني وقعا مؤخر   اً  دور  - ٦٢
يف مترد أعقبه حريق، أنشئت جلنة احتادية للتحقيقات التشريعية، هبدف حتري مواطن            اً   سجين ٣٣سجناء جمموعهم   

  .نون اإلعدام اجلنائيالضعف يف نظام السجون الربازيلي والبحث عن حلول لتحقيق االمتثال الفعال لقا

ومن التدابري الرئيسية اليت اختذت يف األعوام املاضية سن قانون الغرض منه مكافحة بيع وتداول واستخدام   - ٦٣
وعلى الرغم من أن احلظر التام لتجارة األسلحة الناريـة مل  . )٢٨(األسلحة النارية يف البلد واحلد من هذه األعمال  

، فإن التشريع اجلديد، الذي أعقبته محلة جلمـع         )٢٩( جرى تنظيمه يف هذا اخلصوص     ءتتم املوافقة عليه يف استفتا    
 يف  ١٦,٦ ألف قطعة سالح، كما أنه، بالتأكيد، أحد أسباب االخنفاض البالغ            ٥٠٠األسلحة، أدى إىل تدمري حنو      

  . يف عدد األشخاص الذين قتلوا بأسلحة نارية يف البلداملائة

  معرفة احلقيقةاحلق يف حفظ الذاكرة و ١١- ٣

، عندما  ١٩٨٥ و ١٩٦٤ سنة، فيما بني عامي      ٢١عاشت الربازيل حتت سيطرة دكتاتورية عسكرية ملدة          - ٦٤
 الذي حدث العسكري االنقالببدأت عملية إعادة الدميقراطية بقيام جملس انتخايب بانتخاب أول رئيس مدين منذ 
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تعذيب واختفاء أشخاص واغتيـال معارضـني       وخالل فترة احلكم السلطوي تلك، كان هناك        . ١٩٦٤يف عام   
  .سياسيني على يد موظفني خمولني صالحية القيام بذلك من احلكومة

، أثناء وجود آخر حكومة عسكرية، سن قانون عفو، مسح بأن يعود إىل البلد زعمـاء                ١٩٧٩ويف عام     - ٦٥
، الذي مبوجبـه    ٩١٤٠لقانون  ، سن ا  ١٩٩٥ويف وقت الحق، يف عام      . املعارضة الذين كانوا يعيشون يف املنفى     
  . وكفلت تعويض أقارب الضحايااً،سياسياً  معارض١٣٦اعترفت احلكومة مبسؤوليتها عن موت 

ومبوجب القانون ذاته، أنشئت اللجنة اخلاصة املعنية باألشخاص الذين توفوا واختفوا ألسباب سياسـية،      - ٦٦
ضو من القوات املسلحة وعضو مـن وزارة اخلارجيـة          املؤلفة من ممثل عن الربملان وممثل عن أقارب الضحايا وع         

 سنة من العمـل، اختـتم       ١١وبعد  . وعضو من جملس االدعاء العام وثالثة شخاص معينني من رئيس اجلمهورية          
 حالة أقر بـصحتها وحـصل   ٢٢١ حالة متعلقة بوفاة واختفاء أشخاص، منها      ٣٣٩ يف   احلكمالتحقيق، كما مت    

بفحص جثث املتوفني والبحث عن األشخاص املخـتفني        اً  وتعمل اللجنة حالي  . يضأقارب املشمولني هبا على تعو    
ستتيح ختزين املواد الوراثية لألقارب ) الدنا(وإنشاء قاعدةبيانات خاصة باحلمض النووي الرييب مرتوع األكسجني 

  .عثور عليها يف املستقبلبغية مقارنتها مع املواد الوراثية املوجودة يف اهلياكل العظمية للضحايا اليت قد يتم ال

  "Direito à Memória e à ، أصدر رئيس اجلمهورية الكتاب التقريري املعنون٢٠٠٧أغسطس /ويف آب  - ٦٧
Verdade" )اللجنة اخلاصـة   جة العمل الذي اضطلعت بهي الذي يعرض نت)احلق يف حفظ الذاكرة ومعرفة احلقيقة

ويلخص الكتاب مجيع احلاالت اليت عرضت على اللجنة        . ياسيةاملعنية باألشخاص الذين توفوا واختفوا ألسباب س      
 ١٩٦١سبتمرب  / أيلول ٢ سنة، مبا يف ذلك تاريخ وسريةاألشخاص الذين اختفوا يف الفترة من             ١١للنظر فيها، خالل    

، نتيجة للمشاركة أو املشاركة املزعومة يف أنشطة سياسية للطعن يف النظـام             ١٩٨٨أكتوبر  / تشرين األول  ٥إىل  
وبإصدار هذا الكتاب قطعت احلكومة الربازيلية خطوة إىل األمام على طريق االضـطالع  . سياسي القائم عندئذ ال

  . عليهمواملصري املفروضمبسؤوليتها التارخيية واإلدارية عن سالمة املنشقني السياسيني 

 على معلومات تتعلق جبهاز     ورغم التقدم احملرز، التزال هناك حتديات تواجه الفتح التام للملفات احملتوية            - ٦٨
، وبالعثور على رفات األشخاص الذين اختفوا، ومبنهجة مجـع          )١٩٨٥- ١٩٦٤(القمع التابع للنظام العسكري     

  . واملعلومات اليت قد تساعد يف هذا البحثإفادات الشهود

  احلق يف حرية التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية ١٢- ٣  

هيي اجلنس املثلي يف جدول األعمال السياسي الوطين ظاهرة حديثة يف           يشكل تأكيد احلقوق املدنية ملشت      - ٦٩
واملعلم األول لتناول هذا املوضوع يف نطاق اإلدارة العامـة، يف   .تاريخ دمج حقوق اإلنسان يف الثقافة الربازيلية

مـساعدة  حدث بواسطة سياسات الصحة العامة، يف إجراءات املكافحـة و          بداية التسعينيات من القرن املاضي،    
. )اإليدز( متالزمة نقص املناعة املكتسب خاصة ، وبصفة اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي      املصابني باألمراض 

يف الربنـامج    ،)٣٠(ومشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسياً    وبإدراج إحاالت إىل السكان من مشتهيي اجلنس املثلي       
، يف "الربازيل من غري رهاب مشتهيي اجلنس املثلي"ء برنامج ، وإنشا٢٠٠٢الوطين الثاين حلقوق اإلنسان، يف عام   

  .من االتساق والشمول والوضوحاً ، اكتست إجراءات محاية احلق يف حرية التوجه اجلنسي مزيد٢٠٠٤عام 
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، سـامهت، يف األعـوام      ، اليت نظمها اجملتمع املدين بدعم حكـومي       "االستعراضات الفخرية للواطيني  "و  - ٧٠
 بإرساء  اً، التغييب االجتماعي جلماعة مشتهيي اجلنس املثلي ومشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسي          األخرية، يف قمع  

  .حقوق هذه الشرحية السكانية والتحذير من ممارسة أشكال العنف والعزل والتمييز ضد مشتهيي اجلنس املثلي

رية تنظم تعزيز احلقوق اخلاصـة      وملواصلة هذه العملية، تسلم احلكومة الربازيلية بضرورة وضع قواعد معيا           - ٧١
للسكان من مشتهيي اجلنس املثلي وتدرج، يف الوقت نفسه، السلوك القائم على رهاب مشتهيي اجلنس املثلـي يف                  

، على أن يوضع يف االعتبار، بصفة خاصة، أن مشتهيي اجلنس املثلي أهداف متكررة ألعمـال                )٣١(التشريع اجلنائي 
 مـن   اً،لعنف املميت ضد السكان من اللواطيني والسحاقيات واملتحولني جنسي        وخبصوص معدالت ا  . العنف والقتل 

 قد حدثت  رمبا تكون حالة قتل أشخاص من مشتهيي اجلنس املثلي         ٢ ٧٩٠املناسب مالحظة أن اجملتمع املدين حيدد أن        
  .)٣٢(ليبسبب رهاب مشتهيي اجلنس املث رمبا تكون قد ارتكبت وأن غالبيتها ٢٠٠٦ و١٩٨٠فيما بني عامي 

 اً،شرحية مشتهيي اجلنس املثلي ومشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسيب األول املعينومع اقتراب املؤمتر الوطين   - ٧٢
  ، يتعزز حتقيق كسب كبري لتأكيد حقوق اإلنـسان        ٢٠٠٨أبريل  /الذي دعا رئيس اجلمهورية إىل عقده يف نيسان       

  .يف الربازيل

  برنامج مكافحة التمييز ضد مشتهيي اجلنس املثلي       - ي اجلنس املثلي    برنامج الربازيل من غري رهاب مشتهي       
، الذي أسفرت عن إنشائه مناقشات اجملتمع وتعزيز مواطنة مشتهيي اجلنس املثلي    اً  ومشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسي   

يف اً ني واملتحولني جنسياملدين مع احلكومة، يتضمن إجراءات متكاملة لتعزيز مواطنة مشتهيي اجلنس املثلي ومشتهيي اجلنس
ويتألف الربنامج من إجراءات لدعم مشاريع تدعيم املؤسسات العاملة يف هذا اجملـال؛ وتأهيـل          . مجيع واليات الربازيل  

املهنيني العاملني يف ميادين الصحة والتعليم والسالمة العامة؛ ونشر املعلومات عن حقوق شرحية مشتهيي اجلنس املثلـي                 
ومد نطاق خدمات مراكز الدعم والرعاية إىل ضحايا العنف من مشتهيي اجلـنس             اً  املتحولني جنسي ومشتهيي اجلنسني و  

حلقوق اإلنسان معنية مبنع ومكافحة     اً  مرجعياً   مركز ٤٧بد من التشديد على أن من بني النتائج احملققة تنفيذ            وال. املثلي
 ١٢فر خدمات قانونية ونفسية واجتماعية ختصصية، وإنشاء  تواً،رهاب مشتهيي اجلنس املثلي، يف مجيع واليات البلد تقريب

  .يف جامعات الشبكة العامةاً مركز حبوث لتعزيز مواطنة مشتهيي اجلنس املثلي ومشتهيي اجلنسني واملتحولني جنسي

  حقوق السكان اهلنود ١٣- ٣

ـ  ا كفالة احلق  التحديان اللذان تواجههما احلكومة الربازيلية فيما يتعلق بالسكان اهلنود مه           - ٧٣ اً يف احلياة وفق
الـسياسية واالقتـصادية     ملستوياهتم الثقافية وتعزيز املواطنة الكاملة للسكان اهلنود ومشاركتهم الفعالة يف احلياة          

  .والثقافية للبلد

وتعتقد احلكومة الربازيلية أن االعتراف بأراضي اهلنود وترسيمها وتنظيم أوضاعها هي اخلطوات الرئيسية      - ٧٤
، الذي تتوىل املسؤولية عنه املؤسسة "برنامج محاية األراضي اهلندية"ويهدف . عتراف حبقوقهم الفردية واجلماعيةلال

لالئحـة الدسـتورية    اً  الوطنية للهنود، إىل التنظيم الزراعي لألراضي اليت كان يشغلها عادة السكان اهلنود، وفق            
 أصول لالحتاد يقتصر االنتفاع املفيد هبا، كماتقتصر ملكيتها   املنظمة هلذه املسألة، اليت تنص على أن هذه األراضي        

  .الدائمة، على السكان اهلنود
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ففـي  . وميكن اعتبار برنامج محاية األراضي اهلندية املعلم يف االعتراف باحلقوق األصلية للسكان اهلنود              - ٧٥
 ١٠٧غ مـساحتها اإلمجاليـة       قطعة معترف هبا حىت اآلن، وتبل      ٦١٥الربازيل، توجد قطع أرض هندية جمموعها       

 من األراضي الربازيلية وأكثر من مثلـي    يف املائة  ١٢ويعادل هذا   .  ماليني كيلومتر مربع   ١,٠٧ماليني هكتار أو    
حسب األصول مع   مت ترسيمها فعالً مليون هكتار،٩٧,٢، أو  قطعة٤٢٢ القطع، توجد هومن هذ. أراضي فرنسا

للمراحل املختلفة اً  وفققطع األرضوجيري تقييم بقية .  هلا وانتفاعهم املفيد هبااالعتراف التام مبلكية السكان اهلنود
  .لعملية االعتراف املعيارية

وإىل جانب التقدم الواضح يف اإلطار القانوين حلقوق اهلنود، وقعت أحداث عنف ضد بعض اجملتمعـات            - ٧٦
ذا السياق، جيدر ذكر التحديات اليت تواجههـا        ويف ه . اهلندية احمللية جنمت، عادة، عن املنازعات على األراضي       

فهي جتاهد من أجل االعتراف     .  احمللية يف منطقة دورادوس بوالية ماتو غروسو دو سول         غواراين كايوا جمتمعات  
. بأراضيها، وضمان سالمتها، ومن أجل احلفاظ على مهاراهتا اخلاصة بالتناسخ االجتماعي واالستدامة االقتصادية            

اً  هندي ٥٨، اغتيال   ٢٠٠٧سكان األصليني التبشريي، وهو منظمة جمتمع مدين، أنه جرى، يف عام            ويقدر جملس ال  
وقد أفضت سياسات السكان األصليني املتبعـة يف املاضـي،          . )٣٣( يف ماتو غروسو سول    ٣٥يف الربازيل، منهم    

ص، يف حمميات صغرية يتسم فيها باخلطأ، إىل تركز أبناء جمتمعات غواراين نانديفا وكايوا احمللية، على وجه اخلصو
ويعمل هنود كثريون يف أنشطة إنتاجية حملية، بالقرب     . نطاق التربة ونوعيتها بأهنما غري مالئمني لتلبية احتياجاهتم       

  .من مصانع جتهيز قصب السكر، حيث حيصلون على أجور بالغة االخنفاض أو يعيشون يف حالة عوز

 أنشأت احلكومة الربازيلية جلنة إدارة سياسـات مناصـرة الـسكان            ،٢٠٠٤ يف عام    وملعاجلة هذه املشكلة،    - ٧٧
 املسببة لوفاة األطفال نتيجة لسوء ملواجهة احلاالت العاجلةاألصليني، املؤلفة من ممثلي الوزارات ذات الصلة باملوضوع،       

. واإلجراءات اهليكليـة  ومتت مواجهة الوضع السابق بتحقيق تكامل إجراءات الطوارئ         . وقد جنحت املبادرة  . التغذية
باستخدام سالل  يف هذا الصدد     اجملتمعات احمللية    تعويلاحلد من   : وهتدف اخلطوات الرئيسية إىل حتقيق األهداف التالية      

األغذية املقدمة من احلكومة؛ وتقدمي مساعدة قانونية مناسبة باالستناد إىل ختصص اجلهات الفاعلة احمللية؛ واالعتـراف                
؛ وتنفيذ خطة عالقات أسرية وجمتمعية      )هذا أهم تدبري هيكلي   (ية من أجل إعادة التوطني يف املستقبل        باألراضي التقليد 

  . احمللية، ضمن أمور أخرىغواراين وتعزيز القيم الثقافية واهلوية جملتمعات -  حتد من تشتيت األسر والتعصب الديين - 

 ذروة عمليـة    اً،هكتار ١ ٧٤٧ ٤٦٤بلغ مساحتها   اهلندية، اليت ت  اعتماد وضع أرض ريبوزا سريا دو سول        يشكل    
طويلة يف النضال من أجل إعمال حقوق اإلنسان للسكان من جمتمعات ماكوكسي ووابيكسانا وإينغاريكو وباتامونا وتاوريبانغ 

 بوضع اليـد يف     لشغلهااً  وأرض ريبوزا سريا دو سول اهلندية إحدى األراضي الرئيسية اخلاضعة تقليدي          . احمللية يف مشال الربازيل   
 ١٤وتشري التقديرات إىل أن عدد سكان هذه األرض من اهلنود يبلغ أكثر من              .  من الدستور االحتادي   ٢٣١للمادة  اً  البلد، وفق 

  .وبسبب كرب عدد املستوطنات والعالقات فيما بينها، جيرى ترسيم هذه األرض اهلندية على حنو متواصل. ألف شخص

، اعتمد، يف صك ٢٠٠٥معارضة هلذا االعتراف، فإن رئيس اجلمهورية، يف عام وعلى الرغم من تعبئة مجاعات       
وبعد ذلك بدأت أعمال إبعاد السكان غري اهلنود، سواء كـانوا مـن             . رمسي، وضع أرض ريبوزا سريا دو سول اهلندية       

ـ . الشاغلني أم املالك الريفيني أم سكان القرى       ي األرز احمللـيني، الـذين   ومل تنته هذه العملية بعد، نتيجة ملقاومة منتج
وتبذل احلكومة الربازيلية قصارى جهودها إلمتـام       . يستخدمون كل الوسائل القانونية املتاحة للبقاء يف األراضي اهلندية        

  .عملية إخالء املنطقة بطريقةسلمية ويف أقرب وقت ممكن، من أجل كفالة مجيع حقوق سكان املنطقة من اهلنود



A/HRC/WG.6/1/BRA/1 
Page 20 

 

  قحقوق الطفل واملراه ١٤- ٣

املعتمـدة يف   لمبادئ  لاً  ، وفق ١٩٩٠ يف عام    اً،قانونياً   إطار وضعتكانت الربازيل من أول البلدان اليت         - ٧٨
ومنذ ذلك احلني، ترتكز السياسات العامة يف هذا اجملال على مبدأ احلماية التامة، كما هو               . اتفاقية حقوق الطفل  

بالوضع اخلاص لنمو األطفال واملـراهقني،      ماية التامة   مبدأ احل  ويعترف .منصوص عليه يف قانون الطفل واملراهق     
  .والطابع الشامل حلقوقهم، ودورهم البارز

 ملعاجلة املشاكل الرئيسية خبصوص األطفال واملراهقني       وقد تضمن قانون الطفل واملراهق املبادرات التالية        - ٧٩
املتعلـق بالـسياسات    طة؛ والنهجإنشاء حماكم عدل متخصصة ودائرة ادعاء عام ومكاتب شر        : املعرضني للخطر 

املتعددة التخصصات؛ وعملية المركزية لصنع القرارات بشأن السياسات العامة؛ وتشارك املـسؤولني العـامني              
. وأعضاء املنظمات غري احلكومية يف اجملالس التداولية؛ وإنشاء صناديق خاصة لإلجراءات الـسياساتية املعتمـدة              

 هذا اجملال إىل خطط وطنية جديدة ملناهضة العنف اجلنسي؛ ومنع عمالة األطفالوأفضت أوجه التقدم الرئيسية يف 
وإىل . التعليميةو؛ وكفالة احلق يف عالقة أسرية وجمتمعية؛ وإقامة نظام وطين للخدمات االجتماعية             والقضاء عليها 

لألهداف اإلمنائية    ، خطة الرئيس صديق الطفل واملراهق، امتثاالً      ٢٠٠٣جانب هذه اإلجنازات، استهلت، يف عام       
لأللفية، وهي اخلطة اليت تتوىل رصدها شبكة من كيانات اجملتمع املدين بغية مجع املعلومات عن العنف ضد األطفال 

، اخلطة االجتماعية للطفل واملراهق،     ٢٠٠٧ويتبني من املعلومات املتاحة أن الربازيل استهلت، يف عام          . واملراهقني
  . اجملاالت االستراتيجية ملناهضة العنفاليت تنطوي على إجراءات يف

 املعين حبقوق األطفال واملراهقني من أجل استعراض أوجـه          السابع، عقد املؤمتر الوطين     ٢٠٠٧ويف عام     - ٨٠
، اعتمدت عمليـة    ١٩٩٣وألول مرة منذ عام     . التقدم والتحديات خبصوص السياسات العامة على أرض الواقع       

  .كون لتوصيات املؤمتر وضع تداويللصنع القرارات ينبغي فيها أن ي

. وجتمع احلكومة اجلهود ملواجهة الضغط االجتماعي لتشديد العقوبة على املراهقني املخـالفني للقـانون         - ٨١
. لتعديل الدستور مقدمة إىل الكونغرس الوطين خلفض سن املسؤولية اجلنائيةاً  اقتراح٣٢وهناك، حىت هذا التاريخ، 

ناحية أخرى، انتهاكات خطرية حلقوق األطفال واملراهقني، تتضح من ارتفاع معدل قتل            وتظهر يف الربازيل، من     
؛ ومن وجود أطفال ومراهقني ال عائل هلم، وبـصفة رئيـسية يف املـدن         )٣٤()٢٠٠٦يف عام    ٥ ٩٩٨(الشباب  

يف احلالتني كما حدث (الكربى؛ ومن حاالت العنف املرتيل؛ ومن السجن غري القانوين للمراهقني يف سجون عامة     
املتعلقتني بوضع اثنني من املراهقني يف سجنني يف مدينيت أبيتيتوبا وبالنالتينا دي غوياس، ومها  واللتني نشرتا مؤخراً

  ).سجنان يقعان يف املنطقتني الشمالية والغربية الوسطى، على التوايل

وهو يتـوخى اختـاذ     . ٢٠٠٢ام  يف ع برنامج مكافحة استغالل األطفال واملراهقني وانتهاكهم جنسياً        أنشئ  
إجراءات متكاملة فيما بني كيانات حكومية عديدة من أجل إجراء تشخيص للحالة اليت بلغها االنتهاك اجلنسي يف الربازيل 
ولتوزعه اجلغرايف وأسبابه؛ وتأهيل املهنيني يف املسائل املتعلقة باملنع والدفاع  واملسؤولية ورعاية الضحايا؛ وتلقي االهتامات 

 ممثالً عن احلكومة واجملتمع ٤٠وتتوىل متابعة الربنامج جلنة مشتركة بني القطاعات تتألف من حنو . باالنتهاكات وإحالتها
  .املدين وكيانات دولية
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، الـذي   "Bem-me-quer"وألول مرة يف البلد، سيستهل، بواسطة اخلطة االجتماعية للطفل واملراهق، مشروع            
للعنف، يف إحدى عشرة منطقة حضرية كبرية يف        اً   حلماية أشد األطفال واملراهقني تعرض     يهدف إىل إقامة نظام متكامل    

الذي تنظمه احلكومـة    (وقد أتاحت املبادرة للربازيل أن تكون مقر املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة العنف اجلنسي              . البلد
 ألغراض باألطفال واالجتار اإلباحية إنتاج املواد يف األطفال واستغالل األطفال بغاء الربازيلية واليونيسيف وشبكة إهناء

 ويتوقع أن حيضره ممثلون عـن أكثـر         ٢٠٠٨نوفمرب  /، الذي سيعقد يف مدينة ريو دي جانريو يف تشرين الثاين          )جنسية
  .شخص، من بينهم مراهقون ٤ ٠٠٠  يبلغ عددهم حنواً، بلد١٣٠من 

والغرض األساسي من الربنامج إخراج األطفـال   . طفالبرنامج القضاء على عمالة األ    ويكافح عمالة األطفال      
 سنة، من سوق العمل، وبصفة خاصة من قطاعات سوق العمل           ١٤ سنوات و  ٧واملراهقني، الذين تتراوح أعمارهم بني      

وحتصل األسر املشمولة يف الربنامج على بدل شهري عن كل طفل يتم . اليت تعترب خطرة أو شاقة أو غري صحية أو مهينة      
اجه من العمل؛ وهلذا الغرض، يتعني على األطفال واملراهقني االلتحاق باملدرسة، يف ظل برنامج موسـع، يتـضمن                  إخر

ففي . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وقد ازدادت عمالة األطفال يف البلد فيما بني عامي          . األنشطة الرياضية والتعليمية واالستجمامية   
 من عدد سكان الربازيل الذين تتراوح        يف املائة  ١١,٨(ل   طف ٥ ٣٦٥ ٠٠٠كان عدد األطفال العاملني حنو       ٢٠٠٤عام  

ويف عـام   ).  يف املائة  ٢١,١ (٥ ٥٢٠ ٠٠٠ ارتفع هذا العدد إىل      ٢٠٠٥، ويف عام    ) سنة ١٧ سنوات و  ٥أعمارهم بني   
 ١١,٤٥ (٥ ١٢٠ ٠٠٠ األطفال، حيث بلغ عدد األطفال العاملني رقماً قياسـياً قـدره             عمالة اخنفض معدل    ٢٠٠٦
  .)٣٥()ةيف املائ

  حقوق املعوقني ١٥- ٣

اً وطبق. يشكل املعوقون يف الربازيل شرحية سكانية تتعرض بشكل خاص للتمييز وانتهاك حقوق اإلنسان              - ٨٢
 من سكان الربازيـل      يف املائة  ١٤,٥، الصادر عن املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء، فإن         ٢٠٠٠لتعداد عام   

منهم أميون    يف املائة  ٣٠من هؤالء حتت خط الفقر؛ كما أن          يف املائة  ٧٠مصابون ببعض أنواع اإلعاقة؛ ويعيش      
  .خارج سوق العمل  يف املائة٩٠أو التحقوا باملدرسة ملدة تقل عن ثالث سنوات و

  يف املائة٢٧,٦٣، كانت نسبة ٢٠٠٥للبيانات اليت قدمتها وزارة العمل والتوظيف، فإنه، يف عام      اً  وطبق  - ٨٣
وفيما يتعلق باإلدارة العامة، فإن املصدر . جوزة يف القانون للمعوقني موجودة يف سوق العملفقط من الوظائف احمل

وفيمـا يتعلـق    . )٣٦( فقط من احلصة القانونية     يف املائة  ٨,٢٣ مت شغل    اً، أيض ٢٠٠٥نفسه يشري إىل أنه، يف عام       
  .)٣٧(٢٠٠٠م  فقط من املعوقني يعملون يف عا يف املائة٨,٤٩باملؤشر العام للعمل، كان 

 مت حتقيق تقدم خالل العقدين املاضيني، جنم بصفة رئيسية عن اً،وبعقد النية على تغيري الوضع املذكور آنف  - ٨٤
ومافتئت السياسات العامة تؤكد على التركيـز  . اختاذ مبادرات منطلقة من اعتماد منوذج جديد للنهج املواضيعي      

  .ملمارسة التامة ملواطنتهمعلى مناصرة املعوقني وحتررهم، هبدف كفالة ا

ويف عملية تأكيد حقوق املعوقني، جيدر التشديد على عقد املؤمتر الوطين األول حلقوق املعوقني وعلـى                  - ٨٥
، مـن   اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      العملية، اليت مازالت جارية، اخلاصة بالتصديق على        

  .ص الدستور الربازيليمنظور اإلدماج اجلديد حلقوقهم يف ن
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن برنامج التسهيالت الوطين كان القصد منه توفري إجراءات إلدماج املعوقني يف                 - ٨٦
ونتيجة إلدخال قواعد تـسهيالت     . البيئة االجتماعية، بغية ضمان ممارسة حقوق اإلنسان األساسية املكفولة هلم         

، تتابع احلكومة الربازيلية االمتثال للربامج املنشأة يف إطـار القـانون      ٢٠٠٤حمددة يف القوانني الربازيلية، يف عام       
زال يتعني استثمار    ماو. قل، ويف االتصال، ويف املعلومات واملعدات     ن، يف وسائل ال   العوائق املوجودة للقضاء على   

والفعالية التامة حلقوق اإلنـسان  . يكفل املواطنة جلميع املعوقنياً بلد الكثري يف هذا اجملال كيما تعترب الربازيل فعالً  
  اليت تربط بني الفقر واإلعاقـة؛   املفرغة اخلاصة هبذه الشرحية تتطلب إجراءات حكومية تركز على مكافحة احللقة         

تعميق ( تعزيز سياسات التوظيف وإجراءات التـأهيل       وعلى القضاء على مجيع أنواع التمييز ضد املعوقني؛         وعلى
  ).للقوانني الربازيلية السارية  امتثاالًاً، احلكومة حالياإلجراءات اليت تدعمها

اختذت احلكومـة الربازيليـة، فيمـا بـني     : املصابني بداء هانسن   التعويض عن انتهاكات حقوق األشخاص      
وعلى . العشرينيات والسبعينيات من القرن املاضي، تدابري احتجاز وإبعاد قسري للمصابني باجلذام، املسمى بداء هانسن             

 إهناء اإلقامـة    ١٩٦٢رغم من اكتشاف عالج للمرض، يف أواخر اخلمسينيات من القرن املاضي، مل حيدث إال يف عام                 ال
وقد أثر على هؤالء األشخاص عنف احلكومة املدفوع باخلوف .  مستعمرة منشأة هلذا الغرض١٠٠اجلربية اإللزامية يف حنو 

ومـن ناحيـة    . الذي تسبب يف سن قوانني ذات مكون متييزي قوي        من انتشار املرض وبالتحامل الشديد القائم، األمر        
أخرى، فإن انتهاك احلرية وفقدان الكرامة استمرا ألكثر من عقدين بعد تغيري التشريع، إىل أن بدأ توفري العالج يف مراكز 

 هانسن وإصالحها، كانت والربازيل، اهلادفة إىل االعتراف باألضرار اليت حلقت باملصابني بداء. العالج خارج املستشفيات
ـ    رياالً ٧٥,٠٠مدى احلياة، ذا طابع تعويضي، مقداره       اً  ثاين بلد يف العامل يقرر معاش       دوالر مـن    ٣٨٤,٠٧(اً  برازيلي
  .شهرياً) دوالرات الواليات املتحدة

  أحكام ختامية  - ٤
 مبادئ كرامـة  جبعلملاضي، بلغ التحول الدميقراطي الربازيلي ذروته يف هناية عقد الثمانينيات من القرن ا         - ٨٧

وتبني حمصلة اإلجنازات احملققة خالل العقدين املاضيني       .  أساس إجراءات احلكومة   والدميقراطية التشاركية اإلنسان  
بااللتزام الفعال من جانب احلكومة     اً  مباشراً  أن التغلب على التحديات لكي يعيش اإلنسان بكرامة يرتبط ارتباط         

  .تعزيزهاحبماية احلقوق األساسية و

واهلدف من حتديث القواعد القانونية الداخلية وتزايد انضمام البلد إىل الصكوك الدولية هو سد الثغرات                 - ٨٨
وهذا التطور يف القواعد تتبعه .املوجودة يف النطاق القانوين وضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو أفضل

رة احلكومة على رسم وتنفيذ سياسات حقوق اإلنسان وتعزيز         تغيريات يف الوضع املؤسسي، هتدف إىل تدعيم قد       
  . صياغة هذه اإلجراءات وتقييمهايفنطاقات املشاركة االجتماعية 

لتعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان واملواطنة، ميكن التشديد اً ومن بني اإلجراءات اليت متت صياغتها مؤخر  - ٨٩
باملواطنة،الذي يهدف إىل القيام على حنو شامل بتناول أسباب اإلجرام على الربنامج الوطين لألمن العام فيما يتعلق 

ومثة مسألة أخرى جديرة باالهتمام هي انضمام الربازيل إىل االلتـزام           . يف الربازيل واإلجراءات الالزمة ملواجهته    
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ول االختياري  الربوتوك"الذي يعزز قدرة احلكومة على منع وقمع ممارسة التعذيب، حسبما يوضحه التصديق على 
  .وإنشاء جلان الواليات ملناهضة التعذيب " ناهضة التعذيباألمم املتحدة ملالتفاقية 

وعدم املساواة خاصية تارخيية للبنية االجتماعية االقتصادية الربازيلية، مسؤولة عن عمليـات االسـتبعاد       - ٩٠
زيز حقوق اإلنسان على أساس شامل      واحلد من عدم املساواة يستلزم رسم سياسات تفي مبتطلب تع         . االجتماعي

  .باالستبعاداً وكذلك اختاذ مبادرات تليب احتياجات الشرائح املتأثرة تقليدي

عالوة برنامج ويتضمن عمل احلكومة الربازيلية، يف هذا السياق، تنفيذ برنامج حتويل مباشر للدخل، مثل      - ٩١
؛ وإنشاء النظام الصحي املوحد، املركـز علـى تقـدمي    ةتوفري املزايا املتواصلبرنامج  وBolsa Família""األسرة 

اخلدمات الصحية على أساس شامل وجماين؛ وتوفري التعليم االبتدائي للجميع،املرتبط بإجراءات هتدف إىل حتسني              
  .نوعيته ومكافحة التهرب من املدرسة؛ ورفع احلق يف التغذية السليمة إىل مرتبة السياسة االستراتيجية للحكومة

بعدم املساواة وباالستبعاد، تتخذ احلكومة مبادرات تتراوح بني مكافحة اً خبصوص الشرائح املتأثرة تقليديو  - ٩٢
  .العنف املرتيل والتعويض عن االنتهاكات العديدة اليت تكابدها اجلماعات الضعيفة

فية، وإعمال احلق يف وهتدف محاية حقوق السكان اهلنود إىل االعتراف بتقاليدهم، وسالمتهم اإلثنية والثقا  - ٩٣
وهتدف السياسات املتعلقة بـاملعوقني إىل تعزيـز اسـتقالهلم التـام وإدمـاجهم يف احليـاة                 . أراضي أسالفهم 

ويشكل اعتماد شبكة حلماية حقوق املسنني، قادرة على خفض معدل العنف املرتفع ومعدالت األمية، .االجتماعية
اإلدارة البيئية لألراضي مها أساس السياسة اليت اعتمدهتا الربازيـل          واإلدماج االجتماعي املنتج و   . للحكومةاً  حتدي

وقد بني اهتمام اجملتمع الربازيلي املتنامي مبطالب مشتهيي اجلنس املثلي ومشتهيي . حلماية حقوق السكان التقليديني
ة األمهيـة   أن انتهاكات حقوق اإلنسان تتفاقم عندما ترتكب ضد مجاعـات ضـئيل           اً  اجلنسني واملتحولني جنسي  

 هذه االنتهاكات، باإلضافة إىل تدابري مواجهة أشكال العنف زاالجتماعية، ولذلك تتوخى السياسات احلكومية إبرا
  .اليت يشجع عليها رهاب مشتهيي اجلنس املثلي

 تربطوتنعكس أمهية احلقوق اجلماعية، اليت تعترف هبا احلكومة الربازيلية، يف سياسات توفري بيئة صحية،                 - ٩٤
وحتظى محاية اإلرث الثقايف غري املادي، بدورها، بالتقـدير         . نظور اإلدماج االجتماعي  مبمكافحة التدهور البيئي    

  . وتبدأ مالحظة التعابري الثقافية بوصفها عناصر ذات إمكانات هائلة لتوليد الدخلاً،أيض

صني والسلطات املماثلة، وتـسلم     وعلى النطاق الدويل، تويل الربازيل أمهية خاصة لزيارات املقررين اخلا           - ٩٥
يف جدول  اً  بضرورة منهجة متابعة التوصيات الصادرة عن هذه الكيانات، بغية إدراج االلتزامات املتعهد هبا دولي             

  كيما تصبح إضـافية للمطالبـة      وسيجري إشراك اجملتمع املدين يف هذه العملية        . األعمال الوطين حلقوق اإلنسان   
  .أمام احلكومة

ع احلكومة الربازيلية يف اعتبارها الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فإهنـا              وإذ تض   - ٩٦
. ، إلجراء نقاش وطين واسع النطاق الستعراض الربنامج الوطين الثاين حلقوق اإلنـسان            ٢٠٠٨ستروج، يف عام    

 مثـل منظمـات   - عمليات التأمل هذه وباإلضافة إىل اجلهات الفاعلة االجتماعية اليت من املعهود أن تشارك يف            
 احلكومة االحتادية إىل منتدى النقاش وسائط اإلعالم والفرع القـضائي           ستدعو - اجملتمع املدين والفرع التشريعي     
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وبالتحرك على هذا النحو، متتثـل الربازيـل        . والواليات االحتادية والقطاع اخلاص والشركات اململوكة للدولة      
 واليت حـددت هـذه      ٢٠٠٦خلطة الوطنية لتعليم حقوق اإلنسان، اليت أعدت يف عام          للتوجيهات اليت حددهتا ا   
وستكون ذروة هذا . مفضلة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان يف البلد، وتعزز هذه التوجيهاتاً الشرائح باعتبارها أهداف

  .ديسمرب/ الذي سيعقد يف كانون األولاحلادي عشر حلقوق اإلنسانالنقاش املؤمتر الوطين 

وترى الربازيل أن تقييم حقوق اإلنسان على مستوى عاملي النطاق مسألة مهمة، وتعترب املشاركة التامة                 - ٩٧
 وستويل الربازيل اهتمامهـا     .اًأساسياً  جلميع البلدان يف العملية املقترحة من آلية االستعراض الدوري الشامل أمر          

د البناءة يف أنشطة الكيانات الدولية األخرى املعنيـة         للتوصيات الناشئة عن هذا التقييم، إىل جانب مشاركة البل        
  .برصد حقوق اإلنسان ومحايتها

Notes 

_____________________ 
1 The term for presenting the fiscal year's results to the Human Rights Council obliged the adoption of an 
intensive working schedule. Meetings were held on December 17, 2007 and January 09, 2008, among 18 
Government entities and the Public Prosecution Service. The Government entities consulted were the following: 
Special Secretariat for Human Rights,; Ministry of Foreign Affairs; Special Secretariat for Women Policies; Special 
Secretariat for Racial Equality Promotion Policies; Ministry of the Justice; Ministry of the Social Development and 
Fight Against Hunger; Ministry of the Education; Ministry of the Health; National Indian Foundation; Ministry of 
the Environment; Ministry of the Agricultural Development; Ministry of the Cities; Ministry of Labor and 
Employment; General Attorney's Office of the Republic; National Council of Justice; Ministry of Culture; Ministry 
of the Sports; and Institute of Applied Economic Research (Ipea). 
2 A draft of the Report and a questionnaire requesting information about challenges, specific laws and successful 
programs were distributed during the meetings. 
3 The holding of the meetings was publicized in the website of the Special Secretariat for Human Rights. In addition 
to that, the following organizations have been invited by e-mail to all meetings, as well as to the public hearing: 
Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura – ACAT; Ação Educativa; Ação Empresarial pela Cidadania 
Pernambuco; Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento – Agende; Articulação de Mulheres Brasileiras – 
AMB; Articulação do Semi-árido Brasileiro – ASA; Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa – 
AS-PTA; Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros– ABGLT; Associação Brasileira de Municípios – 
ABM; Associação Brasileira de ONGs – ABONG; Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS – ABIA; 
Associação Brasileira Terra dos Homens; Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD; Associação 
Nacional de Ação Indigenista – ANAÍ;  Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos 
Idosos e Pessoas com Deficiência – AMPID; Caritas Brasileira; Casa de Passagem;  Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil – CGTB;  Central Única dos Trabalhadores – CUT;  Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 
– CAA; Centro de Estudos e Segurança da Cidadania – CESEC; Centro Integrado de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentável – CIEDS;  Centro pela Justiça e o Direito Internacional – CEJIL; Comissão Brasileira 
de Justiça e Paz;  Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo; Comissão 
de Direitos Humanos do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil; Comissão de Direitos Humanos do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – CONIC; Comitê Chico Mendes;  Comunidade Bahá'í do Brasil; 
 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil- CNA;  Confederação Nacional de Municípios – CNM; 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; Conselho Indígena de Roraima – CIR; 
 Conselho Indigenista Missionário – CIMI; Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – 
COIAB; Diaconia; Direitos Humanos na Internet -DHnet;  Federação de Órgãos para a Assistência Social e 
Educacional – Fase;  Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar na Região Sul - FETRAF-SUL/CUT; 
Fórum de Entidades Nacionais de Direitos Humanos; Frente Nacional de Prefeitos – FNP; Fórum Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;  Fundação Gol de Letra; Grupo de Trabalho Amazônico – GTA; Instituto 
Antígona; Instituto Camões; Instituto Casa da Cultura Afro-Brasileira – ICCAB;  Instituto da Mulher Negra - 
Geledés; Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa – IDDD; Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – 
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IBASE; Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais – POLIS; Instituto de Estudos 
Socioeconômicos – INESC; Instituto Ethos; Instituto Probono - Conectas; Instituto Recriando; Instituto Socio-
Ambiental – ISA; Instituto Sou da Paz; Movimento de Organização Comunitária – MOC; Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST; Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR; 
Novamérica;  Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo– NEV/USP; Observatório das 
Violências Policiais – OVP;  Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB; Pacto Global; Pastoral da Criança; 
Rede Brasileira pela Integração dos Povos – REBRIP; Rede de Informações para o 3º Setor – RITS; Rede Feminista 
de Saúde;  Rede Nacional de Mobilização Social – COEP; Rede Social de Justiça e Direitos Humanos;  Serviço de 
Assessoria a Organizações Populares Rurais – SASOP; Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – 
SINAIT; Terra de Direitos; Viva Rio; and WWF Brasil.  The Government also requested the organizations to publish 
the consultation process in their existing human rights networks. 
                Representatives of the following organizations attended at least one of the meetings: ABGLT; ABIA; 
CIMI; COIAB; Comunidade Bahá'í do Brasil; FENDH; FNDCA; Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 
Populares – GAJOP; IBASE; Instituto Probono – Conectas; Justiça Global; Movimento Tortura Nunca Mais de 
Pernambuco; Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH;  MST; REBRIP. 
                Finally, the following organizations sent written contributions: ABGLT; ABIA; AMPID; CIR; Comissão 
de Cidadania e Reprodução - CCR; Comunidade Bahá'í do Brasil; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; GAJOP; IBASE; Instituto Antígona; Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos – IDDH; Instituto 
Probono-Conectas; Grupo Otimismo; Justiça Global; MST; Rede Feminista de Saúde; Sociedade Paraense de 
Defesa dos Direitos Humanos – SDDH. 
4 Among them, the Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Woman (1984); the 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatments or Penalties (1989); the Inter-
American Convention to Prevent and Punish Torture (1989); the Convention on the Children's Rights (1990); the 
International Agreement on Civil and Political Rights (1992); International Agreement on Economic, Social and 
Cultural Rights (1992); the American Convention on Human Rights (1992); the Additional Protocol to the American 
Convention on Human Rights in Matter of Economic, Social and Cultural Rights (1996); the Protocol to the 
American Convention on Human Rights related to Abolishing the Death Penalty (1996); the International 
Convention on International Traffic of Minors (1997); the Inter-American Convention to Prevent, Punish and 
Eradicate Violence Against Woman (1995); the Statement of Recognition of the Obligatory Competence of the Inter-
American Court of Human Rights (1998); the Facultative Protocol to the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhumane or Degrading Treatments or Penalties (2007); the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities and the Convention for the Protection of All People against Enforced Disappearance, both signed 
in 2007. 
For the exhaustive list of the stage of adhesion from Brazil to the international human rights instruments, see item 
"A" of the section of Attachments hereof. 
5 See Constitutional Amendment EC 45/2004.  
6 Currently the actions of the Government are organized under the aegis of PNDH II. A process of review of  this 
plan, geared towards its updating in conformity with the recent transformations occurred in the Brazilian society, is 
in progress since the middle of 2007. The launching of a new plan is foreseen to the beginning of 2009, after the 
holding of the XI National Conference of Human Rights, in December 2008. 
7 Visited Brazil, between 1998 and 2008: Mrs.Fatma-Zohra Ksentini, Special Rapporteur on the Adverse Effects of 
the Illicit Movement and Dumping of Toxic and Dangerous Products and Wastes on the Enjoyment of Human 
Rights (1998); Mr. Nigel Rodley, Special Rapporteur on the Question of Torture (2000); Mr. Jean Ziegler, Special 
Rapporteur on Right to Food (2002); Mr. Arjun Sengupta, Independent Expert for the Right to Development (2003); 
Mr. Juan Miguel Petit, Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 
(2003); Mrs. Asma Jahangir, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (2003); Mr. 
Miloon Khotari, Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of 
Living (2004); Mr. Leandro Despouy, Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers (2004); 
Committee Against Torture (2005); Mr. Doudou Diene, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, 
Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (2005); Mrs. Hina Jilani, Special Representative of the 
Secretary-General on the Situation of Human Rights Defenders (2005); and Philip Alston, Special Rapporteur on 
Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (2007). 
8 Brazil is a party to the Ushuaia Protocol and the  ratification of the Asuncion Protocol is underway in the Brazilian 
National Congress. 
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9  The PNPM actions are based on 4 guidelines: 1) autonomy and equality in the work and citizenship; 2) inclusive 
and non-sexist education; 3) women’s health, sexual rights and reproductive rights; and 4) confrontation of the 
violence against women. 
10 IPEA. "Discriminação e Segmentação no Mercado de Trabalho e Desigualdade de Renda no Brasil, 2007". 
11 IBOPE/ETHOS, 2007. 
12 Ipea. Contributions given to the base text of the II National Conference on Policies for Women, 2007. 
13 IBGE. Monthly employment survey - PME, 2006. 
14 Social Policies Center of Fundação Getúlio Vargas. "Retrato do Presidiário Carioca", 2004. 
15 The National System of Alimentary Safety is foreseen to be created along this year, based on the resolutions 
approved in the II National Conference on Alimentary and Nutritional Safety, which was held in July 2007. 
16 In Brazil, the parameter employed to dimension the extreme poverty line is that of the monthly receiving, per 
capita, of income in an amount lower than one-fourth of the national minimum wage; the poverty line is of one-half 
minimum wage (R$ 89.60 and R$ 179.21, respectively).  Data provided by Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). 
17 Deaths originating from agrarian conflicts shall mean those recognized as such by the respective police inquest. 
18 Land Priest Commission. "Conflitos no Campo no Brasil", 2006. See at  
www.cptnac.com.br/?system=news&action=read&id=1825&eid=6. 
19 As a goal, IDEB is expected to show a result of value 6 for Brazil until 2022 - as a reference, the current average 
index for countries of the Organization for Economic Co-operation and Development - OECD. The Brazilian basic 
education has currently an average of 3.8 points for the initial years of the Elementary School; and 3.5 for the final 
years of the Elementary School; and 3.4 for the High School, in a scale from zero to ten. 
20 In 1990, there were 57 deaths of children for each 1,000 born alive. In 2006, the rate decrease to 20, which  
is much lower than the worldwide average of 72 deaths for each 1,000 babies. Therefore, it is likely that Brazil  
will achieve the goal of reduction of child mortality foreseen among the millennium goals, of 18/1,000 children  
born alive. 
21 Database of the Ministry of Health. See at www.datasus.gov.br. 
22 SUS Indicator Panel, volume I, August 2006, Ministry of Health. 
23 Ministry of Health SUS Indicator Panel, volume I, August 2006. 
24 Decent work is that performed with proper compensation, in conditions of liberty, equality and safety, capable of 
ensuring a condign life to the citizen. 
25 Monthly Employment Survey - IBGE (values for Metropolitan Regions). 
26 Survey made by the General Coordination of Fight Against Torture of the Special Department of Human Rights 
before the Brazilian State Public Prosecution Services between 2003 and 2005. 
27 MAIA, Luciano Mariz.  "Do controle judicial da tortura institucional no Brasil hoje – à luz do direito 
internacional dos direitos humanos." 2006. Doctorate thesis, 370 pages. Federal University of Pernambuco, Recife. 
28 Disarmament Act - Federal Law No. 10826/2003. 
29 In October 2005, a referendum was made so that the population would manifest about the prohibition of the 
commerce of fire weapons in the country. Only 36% of the electors were favorable to the prohibition, which was 
defended by the government. Despite that, in an international survey made in May 2006, 90% of the Brazilian said 
to be favorable to a stricter control on the import and export of fire weapons. 
30 The acronym shall mean the following groups: gay, lesbian, bisexual, transsexual and transgender people. 
31 In such concern, it is in progress in the National Congress, still pending of definitive approval, the following 
legislative proposals: draft (PL) No. 1.151/95, which regulates and recognizes the civil partnership of people of 
same gender; PL No. 5.003/2001, which criminalizes homophobia; PL No. 6655/2006, which authorizes the change 
of the given name of transgender and transsexual people; and PL No. 81/2007, which creates the National Day of 
Fight Against Homophobia. 
32 Gay Group of Bahia. Murders of Gays in Brazil, 2006. 
33 In SYDOW, Evanize; Mendonça, Maria Luisa (Orgs.). Direitos Humanos no Brasil 2007. Ver:  
http://www.social.org.br/relatorio2007.pdf. 
34 Database of the Ministry of Health, see www.datasus.gov.br. 
35 IBGE - National Survey of Domicile Samples. Reference years 2004, 2005 and 2006. See at www.ibge.com.br. 
36 Database of the Ministry of Labor and Employment, 2006. 
37 IBGE. National Census Research, 2000.  
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