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 املـسائل يف قائمة القـضايا و    املطروحة  الردود املقدمة بشأن املسائل         
)CEDAW/C/BRA/Q/7 (  

  حملة عامة  -ألف  

  القضايا من قائمة ١طروحة يف الفقرة املاملسائل الرد على     
ُتعتمد املتغريات املتعلقة بنوع اجلنس والعرق يف مجع البيانات السكانية يف الربازيل منذ   -١

إذ أُدرج هذا املستوى من التصنيف يف البيانات الواردة يف اإلحـصاءات            . اً عام ١٥أكثر من   
أجرهتا الوكالة اإلحـصائية الرمسيـة يف       الوطنية والدراسات االستقصائية لألسر املعيشية اليت       

ويظهر من ذلك أن الربازيل متتلك قاعدة       . البالد، وهي املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء     
  . متينة وموثوقة ودائمة التحديث من املؤشرات االجتماعية املصنفة حبسب اجلنس والعرق

ا، بشكل وثيق مع املعهـد      منذ إنشائه  وقد تعاونت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة       -٢
الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء ومعهد البحوث االقتصادية التطبيقية، لتعزيـز آليـات مجـع             
البيانات عن طريق إدماج املنظور اجلنساين يف الدراسات االستقصائية غري الدراسات السكانية 

  . التقليدية، وجتميع املؤشرات اجلنسانية املستقاة من البيانات املتوفرة
جلنـة  "، مع إنشاء    ٢٠٠٨يف عام   اً  رمسياً  الشراكة واكتست طابع  هذه  وتوطدت    - ٣

، وهي كيان يتألف من ثالث هيئات وُيمثل فيـه          "الدراسات اجلنسانية واستخدام الوقت   
كيان األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومنظمة العمل الدولية بوصـفهما             

  . مراقبْين رمسيْين
متثل النتاج الرئيسي الذي متخضت عنه تلك الشراكة واملناقشات اليت جـرت يف             و  -٤

إطار اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف إطالق املرصد الربازيلي            
وتـتلخص  . ٢٠٠٩ يف عـام     www.observatoriodegenero.gov.br - للمساواة بني اجلنسني  

ؤشرات وتتبُّعها واستقاء املعلومات واملعطيات ونشرها للمساعدة يف        مهمة املرصد يف وضع امل    
صياغة السياسات املتعلقة باملرأة واملساواة بني اجلنسني وإتاحة تعزيز اإلشراف العـام علـى              

  . تنفيذ السياسات
وعالوة على ذلك، يتم األخذ مبتغري نوع اجلنس يف السجالت اإلدارية اليت تعمـل                -٥

على مجعها يف جماالت التعليم والصحة والعمل والرعاية االجتماعية واألمن العام دولة الربازيل   
على إجـراء   " جلنة الدراسات اجلنسانية واستخدام الوقت    "وتعكف  . واملساعدة االجتماعية 

تقييم شامل آلليات مجع البيانات املستخدمة يف تلك السجالت، وذلـك بغيـة حتـسينها               
  . املستقاة وتوسيع نطاقهاواالرتقاء بنوعية املعلومات 
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ومنذ عهد قريب، قامت حمكمة االنتخابات العليا، وهي املسؤولة األوىل عن مجـع               -٦
الترشـيحات والكـشوف النهائيـة بأمسـاء        (ومعاجلة كل املعلومات املتعلقة باالنتخابات      

  . ، بإدراج متغري نوع اجلنس يف نظم بياناهتا)املرشحني
فيمـا يتعلـق    اً  حصائية كبرية يف البيانات الرمسية وحتديد     ولكن ال تزال هناك ثغرة إ       -٧

وتصطدم اجلهود املبذولة يف هذا الصدد حىت اآلن بندرة البيانـات           . بظاهرة العنف ضد املرأة   
املتاحة اليت ُيمكن االستناد إليها يف التخطيط لإلجراءات اليت تتخذها الدولـة وتوجيههـا،              

ن اإلحصاءات  إإذ  . مات الرمسية بشكل دوري ومنتظم    وباستمرار عدم توفر البيانات واملعلو    
 يتم استقاؤها مـن     - ولو مبدئياً  - املعروفة واملنتشرة على نطاق واسع لقياس نطاق الظاهرة       

الدراسات الفردية اليت جتريها املنظمات غري احلكومية أو معاهد البحوث احلكوميـة علـى              
لدراسات ال تقدم عينـات أمشـل مـن         لكن هذه ا  . املستوى احمللي أو على مستوى الوالية     

  . اليت ميكن أن تستند إليها اهليئات االحتادية يف أنشطتهاالالزمة البيانات 
أن عدم توفر بيانات رمسية ذات نطاق وطين مرده         األمهية مبكان مالحظة    ولكن من     -٨

ى حدة  إىل اهليكل االحتادي الذي تعتمده الربازيل، وهو نظام يقضي بأن تتوىل كل والية عل             
وقد سعت وزارة العدل، عن طريـق       . مهمة مجع وتسجيل هذا النوع من املعلومات األولية       

األمانة الوطنية لألمن العام، إىل وضع مؤشرات وطنية شاملة بشأن العنف ومواءمتها، مع أنه              
  . ، من االعتماد على البيانات اليت تقدمها كل واليةمناص يف هذا العمل أيضاً ال
ففي إطار الـسعي    . ناك عدد من اخلطوات اإلجيابية اليت مت اختاذها       هومع ذلك     - ٩

لتلبية احلاجة إىل توفر بيانات وطنية رمسية بصورة منتظمة، أجـرى املعهـد الربازيلـي               
للجغرافيا واإلحصاء دراسة استقصائية تكميلية لعينة من األسر املعيشية حتمـل عنـوان             

وهي دراسة تضمنت معلومات عن     ". ربازيلخصائص اإليذاء وتيسري سبل العدالة يف ال      "
: وميكن االطالع عليها على املوقع التايل     . العنف املرتيل واألسري الذي تتعرض له املرأة      

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/pnadvitimizacao.pdf  
، أداة جديدة للرصد حتمل     ٢٠٠٦وعالوة على ذلك، استحدثت وزارة الصحة يف عام           -١٠

، وذلـك هبـدف مجـع       - الباقون على قيد احلياة    - اسم نظام رصد أعمال العنف واحلوادث     
املعلومات عن حاالت العنف واحلوادث اليت تبلغ عنها املستشفيات املسجلة يف هذا النظام الـذي               

ا يتضمنه من معلومات رمسيـة      غري أن م  . للمعلومات املتعلقة بالعنف ضد املرأة    اً  قيِّماً  ميثل مصدر 
بشأن مسألة العنف ال تشمل البلد برمته ألنه مل ُيعمَّم بعد على خمتلف املستـشفيات احلكوميـة                 

: وميكــن احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات علــى املوقــع التــايل. الربازيــل يف
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32642  

باحلاجة إىل بيانات رمسية وافية وموثوقة      اً  ومن الواضح أن هذه املبادرات ال تفي متام         -١١
احلكومة الربازيلية قد أن مبا فيه الكفاية عن ظاهرة العنف ضد املرأة يف الربازيل لكنها تكشف   

خـصص  وقد نوقشت هذه املسألة يف االجتماع املت      . وطدت العزم للتغلب على هذا التحدي     
فيما يتعلـق باسـتحداث     اً  املعين باملرأة يف إطار السوق املشتركة للمخروط اجلنويب، وحتديد        
   .واعتماد قاعدة بيانات للمعلومات املقارنة بشأن العنف ضد املرأة
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 بالشراكة  "حولية املرأة الربازيلية  "، أطلقت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة       ٢٠١١ويف عام     -١٢
. االقتـصادية  - ركة بني واليات االحتاد لإلحصاءات والدراسـات االجتماعيـة        مع اإلدارة املشت  

يف احلولية أهم اإلحصاءات واملعلومات املتاحة عن املـرأة الـيت جـرى دجمهـا وتوليفهـا                  وترد
الدميغرافيا واملرأة، وعمالة املرأة واالستقاللية، والعمـل املـرتيل،         : املوضوع على النحو التايل    حسب

  .ألساسية والتجهيزات االجتماعية، والتعليم، والصحة، وجماالت النفوذ، والعنفواهلياكل ا
ومتثل حولية املرأة الربازيلية مسامهة قيِّمة وأساسية يف هذه املرحلـة بالـذات مـن                 -١٣

ـ             التاريخ اً السياسي واالجتماعي للبلد، حيث أصبح دور السياسات املتعلقـة بـاملرأة حموري
ة الـرئيس  ارااللتزام الـذي تعهـدت بـه إد      القضاء على الفقر، وهو    اجلهود الرامية إىل   يف

: وميكن االطـالع علـى الـنص الكامـل للحوليـة يف املوقـع التـايل               . روسيف ديلما
http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/anuario_das_mulheres_2011.pdf  

اصة لسياسات املرأة وأسفرت عن إصدار      وهناك شراكة أخرى قامت مع األمانة اخل        -١٤
، اليت صدرت منها أربعة أعـداد حـىت        "صورة لالمساواة بني اجلنسني وبني األعراق     "نشرة  
وحتدد النشرة اليت يشرف عليها معهد البحوث االقتصادية التطبيقية بالـشراكة مـع             . اآلن

مانة اخلاصة لتعزيز سياسات    األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، واأل        
املساواة بني األعراق، جمموعة من املؤشرات املصنفة حسب نوع اجلنس والعرق واملعتمدة يف             

الـسكان؛  : وهي مدرجة يف اخلانات االثنيت عشرة التالية      . االستقصاء الوطين لألسر املعيشية   
جتماعية؛ وسوق العمـل؛    وأرباب األسر املعيشية؛ والتعليم؛ والصحة والرعاية واملساعدة اال       

قـصاء   واحلصول على السلع الدائمة؛ واإل     والعمل املرتيل املأجور؛ والسكن واملرافق الصحية؛     
  .الرقمي؛ والفقر وتوزيع الدخل والالمساواة؛ واستخدام الوقت؛ واإليذاء

إىل إصدار املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحـصاءات مللخـص         اً  وجتدر اإلشارة أيض    -١٥
ومتثل الدراسـة الـيت     . ٢٠١٠حتليل ظروف عيش سكان الربازيل،      : ات االجتماعية املؤشر

هتدف إىل رسم صورة أمشل للواقع االجتماعي السائد يف البلد من خالل عـرض البيانـات                
االجتماعية الدميغرافية مصنفةً حبسب املوضوع، مسامهة كبرية يف اجلهود املتواصلة من أجـل             

  . ة ذات الصلة وتنظيمها بشكل ممنهجإعداد اإلحصاءات االجتماعي
وتستند تلك املؤشرات يف املقام األول، إىل االستقصاء الوطين لألسر املعيـشية              -١٦

كما اسُتند إىل استقصاءات أخرى، مبا .  يف مجيع أرجاء البلد ٢٠٠٩الذي أُجري يف عام     
ـ            ، ٢٠٠٩ام  يف ذلك الدراسة االستقصائية للبيانات األساسية املتعلقـة بالبلـديات لع

وباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨والدراسة االستقصائية مليزانية األسر املعيشية للفترة 
 واملستقاة من قاعـدة بيانـات       ٢٠٠٩استخدمت املعلومات واإلحصاءات اخلاصة بعام      

 .املعهد الوطين لدراسات وحبوث التعليم ووزارة التعليم واألمانة اخلاصة لسياسات املرأة          
ــات وميكــن احلــص ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــالرجوع إىل ول عل ــايلب ــع الت : املوق

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadores 

minimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf  
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ومن بني اإلجنازات اهلامة األخرى إدماج سكان األرياف يف واليـات رونـدونيا،               -١٧
أمازوناس، وروراميا، وبارا وأمابا الواقعة يف الشمال يف االستقصاء الوطين لألسـر            واكر، و 

، وهي خطوة أدت إىل تعزيز موثوقية البيانـات اإلحـصائية     ٢٠٠٤من سنة   اً  املعيشية اعتبار 
 أصدرت وزارة التنمية الزراعيـة      ،٢٠١١-٢٠١٠ يف عام    عن ذلك،   وفضالً. املتعلقة باملرأة 

لية اإلحصائية للمناطق الريفية يف الربازيل بالشراكة مع اإلدارة املشتركة          طبعة حمدثة من احلو   
  . االقتصادية - بني واليات االحتاد لإلحصاءات والدراسات االجتماعية

وجرى اختاذ جمموعة من اخلطوات األخرى مبا يف ذلك تقدمي متويل مباشر من األمانة                -١٨
ياسات املرأة يف استقصاء املعلومات األساسية ذات       اخلاصة لسياسات املرأة جلزء حمدد يتعلق بس      

انظر املوقع  . الصلة بالبلديات، وهو استقصاء أشرف عليه املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء         
  http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2009/munic-2009.pdf: التايل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

   من قائمة القضايا ٢املطروحة يف الفقرة املسائل لى الرد ع    
عالوة على املطبوعات اليت تتضمن معلومات شاملة بشأن خمتلف الصكوك املتعلقـة       -١٩

حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة اليت وقعت عليها الربازيل، يتم نشر االتفاقية عن طريق الـربط            
  . دولية اليت صدقت عليها الربازيل يف هذا اجملالبني السياسات املتعلقة باملرأة واملعاهدات ال

وكمثال على ذلك، أُعيد نشر اخلطة الوطنية الثانية لـسياسات املـرأة يف كـانون                 -٢٠
ومـن  .  لتوزيعها أثناء انعقاد املؤمتر الوطين الثالث املعين بسياسات املرأة         ٢٠١١ديسمرب  /األول

ضـمان  "ص عليها يف السياسة الوطنية للمرأة هناك        بني املبادئ التوجيهية للوفاء باملبادئ املنصو     
الوفاء باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة الـيت          

وباإلضافة إىل ذلك، تشري خمتلف فصول اخلطة الوطنية        ". وقعتها دولة الربازيل وصدقت عليها    
 املنبثقة عن استعراض اللجنة للتقرير الـدوري الـسادس          الثانية لسياسات املرأة إىل التوصيات    

 ،١٨١، ١٨٠، ١٥٧، ١٤٢، ١٠٢، ٩٩، ٩٨، ٧٩، ٥٩، ٣٤: الصفحات(اخلاص بالربازيل 
  ). النص الربتغايل -  من اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة١٩٠ ،١٨٧
اً مباشراً   ارتباط ومتثل السياسة الوطنية للتصدي للعنف ضد املرأة مبادرة أخرى ترتبط           -٢١

اتفاقية بيليم دو بارا واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          اً  بتنفيذ الصكوك الدولية وخصوص   
األمانة اخلاصة لسياسات املرأة بشأن     اً  وتبني مقدمة منشور أصدرته مؤخر    . التمييز ضد املرأة  

  . هذه السياسة هذه الصلة بوضوح
ملرأة واملنظمات النسائية بتنفيذ مـشاريع      واضطلعت املنظمات املدافعة عن حقوق ا       -٢٢

 املتعلق بالتطوع الـشعيب  )Promotoras Legais Populares(للتدريب على القيادة كمشروع 
فخالل العقد املاضي، قامـت منظمـة غـري حكوميـة تـدعى        . لتقدمي املساعدة القانونية  
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Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero هذه املبـادرة الـيت مت   ، باعتماد وتعزيز
وتتوىل املنظمة تدريب متطوعات من عامة الناس على        . توحيدها يف بريو واألرجنتني وشيلي    

وتقصد املتطوعات اجملتمعات احمللية الفقرية اليت تعاين من ارتفـاع          . تقدمي املساعدة القانونية  
ـ            ساعدة الوقائيـة   معدالت العنف لنشر املعرفة بني النساء وتوجيههن بشأن احلصول على امل

  . وسبل الوصول إىل نظام العدالة على حد سواء
والية من واليـات الربازيـل تـوفر        اثنيت عشرة    هيئة منتشرة يف     ٢٤اً  وهناك حالي   -٢٣

وتتوىل املتطوعـات إىل جانـب      . التدريب يف جمال التطوع الشعيب لتقدمي املساعدة القانونية       
واد إعالمية تتعلق بقانون ماريا دي بنها الـذي         األنشطة األخرى اليت يضطلعن هبا، توزيع م      

وقـد دعمـت   . يقضي بتشديد العقوبات يف قضايا العنف املرتيل والعنف األسري ضد املرأة  
   .األمانة اخلاصة لسياسات املرأة هذه األنشطة

ومثـة  . كما ُتدرج املعلومات املتعلقة بالصكوك الدولية يف برامج تدريبيـة شـىت             -٢٤
ى معتمدة تقوم على تعميم هذه الصكوك على املنظمات احلكومية اليت تعمل            استراتيجية أخر 

  . على وضع السياسات املتعلقة باملرأة وعلى اجملالس املعنية حبقوق املرأة

  القضايا من قائمة ٣يف الفقرة املسائل املطروحة الرد على     
ومنـها  . الربازيليهناك عدد من القضايا اليت ال تزال مثار جدل كبري يف اجملتمع               - ٢٥

ومـع ذلـك، تـرى      . القضايا اليت هلا صلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق اإلجنابية        
يتجلى بوجه خاص، يف جمموعة من القرارات اليت صدرت         اً  كبرياً  الربازيل أهنا قطعت شوط   

ويـشمل  عن احملكمة االحتادية العليا،     اً،  يف السنوات األخرية، عن اهليئات القضائية وحتديد      
 بشأن التدابري اليت متنع االعتراف بـشرعية        ٢٠١١ذلك القضية اليت عرضت عليها يف عام        

العالقات املستقرة بني املثليني، وجاء قرار احملكمة مؤيداً باإلمجاع إلقامة عالقة مستقرة بني             
  . شخصني من نفس اجلنس

صول طريف العالقة   وقد صوَّت مقرر الدعوى، الوزير كارلوس آيرس بريتو، لصاحل ح           -٢٦
ويقضي رأي الـوزير    . املثلية على نفس احلقوق والواجبات املعترف هبا للزوجني من اجلنسني         

مبنح األشخاص املرتبطني بعالقات جنسية مثلية احلق يف الزواج، وتبين األطفال ونسبِة أطفاهلم             
م يف كشوف ضـريبة     بالتبين إليهم، ووراثة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة، وتسجيل شركائه        

وذهب الوزير بريتو يف رأيه إىل أن عدم تطرق         . الدخل وبرامج التأمني الصحي بوصفهم معالني     
. الدستور صراحة إىل اقتران شخصني من نفس اجلنس ليس القصد منه منع املثليني من االقتران              

  ". م اجلنسيةإنه ليس هناك ما هو أكثر محيمية وخصوصية لدى األفراد من ممارسة حياهت: "وقال
ودفع الوزير بأنه ما دام القانون الربازيلي ال حيظر اقتران املثليني، فإن هذا االقتـران                 -٢٧

ومبا أن اقتران املثليني مباح، فمن حقهم احلـصول علـى نفـس             . بطبيعة احلال اً  يعترب مباح 
لتايل، فإنه  وبا. احلقوق املنصوص عليها فيما يتعلق حباالت االقتران بني شخصني من اجلنسني          
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:  إن قـائالً الـوزير   وأضـاف   . معاملة شخصني من نفس اجلنس كأسرة     اً  من اجلائز قانون  
ال وجود ألسرة من الدرجة الثانية      "و". باملفهوم التقليدي " األسرة "دستورنا ال يتحدث عن   "

  ". أو أسرة يف مرتلة بني املرتلتني
زواجهمـا يف سـجالت     واليوم، أصبح بإمكان الزوجني من نفس اجلنس تسجيل           -٢٨

وهناك . البلدية واحلصول على النفقة واملرياث، واالستفادة من برامج التأمني الصحي اخلاصة          
وتشمل تلك احلقوق احلصول    . هلم اليوم   مكفوالًاً   حق ١١٢على وجه التحديد، ما جمموعه      

بـرامج  االستفادة من    و على مزايا الضمان االجتماعي من املعهد الوطين للضمان االجتماعي        
املعاشات التقاعدية اخلاصة يف حالة وفاة أحد الشريكني؛ وتقدمي كشوف مشتركة فيما يتعلق          

  . بضريبة الدخل؛ وتقاسم املمتلكات بالتساوي يف حالة االنفصال؛ واحلصول على النفقة
ولكن حدثت نكسات نتيجة للضغوط اليت متارسها اجلماعات احملافظة واملتـشددة،             -٢٩

ليق نشر جمموعة من املواد التثقيفية يف املدارس من أجل مكافحة العنف ضـد              مبا يف ذلك تع   
وكان من املزمع تعميم جمموعة املواد هذه اليت أُطلـق عليهـا            . املثليني إىل أجل غري مسمى    

 مدرسة حكوميـة يف الـبالد، وكانـت         ٦ ٠٠٠، على   "مدرسة خالية من رهاب املثلية    "
ويتمثل اهلدف من هـذه     ).  عاماً ١٨-١٤(س الثانوية   تستهدف املدرسني والطالب يف املدار    

اجملموعة يف تعليم الطالب تقبل االختالف ونبذ العنف ضد زمالئهم الذين جياهرون مبثليتهم             
  . وعدم التحرش هبم

يف الكونغرس الوطين بعد أن وصف بعض النـواب الـذين             وأثارت املسألة جدالً    -٣٠
حبجة أهنا تشجع املراهقني على العالقات      " ُعدَّة املثليني "هنا  عارضوا املبادرة، املواد التثقيفية بأ    

واشتملت اجملموعة باإلضافة إىل مخسة من أقراص الفيديو الرقمية التثقيفيـة، نـشرة             . املثلية
مطوية حتدد مبادئ توجيهية للمدرسني ورسالة موجهة إىل كل مدير مدرسة، وملـصقات             

وكان القصد من جمموعة املواد     . تيبات للطالب توضع على لوحات اإلعالنات املدرسية، وك     
التعليمية هذه هو االستعانة هبا كدليل يف املناقشة اليت جتري يف قاعة الدرس بشأن االختالفات     

  . بني اجلنسني والتمييز ضد النساء واألشخاص املثليني واستكشاف اجلنس يف املراهقة
ت إجيابية مكنت من التغلب على      وخبصوص البحوث الوراثية، سنت الربازيل تشريعا       -٣١

معارضة القوى احملافظة اليت سعت إىل منع إجراء أي نوع من البحوث ُتستخدم فيه اخلاليـا                
  . اجلذعية لألجنة

، ٢٠٠٥وفيما يتعلق بقانون األمن البيولوجي الذي أقره الكونغرس الوطين يف عـام          -٣٢
يته حبجة أن القانون ينتهك احلـق  أقام مدعي عام اجلمهورية دعوى مباشرة للطعن يف دستور      

  .الدستوري يف احلياة وكرامة اإلنسان
، أيدت احملكمة االحتادية العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل مخسة،          ٢٠٠٨ويف أواخر عام      -٣٣

  . لقانون األمن البيولوجياً شرعية أنشطة البحث يف جمال اخلاليا اجلذعية اجلنينية دون قيود وفق
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ضع القانون ألي تعديالت أخرى يف ضوء حكم احملكمة املؤيد للمادة           وعليه، لن خي    -٣٤
. للقيود املنصوص عليها يف املادة ذات الصلة   اً  اخلامسة منه وقرار السماح بإجراء البحوث وفق      

نص القانون على عدم جواز إجراء البحوث إال على األجنة اليت تعترب غري قابلـة للحيـاة                 يو
ويـشترط  . الث سنوات أو أكثر، وحظر بيع املواد البيولوجية       اليت مضى على جتميدها ث     أو

  .كذلك موافقة اآلباء املعنيني

  اآلليات الوطنية املعنية باملسائل اجلنسانية  -جيم  

  القضايا من قائمة ٤املطروحة يف الفقرة املسائل الرد على     
زاريـة إىل   التغيري الذي طرأ على األمانة اخلاصة لسياسات املرأة مـن هيئـة و            إن    -٣٥

 الـذي   ٤٨٣/٢٠١٠للتدبري املؤقت رقم    اً  وفق(يف مكتب رئيس اجلمهورية     " أساسية هيئة"
بـالنص الـوارد يف القـانون         ، عمـالً  ١٠٦٨٣/٢٠٠٣إىل القـانون رقـم      اً  حتول الحق 

خطوة هامة حنو إضفاء الطابع املؤسسي على السياسة الوطنية         ميثل  ،  )١٢٤٢٦/٢٠١١ رقم
أصبحت األمانة يف مرتبـة     اً  وبفضل هذا التغيري حتديد   . ملستوى االحتادي املتعلقة باملرأة على ا   

متساوية مع الوزارات االحتادية األخرى، وحتولت يف الوقت عينه، إىل جزء ال يتجـزأ مـن                
شأهنا شأن املكتب التنفيذي لرئاسة اجلمهورية، واألمانـة العامـة          (مكتب رئيس اجلمهورية    

  ). ها من اهليئاتوأمانة العالقات املؤسسية وغري
وعلى إثر رفع املركز املؤسسي لألمانة اخلاصة لسياسات املرأة فُتح اجملال أمام زيادة               -٣٦

ففيمـا يتعلـق    . املوارد البشرية وموارد امليزانية وكالمها ضروري لنهوض اهليئة بواليتـها         
 ١٤٦، ٢٠١١ ديسمرب/مبخصصات املوارد البشرية، بلغ عدد موظفي األمانة يف كانون األول    

املناصـب اإلداريـة   ( مبا يف ذلك املوظفون املعينون يف املناصب اإلشرافية واإلداريـة         موظفاً
؛ واملوظفون املؤقتون الذين يتم اختيارهم عن طريق اختبـارات عامـة            )واالستشارية الرفيعة 

نة هبم  حمددة لاللتحاق باألمانة اخلاصة لسياسات املرأة؛ واملوظفون العامون الذين تتم االستعا          
  . من هيئات أخرى واملتدربون الداخليون

ألمانـة اخلاصـة لـسياسات      ، بلغ جممـوع ميزانيـة تـشغيل ا        ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
، ميزانيـة   ٢٠١١ ريـال برازيلـي، بينمـا أُِقـرَّت يف عـام             ٨٩ ٧١٥ ٦٣٦,٠٠ املرأة
ية  ريال برازيلي، وهو ما ميثل زيادة كبرية يف خمصصات امليزان          ١٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ قدرها

  . ريال برازيلي٢٤ ١٣٥ ٤٤٠,٠٠ حيث بلغت ٢٠٠٣لألمانة مقارنة بعام 
واألمانة اخلاصة لسياسات املرأة هي املنظمة االحتادية املكلفة يف املقام األول بتنسيق              -٣٨

هلذه الغاية، أُطلقت اخلطة الوطنية الثانية      اً  وحتقيق. سياسات املرأة وتكاملها ورصدها وتقييمها    
  . ٢٠١١ديسمرب /ة اليت انتهت مدهتا يف كانون األوللسياسات املرأ
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 هامـة علـى الواليـات    زيز املركز املؤسسي لألمانة آثـار   تعلوعالوة على ذلك،      -٣٩
وتشري املعلومات اليت قدمتها فرادى الواليات والبلـديات        . والبلديات واملقاطعات االحتادية  

، إىل أن هنـاك يف الوقـت   ٢٠١١ عام خالل املؤمتر الوطين الثالث املعين بسياسات املرأة يف  
 هيئـة علـى     ٢٣ هيئة خمتصة بسياسات املرأة على مستوى البلديات و        ٤٠٠احلايل، حوايل   

والواليات الوحيدة اليت مل تنشئ بعد هيئة رمسية تعـىن        . مستوى الواليات واملقاطعة االحتادية   
ضافة إىل ذلـك، ال متلـك       وباإل. بسياسات املرأة هي ساوباولو وبارانا وروراميا وتوكانتان      

كوريتيبا؛ بارانا؛ وماشيو، أالغواس؛ : مخسةٌ من عواصم الواليات حىت اآلن، هيئة مناظرة هي 
  . وترييسينا، بياوي؛ وآراكاجو، سريغييب؛ وكويابا

 خطة للسياسات املتعلقة باملرأة علـى مـستوى         ١٩٣ويف نفس الفترة، مت اعتماد        -٤٠
 مؤسسية  اًغري أن مثة فروق   . لواليات واملقاطعات االحتادية   خطة على مستوى ا    ١٧البلديات و 

كبرية تفصل بني تلك اهليئات، إذ تتنوع بني األمانات اخلاصة لسياسات املرأة اليت تعىن مبسألة  
  . واحدة والوحدات التابعة ألمانات أخرى

 لتبادل  من شبكة موحدة  اً  وأخرياً، تشكل مجيع املؤسسات املعنية بسياسات املرأة جزء         -٤١
  . املعلومات هي املنتدى الوطين للهيئات املعنية بسياسات املرأة الذي ينعقد مرة يف السنة

ويتطلب إحداث التغيري توفري املوارد وامليزانيات وبلورة سياسات عامة على ضـوء              -٤٢
ات ولذلك، فإنه من األمهية مبكان أن تتمتع اآلليات املعنية بسياس         . احلوار املكثف مع اجملتمع   

املرأة بأسس وهياكل مؤسسية متينة وبصالحية تتناسب مع حجم التحدي املتمثل يف ضمان             
  .املساواة الكاملة بني اجلنسني وفيما بني النساء

وال بد من ضمان املساواة يف ممارسة السلطة وصنع القرار إلحداث التغيري يف كل بلد                 -٤٣
  . على توسيع نطاق العملية الدميقراطية وتعميقهاقادرة اً من بلداننا والعالقات اليت ننسجها دولي

  القضايا من قائمة ٥املطروحة يف الفقرة املسائل الرد على     
انبثقت اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة عن املؤمتر الوطين الثاين لسياسات املرأة              -٤٤

 من   امرأة ٢٠٠ ٠٠٠ مندوب و  ٢ ٨٠٠، وشارك فيه    ٢٠٠٧أغسطس  /الذي انعقد يف آب   
 مبوجـب   ٢٠٠٨مارس  /وتشمل اخلطة الثانية اليت ُشرع يف تنفيذها يف آذار        . مجيع أحناء البلد  

 حماور مواضيعية وحمورين يتعلقان باإلدارة     ١٠ إجراًء موزعاً على     ٣٨٨،  ٦٣٨٧املرسوم رقم   
  : ومنها حتديداً ما يلي

  . االجتماعي االستقالل االقتصادي، واملساواة يف جمال العمل واالندماج-١الفصل 
  .  التعليم للجميع دون حتيز جنساين أو عنصرية أو كره للمثليني واملثليات-٢الفصل 
  . صحة املرأة وحقوقها اجلنسية وحقوقها اإلجنابية-٣الفصل 
  . التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة-٤الفصل 
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  . مشاركة املرأة يف مواقع السلطة واختاذ القرار-٥الفصل 
نمية املستدامة للمناطق الريفية واملدن واملناطق احلرجية والعدالة البيئية          الت -٦الفصل  

  . والسيادة واألمن الغذائي
 احلق يف األرض واملسكن الالئق واهلياكل االجتماعيـة األساسـية يف            -٧الفصل  

  . الحتياجات اجملتمعات التقليدية واخلصائص املميزة هلااً املناطق الريفية واملدن وفق
قراطية القائمة على املساواة واخلالية من التمييز، واالتـصال،   الثقافة الدمي -٨الفصل  

  . ووسائط اإلعالم
  . مكافحة العنصرية، والتحيز اجلنسي وكره املثليات-٩الفصل 
بني األجيال اليت تؤثر على النساء مـع        التعاطي مع أوجه الالمساواة      -١٠الفصل  

  .ننيإيالء اهتمام خاص بفئيت الشباب واملس
  . إدارة اخلطة ورصدها-١١الفصل 

وجتدر اإلشارة إىل أن االلتزامات الناشئة عن االتفاقيـة تـشكل صـلب احملـاور                 -٤٥
  .واإلجراءات املنصوص عليها يف اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة

نِشئت وتضم اللجنة املعنية بتنسيق ورصد اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة، اليت أُ             -٤٦
هيئة  ١٨، وبتوجيه من األمانة اخلاصة لسياسات املرة،        ٥٣٩٠/٢٠٠٥مبوجب املرسوم رقم    

حكومية باإلضافة إىل اجمللس الوطين لسياسات املرأة وممثلني عن اهليئات املعنيـة بـسياسات            
  . املرأة على مستوى الواليات والبلديات

لوفاء باألهداف واألولويات والتدابري    وتتوىل اللجنة مسؤولية املتابعة الدورية ملسار ا        -٤٧
هلذه الغاية، جتتمع اللجنـة  اً وحتقيق. املتفق عليها يف إطار اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة     

ويتم إصدار التقارير السنوية املتعلقة بتنفيذ اخلطة الثانية لسياسات املرأة          . أربع مرات يف السنة   
:  وملزيد من املعلومات، ميكن الرجوع إىل املوقع التـايل         .ونشرها على املوقع اخلاص باألمانة    

http://www.sepm.gov.br/pnpm/reunioes-do-comite-de-monitoramento  

  القضايا من قائمة ٦املطروحة يف الفقرة املسائل الرد على     
يضطلع التجمع النسائي يف كل من جملسي النواب والشيوخ بدور مهم يف تعزيـز                -٤٨

وخري مثال على ذلك النقاش الذي دار بشأن العنف املـرتيل           . لنهوض حبقوق املرأة  النقاش وا 
  . وإقرار قانون ماريا دا بينها على إثره

كما شارك التجمع النسائي الربملاين هبمة يف مناقشات اإلصالح السياسي، إذ دعـا               -٤٩
 مواقع السلطة وصنع    إىل توسيع نطاق املشاركة النسائية يف السياسة، وتعزيز وجود املرأة يف          

يف تيـسري إقـرار سلـسلة    اً وكان دور الربملانيات يف جملسي النواب والشيوخ حامس . القرار
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وعالوة على ذلك،   . ٢٠٠٩عام  " اإلصالح االنتخايب املصغر  "التحسينات اليت تضمنتها خطة     
النـواب  يضطلع التجمع النسائي الربملاين بدور مباشر يف اللجنة اخلاصة اليت أنشأها جملـس              

، قدمت  ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران .  للنظر يف اإلصالحات السياسية    ٢٠١١االحتادي يف عام    
  رمسيـاً النساء الربملانيات يف دورة من دورات اللجنة اخلاصة املعنية باإلصالح السياسي، بياناً           

  . زيلي الربايدعو إىل اعتماد آليات تكفل للنساء املساواة يف التمثيل يف جملس الشيوخ الوطين
، املرة األوىل   ٢٠٠٩يونيه  /وميثل إنشاء مكتب الدفاع اخلاص املعين باملرأة يف حزيران          -٥٠

وميثل مكتب الـدفاع    . يف اجمللس اً  قيادياً  يف تاريخ جملس النواب اليت تتوىل فيها سيدة منصب        
يخ ُيحسب للتجمع النسائي، خطوةً كبرية إىل األمام يف تـار         اً  عن كونه إجناز    اخلاص فضالً 

ويتلقى مكتب الدفاع اخلاص شكاوى السكان وشواغلهم وحييلها علـى          . القانون الربازيلي 
اهليئات املختصة لدى مناقشة مشاريع القوانني وإقرارها وإجراء التعديالت الدستورية املقترحة   

  . واملناقشات ذات الصلة بالسياسات العامة حلماية احلقوق القائمة واحترامها
ع اخلاص املعين باملرأة الذي تعود فكرة إنشائه إىل التجمع النـسائي            ومكتب الدفا   -٥١

 يف املائة من أعضاء الكونغرس، يتـألف مـن          ١٠أو ما ميثل    اً   مشرِّع ٤٥اً  والذي يضم حالي  
، وثالثة  )والية بارا /حزب احلركة الدميقراطية الربازيلية   (حمامي خاص والنائبة إلسيوين بارباهلو      

واليـة  /احلزب الـشيوعي الربازيلـي    (والنائبة روزينها دا أديفال     نواب للمحامي اخلاص،    
والنائبة سـاندا   ) والية غواياس /حزب العمال الدميقراطي  (والنائبة فالفيا مواريس    ) آالغواس
  ).والية ريو غراندي دو نوريت/احلزب االشتراكي(روزادو 

جملس النواب  اختذ  ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٨وقُبيل االحتفاالت باليوم العاملي للمرأة يف         -٥٢
ويف . خطوة غري مسبوقة متثلت يف تعيني امرأة يف الشعبة التنفيذية التابعة للمجلس ألول مرة             

، أُسنِد منصب النائب األول لرئيس اجمللس إىل النائبة روز دي فرايتـاس         ٢٠١١فرباير  /شباط
 النائب األول لرئيس كما أُسند منصب). إيسبرييتو سانتو/حزب احلركة الدميقراطية الربازيلية(

وقد جاءت هذه اخلطوات    ). ساو باولو /حزب العمال (الكونغرس إىل امرأة هي النائبة مارتا       
. الكبرية يف أعقاب إجناز آخر يضاهيها أمهية يتمثل يف انتخاب امرأة على رأس اجلمهوريـة              

نتخابـات  وعلى الرغم من هذا التقدم، مل يرتفع عدد النساء يف جملس النواب خالل دورة اال          
األخرية بينما تعترب نسبة النساء يف الكونغرس الربازيلي متدنية حىت اآلن، مقارنـة بالبلـدان               

   .األخرى مبا يف ذلك دول أمريكا الالتينية
وأقام التجمع النسائي شراكة فعالة مع األمانة فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ سياسـات               -٥٣

االطالع على مزيد من املعلومات بـشأن أنـشطة         وميكن  . املرأة وتعزيز النقاش هبذا الشأن    
-http://www2.camara.gov.br/a-camara/conheca/camara: التجمــع علــى املوقــع التــايل

destaca/mulheres-no-parlamento  
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  القضايا من قائمة ٧املطروحة يف الفقرة املسائل الرد على     
تب الرئيس تنسيق امليثـاق الـوطين       تتوىل األمانة اخلاصة لسياسات املرأة التابعة ملك        -٥٤

ملكافحة العنف ضد املرأة، باالشتراك مع اجمللس االحتادي لإلدارة والرصد التقنـيني بـشأن              
املكتـب التنفيـذي لرئاسـة      (امليثاق، وهو جملس يضم ممثلني عن مجيع اهليئات االحتاديـة           

 والتخفيف من الفقـر،  اجلمهورية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل ووزارة التنمية االجتماعية    
ووزارة العمل، ووزارة املدن، ووزارة التعليم، ووزارة الـسياحة، ووزارة الثقافـة، ووزارة             
التنمية الزراعية، ووزارة التخطيط وامليزانية واإلدارة، ووزارة املناجم والطاقة، واألمانة اخلاصة        

لة على حدة تنفيذ التـدابري      وتتوىل كل وكا  ). للسياسات العامة لتعزيز املساواة بني األعراق     
  .خلصائص كل وحدة إقليميةاً ذات الصلة على مستوى الواليات والبلديات، وفق

 باملبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، يتطلب تنفيذ           وعمالً  -٥٥
 الواليـة   التزام حكومة ) أ: (امليثاق على مستوى الواليات استيفاء أربعة شروط أساسية هي        

صياغة مشروع أساسـي شـامل      ) ب(من خالل إبرام اتفاق على الصعيد االحتادي؛        اً  رمسي
أو البلديـة؛  /واالتفاق على التدابري ذات الصلة بني احلكومة االحتادية وحكومـة الواليـة و        

. )١(إنشاء اجمللس التقين احلكومي املسؤول عن إدارة امليثاق يف الوالية والبلديات الرئيسية            )ج(
وتتألف اجملالس من ممثلني عن الوالية ومنظمات اجملتمع املدين، وهتدف إىل ضـمان تنفيـذ               

وسيتم إنشاء هياكل مماثلة يف البلديات الرئيسية       . وإدارة ورصد امليثاق على مستوى الواليات     
نفيذ مبشاركة ممثلني عن اهليئات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين املكلفة برصد وتقييم تدابري الت            

إقامة شبكة متكاملة للخدمات واإلجراءات املتاحة      ) د(ضمن البلديات والقنوات اإلقليمية؛ و    
  . ملعاجلة العنف ضد املرأة ومكافحته

السياسات املتعلقة بالتصدي للعنف ضد املرأة الـيت يـتم          نطاق  وينظم امليثاق كامل      -٥٦
 أربع سنوات على تنفيذ امليثاق،      وبعد مرور . تطبيقها على مستوى الواليات ومستوى البلديات     

جرى تقييم هيكل السياسة العامة املعتمد للنظر يف املتطلبات وجوانب القـصور واإلجنـازات              
ولذلك، مت تعديل امليثاق وأعيـد حتديـد اإلجـراءات          . مت تسجيلها خالل تلك املرحلة     اليت

التفاوض بشأنه وُوضع موضع    واألولويات واحملاور االستراتيجية ذات الصلة يف إطار اتفاق أُعيد          
ضمان تنفيذ   -١: يف امليثاق الواردة  وفيما يلي احملاور اجلديدة     . ٢٠١١سبتمرب  /التنفيذ يف أيلول  

تعزيز وتوسيع نطاق اخلدمات املقدمة للنساء يف احلاالت املتعلقـة           -٢قانون ماريا دا بينها؛     
 ضمان متتـع  -٥ل العدالة؛  ضمان أمن املواطنني وسالمتهم وتيسري سب-٣ ؛بالتعرض للعنف 

ومثة مسة أخرى طبعـت     . النساء باستقالهلن يف حالة التعرض للعنف وتوسيع نطاق حقوقهن        
ومن املـوقعني   . االتفاق اجلديد تتمثل يف اختاذ اجلهاز القضائي لقرار املشاركة يف هذا اجلهد           

ت املرأة وحكومات على االتفاق الذي أُعيد التفاوض بشأنه إىل جانب األمانة اخلاصة لسياسا 
الواليات، هناك مكتب املدعي العام، وحماكم العدل، ومكتب حمامي املساعدة القـضائية يف             

  . كل والية من الواليات املشاركة
__________ 

متثل البلديات الرئيسية مناطق إدارية مرجعية تقوم خبدمة البلديات األخرى اليت تفتقـر إىل خدمـة معينـة                   )١(
 .ة أو حمكمة خاصة أو مركز لإلحالة وما إىل ذلككمخفر شرط
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ومع أن امليثاق جيسد سياسات احلكومة االحتادية، فإن من مسؤولية األمانة اخلاصـة     -٥٧
شاركة يف املبادرة، وتقييم االتفاقـات علـى   لسياسات املرأة حفز الواليات الربازيلية على امل    

ونتيجة للجهود اليت ُبذلت حىت اآلن،      . مستويات احلكم الثالثة يف االحتاد وإقرارها وتوقيعها      
 ٢٣الواليات، متلك   هذه  ومن بني   .  والية على امليثاق   ٢٧وقعت كل الواليات البالغ عددها      

 ٢٣ اختاذها ملكافحة العنف بينما أنـشأت        والية جمالس تقنية إلدارة خمتلف املبادرات اليت مت       
  . والية أخرى هيئات حكومية ُتعىن بسياسات املرأة

 ارتفاع عدد اهليئات املعنية بسياسات املرأة على مستوى الواليات واملستوى           أسفرو  -٥٨
احمللي وانضمام كافة الواليات الربازيلية إىل االتفاق االحتادي، فقد شهدت شبكة اخلـدمات             

مراكـز اإلحالـة    (مراكز مساعدة املرأة     :، وهي كالتايل  كبرياًاً  صة املقدمة للمرأة منو   املتخص
للحصول على املساعدة، ومراكز مساعدة النساء يف حالة تعرضهن للعنف، واملراكز النسائية            

، ودوائر الشرطة املتخصصة يف مساعدة      )دور التأهيل (، واملالجئ املؤقتة    ى، واملآو )املتكاملة
، األقسام النسائية يف مكاتب حمامي      )مراكز الشرطة ووحداهتا اخلاصة ملساعدة املرأة     (النساء  

املساعدة القضائية، ووحدات التقاضي املتخصصة، واحملاكم املتخصصة يف قضايا النساء ضحايا 
، ووحدات  ١٨٠اخلط اهلاتفي    - العنف املنـزيل واألسري، واخلط الساخن ملساعدة النساء      

عين باملرأة، واخلدمات الصحية ملعاجلة حاالت العنف اجلنسي واملرتيل، ومراكز          أمني املظامل امل  
، ومراكـز تقـدمي     )تستهدف ضحايا االجتار بالبشر   (تقدمي املساعدة اإلنسانية يف املطارات      

  ). ١شكل انظر ال(املهاجرات /املساعدة للنساء يف إطار خدمات دعم النازحات
  ١ شكلال

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠البيانات حىت ( املقدمة للنساء خدمات املساعدة املتخصصة
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، ارتفع عـدد اخلـدمات      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠ إىل   ٢٠٠٣ويف الفترة من عام       -٥٩
 خدمة متخصـصة يف الوقـت       ٩٢٨وجيري تشغيل   .  يف املائة  ١٦١,٧٥املتخصصة بنسبة   

إلحالـة  اً   مركز ١٨٧ دوائر الشرطة ملساعدة النساء، و      وحدة متخصصة يف   ٣٥٩ - احلايل
العام احملامي   وحدة متخصصة يف مكتب      ٥٧ مأوى، و  ٧٢النساء للحصول على املساعدة، و    

وفيما يتعلق بنظام العدالة، كان سن قانون ماريا بينها .  وحدة متخصصة يف النيابة العامة٤٨و
هيئات قضائية متخصصة مكرسة للنظر يف قضايا العنـف         /إنشاء حماكم على    حافزاً ٩٤ لعام

وباإلضافة إىل احملاكم املتخصصة، مت ختـصيص مـوارد هائلـة إلعـادة             . املرتيل واألسري 
ترميم دوائر الشرطة املتخصصة، ومراكز إحالة النساء للحصول على املساعدة واملآوى           /جتهيز

  ).٢شكل انظر ال(
  ٢ شكلال

  )٢٠١١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٣(منو شبكة خدمات املساعدة 

  
  مراكز اإلحالة: Centro de Referência: مالحظات

Casa Abrigo: مآوى  
Defensoria Especializada :الوحدات املتخصصة يف مكتب الدفاع العام.  

DEAMs/PAMs :مراكز مساعدة النساء/مراكز الشرطة املتخصصة يف مساعدة النساء.  
Juizados e Varas Adaptadas :احملاكم واهليئات القضائية اخلاصة.  

Promotoria Especializada / Núcleo de Género MP :    الوحـدات املتخصـصة يف النيابـة
  . األقسام اجلنسانية، مكتب املدعي العام/العامة

ويعترب الدور النشط الذي تضطلع به الواليات والبلديات بشكل مستقل يف حتريك هذه               -٦٠
، وهو أمر يتطلـب     لضمان التنفيذ الكامل للميثاق، كل يف واليته القضائية       اً  العملية وإدارهتا حامس  

منها تولِّي مسؤولية تنسيق التدابري املنصوص عليها يف امليثاق وتنفيذها يف إطار مراعاة طبيعة الواقع               
وتتوىل احلكومة االحتادية من جهتها، مسؤولية وضـع املبـادئ التوجيهيـة            . احمللي لكل منطقة  

هلا إىل جانب مـا تقدمـه الواليـات       واألنظمة الالزمة لتنفيذ تلك التدابري وتوفري املوارد الكافية         
فيما يتعلق باملسائل اليت هتـمُّ      (اإلجراءات وتنفيذها   رصد  وتضطلع الواليات مبسؤولية    . والبلديات
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، فيما تتكفل البلديات بتنفيذ التدابري الالزمة يف جماالت التعليم، والـصحة،  )القضاء أو األمن العام  
د على مسؤولية اهليئات املعنيـة بـسياسات املـرأة يف    ومن املهم التأكي  . واملساعدات االجتماعية 

  . اإلشراف على تنفيذ امليثاق على مستوى الواليات بالتعاون مع القطاعات والبلديات املعنية
مسؤوليات مجيع اجلهات املـشاركة والوحـدات االحتاديـة         اً،  وحيدد امليثاق أيض    -٦١

  : وفيما يلي تلك املسؤوليات. وجماالت عملها
  :مثل وظيفة األمانة اخلاصة لسياسات املرأة فيما يليتت  -٦٢

 الـوطين   ضمان اختاذ التدابري وحتقيق األهداف املنصوص عليها يف امليثـاق           )أ(  
  ؛ملكافحة العنف ضد املرأة

ئات احلكومية  تنفيذ اإلجراءات املبينة يف امليثاق إىل جانب اهلي       تنسيق عملية     )ب(  
  ؛االحتادية املشاركة

الواليات والبلديات وأقاليم الشعوب األصلية يف وضع خطط عمل         إشراك    )ج(  
تتناول تفاصيل اإلجراءات املنصوص عليها يف امليثاق واليت يتعني تنفيذها، واجلدول الـزمين             

  لتنفيذ كل منها؛ 
اجملالس رصد التدابري اليت أقرها امليثاق على مستوى الواليات بالتعاون مع             )د(  

  ؛يةالوطنية لإلدارة التقن
  . متابعة تنفيذ التدابري اليت نص عليها االتفاق  ) ه(  

  : وتتمثل وظيفة حكومة الوالية فيما يلي  -٦٣
ضمان تنفيذ التدابري احملددة يف امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضـد املـرأة               )أ(  

  ؛ك بالتنسيق مع البلديات الرئيسيةواملتفق عليها مع األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، وذل
التخطيط لسياسات مكافحة العنف ضد املرأة وصياغتها وتنفيذها، وضمان           )ب(  

املساءلة بشأن االتفاقات اليت وقعتها املؤسسات التابعة للواليات مع األمانة اخلاصة لسياسات            
  املرأة والوزارات املشاركة؛

احلكومة ضمان التنفيذ املشترك بني القطاعات للتدابري يف إطار حكومة الوالية و            )ج(  
  ؛الت اجلرمية والبلديات الرئيسيةاحمللية وأقاليم الشعوب األصلية واملناطق اليت ترتفع فيها معد

باالشتراك مع ممـثلني عـن املـستويات        " اجمللس الوطين لإلدارة التقنية   "إنشاء    )د(  
ملـدين،  احلكومية الثالثة، واهليئات املعنية بسياسات املرأة، وجمالس حقـوق املـرأة، واجملتمـع ا             

واجلامعات، وجهاز القضاء، ومكتب املدعي العام، ومكتب حمامي املساعدة القـضائية وذلـك             
لتحقيق مجلة من األهداف بينها تعزيز تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف امليثاق على مستوى الدولة               

ىل املـشروع  ورصده وتقييمه؛ وتقدمي التوصيات لتعزيز تلك التدابري وتعميمها، وذلك باالرتكاز إ      
   واجلدول الزمين لتنفيذ كل منها؛األساسي املتكامل الذي حيدد التدابري اليت يتعني اعتمادها 
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  ؛ات عامة ملكافحة العنف ضد املرأةالتشجيع على إنشاء احتاد  ) ه(  
  متابعة تنفيذ التدابري املتخذة مبوجب االتفاق؛  )و(  
  .صدي جلميع أشكال العنف ضد املرأةلتاإلسهام يف تعبئة اجملتمع املدين من أجل ا  )ز(  

  :وتتمثل وظيفة البلديات فيما يلي  -٦٤
ضمان املساءلة بشأن االتفاقات اليت توقع عليها املؤسسات البلديـة مـع              )أ(  

  األمانة اخلاصة لسياسات املرأة والوزارات األخرى املشاركة؛
  ضمان استدامة املشاريع؛  )ب(  
   لإلدارة التقنية؛املشاركة يف اجمللس الوطين  )ج(  
إنشاء وتعزيز شبكة تقدمي املساعدة للمرأة يف حاالت العنف على املستوى             )د(  
  ؛)حيثما اقتضى ذلك(أو اإلقليمي من خالل احتادات عامة /البلدي و
  مكافحة العنف ضد املرأة؛ الرامية إىل لتدابري اإلقليمي لدماج اإلاإلسهام يف   ) ه(  
ي املتكامل، عند االقتضاء، للتصدي للعنف ضد املرأة      تنفيذ املشروع األساس    )و(  

  يف الوالية؛ 
  .اإلسهام يف تعبئة اجملتمع املدين للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة  )ز(  

  :وتتمثل وظيفة مكتب املدعي العام للدولة فيما يلي  -٦٥
 املشاركة يف اجمللس الوطين لإلدارة التقنية وتنفيـذ املـشروع األساسـي             )أ(  

  املتكامل، عند االقتضاء، ملكافحة العنف ضد املرأة؛
اختاذ خطوات لتسريع املالحقة اجلنائية واالستئناف واملسائل اإلجرائيـة يف            )ب(  

  حماكم الدولة لغرض ضمان تطبيق قانون ماريا دا بينها ومكافحة إفالت اجملرمني من العقاب؛
الحقة اجلنائية واالستئناف   وضع بروتوكول لتحقيق التكامل يف إجراءات امل        )ج(  

  والتماسات املثول أمام احملاكم العليا وضمان تبادل املعلومات هبذا الشأن؛ 
إعداد دفوع قانونية فعالة لضمان التطبيق الكامل لقانون ماريا دا بينـها يف               )د(  

ضن للعنف  اإلجراءات القانونية أمام احملاكم العليا وضمان احلماية املالئمة للنساء اللوايت يتعر          
  األسري واملرتيل؛

ق الفعال لقانون ماريا دا بينـها فيمـا         يتوسيع نطاق املناقشة املتعلقة بالتطب      ) ه(  
  .يتعلق جبمع البيانات وتدريب األخصائيني القانونيني
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  : وتتمثل وظيفة حماكم العدل فيما يلي  -٦٦
 األساسـي   املشاركة يف اجمللس الوطين لإلدارة التقنية، وتنفيـذ املـشروع           )أ(  

  املتكامل ملكافحة العنف ضد املرأة يف الدولة، حسب االقتضاء؛
إعداد توصيات ترمي إىل تعزيز القضاء فيما يتعلق مبكافحة ومنع العنـف              )ب(  

  املرتيل واألسري ضد النساء؛
تويل عملية التنظيم واإلشراف والتوجيه فيما يتعلق بقواعد وعمل احملـاكم             )ج(  

  جة اليت تنظر يف قضايا العنف املرتيل واألسري يف اجملال اإلداري؛املستقلة واألدىن در
 علـى   ١١٣٤٠/٢٠٠٦تعزيز السياسات املنصوص عليها يف القانون رقم          )د(  

مستويات االحتاد والوالية والبلدية، أكان ذلك بشكل مستقل أو باالشتراك مـع الفـروع              
ها مـع إدارة    ل الزمنية املتفق علي   األخرى للحكومة، على أساس اخلطة االستراتيجية واجلداو      

   ؛حماكم العدل الوطنية
الترويج للمحاكم املستقلة واألدىن درجة املعنية بقضايا العنف املرتيل واألسري   ) ه(  

يف الداخل واخلارج، باالشتراك مع اهليئات احلكومية األخرى واملنظمـات غـري احلكوميـة،              
لعام ومكتب حمامي املساعدة القضائية، وتنفيذ      وبالتعاون، حسب االقتضاء، مع مكتب املدعي ا      

  أنشطة شبكية مع كيانات تكرس جهدها ملكافحة العنف املرتيل واألسري ضد املرأة؛ 
تواصـل للقـضاة واملـوظفني      واملاإلسهام يف توفري التدريب املتخـصص         )و(  

  األسري ضد املرأة؛/منع العنف املرتيل/العموميني املنخرطني يف مكافحة
دمي معلومات دورية إىل اجمللس الوطين للقضاء بشأن مجيع اإلجـراءات           تق  )ز(  

للبارامترات احملـدد جلمـع هـذه    اً ، وفق١١٣٤٠/٢٠٠٦املتخذة فيما يتصل بالقانون رقم     
املعلومات وجداول اجلهاز القضائي املوحدة، هبدف إدخال مجيع التغـيريات والتعـديالت            

  ايا ونظم املعلومات؛ الالزمة على النظم القائمة ملقارنة القض
تنـسيق  جمـال   توجيهات جملس القضاء الـوطين يف       العمل مبا يتمشى مع       )ح(  

  السياسات العامة ذات الصلة بالعنف املرتيل واألسري ضد املرأة؛
اإلسهام يف تعبئة اجملتمع املدين إلشراكه يف الدفاع عن قضية مكافحة العنف           )ط(  

  . املرتيل واألسري ضد املرأة
ضاف إىل ذلك أن امليثاق يوجه تنفيذ السياسات واخلطط الرامية إىل مكافحة مجيع             وي  -٦٧

وبواسطة مبدأ العمل املشترك بني القطاعات، يسهم امليثاق يف تنفيـذ    . املرأةضد  أشكال العنف   
 Plano Integrado de(اً اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسي

Enfrentamento à Feminização da AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (
التدابري الكفيلة بتحقيـق فعاليـة       وينص امليثاق على  . ٢٠٠٧اليت وضعها وزير الصحة يف عام       
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توسيع نطاق اإلمداد بوسائل منع     ) أ: (إجراءات توقّي الظاهرة ومكافحتها، بوسائل منها ما يلي       
اإلبـالغ  "وضع مجيـع إدارات الـصحة    )ب(تة وتلك اخلاصة باحلاالت الطارئة؛     احلمل املؤق 
اإلجهاض القـانوين املـضمون؛      )ج(موضع التنفيذ؛   ) Notificação Compulsória" (اإلجباري

تطبيق  )  ه(؛  تنفيذ اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنسياً           )د(
  . التوجيهية واستقبال النساء اللوايت يتعرضن للعنف اجلنسي والعائليالقواعد واملبادئ

إىل تنفيذ السياسة الوطنية ملكافحة االجتـار       اً  وهتدف التدابري الواردة يف امليثاق أيض       -٦٨
، وحتفيز مراكـز  )Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas(باألشخاص 

عدة إىل النساء الضحايا، ودعم املشاريع املبتكرة لتوقي االجتار بالنساء          اإلحالة إىل تقدمي املسا   
وإضافة إىل  . واعُتمدت مبادرات متعددة للفت االنتباه إىل مناطق احلدود خاصة        . ومكافحته

، )انظر االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي    (التدابري احملددة املذكورة أدناه واملتعلقة باملوضوع       
الستراتيجيات أو هي يف طريقها إىل التطبيق بواسطة امليثاق ملكافحة العنـف            طُبق عدد من ا   

املمارس على املرأة يف مناطق احلدود، مثل تعزيز بناء قدرات شبكات اخلدمات يف منطقـة               
غيانا الفرنسية، بواسطة دار اهلجرة املعتزم أن مع دود احلويابوكي يف والية أمابا، الواقعة على     

، التـابع  )Conselho Nacional de Imigração( جملُس اهلجرة الـوطين  ٢٠١١ينشئها يف عام 
لوزارة العمل والعمالة، ووزارة العالقات اخلارجية، وتدشني مركز مساعدة املرأة املهاجرة يف            
باكاراميا، يف والية روراميا، الواقعة على احلدود مع فرتويال؛ وهو مثرة سياسـة كـل مـن                 

ويف ضـوء ذلـك، ركـزت       . ٢٠١٠اون ُوقع مع فرتويال يف عام       البلدين، ومثرة اتفاق تع   
على مناطق احلدود، يف إطار امليثاق الـوطين        اً  خاصاً  استراتيجية أمانة سياسات املرأة تركيز    

، أنشئت ٢٠٠٩ويف عام . املرأة والسياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر  ضد  ملكافحة العنف   
لنازحة يف فوز دو إغواتشو، بالشراكة مع وزارة العمـل          ا/أول خدمة ملساعدة املرأة املهاجرة    

إغواتـشو،   والعمالة، ووزارة العدل، ووزارة العالقات اخلارجية، واجمللس البلدي لفـوز دو          
 Núcleo da Mulher da(نواة دار املهاجِرة : ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

Casa do Migrante .(تنظيم أنشطة تعاون بني اهليئات مصدر إهلام لدة كانت هذه املبادرة الرائ
املعنية بسياسات املرأة التابعة لالجتماع اخلاص للسوق املشتركة لبلدان املخـروط اجلنـويب             

لتوفري خدمات ) Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR – REM(بشأن املرأة 
  .اثلة يف مناطق أخرىملبادرات مماً املساعدة للنساء وبوصفها أساس

بدور امليثاق،  اً  وثيقاً  ترتبط ارتباط اليت   إحدى مبادرات أمانة سياسات املرأة       متثلتو  -٦٩
تدعيم خط  يف اجلهد الرامي إىل     باعتباره قناة ملكافحة مجيع أشكال العنف املسلط على املرأة،          

 )Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 (١٨٠ الرقم -مساعدة املرأة اهلاتفي املباشر 
إىل اً  نظر) ١٨٠أي نفس الرقم    (وقد أدمج هذا الرقم برقم الطوارئ       . يف مجيع أحناء الربازيل   

إىل توسيع نطاق هذه اخلدمـة،      اً  وسعي. تزايد عدد التقارير اليت تتحدث عن االجتار بالنساء       
 وإيطاليا، بالشراكة مـع     ميتد إىل الربتغال وإسبانيا   اً  دولياً  جعلت األمانة من ذلك اخلط خط     

  .وزارة العالقات اخلارجية ووزارة العدل
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ولوضع بدائل وسياسات متكاملة على صعيد الوزارات لفائدة مجيع فئات النـساء،              -٧٠
األمانة اخلاصة املعنية بـسياسات     " أحدها تنسقه    :٢٠١٢سُتنشأ أفرقة عاملة جديدة يف عام       

 عدة ملناقشة موضوع الروما، خاصـة ألن لنـساء          مبشاركة وزارات " تعزيز املساواة العرقية  
الروما، مثلهن مثل النساء اللوايت يسكّن يف األرياف ويف مناطق الغابات ونـساء الـسكان               

االستفادة من املبـادرات املتعلقـة      أن ُتؤّمن هلن    األصليني، مساٍت وخصائص حمددة، وجيب      
ضية الشابات معاجلة ممنهجة، قـصد  بسياسات املرأة استفادة تامة؛ وفريق عامل آخر ليعاجل ق      

إدراج السياسات والتدابري املتاحة للشابات يف السياق األعم املتمثل يف التـدابري احلكوميـة،    
  .وتعزيز احلوار الشامل مع الشابات العامالت يف احلركات االجتماعية

  التدابري اخلاصة املؤقتة  -دال  

  القضاياائمة  من ق٨يف الفقرة املطروحة الرد على املسائل     
" التدابري اخلاصة املؤقتـة   "اختذت حكومة الربازيل تدابري ترى أهنا تنسجم مع مفهوم            -٧١

اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وأن آثارها كانت إجيابيـة علـى              
  .واألمثلة على ذلك كثرية. سياسات املساواة بني اجلنسني املسنونة يف البلد

هتـدف إىل  ) Plano Brasil sem Miséria PBSM" (خطة الربازيل بال فقر مـدقع "  ف  -٧٢
وتقوم اخلطة على   .  مليون برازيلي  ١٦منها حنو   يعاين  التغلب على الفقر املدقع، وهو ظاهرة       

. الدخل املضمون، واإلدماج املنِتج، واالستفادة مـن الـسياسات        : ثالثة حماور أساسية، هي   
فالتغلب على الفقر لدى األسـر الريفيـة        . بري األسر احلضرية والريفية   وتستهدف هذه التدا  

للمساعدة التقنية املتسمة بالكفاءة، وتعزيـز   اً  وبالتحديد برناجم اً،  يستلزم اإلدماج املنتج عموم   
االستهالك الذايت، وفائض اإلنتاج عن طريق احلصول على املياه واملـوارد املاليـة والبـذور        

على القضاء على الالمساواة  اً  وتركز هذه التدابري أيض   . النفاذ إىل األسواق  والدعم، إضافة إىل    
  .اجلنسانية والعرقية واإلثنية

خطّـة  وملا كانت املناطق الريفية املستهدفة لتنفيذ التدابري ذات األولوية الـواردة يف     -٧٣
توطنات اإلصالح  تشمل يف املقام األول املناطق الزراعية الصغرية ومس       فقر مدقع    الربازيل بال 

، والريفيات،  الزراعي، وأن العديد من البلديات يشمل السكان الكيلومبو املعترف هبم رمسياً          
مبن فيهن نساء الكيلومبو ونساء السكان األصليني، فإهنا تستفيد مباشرة من املشاريع والتدابري             

ياسـات املـرأة،    ويف هذا الصدد، شاركت وزارة التنمية الزراعية وأمانة س        . املتعلقة بذلك 
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية والتخفيف من وطأة اجلوع، يف أوىل مبـادرات بنـاء               
قدرات التقنيني وأخصائيي اإلرشاد الريفي الذين اختريوا للعمل مع السكان الذين يعـانون             

ظى بـه   االهتمام الذي حي  القدر من   سيما للتأكد من أن النساء حيظني بنفس         الفقر املدقع، ال  
الرجال يف جمال تنمية املشاريع اإلنتاجية واحلصول على السلع واخلدمات اليت هلا تأثري مباشر              

  .على اإلدماج املنتج للسكان املستهدفني
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  مكافحة العنف املمارس على املرأة يف األرياف ومناطق الغابات    
مية املتعلقة مبكافحة من التحديات الرئيسة اليت تواجه التنفيذ الفعال للسياسات احلكو        -٧٤

َتجـاُوز العقبـات الـيت    ومناطق الغابات النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية    ضد  العنف  
تفرضها اإلقليمية، األمر الذي ينجم عنه المساواة يف االستفادة من شبكة تقـدمي املـساعدة    

  .للنساء ضحايا العنف
لـدى احلركـات    اً  إحلاحاً  قضايإن مكافحة العنف املمارس على املرأة أحد أشد ال          -٧٥

مـسرية  "ودعـت   . االجتماعية اليت تكرس أنشطتها للعامالت يف املناطق الريفية والغابيـة         
) ٢٠٠٣ و٢٠٠٠(األخرييـن  " إصـداريها "يف ) Marcha das Margaridas" (األقحوانـات 

بيـة هلـذه    وتل. اختاذ تدابري على صعيد االحتاد ملكافحة العنف اجلنساين ومعاقبة املعتدين          إىل
الطلبات وللحاجة إىل وضع سياسات حمددة تناسب هذا التحدي، اسـتحدثت احلكومـة             

 املنتدى الوطين   - بواسطة أمانة سياسات املرأة وبالتعاون مع الوزارات املشاركة        -االحتادية  
 Fórum Nacional Permanente de(املرأة يف املناطق الريفية والغابية ضد الدائم ملكافحة العنف 

Enfrentamento à Violência contra as mulheres do Campo e da Floresta.(  
وقد برز هذا املنتدى بوصفه قناة لتسليط الـضوء علـى طلبـات تلـك النـساء              -٧٦

فمع اتساع نطاق النقاشات املتعلقة بالصعوبات اليت تعترض هذه الفئة وعـدم            . واحتياجاهتن
كومة واجملتمع املدين احلاجة امللحة إىل توسـيع        وجود سياسات حكومية حمددة، أدركت احل     

  .وتعزيز شبكة تقدمي املساعدة للنساء ضحايا العنف الاليت يعشن يف املناطق الريفية
ولتلبية طلباهتن وتقدمي رد حكومي فعال، يف هذا الصدد، لضمان حقـوق النـساء               -٧٧

 ٢٠١٢سات املرأة يف عام     أمانة سيا ستسخِّر  تتسم بالعنف ومحايتهن،    اً  الالئي يعشن أوضاع  
توفري اخلدمة يف مجيع مناطق الربازيل وإتاحة املزيد        لعشر وحدات متنقلة يف شىت أحناء البالد        

واختارت أمانة سياسات . من سبل اتصال النساء يف املناطق الريفية والغابية بالشبكة املذكورة        
املقتضيات ىل جمموعة من املعايري، منها       إ والبلديات املستهدفة استناداً  " األقاليم املواِطنة "املرأة  

توسيع نطاق االستفادة من الشبكة وتدين مؤشر التنمية البـشرية، ووجـود            ذات األولوية ل  
هيئات سياسات املرأة، وأفرقة متخصصة متعددة الفروع املعرفية، ومدة التنفيذ، إضـافة إىل             

  :ةالوحدات التالي وأنشئت يف هذا السياق. حجم السكان وكثافتهم
  :املنطقة الشمالية  )أ(  

   بلدية١١ يتألف من - إقليم توكانتني األسفل - بارا -
  مريي، بارا - إيغارايب: املكتب الرئيسي

   بلديات٥ يتألف من - إقليم وادي جوروا - أكري -
  كروزيرو دو سول، أكري: املكتب الرئيسي

   بلدية٢٥ يتألف من - إقليم بيكو دو باباغايو - توكانتني -
  أوغوستينوبوليس، توكانتني: كتب الرئيسيامل
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  منطقة الشمال الشرقي  )ب(  
   بلدية٢٠ يتألف من - إقليم إيريتشي - باهيا -

  إيريتشي، باهيا: املكتب الرئيسي
   بلدية١٢ يتألف من - إقليم سريتاو األوسط - سيارا -

  كويكسادا، سيارا: املكتب الرئيسي
   بلدية٢٥ يتألف من -و  إقليم سرييد- ريو غراندي دو نوريت -

  سانتانا دوس ماتوس، ريو غراندي دو نوريت: املكتب الرئيسي
  منطقة الغرب األوسط  )ج(  

   بلدية١٢ يتألف من - إقليم وادي بارانيا - غووياس -
  بوسي، غووياس: املكتب الرئيسي

  منطقة اجلنوب الشرقي  )د(  
   بلدية١٧ يتألف من - إقليم الشمال - إسبرييتو سانتو -

  ساو ماتيوس، إسبرييتو سانتو: املكتب الرئيسي
   بلدية٢٥ يتألف من - إقليم وادي ريبريا - ساو باولو -

  رجييسترو ساو باولو: املكتب الرئيسي
  منطقة اجلنوب  ) ه(  

   بلدية٢٥ يتألف من - إقليم والية اجلنوب - ريو غراندي دو سول -
   دو سولساو لورنسو دو سول، ريو غراندي: املكتب الرئيسي

وهتدف املبادرة إىل تطبيق منوذج للمساعدة املتعـددة التخصـصات يـشارك فيـه                -٧٨
متخصصون يف العمل االجتماعي وميادين علم النفس واملساعدة القانونية واألمن العام، قـصد             
التمكني من التفاعل الفعلي بني خمتلف اخلدمات، والتوجيه املناسب واإلنساين، وفـوق ذلـك    

  .ساء القاطنات املناطق الريفية والغابية من شبكة تقدمي املساعدة للنساء ضحايا العنفاستفادة الن
لنساء السكان األصليني حلقات العمل التحضريية للمؤمتر    اً  ومن املبادرات املهمة أيض     -٧٩

). 3ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres(الوطين الثالث لسياسات املـرأة  
 )Fundação Nacional do Índio – FUNAI(الثة اجتماعات مع مؤسسة اهلنود الوطنية وعقدت ث

ووزارة العدل، يف الوقت الذي أقيمت فيه عالقات بسكان الربازيل األصليني من كل منطقة              
التحـضريية   ، ُنظمت حلقة العمل   ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١١ويف  . من مناطق البالد  

ياسات املرأة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم          للمؤمتر الوطين الثالث لس   
، نساء من الـسكان     ٣٥وكان من بني احلاضرات يف املؤمتر، البالغ عددهن         . املتحدة للمرأة 

 مشاركة دعتهن مؤسسة اهلنود الوطنية،      ١٥األصليني، وهّن مندوبات معتمدات، إضافة إىل       
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واملراد من ذلك مواصلة األنشطة اليت اضطُلع هبـا مـع       . سسةوأعضاء اللجان اإلقليمية للمؤ   
نساء السكان األصليني قصد تعقب السياسات احلكومية احملددة يف املؤمتر الثالث، واألهم من             

إىل املناقشات اجلارية مع السكان األصليني خبـصوص تطبيـق          اً  ذلك التصدي للعنف استناد   
  :عمل إىل اآليتوخلصت حلقات ال. قانون ماريا دا بِيْنها

توسيع نطاق احلوار وتعميقه مع نساء السكان األصليني، ومندويب احلكومة            )أ(  
يف املؤمتر، وممثلي اللجان اإلقليمية التابعة ملؤسسة اهلنود الوطنية، بشأن أولويات املؤمتر الوطين             

  الثالث لسياسات املرأة؛
قـصد وضـع برنـامج    ملّ مشل النساء من خمتِلف فئات السكان األصليني           )ب(  

  مشترك يليب احتياجات نساء السكان األصليني ومتطلباهتن؛
عن املقترحات  اجلماعي  نساء األقليات على الدفاع     تأمني قدرة   اإلسهام يف     )ج(  

   حتديد األولويات اليت بت فيها املؤمتر الثالث املذكور؛علىاملطروحة على صعيد الوالية و
وزارة /التعاون مع مؤسسة اهلنـود الوطنيـة      استحداث منرب دائم للنقاش ب      )د(  

العدل، مث مع وزارات أخرى للنظر يف السياسات املتعلقة بنساء السكان األصـليني، األمـر               
  .الذي يتيح متثيل الشعوب األصلية وتنوعها

  املرأةضد العنف   -هاء  

  القضايا من قائمة ٩يف الفقرة املطروحة رد على املسائل ال    
يجية أمانة سياسات املرأة التابعة لديوان رئيس اجلمهورية لدعم تطبيق          يف إطار استرات    -٨٠

قانون ماريا دا بينها، أقامت األمانة شراكة مع جملس القضاء الوطين لعقد جلـسة مناقـشة                
وهتدف اجللسة إىل توفري منرب ملناقشة      .  قانون ماريا دا بينها    - ١١٣٤٠/٢٠٠٦للقانون رقم   

لقانون املذكور وتوضيحها، إضافة إىل تشجيع املناقـشة داخـل       املبادئ املنصوص عليها يف ا    
نظام العدالة حبيث ُتسهم يف اختاذ جهاز القضاء مواقف جديدة واعتماد مناذج جديدة كفيلة              

 جلسات سنوية لدراسة القـانون منـذ        ٥  ما جمموعه  وقد عقد .  فعاالً ذ القانون تنفيذاً  بتنفي
 إىل إنشاء جلان تنسيق على ٢٠١١عقدت يف عام وأفضت اجللسة اخلامسة اليت     . ٢٠٠٦ عام

صعيد الواليات تعىن بالنساء اللوايت يتعرضن للعنف املرتيل واألسري ضمن حماكم الواليـات             
 ١٧ املـؤرخ    ١٢٨قم  بقرار جملس القضاء الوطين ر      واحملاكم احمللية على صعيد االحتاد، عمالً     

  .)٢(٢٠١١مارس /آذار
__________ 

 على إنشاء جلان التنسيق علـى       ٢٠١١مارس  / آذار ١٧ املؤرخ   ١٢٨ينص قرار جملس القضاء الوطين رقم        )٢(
صعيد الواليات املعنية بالنساء اللوايت يتعرضن للعنف املرتيل واألسري ضمن حماكم الواليات واحملاكم احمللية              

 ؛٢ ، الصفحة٢٠١١مارس / آذارDJ-e No. 50/2011 ،21ر يف اجلريدة الرمسية القضائية نش(على صعيد االحتاد 
 ).٥-٤، الصفحتان ٢٠١١مايو / أيارDJ-e No. 97/201 ،30خطأ يف 
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 ٢٠١٠يوليه  /جمّمعة حىت متوز  اً  يف خالل اجللسة أرقام   وعرض جملس القضاء الوطين       -٨١
 إىل التأثري مباشـرة يف      عن احملاكمات واألحكام الصادرة يف إطار قانون ماريا دا بينها، سعياً          

  : املرأةاملرتيل ضد جهود مكافحة العنف 
   قضية مرفوعة٣٣١ ٧٩٦ •
   إدانة١١٠ ٩٩٨ •
   جلسة استماع معينة١٢٠ ٩٩٩ •
  س جبرمية عملية قبض لتلب٩ ٧١٥ •
  رهن احملاكمةاً  احتجاز١ ٥٧٧ •
   أمر باحلماية العاجلة٧٠ ٠٠٠ •
 امرأة من   ٧٠ ٥٧٤فاألرقام تكشف عن استفادة     . وقد اختذ القضاء إجراءات مهمة      -٨٢

ويضاف إىل . نساءضد  حالة عنف ٧٦ ٠٠٠أوامر محاية أصدرهتا حماكم، وُحكم باإلدانة يف 
 عملية قبض لتلبس جبرائم ٨ ٠٠٠اكمة إضافة إىل  احتجاز رهن احمل٢ ٠٠٠ذلك األمر بنحو 

  .)٣( واألسري الذي تكون ضحاياه نساءتتعلق بالعنف املرتيل
، وقعت أمانة سياسات املرأة اتفاق تعاون مـع وزارة          ٢٠١١مارس  / آذار ١٦ويف    -٨٣

، واجمللـس  )Secretaria de Reforma do Judiciário(العدل بواسطة أمانة اإلصالح القضائي 
 National Council(وطين التابع للنيابة العامة، واجمللس الوطين التابع ملدعي الواليات العامني ال

of State Prosecutors General (  يتعلق باعتماد تدابري متكاملة من أجل تعزيز احلماية املـوفرة
خيلـون  العنف داخل األسرة واملرتل، واحلرص على معاقبة مجيع األفراد الذين           ضحايا  للنساء  

ومن بني مهام مكتب املدعي العام االحتادي تـسريع  . بأحكام الدستور وقانون ماريا دا بينها   
احملاكمات اجلنائية وما يستتبعها من طعون وإجراءات تتعلق بتطبيق القانون ترفع إىل حمكمـة        

 ٥ ويف   .العدل العليا واحملكمة االحتادية العليا، هبدف احليلولة دون إفالت اجلناة من العقـاب            
احملكمة االحتادية املعروضة على أبريل، قدم مكتب املدعي العام معلومات عن الدعاوى /نيسان
 ٢٠١١أبريـل   / دعوى كانت معلقـة يف نيـسان       ٣٣٣وجاء يف تلك املعلومات أن      . العليا
تتصل بقانون ماريا دا بينها الذي أبدى مكتب املدعي العام آراء بـشأنه؛ وصـدرت                وهي

.  هنائيـاً   من تلك الدعاوى، يف حني أن ما تبقى ما زال ينتظر حكمـاً             ٢٧٨قرارات بشأن   
وتتعلق جلّ الدعاوى بأوامر إحضار وطعون خاصة قدمت إىل املقـررين املعنـيني بتلـك               

  . هنائياًالدعاوى اليت ال تزال تنتظر قراراً

__________ 

)٣( GM -      واملوقع باسم فالفيـو غروتـشي       ٢٠١١مارس  / آذار ١٧ املؤرخ   ٠٢٥٩بالغ وزارة العدل رقم 
 .كاييتانو
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إىل غريهـا مـن القـوى        ٢٠١٢املرأة يف عام    ضد  وستضم أمانة مكافحة العنف       -٨٤
ففي هذا السياق، وقع ممثلو جملس القـضاء        . فحة ظاهرة اإلفالت من العقاب يف الربازيل      ملكا

الوطين، وحمكمة العدل، واجمللس الدائم لرؤساء حماكم العدل، واللجنـة الوطنيـة للنـواب              
العامني، واجمللس الوطين العام حملامي املساعدة القضائية، واألمانة، اتفاق تعاون تقين يف تشرين     

إىل اً  ، يعمد املوقعون مبوجبه إىل اختاذ إجراءات منسقة ومشتركة سـعي          ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
وستستنهض التـدابري املتعلقـة     . القضاء على اإلفالت من العقاب والعنف املسلط على املرأة        

واإلصرار على التصدي لإلفـالت     " االلتزام"   وتسترشد ب  ٢٠١٢بذلك، واليت ستنفذ يف عام      
 Compromisso e atitude no enfrentamento à impunidade e a(املرأة ضد  من العقاب والعنف

violência contra as mulheres(   نظام القضاء، واألمن العام، واملهنيني العـاملني يف ميـدان ،
  .القانون للتصدي لإلفالت من العقاب ومساءلة مرتكيب أعمال العنف والقتل يف حق النساء

 اإلعالن العـام  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥أمانة سياسات املرأة يف وعن املرصد، نشرت      -٨٥
قصد اختيار ائـتالف ينـشئ   ) Diário Oficial da União( يف اجلريدة الرمسية احلكومية ١رقم 
ويسّيره لرصد قانون ماريا دا بينها، عمالً بتوصيات املؤمتر الوطين األول بشأن سياسات             اً  مرصد

 والذي انبثقت عنـه اخلطـة       ٢٠٠٤يونيه  /سات املرأة يف حزيران   املرأة الذي نظمته أمانة سيا    
، )I Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres(الوطنية األوىل لسياسات املـرأة  

  ).Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM(واخلطة الوطنية حلقوق املرأة 
 منظمـة مـن     ١٢، مـن    )Observe" (أوبسرف "ويتكون االئتالف الفائز، وامسه     -٨٦

منظمات اجملتمع املدين، من بينها مراكز حبوث ومنظمات غري حكومية، متثل مناطق الربازيل             
مركز الدراسات املتعددة التخصـصات بـشأن املـرأة         : والكيانات املشاركة هي  . اخلمس

)Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM/UFBA(  ؛ وفريق حبـوث
 Grupo de Estudos e Pesquisas(ودراسات املرأة والعالقات اجلنسانية إينيدا دي مـارايس  

Eneida de Moraes sobre Mulher e Relações de Gênero – GEPEM/UFPA( ؛ ومنظمة العمل
 Ações em Gênero Cidadania e(من أجل املساواة بـني اجلنـسني واملواطَنـة والتنميـة     

Desenvolvimento – AGENDE(  ؛ ومركز حبوث ودراسات املـرأة)Núcleo de Estudos e 

Pesquisas sobre a Mulher – NEPeM/UnB(    ؛ ومنظمة املواطَنـة والدراسـات والبحـوث
؛ ومركـز  )Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação – CEPIA(واإلعالم والعمل 

 Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos(دراسات سياسات حقوق اإلنسان 

Humanos – NEPP-DH/UFRJ(   ؛ واجملمع النـسوي املتعـدد)Coletivo Feminino Plural( ؛
 ؛)Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero – Themis(دراسات اجلنسانية الواملساعدة القانونية و

ـ   Núcleo Interdisciplinar de(دد التخصـصات  ومركز الدراسات النسوية واجلنسانية املتع

Estudos sobre a Mulher e Gênero – NIEM/UFRGS .( املؤسسات، أقـام  هذه وإضافة إىل
االئتالف شراكة مع الشبكة الوطنية النسوية للصحة، واحلقوق اجلنسية، واحلقوق اإلجنابيـة            

)Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Rede 
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Feminista de Saúde(    ؛ وشبكة املنطقة الشمالية والشمالية الـشرقية للدراسـات النـسائية
 Rede Regional Norte e Nordeste de Estudos sobre a Mulher e Relações de(واجلنـسانية  

Gênero – REDOR(اع عن حقوق املرأة ؛ وجلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدف
)CLADEM/Brazil.(  

 هبدف وضع تدابري مشتركة لتعقب      ٢٠٠٧سبتمرب  /وبدأ االئتالف أنشطته يف أيلول      -٨٧
تنفيذ قانون ماريا دا بينها وتطبيقه، وحتديد التقدم احملرز والعقبات اليت تعيق تطبيق القـانون               

لنسوية واملؤسسات العامة الـيت     ، وإصدار معلومات عملية عن احلركات ا       وتاماً فعاالًاً  تطبيق
وميكـن  . تتمثل مسؤوليتها الرئيسة يف مكافحة العنف املمارس على املرأة يف املرتل واألسرة           

 ٢٠٠٩االطالع على التقريرين التمهيدي واخلتامي عن الدراسة الـيت أجريـت يف عـامي               
ي، واجلنوب،  ، وكذا النتائج اخلاصة اليت ُحددت يف مناطق الشمال، والشمال الشرق          ٢٠١٠و

  : واجلنوب الشرقي، واملقاطعة االحتادية، يف موقع األمانة
http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-
mulheres/lei-maria-da-penha/9-1-observatorio-de-monitoramento-da-implementacao-e-
aplicacao-da-lei-11-340-2006 

  القضايا من قائمة ١٠يف الفقرة املطروحة لرد على املسائل ا    
 ١٨٠ الـرقم  -تشرف أمانة سياسات املرأة على خط مساعدة املرأة اهلاتفي املباشر           -٨٨

  .لربازيليني لتقدمي تقارير عن العنف اجلنساين جبميع أشكالهلعامة اهبدف توفري قناة 
ارة عن خدمة لعامة النـاس يف حـاالت         ، وهو عب   املباشر وميكن االتصال هبذا اخلط     -٨٩

 على مدار الساعة واألسبوع، حىت جماناً ١٨٠وطلب رقم اهلاتف    الطوارئ على مستوى البالد،     
وإبان إعمال اخلط، مل يكن له بروتوكول       . أيام السبت واألحد، من أي هاتف حممول أو ثابت        

  . الناس ومسامهاهتمخمصوص، بل طُورت الربوتوكوالت مع مرور الزمن استجابة لتقارير
إىل تزايد الطلب أو تغري تركيز االتصاالت باخلدمة، تضبط أمانة سياسـات            اً  ونظر  -٩٠

ومن العوامل الرئيسة الكثرية اليت تفسر      . اخلدمةلضمان استمرار وجودة    املرأة ما يلزم ضبطه     
دا بينـها،  اللجوء بكثرة إىل اخلدمة ارتفاع مستوى وعي النساء حبقوقهن؛ وسن قانون ماريا          

األمر الذي زاد الطلب على اخلدمة، وترسيخ وتوسيع نطاق السياسات العامة اليت حتض عليها 
  .أمانة سياسات املرأة وتنفذها

ففي كل سنة، تالحظ زيادة تدرجيية يف الطلب علـى          . واالتصاالت باخلط عفوية    -٩١
ية فعالـة ميكـن     اخلدمة، األمر الذي يكشف عن طلب مكبوت بني سكان الربازيل على آل           

قـضية  لتبّنـي   فكل ما يريده السكان     . قضايا العنف اجلنساين  بشأن  بواسطتها رفع شكاوى    
وتبلغ نسبة اتصال النساء باخلط     .  تكرس للغرض  النساء املعرضات للعنف هو استحداث قناة     

  . يف املائة، معظمها يتعلق بأعمال عنف مرتيل وأسري٩٩اليوم 
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ذ بدء العمل هبا، حتتل لدى سكان الربازيل مكانة مرموقة          وما فتئت هذه اخلدمة، من      -٩٢
. اً امرأة شـهري   ٦٥ ٠٠٠فمتوسط عدد النساء اللوايت يتصلن هبا يبلغ        . يف حاالت الطوارئ  

وهي تعد بالنسبة إىل كثري من تلك النساء اخلطوة األوىل حنو وضع حد ملسلـسل العنـف،                 
  .وتأمني حياة كرمية واإلعمال التام حلقوقهن

التدريب الالزم على مسائل اجلنـسانية،       ١٨٠على الرقم اهلاتفي    ويتلقى العاملون     -٩٣
والتشريعات، وسياسات احلكومة االحتادية املتعلقة باملرأة، كما يتلقون معلومات عن التصدي           

املرأة؛ وفوق كل ذلك تقدمي املساعدة والتوجيه إىل النساء على أساس كل حالة             ضد  للعنف  
  .راءات حتديد اخلدمة املناسبةعلى حدة بشأن إج

املعلومات، واإلحالـة إىل خـدمات أخـرى،    : وتتوزع اخلدمات املقدمة كما يلي   -٩٤
ثناء وتقارير عن العنف تصنف     /ورسائل اجلمهور، اليت قد تشمل شكاوى وتوصيات وشكر       

بدورها إىل جسدي ومعنوي ونفسي وجنسي واعتداء على املمتلكات، إضافة إىل تقارير عن             
  .جتار بالنساء والسجن الباطلاال
، تلقى اخلط أكثر من مليوين مكاملة،       ٢٠١١ديسمرب  /ويف خالل شهر كانون األول      -٩٥

من جهة حتسني نوعية املساعدة املقدمـة، ويعتمـد علـى           اً  مستمراً  وهو حجم يطرح حتدي   
مسامهات خدمات الدعم املقدم إىل النساء ضحايا العنـف لـضمان فعاليـة اإلحـاالت               

  .وجيهات وجناحهاوالت
إىل التقارير اليت تتحدث عن العنف واليت َوَرَدت َعلى اخلدمة، ميكن عرض            اً  واستناد  -٩٦

  :النمط العام للعنف الذي تتعرض له النساء الالئي يقدمن تلك التقارير
  ؛) يف املائة٩٩(األغلبية الساحقة من ضحايا العنف نساء   )أ(  
غري أن نـسبة    ). ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٤٨,٨(األغلبية تعليمهم ابتدائي      )ب(  

 يف املائـة يف     ٤٠,١(املتصلني ممن لديهم بعض التحصيل العلمي يف املرحلة الثانويـة زادت            
  ؛)٢٠١١ يف املائة يف عام ٤٣,٨ و٢٠١٠ عام

اإلجناب الفترة اليت تنطـوي علـى       /فيما يتعلق بالعمر، تظل مرحلتا البلوغ       )ج(  
ـ   عاماً ٣٩ و ٢٠سبة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني       فن. أعلى نسبة من اخلطورة    تأثر ست

   يف املائة من بني مجيع الضحايا يف كلتا املرحلتني؛٦٥أكثر من ب
أحد األبوين أسود   (كثري من املتصالت عّرفن بأنفسهن على أهنن مولَّدات           )د(  

  ؛)٢٠١١ عام  يف املائة يف٤٦,٦ و٢٠١٠ يف املائة يف ٤٧,٤(، وبالتحديد )واآلخر أبيض
 يف املائة من مجيع املكاملات يف كلتا الفترتني عبارة عن حاالت عنف            ٩٣,٣  ) ه(  

   يف املائة من احلاالت، كان الضحايا هم من يبلغون هبا؛٨٠ويف أكثر من . مرتيل وأسري
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اجلنسية تظل متثل النوع الرئيس من العالقة بني الضحايا         /العالقات احلميمية   )و(  
 يف املائة من    ٥٤,٨، كان الشركاء أو األزواج أو العشاق ميثلون         ٢٠١٠ي عام   فف. واملعتدين

 يف املائـة مـن      ١٣,٦املعتدين، يف حني أن نسبة األزواج أو العشاق السابقني كانت متثل            
نسبة الشركاء أو األزواج أو العشاق      اً  ، ارتفعت كثري  ٢٠١١ويف عام   . مرتكيب أعمال العنف  

قني املسؤولني عن أعمال العنف بشريكاهتم وزوجاهتم وعشيقاهتم،        واألزواج أو العشاق الساب   
   يف املائة على التوايل؛١٦,٤ يف املائة و٨٤,١إذ إهنا بلغت 

يف الفترة املشمولة، اخنفضت نسبة اإلبالغ بأعمال العنـف املمارسـة يف              )ز(  
من جممـوع    يف املائة    ١٥,٨، بلغت تلك األعمال     ٢٠١٠ففي عام   . العالقات بني اللواطيني  

  . يف املائة٠,١ جمرد ٢٠١١احلاالت، ويف عام 
 ١٠ألكثر من اً   يف املائة مع   ٢٨,٤املعتدين، كان   بالضحايا  عالقة  وعن مدة     )ح(  

وظلت .  يف املائة٣٩,٦ فبلغت ٢٠١١، وارتفعت هذه النسبة يف عام   ٢٠١٠سنوات يف عام    
 يف املائـة مـن      ٣٩,٦، أفاد   ٢٠١٠ففي عام   . األرقام املتعلقة مبدة العنف كما هي أساساً      

 يف املائة بأن العنف استمر سـنتني        ٢٨,٩الضحايا بأن العنف بدأ منذ الشروع يف العالقة، و        
   يف املائة؛٣٠,٨ يف املائة و٣٦,٢: ، كانت النسبة على التوايل٢٠١١ويف عام . أكثر أو

ئي فمعظم النساء الال  . وعن تكرار العنف، ظلت املعدالت على ما هي عليه          )ط(  
 يف املائة يف ٥٨,٩ و٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥٧,٤(اً اتصلن باخلط ظللن يتعرضن للعنف يومي

 ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٤٧,٩(وباملثل، يعكس احتمال التعرض للضرب      ). ٢٠١١ عام
 يف املائة ٥٣,٢ و٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥٠,٣(، وللموت )٢٠١١ يف املائة يف عام      ٤٤,٩و

  ستمرار املخاطر اليت متثلها هذه الظاهرة؛ا) ٢٠١١يف عام 
مالياً  يف املائة من املتصالت باخلط يعتمدن        ٣٠,٣، كانت   ٢٠١٠ويف عام     )ي(  

.  يف املائـة   ٤٠,٩، ارتفعت هذه النسبة لتـصل إىل        ٢٠١١ويف عام   . على املعتدين عليهن  
، كانت  ٢٠١٠ففي عام   . على برامج حتويل الدخل   اً  وكانت نسبة كبرية منهن يعتمدن أيض     

   يف املائة؛١٨,٥ زادت إىل ٢٠١٠ يف املائة ويف عام ٥,٩النسبة اإلمجالية 
وكان لدى األغلبية الساحقة من النساء ضحايا العنف أطفـال كـانوا              )ك(  
، ٢٠١٠ففـي عـام     . أنفسهم للعنف العائلي  هم  على العنف أو كانوا يتعرضون      اً  شهود
، ارتفعت هـذه    ٢٠١١ويف عام   .  اعتداءات علىاً   يف املائة من األطفال شهود     ٨٤,٣  كان

   يف املائة؛٨٥,٣النسبة إىل 
 ٩٤، كان   ٢٠١٠ففي عام   . وعن املعتدين، ظلت البيانات كما هي تقريباً        )ل(  

 يف ٦٠,١ يف املائة منهم التعليم االبتدائي؛ وكـان      ٦٢,٧أكمل  ،  يف املائة من املعتدين رجاالً    
 يف املائة مـن  ٩٤,٢، كان ٢٠١١ويف عام .  سنة٣٩ و٢٠املائة منهم تتراوح أعمارهم بني   

 ٦٠,١ يف املائة منهم تعليمهم االبتدائي، وتتـراوح أعمـار           ٦٠,٨أكمل  ،  املعتدين رجاالً 
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وعلى غرار ضحايا العنف، عّرف معظم املعتدين       . اً يف املائة أيض   ٣٩ و ٢٠املائة منهم بني     يف
ألشخاص الذين اتـصلوا باخلدمـة،      أنفسهم بأهنم مولَّدون، حسب املعلومات اليت قدمها ا       

  ؛٢٠١١ يف املائة يف عام ٤٢,٧ و٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤٣,٤وبالتحديد 
ويف ما يتعلق باالعتداءات املرتكبة حتت تأثري مواد خمدرة، تشري املعلومات             )م(  

من احلاالت كان سببها )  مكاملة٦٨٠١( يف املائة ٢٢,١٦عن النصف األول من العام إىل أن 
الكحول أو خمدر   اً   يف املائة كان سببها أحيان     ٢١,٥٤لكحول أو املخدرات، و   اً تعاطي ا  مدائ

 يف املائة مـن  ٤٦ يف املائة مل يكن سببها قط الكحول أو املخدرات، يف حني أن              ١٠آخر، و 
وبتعبري آخر، كانت نسبة املعتدين الذين ارتكبوا اعتـداءاهتم         . املتصلني مل يشريوا إىل املسألة    

 يف املائة، األمر الذي يدحض النظرية القائلـة إن          ٢٢,٥٤حتت تأثري مادة خمدرة تبلغ       اًدائم
   تربير االعتداءات؛اًتعاطي املؤثرات العقلية، وتوسُّعالعنف العائلي ظاهرة تالزم 

 ٩١,٣: يف اخلتام، كانت النسبة العظمى من التقارير واردة من املناطق احلضرية            )ن(  
وتثري هذه احلقيقة . ٢٠١١ يف املائة يف عام ٩٢,٥ و٢٠١٠كاملات يف عام يف املائة من مجيع امل

تساؤالت عن إمكانية اتصال سكان الريف باخلط وغريه من اخلدمات احملتمل اسـتحداثها،             
  . يف املناطق الريفيةواحلصول على املعلومات، واإلبالغ، وقنوات الوقاية من العنف

 الربازيليـات اللـوايت     ١٨٠اخلط  ل استخدام   مش،  ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٩٧
واخلدمة قيد التجربة هبدف دراسـة القـضايا        . يتعرضن للعنف يف إسبانيا والربتغال وإيطاليا     

وقد بـدأ العمـل     . واحلاالت الوجيهة وحتديد النمط الكفيل باإلسهام يف اخلدمة وحتسينها        
اتفاق بني أمانة سياسات املـرأة،      عن طريق   اً  بالذراع الدولية للخدمة، اليت اسُتحدثت رمسي     

ووزارة العالقات اخلارجية، ووزارة العدل، إضافة إىل أمانة العدالة الوطنية، ودائرة الـشرطة             
، مبناسبة اليوم الدويل للقضاء علـى       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥االحتادية الربازيلية، يف    

ألهنا عبارة عن جتربة مل ختترب      اً  إضافي اًويف النهاية، تطرح هذه التجربة حتدي     . العنف ضد املرأة  
  .ومل يسبق هلا مثيل يف سياق الربازيل

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  -واو  

  القضايا من قائمة ١١يف الفقرة املطروحة الرد على املسائل     
ازيليات واصلت أمانة سياسات املرأة شراكاهتا مع البلدان الرئيسة اليت تتوجه إليها الرب  -٩٨

غتنام فرص تفكيك الشبكات اإلجرامية، وتقدمي ال، ومنعاً لتعرضهن لالستغاللضحايا االجتار 
  .املساعدة إىل الضحايا اليت تالئم احتياجاهتن، وكذا حتسني ظروف معيشتهن

" برازيليون يف العامل  "ولبلوغ هذا اهلدف، شاركت أمانة سياسات املرأة يف مؤمتر            - ٩٩
)“Brasileiros no Mundo” (    ٢٠٠٩الذي نظمته وزارة العالقـات اخلارجيـة يف عـامي 
اإلسهام يف وضع تدابري للتصدي للعنـف       كفيلة ب اتصاالت قيمة   أجريت  ، حيث   ٢٠١٠و
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وبفضل مشاركة األمانة يف املؤمتر، أِقـّرت       . املمارس على الربازيليات يف مجيع أحناء العامل      
 منهم  الربازيلياتويني املقيمني يف اخلارج،     تدابري متعددة لوضع خطة عمل خاصة بالربازيل      

  .على وجه اخلصوص
ملشاركة يف البعثات املوفدة إىل البلدان األوروبيـة الـيت          وشرعت األمانة بعدئذ يف ا      -١٠٠

هذه البعثات  . ُحددت وجهةً للنساء ضحايا االجتار، منها إسبانيا والربتغال وسويسرا وهولندا         
 عليها الطلب على خدمات املـساعدة للنـساء         الباعثة، و تنظمها وزارة العالقات اخلارجي   

  .ضحايا العنف املرتيل واالجتار اليت تقدمها قنصليات الربازيل يف تلك البلدان
، إىل مجع معلومات شاملة عـن       ٢٠١٠وهتدف هذه البعثات، اليت استهلت يف عام          -١٠١

إىل بيانـات   اً  رة، استناد وضع الربازيليات ضحايا العنف وظروفهن املعيشية؛ والتعّرف مباش       
الربازيليات أنفسهن، على التحديات الرئيسة اليت تعترضهن يف حـاالت العنـف، إلسـداء         

يف اخلارج؛ وتوفري سبل لتعزيز     " شبكة اخلدمات "حبسب ما يناسب    خدمات املساعدة املكيفة    
ات يف اخلـارج    اإلدماج االجتماعي للربازيليات والربازيليني العائدين إىل الوطن؛ وربط اجلالي        

املشاركة الفاعلة  على  باخلدمات القنصلية كي يسهم القرب يف مساعدة الربازيليات وحفزهن          
باعتبارهن مروِّجات ملبادئ الربازيل وسياساهتا الرامية إىل تعزيز املواطَنة؛ وفتح قنوات حوار            

إىل حتقيق التعاون الثنائي من أجـل       اً  وترمي البعثات أيض  . مع اجلاليات الربازيلية يف اخلارج    
زيادة املساعدة الشاملة املقدمة إىل النساء الالئي يتعرضن للعنف؛ وتوفري وسائل بناء قدرات             
موظفي القنصليات الربازيلية لتقدمي املساعدة املناسبة؛ وتوجيه النساء إىل الدوائر املتخصصة يف 

 حكومات هذه البلدان، أو بعد عـودهتن إىل         البلدان املعنية، على النحو املتفاَوض بشأنه مع      
  .ذلك املتابعة الشاملة، إن رغبت النساء املستهدفات يف ذلكمبا يف الربازيل، 

 Guia de retorno“(لمواطنني العائدين إىل الربازيل لدليل عن وضع  البعثة أسفرتو  -١٠٢

ao Brasil”(امج الربازيل يف جمال ، وهو دليل متهيدي، يورد معلومات عن شبكة املساعدة وبر
هذا الدليل، الذي توزعه الدوائر القنصلية الربازيلية والسلطات املعنيـة          . اإلدماج االجتماعي 

لترحيل، هـو  ل أو نتيجة    اًفراد العائدين إىل الربازيل، طوع    باهلجرة يف البلدان الشريكة على األ     
ة ووزارة العدل، وقد بـدأ      حصيلة شراكة بني وزارة العالقات اخلارجية وأمانة سياسات املرأ        

  .العمل به يف إسبانيا والربتغال
يف االجتماع املتخصص املعين بشؤون املـرأة       اً  ا كانت أمانة سياسات املرأة عضو     وملّ  -١٠٣

 املؤّسـِسي الطابع  تدعيم  "يف إطار السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، فإهنا تشارك يف           
 Fortalecimiento de" (املشتركة لبلدان املخروط اجلنويبواملنظور اجلنساين يف مشروع السوق 

la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR .(  وأِقرت املبـادرة يف
 )Grupo Mercado Común – GMC(إطار مذكرة التفاهم اليت وقعتها جمموعة السوق املشتركة 

ـ       Agencia Española de Cooperación(دويل والوكالـة اإلسـبانية للتعـاون اإلمنـائي ال

Internacional para el Desarrollo – AECID ( ٢٠٠٨يف عام.  
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، الـوارد يف     املعين بشؤون املـرأة    واهلدف العام من مشروع االجتماع املتخصص       -١٠٤
لتدابري التقرير الذي قدمته الربازيل إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، هو تنفيذ ا              

اإلقليمية لتعزيز املنظور اجلنساين داخل السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب قصد تعزيز            
ويركز أحد مكوناته األربعة على مكافحة االجتار بالنساء   . دمقرطة عملية التكامل االقتصادي   

بغرض االستغالل اجلنسي التجاري، وينص على تنفيذ بروتوكول ملساعدة النساء ضـحايا             
االجتار داخل السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، إضافة إىل تنظيم محلة إقليمية ملنع هذا          

  .الشكل من العنف
 يف كل بلد ٢٠١١وفيما يتعلق باقتراح بروتوكول، عقدت مشاورات وطنية يف عام        -١٠٥

ملـشتركة  للـسوق ا املعين بشؤون املرأة   من البلدان األربعة األعضاء يف االجتماع املتخصص        
لبلدان املخروط اجلنويب إلجراء استعراض يشّخص قضية االجتار بالنساء بغرض اسـتغالهلن            

 واستناداً. اجلنسي التجاري ويسهم يف إجراء دراسة على املستوى اإلقليمي تشخص الظاهرة          
ويـراد  . إىل هذا االستعراض، أعد بروتوكول، وهو قيد النقاش والتحليل يف تلك البلـدان            

أن تكون أداة لتنسيق أعمال اآلليات األعضاء املشتغلة بـسياسات املـرأة والتابعـة              للوثيقة  
، قـصد  املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب للسوق  املعين بشؤون املرأة    لالجتماع املتخصص   

  .إنشاء شبكة مساعدة إقليمية للنساء الالئي يتعرضن للعنف
ماد الربوتوكول املقتـرح، طلـب      اعتعلى  وإلبراز العمل الذي اضطلع به واحلفز         -١٠٦

االجتماع املتخصص السادس والعشرون إدراج هدف إقرار وتنفيذ بروتوكول اإلجـراءات           
بشأن االجتار بالنساء بغرض استغالهلن اجلنسي التجاري يف احملور الثاين من خطـة العمـل               

 Plan Estratégico de(االجتماعي االستراتيجية للسوق املشتركة لبلدان املخـروط اجلنـويب   

Acción Social del MERCOSUR – PEAS.(  
، َعقد االجتماع املتخصص حلقـة دراسـية يف         ٢٠١١نوفمرب  / ويف تشرين الثاين    -١٠٧

: االجتار بالنساء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب"مونتيفيديو، بأوروغواي، بعنوان 
 La trata de mujeres en el“" (ار بالبشرآفاق اتفاق إقليمي بشأن مساعدة النساء ضحايا االجت

MERCOSUR. Hacia un acuerdo regional de atención a mujeres víctimas de trata” .(
وشارك أعضاء يف مؤسسات عدة تعمل يف جمال مكافحة االجتار بالبشر يف السوق املشتركة              

ويف إطـار هـذه     . واندماجحوار وتبادل   لللبلدان املخروط اجلنويب، األمر الذي أوجد قناة        
اآللية، قدم االجتماع املتخصص مقترح بروتوكول استكملته الكيانات الشريكة واسـتقبلته           

وكان وفد الربازيل يضم ممثلني ألمانة سياسات املرأة، والشعبة االجتماعية التابعـة            . حبفاوة
نويب، وشعبة حقوق   لوزارة العالقات اخلارجية واملعنية بالسوق املشتركة لبلدان املخروط اجل        

اإلنسان التابعة لدائرة الشرطة االحتادية الربازيلية، واملشروع اإلقليمـي ملكافحـة االجتـار             
 ,Proyecto Estrategia Regional de Lucha Contra la Trata de Niños(باألطفال واملـراهقني  

Niñas y Adolescentes para Fines de Explotación Sexual en el Mercosur – PAIR 
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MERCOSUR(  ومقرر جلنة التحقيق الربملانيـة ،)Comissão Parlamentar de Investigação – 

CPI (      املعنية باالجتار بالبشر، وعضو جملس الشيوخ مارينور بريتو، ومكتب األمـم املتحـدة
 يف جدول أعمال  اً  وكانت احللقة الدراسية مدرجة رمسي    . املعين باملخدرات واجلرمية بالربازيل   

  .جلنة التحقيق الربملانية املتعلق باالجتار بالبشر على الصعيدين الوطين والدويل
ومن املهم اإلشارة إىل املشاركة الفاعلة إلدارة الشرطة االحتادية الربازيلية يف احللقـة     -١٠٨

الدراسية من أجل تعزيز العالقات بني أمانة سياسات املرأة وإدارة الشرطة، بالتحديد، الـيت              
 يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، وتفكيك املنظمات اإلجرامية، وإحالة القضايا علـى             تعمل

إىل املشاركة املباشرة ألفراد الشرطة يف مكافحة االجتار بالبشر، فإهنم          اً  ونظر. العدالة اجلنائية 
ما تكون لديهم اتصاالت مباشرة بالنساء ضحايا االجتار واالستغالل اجلنـسي قبـل             اً  غالب
فمنذ إقرار السياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، أمثرت        . هن إىل شبكة مساعدة املرأة    إحالت

مفيدة، منها تدريب الـشرطة علـى       اً  الشراكة بني إدارة الشرطة وأمانة سياسات املرأة مثار       
حقوق اإلنسان، وتعزيز إحالة الطلبات املتداخلة املتعلقة بالتحقيقـات اجلنائيـة ومـساعدة           

وهدفـه  بدعم من إدارة الشرطة الذي أجنز  ١٨٠ إمكانية تدخيل اخلط رقم   وأخرياً الضحايا،
  . اليت حتظى هبامن سبل التحقيق لإلدارة، إضافة إىل املساعدة الكبريةجمموعة عريضة توفري 
 يف حلقات ٢٠١١ وعلى غرار السنوات املاضية، شاركت أمانة سياسات املرأة يف عام   -١٠٩

 Núcleos Estaduais de Enfrentamento(راكز احلكومية ملكافحة االجتار بالبشر تدريبية لفائدة امل

ao Tráfico de Pessoas ( واحملطات احلدودية املتقدمة)Postos Avançados (   بـشأن خـدمات
النازحني، قصد إدراج اخلدمات املعنية بواسطة امليثاق الوطين ملكافحة العنف       /مساعدة املهاجرين 

  ).Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres(املرأة ضد 
، أنشأ جملس الشيوخ االحتادي جلنـة التحقيـق         ٢٠١١ويف النصف األول من عام        -١١٠

وقدمت أمانة سياسات املرأة الـدعم إىل هـذه         . الربملانية للتحقيق يف قضايا االجتار بالبشر     
ميها توصيات بشأن السياسات العامة ملكافحة االجتار اللجنة، بتوفريها معلومات وبيانات وتقد   

بالنساء بواسطة تقرير حكومي رمسي ُيَعد مبعية وزارة العدل وأمانة حقوق اإلنسان، وبواسطة        
تقارير حمددة تتضمن معلومات عن آحاد املناطق اليت عقدت فيها جلسات جلنـة التحقيـق               

االنتهاء منه، بتقدمي توصيات إىل احلكومة      وسيتكلل التحقيق، الذي هو على وشك       . الربملانية
  .بشأن استراتيجيات التصدي جلرمية االجتار بالبشر

، نسقت أمانة سياسات املرأة إعداد اخلطة الوطنية الثانية ملكافحـة           ٢٠١١ويف عام     -١١١
) II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – II PNETP(االجتار بالبـشر  

. مانة العدالة الوطنية، واألمانة الوطنية لألمن العام، ووزارة العدل، وأمانة حقوق اإلنسان        مع أ 
وكانت املبادرة مبثابة الدورة الثانية للسياسات الربازيلية الرامية إىل التصدي لـشىت مظـاهر              

  .االجتار بالبشر االجتماعية والسياسية واالقتصادية
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السياسة " عندما ُوضعت    ٢٠٠٦السياسات يف عام    وقد استهلت الدورة األوىل من        -١١٢
بواسطة جمموعة من األنشطة واملبادرات اهلادفة إىل تشجيع مناقشة القضية مناقـشة            " الوطنية

 I Encontro(مستفيضة، واختتمت يف االجتماع الوطين األول لشبكة مكافحة االجتار بالبشر 

Nacional da Rede de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas ( الذي عقد يف بيلو هوريزونيت
احلدث فرصة إلجراء استعراض مشترك للتقدم احملرز والتحديات        هذا  وأتاح  . ٢٠١٠يف عام   
 قيمة لتعزيز العملية، منها احملتوى املوصى بـه         الدورة األوىل دروس  اسُتخلصت من   و. املتبقية

  .للخطة الوطنية الثانية
بني الوزارات إىل جانـب الفريـق   اً مشترك عامالًاً  يقوأنشأت احلكومة االحتادية فر     -١١٣

وجنح الفريـق يف إدراج آراء الـوزارات        .  إلعداد اخلطة األوىل   ٢٠٠٧الذي أنشئ يف عام     
املشاركة ووضع هنج موحد لرسم اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبـشر يف الـسياق         

ويف الفترة املمتـدة  .  املدين واالعتماد عليهاالعاملي الراهن، إضافة إىل تعقب إسهامات اجملتمع 
، قدم باحثون وخـرباء وقـادة منظمـات         ٢٠١١نوفمرب  /يوليه حىت تشرين الثاين   /من متوز 

ومشلت العمليـة منـاطق   . اجتماعية وصناع القرار العام مسامهات قيمة إلعداد اخلطة الثانية     
. اضية وتنظيم اجتماعات مفتوحة    أخرى بواسطة منتديات حوار افتر     اًشىت يف الربازيل وبلدان   

واختتمت املشاورات العامة يف االجتماع الوطين الثاين لشبكة مكافحة االجتار بالبشر الـذي          
عن االجتماع الوطين   املنبثقة  والوثيقة  . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩-٧عقد يف ريسيفي يف     

املزمـع  ومـن   .  الوزارات الثاين على وشك أن ُتستكمل يف إطار الفريق العامل املشترك بني          
 وزارة  ١١تنفيذ املبادرة من الوزارات املشاركة اليت يتجاوز عددها         املتعلقة ب تقدمي التوصيات   

  .٢٠١٢يف عام 
ومن املسائل الرئيسة اليت ستعاجلها اخلطة الوطنية الثانية مراجعة التشريعات املتـصلة           -١١٤

بيد أن  . ت تعديالت لتعزيز القانون احلايل    قر، أُ ٢٠٠٩ففي عام   . باالجتار بالبشر يف الربازيل   
التعديالت مل حتقق توقعات الفريق العامل الذي أنشئ يف إطار اخلطة الوطنية األوىل بغـرض               

جهود الفريق العامل باهتمام الربملان عنها ومل حتظ النتائج اليت متخضت . وضع مشروع جديد
غري أن .  يف إطار اخلطة الوطنية الثانيةاملطلوب، األمر الذي يستلزم مراجعة جديدة للتشريعات

وذلك، يف املقام األول، بفضل جلنة  -  وثيقاًالفرعني التنفيذي والتشريعي يتعاونان اليوم تعاوناً
التحقيق الربملانية واملزيد من االتفاق يف التصورات حول اجلوانب املميزة واملتعددة األبعـاد              

الشريكة على املسامهة يف سن قانون عن االجتـار          وهو أمر كفيل بتشجيع الشبكة       - للجرمية
  .مع بروتوكول بالريمو والسياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشرتوافقاً بالبشر أكثر 

ومن األهداف املهمة األخرى للخطة الوطنية الثانية، بعد إقرار الرئيسة دملا روسف              -١١٥
 Comitê Nacional de Enfrentamento ao(هلا، إنشاء جلنة وطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر   

Tráfico de Pessoas ( دائم ملناقشة املبادرات السياساتية يف هـذا اجملـال   النتدى املتؤدي دور
واملنتديات الوحيدة اليت مجعت،    . وستضم اللجنة فاعلني حكوميني وغري حكوميني     . ورصدها
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جتماعات الوطنية الدورية اليت    حىت الساعة، كل الفاعلني املشتغلني مبختِلف القضايا، هي اال        
املـشاركة  علـى   وسيحفز إنشاء اللجنة القنـوات املتاحـة        . ٢٠١٠تعقد منذ عام    ظلت  

فاعليـة أنـشطة اللجـان      بأكثر  وجه اللجنة   وسُت. االجتماعية واملناقشة الشاملة للموضوع   
لعامـة  الـسياسة ا  احلكومية القائمة، إضافة إىل إدماج اللجان والتنسيق بينها وبني صـناع            

وشبكات املساعدة العاملة يف ميدان دعم ضحايا االجتار، وقد تتكلل هذه اجلهود بإنشاء نظام 
  .وطين ملكافحة االجتار بالبشر

  املشاركة السياسية وصنع القرار  -زاي  

  القضايا من قائمة ١٢يف الفقرة املطروحة الرد على املسائل     
 بشأن أدوار الرجال والنساء يف جمتمعاتنـا        كانت وترية التحول عن املواقف احملافظة       -١١٦

ولتشجيع هذا التحول، من املهم للغاية وضع وتنفيذ سياسات خمتلفة          .  يرغب فيه املرء   أبطأ مما 
تعمل جمتمعةً على رفض ودحض اآلراء املتحاملة والتمييزية اليت تقلل من شأن املرأة مقارنـة               

بري هلذا الغرض، منها ما يلي على       امن التد  اًوقد اعتمدت أمانة سياسات املرأة كثري     . بالرجل
  :وجه التحديد

تدريب املربني يف جماالت اجلنسانية والعرقية والعالقات اجلنسية بواسـطة            )أ(  
  ؛)Programa Gênero e Diversidade na Escola(برنامج التنوع املدرسي 

عـن  طرح ومناقشة مواضيع التصدي لالّمساواة بني اجلنسني        على  حوافز    )ب(  
سيما جائزة املـساواة   ، ال)Programa Mulher e Ciência(طريق تدابري برنامج العلوم واملرأة 

اليت تستهدف تالميذ الثانويات ) Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero(بني اجلنسني 
النداء احلكـومي للبحـوث     "وطلبة املرحلة األوىل من اجلامعة وطلبة املاجستري والدكتوراه و        

 Pesquisas no Campo dos Estudos de(امليدانية يف قضايا اجلنسانية واملرأة واحلركة النسائية 

Gênero, Mulheres e Feminismos(؛  
 Conselho Nacional de(التوسط لدى اجمللس الوطين للتنظيم الـذايت    )ج(  

Auto-regulamentação – CONAR (نطـوي  من أجل إزالة اإلعالنات والدعايات اليت ت
  تمييز؛العلى 

 Seminário Mulher e" (احللقة الدراسية املعنية بـاملرأة واإلعـالم  "تنظيم   )د(  

Mídia (ًسنويا)    املهنيني العـاملني يف    اً  ، وتستهدف حتديد  )حىت اآلن حلقات   ٨ُعقدت منها
ـ  " املعنونة   ٢٠١٠وركزت احللقة الدراسية لعام     . جمايل االتصاالت واجلنسانية   رأة اإلعالم وامل

مـن  " علـى  ٢٠١١وركزت حلقة عام   . ٢٠١٠على استعراض انتخابات عام     " يف السلطة 
  ؛"العنصرية والتحيز اجلنسي يف وسائل اإلعالم: قضايا الساعة
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دليل تدريب النساء علـى الـسياسة يف األحـزاب          "نشر نصوص، منها      ) ه(  
الذي صدر ) Guia de Formação Política para as Mulheres de Partidos Políticos" (السياسية
 قصد إمداد النساء مبوارد نظرية عن احلركة النسائية، وتقدمي توصيات سياسية            ٢٠١٠يف عام   

وقانونية واستراتيجية إليهن للمشاركة يف األحزاب السياسية واالنتخابات واحلياة السياسية يف       
  .لسلطة وصنع القراربغية حتسني ظروفهن كي يشاركن هبّمة يف دوائر ااً، الربازيل عموم

ومن املهم، إضافة إىل ذلك، اإلشارة إىل خمتِلف احلمالت اإلعالنية اليت ُشـنت يف                -١١٧
املرأة أو اإلعالنات التلفزية الـيت أعـدت       ضد  وسائل اإلعالم، مثل محالت التصدي للعنف       

ابط ولالطالع على احلمالت اإلعالمية، يرجى النقر على الر       . ٢٠١١مارس  / آذار ٨للبث يف   
-http://www.sepm.gov.br/videos/campanhas/campanha-8-3.2011/video-campanha :التايل

dia-internacional-das-mulheres/view  
وما زالت عناصر املقاومة التقليدية قائمة يف مناقشة تنفيذ إصالح واسـع للنظـام                -١١٨

وأنشأ .  تنفيذ اإلصالحات  ، جتددت جهود  ٢٠١١ففي عام   . السياسي واالنتخايب يف الربازيل   
 جلنة خاصة إلعداد دراسة     ٢٠١١فرباير  /قانونٌ سنته رئاسة جملس النواب االحتادي يف شباط       

أنـشئت   هذه اللجنة، الـيت      عقدتو. وتقدمي مقترحات بشأن إجراء إصالح سياسي شامل      
مارس، جلسات استماع عامة واجتماعات عادية لبحث عدد من القـضايا،           /يف آذار رمسياً  

نها التمويل احلكومي للحمالت االنتخابية واألحزاب السياسية، ووسائل تشجيع الدميقراطية      م
املباشرة، ومدة شغل املناصب وتويل هذه املناصب، واالنتساب إىل األحـزاب الـسياسية؛             

  ).Lei dos Partidos Políticos(واقترحت تعديالت على قانون األحزاب السياسية 
بعة دقيقة التجمُع النسوي، ومنظمات شىت تعىن باملرأة ومبناصرة قضاياها،          وتابع القضيةَ متا    -١١٩

. وأمانة سياسات املرأة؛ وسعت هذه اجلهات إىل املشاركة يف احلوار حبيث تتسع مـشاركة املـرأة               
  .لكن من املهم اإلشارة إىل أن مشروع القانون ال يشتمل إال على جزء من طلبات تلك الكيانات

 ١٢٠٣٤بعض التقدم الذي حتقق يف القـانون رقـم          على  وع القانون   مشرُيبقي  و  -١٢٠
 Fundo(صـندوق احلـزب الـسياسي    تطبيق بنود ، مثل ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩املؤرخ 

Partidário" ( نطاق وتوسيع اً تشجيع مشاركة املرأة يف السياسة رمسيلوضع وتنفيذ برامج على
ا اللجنة الوطنية لكل حزب واليت جيب أال تقل    لنسبة اليت حددهت  هذه املشاركة مبا يتمّشى مع ا     

كـذلك   املشروع   تناولو). ، الباب الفرعي خامساً   ٤٤املادة  " ( يف املائة من اجملموع    ٥عن  
من عنوان هـذه املـادة أن       اً  على كل حزب ال ميتثل للباب الفرعي خامس       "ن  فبّين أ الوالية  

 الـسياسي هلـذا الغـرض       خيصص، يف السنة الالحقة، نسبة إضافية من صندوق احلـزب         
  ". يف املائة، وينبغي عدم رصد هذا املبلغ ألغراض أخرى٢,٥ قدرها
 مـن القـانون     ٤٥على حكم املادة    اً  وإضافة إىل ذلك، يبقي مشروع القانون أيض        -١٢١

الذي حيكم الدعاية السياسية اجملانية، يف الوقت الذي ينص فيه علـى شـرط              اً،  املذكور آنف 
نطاق هـذه   تشجيع مشاركة املرأة يف السياسة وتوسيع       "، أي   رعي رابعاً إضايف يف الباب الف   
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 حبيث خيصص هلن وقت لبث دعايتهن السياسية عرب التلفاز واملذياع حبـسب      رمسياًاملشاركة  
  ". يف املائة من اجملموع١٠حددته جلنة احلزب الوطنية، أي ما ال يقل عن  ما

على ملرأة يف األجهزة التشريعية بغية احلفز       حلضور ا اً  مشروع القانون حتديد  يتطرق  و  -١٢٢
بني الرجال والنساء كـل ثالثـة       اً  يشترط أن تتناوب قوائم األحزاب احملددة مسّبق      فمتثيلهن،  

  . التكافؤإىل حتقيق املزيد منالشرط ويهدف هذا . مواقع، على أقل تقدير
 ٢٠١٢م  وأّجل جملس النواب التصويت على مقترح اإلصالح السياسي حـىت عـا             -١٢٣

بسبب عدم توافق اآلراء يف عدد من املواضيع اخلالفية، مثل متويل احلمالت العامة وقـوائم               
  .األحزاب املغلقة

 من اخلطة الوطنية لسياسات املـرأة،       ٥ويف إطار التدابري املنصوص عليها يف الفصل          -١٢٤
:  دوائر السلطة  املزيد من النساء يف   " احلملة الدائمة املعنونة     ٢٠٠٨أغسطس  /انطلقت يف آب  

ــاه  ــزام أتبّن  (”Mais Mulheres no Poder: Eu Assumo Este Compromisso“)" الت
(www.maismulheresnopoderbrasil.com.br)         ،وكانت خمصصة، يف تلـك الـسنة األوىل ،

واحلملة مبادرة من املنتدى الوطين للجان املرأة التابعة لألحـزاب      . لالنتخابات البلدية القادمة  
، بدعم من )Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos(ية السياس

  .أمانة سياسات املرأة
 ٢٠٠٨وإضافة إىل ذلك، أطلق املنتدى املذكور واجمللس الوطين حلقوق املرأة يف عام               -١٢٥

أمانـة  بـدعم مـن     " اخلطة الوطنية لسياسات املرأة   "يف إطار   " برنامج االنتخابات البلدية  "
سياسات املرأة، اليت أوصت بعدد من السياسات املستمدة من السياسة الوطنية مـن أجـل               

  .إدراجها يف برامج املرشحني الذين ميثلون مجيع األحزاب السياسية
يف هذا الصدد إنـشاء     املعقودة  تنفيذ االلتزامات   على صعيد   ومن اإلجنازات املهمة      -١٢٦

 Comissão Tripartite para a Revisão da Lei" (ن االنتخـايب اللجنة الثالثية ملراجعة القـانو "

Eleitoral) (   وتشارك اللجنة، املؤلفة من    ). ٢٠٠٩مارس  / آذار ١١املؤرخ  ،  ١٥التوجيه رقم
النواب والشيوخ، والفرع التنفيذي، واجملتمع املدين، مـشاركة فاعلـة يف           عن جملسي   ممثلني  

مِّنةً، بواسطة شراكتها املتينة مع التجمع النـسوي        ، مؤ "األصغراإلصالح االنتخايب   "مناقشة  
  :املرأة مباشرةمتّس واحلركات االجتماعية النسوية، إقرار التدابري الواردة أدناه، وكلها 

 على النحو   ٩٥٠٤/١٩٩٧ من القانون رقم     ١٠ من املادة    ٣عدلت الفقرة     )أ(  
ليها يف هذه املادة، على كـل       من جمموع املناصب املترتبة على القواعد املنصوص ع       : "التايل

 يف املائة من تلك     ٧٠ يف املائة وما ال يتجاوز       ٣٠حزب أو ائتالف أن يشغل ما ال يقل عن          
جيـب  "وكان املصطلح املستعمل يف النص السابق هو     ". املناصب مبرشحني من أحد اجلنسني    

وائم مرشحي  فمبوجب هذا التغيري، جيب أال يقل التمثيل النسيب لكل جنس يف ق           ". أن حيجز 
  . يف املائة٧٠ يف املائة وأال يتعدى ٣٠األحزاب عن 
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 من  ٤٤ إىل املادة    ٥والفقرة  اً  الباب الفرعي خامس   هذا،   مبقتضى يضاف،و  )ب(  
  :، الذي حيكم توزيع موارد صندوق احلزب السياسي٩٠٩٦/١٩٩٥القانون رقم 

 سة رمسياًتشجيع مشاركة املرأة يف السيا  ل عند وضع وتنفيذ برامج      -خامسا"  
 للنسبة اليت حددهتا اللجنة الوطنية لكـل حـزب   وفقاًنطاق هذه املشاركة وتوسيع  

  )نص معدل" (يف املائة من اجملموع) ٥(مخسة واليت جيب أال تقل عن 
من عنوان هذه   اً  على كل حزب ال ميتثل للباب الفرعي خامس       . ٥الفقرة  "  

 لفائـدة    يف املائـة،   ٢,٥قدرها  املادة أن خيصص، يف السنة الالحقة، نسبة إضافية         
  ".ينبغي رصد هذا املبلغ ألغراض أخرى الصندوق احلزب السياسي هلذا الغرض و

 مـن القـانون     ٤٥ إىل املادة    الباب الفرعي رابعاً  هذا،  مبقتضى   يضاف،و  )ج(  
  :، الذي حيكم اإلعالن والدعاية السياسيني جمانا٩٠٩٦/١٩٩٥ رقم

نطاق هذه املـشاركة    يف السياسة وتوسيع    رمسياً   تشجيع مشاركة املرأة   "-رابعاً"  
عرب التلفاز واملـذياع حبـسب      اخلاصة هبا   السياسية  الدعاية  وقت لبث   هلا  حبيث خيصص   

  ". يف املائة من اجملموع)١٠(عشرة دده جلنة احلزب الوطنية، أي ما ال يقل عن حت ما
املشاركة الـسياسية   نطاق  وانتهى عمل اللجنة الثالثية بتقدمي مشروع قانون لتوسيع           -١٢٧

ولالطالع على النص حبذافريه، يرجى النقر      . وسيحال املقترح إىل الربملان الوطين    . الرمسية للمرأة 
-http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2009/relatorio: على الرابط التـايل   

final-comissao-tripartite.pdf  
من أجل تقدمي مقترحات    اً  نشرت أمانة سياسات املرأة نداء عام     ،  ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -١٢٨

وأعدت الدراسة بالشراكة   . ٢٠١٠ عن مشاركة املرأة يف انتخابات عام        يبشأن إعداد مشروع حبثّ   
واجلمهور املستهدف بالدراسة هو مراكز وأفرقة البحـوث يف جامعـات           . مع أمانة سياسات املرأة   

حث اجلامعية، ومعاهد البحوث، امللتئمة يف إطار ائتالفات والـيت          الربازيل احلكومية، ومؤسسات الب   
  .سيما يف جمال املشاركة السياسية قضايا اجلنسانية، الالأثبتت كفاءهتا وخربهتا يف حتليل 

، كشف املنتدى الوطين للجان املرأة التابعة لألحـزاب الـسياسية           ٢٠١٠ويف عام     -١٢٩
 يف إطار احلملة الدائمة     ٢٠١٠عن برنامج انتخابات عام     واجمللس الوطين حلقوق املرأة النقاب      

إىل اخلطة الوطنية لسياسات املرأة، بدعم مـن        اً  واستناد" املزيد من النساء يف دوائر السلطة     "
: ولالطالع على النص حبذافريه، يرجى النقـر علـى الـرابط التـايل      . أمانة سياسات املرأة  

http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/SPM_Plataforma2010.pdf  
قوق املرأة واملنتدى الوطين للجان املرأة التابعة لألحزاب        املعين حب وهنأ اجمللس الوطين      -١٣٠

 ١٢السياسية احملكمة االنتخابية العليا بكامل هيئتها هتنئة علنية علـى قرارهـا الـصادر يف                
متثيل الرجال والنساء    والذي يأمر األحزاب السياسية بأن تتقيد بنسبة         ٢٠١٠أغسطس  /آب

  .يف قوائم مرشحيها الرمسية)  يف املائة٧٠(والعليا )  يف املائة٣٠(الدنيا 
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الـيت عقـدت يف     " املرأة واإلعـالم  : للحلقة الدراسية "  وركزت الدورة السابعة ل     -١٣١
أما الدورة  . ٢٠١٠ على تغطية وسائل اإلعالم ملشاركة املرأة يف انتخابات عام           ٢٠١٠ عام
  .اإلعالموسائط ة فركزت على قضية العنصرية والتحيز اجلنسي يف الثامن
سنني إىل املشاريع والدروس الرامية      ال مداروقدمت أمانة سياسات املرأة الدعم على         -١٣٢

املـرأة  "إىل توسيع نطاق مشاركة املرأة يف دوائر السلطة وصنع القـرار، مثـل مـشروع                
ىل حفز ودعم ترشيح النـساء وانتخـاهبن يف         وهو عبارة عن شبكة هتدف إ     " (والدميقراطية

، إضافة إىل برامج بناء القدرات املنظمة يف سانتا كاتارينا، وميناس جريايس،       )الشمال الشرقي 
  .وساو باولو، وبارانيا، وغريها من الواليات

  التعليم  -حاء  

   من قائمة القضايا١٣الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
 اليت نشرها املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء       ٢٠١٠ت التعداد السكاين لعام     وفقاً لبيانا   -١٣٣

 مليـون برازيلـي تزيـد       ١٣,٩( يف املائة من السكان      ٩,٦، فإن   ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
وينعكس يف هذا الرقم اخنفاض معدل األمية مقارنـة مبـسح           . من األميني )  سنة ١٥أعمارهم على   

غري أنه ال يزال يـتعني توسـيع        .  يف املائة من السكان من األميني      ١٣,٦كان  ، عندما   ٢٠٠٠ عام
  مليون برازيلي لتحقيق اهلدف احملدد يف خطـة التعلـيم الوطنيـة            ٩,٧نطاق حمو األمية ليصل إىل      

(http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/conheca+a+avaliacao+das+20+metas+do+pl

ano+nacional+da+educacao/n1237877255719.html (      املتفق عليه مع األمم املتحدة خلفض
  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٦,٧معدل األمية إىل 

 سنوات، وهو العمر    ١٠وعندما ُيدرج يف العينة األطفال الذين تزيد أعمارهم على            -١٣٤
مية يـنخفض   الذي جيب أن يكون عنده األفراد ملمني متاماً بالقراءة والكتابة، فإن معدل األ            

 مليون فرد غري ملـم بـالقراءة        ١٤,٦ يف املائة من السكان، أو       ٩اخنفاضاً طفيفاً ليصل إىل     
 مليون فرد أمي حمددين يف املسح الوطين لعينة من األسر املعيشية            ١٤,٥ومن بني   . الكتابة أو

  . مليون فرد منهم من النساء٧,٤، كان ٢٠٠٩ يف عام
 من األطفال الذين تتراوح أعمـارهم       ٦٧١ ٠٠٠مية  ، عاىن من األ   ٢٠١٠ويف عام     -١٣٥
 يف املائة من اجملموع، يف حني متثل معدل األمية بني           ٣,٩ سنة، أي    ١٤ سنوات و  ١٠بني   ما

  . يف املائة٢,٢ سنة يف ١٩ إىل ١٥الشباب من 
ومثلما أظهرت املسوحات السابقة بشأن األمية يف الربازيل، ال تزال أعلى معدالت              -١٣٦

 من أصل أفريقي وسكان املناطق الريفية واملقيمني يف منطقيت          بني كبار السن الربازيليني   األمية  
  .الشمال الشرقي والشمال
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 سنة أو أكثر، فإن معدل األمية يـصل         ٦٥وفيما بني األفراد الذين يبلغون من العمر          -١٣٧
لغـون مـن    ، اخنفضت نسبة األفراد الذين يب     ٢٠١٠-٢٠٠٠ويف الفترة   .  يف املائة  ٢٩,٤ إىل

 يف املائـة يف  ٧,٣ يف املائة إىل ١٠,٢ سنة أو أكثر غري امللمني بالقراءة أو الكتابة من      ١٥ العمر
). املاضي  يف املائة يف   ٢٩,٨مقارنة بنسبة   ( يف املائة يف املناطق الريفية       ٢٣,٢حني كانت النسبة    

ملنطقة الشمالية حيث    يف املائة تلتها ا    ١٩,١وسجلت منطقة الشمال الشرقي مستوى أمية نسبته        
واخنفضت األمية يف املنطقتني مثلما اخنفضت يف الربازيـل         .  يف املائة  ١١,٢بلغت نسبة األمية    

  .٢٠٠٠  يف املائة على التوايل يف عام١٦,٣ يف املائة و٢٦,٢كان الرقمان : ككل
 يف املائـة ويف اجلنـوب الـشرقي         ٥,١وكانت معدالت األمية يف اجلنوب البالغة         -١٣٨

وعندما أجرت الدولـة حتلـيالً      . ٢٠١٥ يف املائة يف حدود هدف الربازيل لعام         ٥,٤ بالغةال
 يف املائة وسـجلت     ٣,٥ملعدالت األمية، سجلت املقاطعة االحتادية أدىن معدل أمية، إذ بلغ           

  . يف املائة٢٤,٣منطقة األغواس أعلى معدالت يف البلد بنسبة 
وتبلـغ  . مل اليت تؤثر مباشرة على مستويات األمية      ويعترب الدخل عامالً آخر من العوا       -١٣٩

 سنوات فأكثر وال يـدرون      ١٠ يف املائة بني األفراد الذين يبلغون من العمر          ١٧,٦نسبة األمية   
ومقارنة بذلك، تنخفض نسبة األميـة  . دخالً أو يدرون دخالً يصل إىل ربع أدىن راتب شهري  

شهرين   أسرهتم املعيشية للفرد إىل شهر واحد أو        يف املائة بني األفراد الذين يصل دخل       ٣,٥ إىل
 يف املائة بني األفراد الذين يصل دخل أسرهتم املعيشية إىل مـا             ١,٢من أدىن راتب شهري وإىل      

وأخرياً، يكون معدل األمية ال يـذكر بـني         . بني شهرين وثالثة أشهر من أدىن راتب شهري       
  .املائة  يف٠,٤هري، إذ يبلغ  مرات أدىن راتب ش٥األفراد الذين يزيد دخلهم عن 

وفيما يتعلق بالتدابري املعتمدة حملو األمية بني النساء، عملت أمانة السياسات املتعلقة              -١٤٠
برنامج حمو األميـة يف الربازيـل وبرنـامج         : باملرأة بالشراكة مع وزارة التعليم على جبهتني      

  .امرأة األلف
ل، أيدت أمانة السياسات املتعلقـة بـاملرأة        ومن خالل برنامج حمو األمية يف الربازي        -١٤١

اهليئات احلكومية املعنية بالسياسات املتعلقة باملرأة على صعيد الواليات والبلديات ملـساعدة            
مديري الربنامج احملليني من خالل تسليم معلومات ومدخالت ومواد من أجل مشاركة املرأة             

سات املتعلقة باملرأة يف اجتماعـات مـع        وباملثل، شاركت أمانة السيا   . على حنو أكثر فعالية   
املديرين احملليني يف فرادى املناطق، مقدمة عروض بشأن وضع املرأة يف اجملتمـع الربازيلـي               

  :والتوصية بنهوج تأخذ يف احلسبان
حتديد بصورة إجيابية أكثر اجملموعات تأثراً باألمية، مبا يف ذلك األفريقيات             )أ(  

   سنة؛٥٠ألصلية والنساء الريفيات واللوايت تزيد أعمارهن عن الربازيليات ونساء الشعوب ا
احتمال مواصلة التعليم املدرسي األساسي من خـالل برنـامج تعلـيم              )ب(  
  والبالغني؛  الشباب
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ضمان مراعاة املسائل اجلنسانية واإلثنية والعرقية واملتصلة باجلنس والتوجه           )ج(  
اسية، فضالً عن إزالة الكتب الدراسية غري املكيفة اجلنسي بالفعل يف عملية اختيار الكتب الدر     

  بشكل مناسب للمسائل اجلنسانية؛
  ضمان استعمال لغة شاملة يف الكتب الدراسية تشري إىل كل من الرجال والنساء؛  )د(  
  استعمال مواد تكميلية تتناول املسائل اجلنسانية؛  )ه(  
ؤون اجلنسانية، مبـا يف ذلـك       بناء قدرات املعلمني يف املسائل املتعلقة بالش        )و(  

  حتليالت متعددة القطاعات تتوافق مع املسائل اإلثنية والعرقية والتوجه اجلنسي؛
  توفري رعاية هنارية أو قاعات ألعاب يف مرافق حمو األمية وتعليم الشباب والبالغني؛  )ز(  
توفري فصول دراسية لتعلـيم الـشباب والبـالغني يف املـساء وخـالل أيـام             )ح(  

  األسبوع؛ يةهنا
  توسيع نطاق الربامج املقدمة يف نظام السجون؛  )ط(  
  .تعديل املواعيد الزمنية للربنامج وفقاً ملواسم الزرع واحلصاد  )ي(  
 ٣ ٠٧٣ ٨٨٢، وصل برنامج حمو األمية يف الربازيل إىل         ٢٠١١-٢٠٠٨ويف الفترة     -١٤٢

بادرة، وهي نسبة أعلى بشكل طفيـف   يف املائة من مجيع األفراد الذين تستهدفهم امل ٥٦امرأة، أو   
. ٢٠١١-٢٠٠٦من اهلدف احملدد يف اخلطة الوطنية الثانية للسياسات املتعلقة بـاملرأة يف الفتـرة               

 امرأة إىل أهنـن     ٣٧٤ ٤١٩ومن بني جمموع عدد النساء الالئي تشملهن هذه اجلهود، أشارت           
ومن جممـوع   . ن املولدين  امرأة إىل أهنن م    ١ ٩٥٨ ٣٨٣من الربازيليات من أصل أفريقي و     

 يف املائة منهن ضـمن      ١٥,١عدد النساء املشتركات يف الربنامج خالل الفترة املعنية، كانت          
 سنة  ٦٠ إىل   ٣١ يف املائة ضمن الفئة العمرية من        ٦٣,٣ سنة و  ٣٠ إىل   ١٥الفئة العمرية من    

  . سنة٦٠ يف املائة ضمن الفئة العمرية اليت تزيد عن ٢١,٦و
، ختطط وزارة التعليم إىل توسيع نطاق خدمات حمو األمية لتـشمل  ٢٠١٢ويف عام    -١٤٣

النساء وخاصة النساء الضعيفات اجتماعياً، من خالل تعزيز التدابري بني القطاعات بغية هتيئة             
  .بيئات تعليم إجيابية وحتسني العمليات التعليمية للنساء يف فصول تعليم حمو األمية

أللف امرأة، وهو عنصر من عناصر استراتيجية احلكومـة         ومن جانبه، فإن برنامج ا      -١٤٤
الشاملة للقضاء على الفقر املدقع، مصمم لتوفري سبل احلصول على التعليم؛ وخفض حاالت             
عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية بني الرجال والنـساء؛ والتـشجيع علـى اإلدمـاج              

وأصـبحت  . حة العنف ضد املـرأة    االجتماعي؛ والدعوة إىل املساواة بني اجلنسني؛ ومكاف      
 واليـة يف مـنطقيت الـشمال    ١٣ كمشروع جترييب يف ٢٠٠٧املبادرة املنفذة أصالً يف عام    

امـرأة يف    ١٠٠ ٠٠٠ من املقرر أن يدرج      ٢٠١١الشرقي والشمال، برناجماً كامالً يف عام       
التزامن ، من خالل دورات تدريبية مهنية وتكنولوجية ُتسلم ب        ٢٠١٤سوق العمل حبلول عام     
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مع زيادة التحاق النساء الضعيفات اجتماعياً باملدارس، وميكن من خالله أيضاً الـشروع يف              
وتنسق الربنامج وزارة التعليم وتنفذه املعاهد االحتادية للتعلـيم         . عملية حمو األمية عند احلاجة    

ات املتعلقة باملرأة ويتألف برنامج األلف امرأة من األمانة املعنية بالسياس. والعلوم والتكنولوجيا
ووزارة التنمية االجتماعية والتخفيف من اجلوع وأمانة حقوق اإلنسان التابعة ملكتب رئيس            

  .اجلمهورية كمؤسسات شريكة
وبغية توفري حوافز لوصول النساء إىل جماالت الدراسة غري التقليدية، نفذ عدد مـن                -١٤٥

، مبا يف ذلك مبادرات أطلقت يف إطار مذكرة    إضافة إىل برنامج املرأة والعلوم     ىالتدابري األخر 
تفاهم بشأن تقدم املرأة موقعة بني حكوميت الربازيـل والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف         

، هبدف تشجيع التعاون وتبادل املعلومات للقضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق            ٢٠١٠ عام
ومن التدابري  . الت املتعلقة باملرأة والعلوم   املساواة بني اجلنسني يف جماالت خمتلفة، من بينها اجملا        

  .املنصوص عليها هي تبادل العاملات الربازيليات واألمريكيات
 يتألف من ست ٢٠١١وفيما يتعلق بالعاملات الربازيليات، سافر وفد برازيلي يف عام     -١٤٦

أمانـة  عاملات وممثلة عن اجمللس الوطين للتنمية العلمية والتكنولوجية وممثلـة أخـرى عـن             
وانقسم جدول أعمال الوفـد الربازيلـي إىل   . السياسات املتعلقة باملرأة إىل الواليات املتحدة     

فرباير يف الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة وضع       / شباط ٢٦ إىل   ٢١شارك الوفد من    : جزأين
مارس يف برنامج التعاون بني الربازيـل       / آذار ٤فرباير إىل   / شباط ٢٨ ومن   كاملرأة يف نيويور  

  .والواليات املتحدة فيما يتعلق باملرأة والعلوم يف واشنطن العاصمة وبوسطن
واشتمل اجلدول الزمين على اجتماعات مع ممثلي احلكومـة األمريكيـة واخلـرباء               -١٤٧

  .والعلماء األمريكيني يف اجلامعات ومراكز البحوث يف واشنطن العاصمة وبوسطن
نة وضع املرأة يف مقـر األمـم املتحـدة          وعقدت الدورة اخلامسة واخلمسون للج      -١٤٨

وتركـزت اجللـسة االفتتاحيـة      . ٢٠١١مارس  / آذار ٤فرباير إىل   / شباط ٢١بنيويورك من   
لالجتماع اليت تضمنت مالحظات من وزيرة أمانة السياسات املتعلقة باملرأة إيـرين لـوبيز              

نولوجيـا  أساساً حول حصول النساء والفتيات على التعلـيم والتـدريب والعلـوم والتك            
ومشاركتهن يف هذه اجملاالت، باإلضافة إىل تشجيع املساواة يف حصول املرأة على وظـائف              

  .كاملة وعمل الئق
وفيما يتصل أيضاً بربنامج التعاون بني الربازيل والواليات املتحـدة فيمـا يتعلـق                -١٤٩
ـ  ١٣ إىل   ٦والعلوم، قام مثانية علمـاء مـن األمـريكيني يف الفتـرة مـن                باملرأة انون  ك
 بزيارات إىل وحدات ومراكز البحوث الربازيلية لزيادة املعرفـة عـن           ٢٠١١ ديسمرب/األول

مرافقها وأنشطتها العلمية، فضالً عن جهود هذه املؤسسات وفرادى أعضائها لتعزيز مشاركة     
ومتت زيارات إىل مركز الشمال الشرقي للتكنولوجيات االستراتيجية يف . املرأة يف جمال العلوم

يف ومتحف إمييليو غويلدي لبارانيا يف بيليم واملركز الربازيلي لبحوث الفيزياء ومتحف            ريس
  .أفنس لعلم الفلك والعلوم واملرصد الوطين واألكادميية الربازيلية للعلوم يف ريو دي جانريو
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وسافر األمريكيون بعد ذلك إىل برازيليا للمشاركة يف تدشني مركز العلوم، وهـو               -١٥٠
مة يف إطار برنامج تعاون بني اجمللس الـوطين للتنميـة العلميـة والتكنولوجيـة         مبادرة منظ 

والواليات املتحدة، مث شاركوا يف مائدة مستديرة بشأن برامج التوجيه مع ثالثـة بـاحثني               
وباإلضـافة إىل   . أمريكيني وثالثة باحثني برازيليني ملناقشة إدراج الشابات يف العمل العلمي         

اً بشأن معاهد البحوث الربازيلية قدمه ممثـل عـن وزارة العلـوم             ذلك، حضر الوفد عرض   
والتكنولوجيا واالبتكارات وشارك يف افتتاح املؤمتر الثالث بشأن السياسات املتعلقة بـاملرأة            

  .وعقد اجتماعاً رمسياً يف أمانة السياسات املتعلقة باملرأة
م، شجعت أمانة الـسياسات     وخبالف األنشطة املنفذة مبوجب برنامج املرأة والعلو        -١٥١

ني والطالب يف املـدارس     ماملتعلقة باملرأة اجلامعات ومراكز البحوث على تنفيذ برامج للمعل        
الثانوية بغية لفت انتباه اجلمهور املستهدف إىل أنشطة البحوث والتنمية املـضطلع هبـا يف               

بل اليت أطلقها مركـز  ومن األمثلة على هذه اجلهود هي مبادرة اختيار علماء املستق         . الربازيل
  .٢٠١١الشمال الشرقي للتكنولوجيات االستراتيجية يف أواخر عام 

 وجتدر اإلشارة أيضاً يف سياق أوسع نطاقاً إىل إطالق الربنامج الوطين بشأن احلـصول               -١٥٢
 مبناسبة االعتماد الرمسي   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦على تدريب مهين والتوظيف املهين يف       

) http://pronatecportal.mec.gov.br/arquivos/lei_12513.pdf انظر (١٢١٥٣/٢٠١١قم  للقانون ر 
واهلدف الرئيسي من هذه املبادرة هو توسيع نطاق بـرامج  .  روسيف من جانب الرئيسة ديلما   

. التدريب املهين والتكنولوجي وتعميمه وإضفاء الطابع الدميقراطي عليه للـشعب الربازيلـي           
الربنامج على جمموعة من الربامج الفرعيـة واملـشاريع واإلجـراءات           وهلذا الغرض، ينص    

للمساعدة التقنية واملالية اليت هتدف إىل توفري مثانية ماليني فرصة عمل لـسيدات ورجـال               
  .الربازيل من خمتلف الفئات واخللفيات على مدار السنوات األربع القادمة

  التوظيف  -طاء  

   من قائمة القضايا١٤لفقرة الرد على املسائل املطروحة يف ا    

  املساواة يف قانون مكان العمل    
للمسامهة يف القضاء على عدم املساواة يف سوق العمل، ينظر جملس النواب االحتادي               -١٥٣

الذي مـن شـأنه أن      ") املساواة يف مكان العمل    ("٦٦٥٣/٢٠٠٩اآلن يف مشروع القانون     
املساواة مشروع قانون   "ويهدف  . كان العمل ينشئ آليات ملنع وحظر التمييز ضد املرأة يف م        

إىل توفري الكفاالت والضمانات اليت تؤمن الفرص املتساوية فيمـا يتعلـق            " يف مكان العمل  
باحلصول على العمل واألمن الوظيفي واألجور والرواتب يف املناطق الريفية واحلضرية علـى             

  .السواء حد
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  العمل املرتيل    
 حنو حتقيق أولوية    ٢٠١١تعلقة باملرأة تقدماً كبرياً يف عام       حققت أمانة السياسات امل     -١٥٤

 أصدر الفريق - اليوم الوطين لعمال املنازل  -أبريل  / نيسان ٢٧ويف  . تعزيز قيمة عمال املنازل   
اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتوسيع املقترح     " تقريره اخلتامي بشأن     فالعامل الثالثي األطرا  

الذي نفذتـه   " نازل من الرجال والنساء مبوجب الدستور االحتادي      يف نطاق حقوق عمال امل    
  .٢٠١٠أمانة السياسات املتعلقة باملرأة يف عام 

 ملنظمة  ٢٠١ املتعلقة بالعمل الالئق لعمال املنازل والتوصية        ١٨٩واعتمدت االتفاقية     -١٥٥
تولت الربازيل الدور   العمل الدولية يف مؤمتر العمل الدويل املائة هلذه املنظمة يف جنيف، حيث             

وتألف الوفد الربازيلي من ممثلني من أمانـة الـسياسات          . الريادي يف تأمني الدعم للصكني    
  .املتعلقة باملرأة والوكاالت احلكومية األخرى والنقابات العمالية الربازيلية

 عمال املنازل يف احلصول على اجملموعة الكاملة من ضمانات العمل           ظوتعزيز حظ ول  -١٥٦
ضمانات االجتماعية، ينظر الكونغرس الوطين حالياً يف التعديل املقترح علـى الدسـتور             وال
وبعد املوافقة عليه، فإن التعديل سيمثل عالمة مهمة حنو التصديق علـى            . ٤٧٨/٢٠١٠ رقم

 مـن   ٧ ملنظمة العمل الدولية باإلضافة إىل إلغاء الفقرة الوحيدة مـن املـادة              ١٨٩االتفاقية  
ي، وسينص على حقوق عمل متساوية بني عمال املنازل والعمال يف املناطق            الدستور االحتاد 

 إلعداد  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١ويف ضوء ذلك، أنشئت جلنة خاصة يف        . احلضرية والريفية 
وتابعـت أمانـة    ). ٤٧٨/٢٠١٠التعديل املقترح على الدستور     (رأي بشأن التعديل املقترح     

  .جتماعات اهليئةالسياسات املتعلقة باملرأة عن قرب ا
، يف  )٤() الطبعـة الرابعـة    -ضروب عدم املـساواة     (ووفقاً لدراسة نشرت مؤخراً       -١٥٧
، كانت هناك فجوة كبرية بني دخول عمال املنازل الذين لديهم بطاقات توظيف         ٢٠٠٩ عام

يف حني يصل إيراد العمال الذين لديهم بطاقات        : رمسية والذين ليس لديهم بطاقات توظيف     
، فإن إيراد مـن  )أعلى من أدىن راتب شهري يف ذلك الوقت     ( يف الشهر    ريال ٥٦٨,٥٠إىل  

وعلى الرغم من أن متوسط .  يف الشهرريال ٣٢١,١٠ليس لديهم بطاقات توظيف يصل إىل 
 ككل يقل عن أدىن راتب شهري، فإن األثـر واضـح علـى              أجر عمال املنازل الربازيليني   

  . فيه بطاقات توظيف رمسيةالدخول يف القطاع الذي ميتلك األفراد
ومن نفس املنطلق، ُتظهر البيانات أن االختالف بني دخول عمال املنازل البيض وعمال   -١٥٨

وكـان متوسـط   .  سنة١٥املنازل الربازيليني من أصل أفريقي ظل بدون تغيري على مدار آخر      
 يف  ريـال  ٣٥٤,٨٠ لعمال املنازل الربازيليني من أصل أفريقي        ٢٠٠٩الراتب الشهري يف عام     

غري أن االختالف يقل بني العمال الذين لديهم .  لعمال املنازل البيضريال ٤٢١,٦٠حني كان   
__________ 

 وهيئة األمم املتحدة للمرأة وأمانة السياسات املتعلقة باملرأة التابعة ملكتـب            يقيةمعهد البحوث االقتصادية التطب    ) ٤(
  .٢٠١١برازيليا، .  ضروب عدم املساواة بني اجلنسني وعلى أساس العرق، الطبعة الرابعة-رئيس اجلمهورية 
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بطاقات توظيف رمسية، مما يشري إىل احلاجة إىل اتباع تدابري إلضفاء قيمة على العمـل املـرتيل              
بب العرق يف    مبادرات استراتيجية للتغلب على عدم املساواة بس       -املدفوع وتشجيع أدىن راتب     

   .إليها هذا القطاع والقضاء على الفقر عموماً، على النحو الوارد يف الدراسة املشار

   عمال املنازل من األطفال    
 يف الربازيل واملعتمـد     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ املؤرخ   ٦٤٨١ينص املرسوم رقم      -١٥٩
 ٣٥٩٧ رقـم    ، والذي سن رمسياً من خالل املرسـوم       ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤ يف

ويـنظم هـذا    . ، على بذل جهود ملكافحة عمل األطفال      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٢املؤرخ  
 ملنظمة العمل الدولية، وحيظر أسوأ أشكال عمل        ١٨٢ من االتفاقية    ٤و) د(٣الصك املادتني   

  .األطفال ويعرض إجراءات فورية للقضاء عليه
أشكال عمل األطفال، ومن     على قائمة بأسوأ     ٦٤٨١/٢٠٠٨ويشتمل املرسوم رقم      -١٦٠

  :بينها اخلدمة املرتلية، واملخاطر الوظيفية والصحية املعرفة على النحو التايل
 جـسدي   لعمل جسدي مكثف ويف معزل؛ واسـتغال      : املخاطر الوظيفية احملتملة   •

ونفسي وجنسي؛ والعمل لساعات طويلة؛ والعمل الليلي؛ والعمل يف مواقع مرتفعة         
ريق والعمل يف ظروف عمل غري عادية والقيام حبركـات          احلرارة ؛ والتعرض للح   

  متكررة؛ واحنناء العمود الفقري؛ واإلفراط يف اإلجهاد وتدهور حالة العضالت
دان وتبـاطؤ   التهاب اجلز   (االضطرابات العضلية اهليكلية    : اآلثار احملتملة على الصحة    •

اب زليـل الـوتر     النمو واآلم عضالت أعلى الظهر والتهاب الغشاء الزاليل والتـه         
اجلـروح؛ واحلـروق؛   /؛ والكدمات؛ والكسور؛ واإلصـابات )والتهاب غمد الوتر  

والقلق؛ وإعاقة احلياة األسرية؛ ومتالزمة السري أثناء النوم؛ واالضطرابات العـضلية           
اإلصابات الناجتة عن اإلجهاد املتكرر؛ وتشوه العمود الفقري        /اهليكلية املتعلقة بالعمل  

اإلرهـاق  (؛ ومتالزمة اإلجهاد املهين     )ر واجلنف واحلدب والقعس   اآلم أسفل الظه  (
  اخلوف وعصاب القلق املهين؛ والصدمات؛ والشعور بالدوار؛ وحاالت) الشديد

وتبني الدراسات اليت أجريت يف الربازيل اخنفاضاً يف مشاركة البنات والـشابات يف               -١٦١
 الـيت   ٢٠٠٩نتاج تؤيده أرقـام عـام       العمل املرتيل املدفوع يف السنوات األخرية، وهو است       

 يف املائة منهم تتراوح أعمـارهم       ٢,٥إىل أنه من بني جمموع عدد عمال املنازل، فإن           تشري
.  سنة ١٧ و ١٦ يف املائة منهم تتراوح أعمارهم ما بني         ٢,٦ سنة و  ١٥ سنوات و  ١٠بني   ما

غري أنه يف   .  التوايل  يف املائة على   ٧,٦ يف املائة و   ٨,٦، كانت النسب املئوية     ١٩٩٥ويف عام   
الفترة املعنية، فإن االختالف بني دخول الفتيات البيض والربازيليات من أصل أفريقي ممن هن              
يف سن املدرسة يف هذه الوظيفة ظل دون تغيري، مما يدل على الطابع اهليكلي لعدم املـساواة                 

يات البيض مـن   يف املائة من الفت٤,١، عملت ٢٠٠٩يف عام : على أساس العرق يف القطاع   
 يف املائة من    ٥,٦ سنة يف العمل املرتيل مقابل       ١٧ سنوات و  ١٠اللوايت تتراوح أعمارهن بني     

  .الفتيات الربازيليات من أصل أفريقي من نفس الفئة العمرية
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  الصحة  -ياء  

   من قائمة القضايا١٥الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال هنـاك       . صحية يف البلد  يتوسع حالياً نطاق اخلدمات ال      -١٦٢

  :وترد أدناه جمموعة خمتارة من البيانات الرئيسية. مناقشة جارية بشأن موضوع اإلجهاض
يف ) األطباء واملمرضـات ( من اإلخصائيني الصحيني ١ ٠٠٠مت التعاقد مع      )أ(  

  توليد يف حاالت الطوارئ؛مجيع أحناء البلد ممن لديهم خربة يف جمال الرعاية الطارئة وال
 ١٣٨مت توسيع شبكة املساعدة للنساء واملراهقات يف حاالت العنف، من             )ب(  

، يف البلديات احملددة كبلديات ذات أولوية ٢٠١١ خدمة حبلول عام   ٦٠٠خدمة مرجعية إىل    
  يف جمال األوبئة؛

ة  يف املائة يف عدد اخلدمات املخصـصة ملـساعد         ٣٥٠هناك زيادة نسبتها      )ج(  
، ٢٠١٠ يف عام ٤٤٢ إىل ٢٠٠٧ يف عام ١٣٨النساء واملراهقات ضحايا العنف اجلنسي من 

   منها خدمات اإلجهاض القانوين وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون؛٦٠تقدم 
أدخلت تعديالت صياغية على التوجيهات الوطنية ملراقبة الصحة بغية زيادة            )د(  

  ل؛استعمال امليسوبروستول يف الربازي
  أنشئ فريق الدراسة املعين باإلجهاض؛  )ه(  
 . القانون املتعلق باجلنني- ٤٧٨/٢٠٠٨جيري تتبع مشروع القانون رقم   )و(  

  فريق الدراسة املعين باإلجهاض    
، أساساً هبدف إنـشاء فريـق     ٢٠٠٧أنشئ فريق الدراسة املعين باإلجهاض يف عام          -١٦٣

غري أنه مع قرار احملكمة العليا االحتادية بإعادة فتح . اتمتعدد اجملاالت لتبادل اخلربات واملعلوم
النظر يف اإلجراء الدستوري بشأن انتهاك املبادئ األساسية الذي يطعن يف قانونية إهناء احلمل              

وسعى أعضاء فريق   . يف حاالت األجنة العدمية الدماغ، قرر الفريق التركيز على هذه املسألة          
عقد اجتماعات مع وزراء احملكمة العليا االحتاديـة وشـارك          الدراسة املعين باإلجهاض إىل     

 /أغسطس وأيلول/العديد من األعضاء يف جلسات عامة نظمتها احملكمة العليا االحتادية يف آب
  .العليا وبذلك، أصبح الفريق خمترباً للحجج اليت ستعرض أمام احملكمة. ٢٠٠٨سبتمرب 
املسألة فيما بني األطباء واحلقوقيني وقـام       وحدد الفريق كأولويته رفع الوعي بشأن         -١٦٤

 يف  ٢٠٠٩مـايو   /يف أيـار  " حلقة دراسية بشأن األجنة العدمية الدماغ     "هلذا الغرض برعاية    
واشتمل احلدث على إطالق الطريـق      . اجمللس االحتادي لرابطة بار الربازيلية يف برازيليا       قاعة
لية مبنطلقـات املـؤمتر الـدويل بـشأن         التزامات احلكومة الربازي  :  املعزز ٢٠ + القاهرة إىل

  .والتنمية السكان
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، عقد فريق الدراسة املعين باإلجهاض اجتماعه الشهري ٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان  - ١٦٥
وركز االجتمـاع علـى     . يف املركز الصحي املتكامل أموري دي ميديروس يف ريسيف        

  :األهداف التالية
مع املهنيني العـاملني يف املركـز       التعبري عن تضامن الفريق تضامناً كامالً         )أ(  

 ٩الصحي يف ضوء قرار املركز باملوافقة على إجراء إجهاض يف حالة فتاة تبلغ مـن العمـر                  
 سنوات محلت توأماً نتيجة اعتداء جنسي تعرضت له على يد زوج والدهتا؛

عقد اجتماعات مع اخلدمات املعنية يف بارايبا وباهيـا بـشأن حالـة يف                )ب(  
 سنة محلت   ١٣اهبة للحالة اليت حدثت يف ريسيف تتضمن فتاة تبلغ من العمر            السلفادور مش 
  من والدها؛

حتليل العوائق احمللية اليت تواجه خـدمات اإلجهـاض القـانوين وإعـداد           )ج(  
  .استجابات للتغلب على هذه التحديات

الدماغ ، عقد املنتدى الطيب القانوين بشأن األجنة العدمية         ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -١٦٦
وشاركت أمانة الـسياسات املتعلقـة      . يف مكاتب اجمللس االحتادي املعين بالطب يف برازيليا       

وقـدمت  " املنظور املؤسسي بشأن األجنة العدمية الدماغ       "باملرأة يف املائدة املستديرة بشأن      
  ".منظور جنساين بشأن األجنة العدمية الدماغ"عرضاً معنوناً 

، عقدت حلقة أخرى من حلقـات املنتـدى الطـيب           ٢٠١٠فمرب  نو/ويف تشرين الثاين    -١٦٧
  .القانوين يف ريسيف بغية إدخال األطباء واملهنيني القانونيني من منطقة الشمال الشرقي يف املناقشة

، عقد املؤمتر الوطين الثالث بشأن السياسات املتعلقة باملرأة ملناقـشة   ٢٠١١ويف عام     -١٦٨
املرأة الربازيلية واملوافقة على استعراض مقتـرح للتـشريع         أمهية مسألة اإلجهاض الستقالل     

  .واجب التطبيق بغية عدم جترمي اإلجهاض وإضفاء الطابع القانوين عليه

   القانون املتعلق باجلنني- ٤٧٨/٢٠٠٨مشروع القانون رقم     
السياسات املتعلقة باملرأة برصد مباشـر      قام مكتب الشؤون التشريعية التابع ألمانة         -١٦٩

للقانون املتعلق باجلنني شأنه شأن جمموعة من املقترحات األخرى اليت هتدف إىل إعاقة حقوق              
مكتـب الـشؤون التـشريعية يف       وباإلضافة إىل ذلك، شارك     . املرأة فيما يتعلق باإلجهاض   

  .مفاوضات بشأن هذا املوضوع مع الكونغرس الوطين واحلركات النسائية
نون املتعلق باجلنني إىل جانب عدد من مشاريع القـوانني          القاوجيري حالياً النظر يف       -١٧٠

، الذي أعده النائب أوديـر سـوهنا؛        ٤٨٩/٢٠٠٧مشروع القانون رقم    : األخرى املماثلة 
 الذي اقترحته النائبة جومساري ألـيفريا والنائـب هينريـك           ١٧٦٣ومشروع القانون رقم    

ومن شـأن   . ويلي فيديغال  الذي أعدته النائبة س    ٣٧٤٨/٢٠٠٨أفونسو؛ ومشروع القانون    
 أن حيرم النساء ضحايا االغتصاب واملعرضات خلطر املـوت          ٤٧٨/٢٠٠٧مشروع القانون   
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على النحو املنصوص عليه حالياً مبوجب القانون اجلنائي الربازيلـي          (احلق يف اإلجهاض     من
مان ووافقت اللجنة املعنية بالـض    . وأن حيظر البحوث يف جمال اخلاليا اجلذعية      ) ١٩٤٠ لعام

 مصحوباً  ٢٠١٠مايو  /االجتماعي واألسرة التابعة جمللس النواب على مشروع القانون يف أيار         
وجتري حالياً جلنة الضرائب والتمويل اليت يترأسـها        . برأي رمسي أعدته النائبة سوالنج أمليدا     

  .النائب خوسيه غومياريس حتليالً للمقترح
برياً حيث أنه من املتوقع أن يتألف جملس        وميثل تأمني فشل مشروع القانون حتدياً ك        -١٧١

النواب يف الدورة التشريعية القادمة من أعضاء مييلون أكثر إىل احملافظني عـن الكـونغرس               
 وتفرقـة   ٢٠١٠وبالنظر إىل التداعيات واسعة االنتشار للمسألة يف انتخابات عـام           . السابق

مام الكونغرس اآلن صعب  مؤثرة، سيكون وقف سن مشروع القانون العالق أيةحركات دعو
وبناء عليه، من املهم أن ترفض جلنة الدستور والعدالة واملواطنة هذا التـدبري ويـتعني               . جداً

ويتركز جهد آخر حول حـشد دعـم        . تباع أنشطة متكاملة مع أعضاء هذه اللجنة      الذلك  
  .العلماء العاملني يف جمال حبث اخلاليا اجلذعية يف احلوار

وطين الثالث بشأن السياسات املتعلقـة بـاملرأة املنعقـد يف كـانون             املؤمتر ال ويف    -١٧٢
، متت املوافقة مرة أخرى على قناة حيوية للمجتمع املدين، وخاصـة            ٢٠١١ديسمرب  /األول

لها ائحركات املرأة واحلركات النسائية، للدخول يف حوار مباشر مع احلكومة بـشأن مـس             
بع القانوين على اإلجهاض وعدم جتـرمي النـساء   الرئيسية والقرار الذي يدعو إىل إضفاء الطا    

  .اللوايت ختترن إهناء احلمل

  التدابري اليت تستهدف املثليات وثنائيات اجلنس واملخنثات    
 التدابري اليت تستهدف املثليات وثنائيات اجلنس واملخنثات بالشراكة مع وزارة           نفذت  -١٧٣
  :وتشتمل على. التعليميوتوجه برامج العمل املقابلة إىل اجملال . التعليم
  األبعاد اجلنسانية والتنوع يف الربامج املدرسية •
  دورة عن إدارة السياسة العامة يف جمال األبعاد اجلنسانية والعرق •
  إعداد جائزة املساواة بني اجلنسني •
وباإلضافة إىل التدابري التعليمية املعنية، ُبذلت جهود فيما يتعلق بتوفري بناء القدرات               -١٧٤
  :نيني يف جمال الصحة وتنفيذ االتفاقات وتتبع أنشطة الوحدات اخلاصة ملساعدة النساءللمه

 مهنيني  ٥٢٩ ٧١٠ مهنياً يف شبكة مساعدة النساء و      ٤١ ٩٨٠بناء قدرات     )أ(  
يف جمال األمن العام، مبا يف ذلك خطوط ساخنة للنساء يف حاالت الطوارئ وخدمة اخلـط                

والوحدات املتخصصة ملساعدة النـساء     ) ١٨٠اطلب  (الساخن للنساء يف حاالت الطوارئ      
واملراكز املرجعية وغريها من اخلدمات األخرى ملساعدة النساء بغية ضمان معاملة غري متييزية             

  ضد النساء املثليات وثنائيات اجلنس يف تطبيق قانون ماريا دا بنها؛
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كات املـرأة   دعم تدابري بناء القدرات، من خالل اتفاقات رمسية، لقادة حر           )ب(  
واحلركات النسائية يف تشجيع سياسات العمل اإلجيايب وتدابري ملكافحة العنصرية والتمييـز            

  على أساس اجلنس وكراهية املثليات؛
بناء القدرات بصفة دورية ورصد وتقييم ونشر أنشطة الوحدات اخلاصـة             )ج(  

ات اجلنس الربازيليـات مـن      ملساعدة النساء فيما يتعلق باخلدمات املقدمة إىل املثليات وثنائي        
  .أصل أفريقي

   من قائمة القضايا١٦الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
اإلجراءات املعتمدة ملكافحة زيادة معدالت اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة               -١٧٥
  :اإليدز بني النساء هي/البشرية

ستهدف الشابات  اإليدز اليت ت  /محلة الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        )أ(  
 سنة يف الفئات االجتماعية واالقتصادية جيم ودال        ٢٤ و ١٥اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني      

  ؛)٢٠١١(وهاء 
متابعة استعراض وتنفيذ خطة الدولة املتكاملة ملواجهة تأنيث وباء فـريوس             )ب(  

  .سياإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلن/نقص املناعة البشرية
وأطلقت خطة الدولة املتكاملة ملواجهة تأنيـث وبـاء فـريوس نقـص املناعـة                 -١٧٦
 ٢٠٠٧اإليدز وغريه من األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي يف عـام               /البشرية

واملبادرة موجهة حنو تنفيذ إجراءات لتشجيع الصحة اجلنـسية         . ٢٠٠٩واستعرضت يف عام    
وهلذا الغرض،  .  االحتادي وعلى صعيدي الواليات والبلديات     واإلجنابية واحلقوق على الصعيد   

أعدت جمموعة من االستراتيجيات بني القطاعات لتوسيع نطاق حصول النـساء يف مجيـع              
مناطق الربازيل على مدخالت وإجراءات للوقاية والتشخيص والعالج فيما يتصل باألمراض           

  .املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي واإليدز

   من قائمة القضايا١٧لى املسائل املطروحة يف الفقرة الرد ع    
هناك قوانني موضوعة يف الربازيل حتظر استعمال أي نوع من أنواع تدابري احلد من                -١٧٧

تزايد السكان أو حتريض النساء أو إجبارهن، سواء فردياً أو مجاعياً، على إجـراء عمليـات      
  .تعقيم جراحي

، أصدر الكـونغرس الربازيلـي القـانون        ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ١٢ويف    - ١٧٨
 الذي يقر بتنظيم األسرة كحق متأصل لكل مواطن -  قانون تنظيم األسرة -  ٩٢٦٣  رقم

 على جزاءات ضد األطباء الذين ال يبلغون عن التعقيم أو التحريض اجلنـائي              برازيلي وينص 
  .اإلجبار على إجراء التعقيم اجلراحي أو
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ة كعنصر من تدابري مساعدة النساء والرجال واألزواج يـستند          وُيعّرف تنظيم األسر    -١٧٩
إىل هنج عاملي وشامل للصحة، وبوصفه جمموعة تدابري تنظيم اخلصوبة اليت تكفل املساواة يف              

  .حق النساء أو الرجال أو األزواج يف تكوين أسرة أو تقييد عدد أفرادها أو زيادته
مل ومنع احلمـل؛ وخـدمات األبـوة؛        وُتضمن أيضاً خدمات املساعدة على احل       -١٨٠

وخدمات والدة األطفال والنفاس وخدمات ما قبل الوالدة؛ والسيطرة على األمراض املنقولة            
عن طريق االتصال اجلنسي؛ والسيطرة على سرطان عنق الرحم والرحم وسـرطان الثـدي              

  .وسرطان عضو الذكر
  .االتوحيظر تقدمي شهادة تعقيم أو اختبار محل يف مجيع احل  -١٨١

  اجملموعات احملرومة من النساء  -كاف  

   من قائمة القضايا١٨الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
اتبعت وزارة التنمية الزراعية، من خالل املديرية املعنية باملرأة الريفية ونساء كويلمبو              -١٨٢

شراف العام عليها، مـن     عدداً من التدابري لتوسيع املشاركة يف السياسات املتعلقة باملرأة واإل         
  :هذه التدابري

زيادة عدد املمثالت من النساء وإدراج عدد أكرب من املنظمات النسائية يف              )أ(  
  اجمللس الوطين للتنمية الريفية املستدامة؛

إنشاء اللجنة الدائمة لتشجيع املساواة على أساس اجلنس والعرق واألصـل             )ب(  
مية الريفية املستدامة، بغرض تعزيـز احلـوار وإجـراءات          اإلثين، يف إطار اجمللس الوطين للتن     

اإلشراف على السياسات يف هذا اجملال، باإلضافة إىل اقتراح مصادر متويل بديلـة لتنفيـذ               
  السياسات العامة؛

حفز املشاركة االجتماعية ملنظمات عمل املرأة الريفية مـن خـالل بنـاء            )ج(  
لك إدراج وحدة بشأن األبعاد اجلنسانية والتنمية       قدرات أعضاء إدارة جملس الدولة، مبا يف ذ       

  الريفية املستدامة؛
املوافقة، من خالل مقترحات اجملتمع املدين يف إطار اجللسة العامة الوطنيـة              )د(  

للتنمية الريفية املستدامة، على املساواة يف التمثيل بني الرجال والنساء يف اهليئات اجلماعيـة،              
  ملبادئ التوجيهية اليت هتدف إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني؛باإلضافة إىل جمموعة من ا

تطوير مشروع تعزيز املرأة الريفية يف التنمية اإلقليمية، بغية إعداد تـدابري              )ه(  
وإدماجها حلفز وتوسيع نطاق مشاركة املرأة الريفية يف عمليات اإلدارة االجتماعية املتعلقـة             

  .بالتنمية اإلقليمية
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، اعتمدت احلكومة االحتادية عمالً إجيابياً مهماً حلفز وصول املـرأة           ٢٠١١ويف عام     -١٨٣
وحددت مشاركة النساء كمسألة ذات     . ومنظماهتا املالية إىل برنامج الشراء من أجل األغذية       

 ٤٤أولوية يف اختيار وتنفيذ املقترحات املتصلة جبميع طرائق الربنامج من خالل القرار رقـم               
وستقوم وزارة التنمية االجتماعية والتخفيف من اجلـوع        . ٢٠١١أغسطس  / آب ١٦املؤرخ  

بتخصيص ما ال يقل عن مخسة يف املائة من امليزانية السنوية لربنامج الشراء من أجل األغذية                
 يف  ٧٠ ملنظمات تتألف بالكامل من نساء أو منظمات خمتلطة متثل فيها النساء ما ال يقل عن              

قتا الشراء املباشر مع التربع يف آن واحد واحلفز إلنتـاج           ومن جانبهما، ستقتضي طري   . املائة
اللنب من أجل االستهالك أن متثل النساء أربعني وثالثني يف املائة من جمموع عدد املـوردين                

  .املشاركني، على التوايل
وقامت السياسة الوطنية للمساعدة التقنية واإلرشاد الريفي بإضافة سياسة مـساعدة        -١٨٤

 تستهدف النـساء وتنـسقها      ٢٠٠٤ريفي للنساء على صعيد القطاع يف عام        تقنية وإرشاد   
واهلدف من هذه السياسة القطاعية بالنسبة للنـساء        . مديرية السياسات املتعلقة باملرأة الريفية    

هو تعزيز تنظيم عمليات إنتاجية وتشجيع الزراعة اإليكولوجيـة واإلنتـاج القـائم علـى               
 إىل السياسات العامة، وخاصة تلك اليت تتضمن اإلنتـاج     اإليكولوجيا وتوسيع سبل الوصول   

املبيعات وتعزيز املؤسسات االقتصادية ودعم إدماج الفاعلني من الذكور واإلناث          /والتسويق
 ١٠٤، مت متويـل     ٢٠١١ حىت عـام     ٢٠٠٤ومن عام   . يف شبكات السياسات ذات الصلة    

لسياسة القطاعية للنساء،    برازيلي من خالل هذه ا     ريال ١٨ ٦٥٤ ٨٨٦,٩٩مشاريع بقيمة   
  . امرأة ريفية٥١ ١٩٥بفوائد مباشرة لعدد 

كما تستفيد العامالت الريفيات من السياسة القطاعية لوحدات األسر، اليت تنفذها             -١٨٥
 ١٣٢ ٥٨٨، قدمت خدمات ملا يصل إىل       ٢٠١٠-٢٠٠٧ويف الفترة   . أمانة الزراعة األسرية  

وأثناء هذه الفترة، قـدم     . وع املستفيدين من الربنامج    يف املائة من جمم    ٣٠امرأة وهو ما ميثل     
  . شخصا٤٤٢ً ٢٧٥ خدمات إىل جالربنام
الربنامج الوطين لتعزيـز الزراعـة      وفيما يتعلق باحلصول على االئتمان، فإن هدف          -١٨٦

الصغرية للنساء هو متويل االستثمار يف األنشطة اليت هتم املزارعات، بصرف النظر عن حالتهن          
 ويقدم خط االئتمان من خالل الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة الـصغرية، الـذي              .الزوجية

يستهدف النساء العامالت يف زراعات صغرية واللـوايت أعيـد توطينـهن واملـستأجرات              
واملنتخبات واملزارعات اللوايت تتقامسن احملاصيل والصيادات احلرفيات والعامالت يف جمـايل           

، ٢٠١٠/٢٠١١ حـىت    ٢٠٠٣/٢٠٠٤وفيما يتعلق حبصاد    . االستخراج وتكسري جوز اهلند   
 يف شـكل قـروض      ريال مليون   ٢٧٤ خط ائتمان بقيمة تزيد عن       ٣٨ ٠٠٠منح أكثر من    

 اتفاق ائتمان، مبا يقابل اسـتثمار       ٧٨٩، أبرم   ٢٠١٠/٢٠١١وفيما يتعلق حبصاد    . معتمدة
  .ريال ٨ ٦٦٢ ٠٠٠ قدره



CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1 

51 GE.12-40761 

 يف إطار برنـامج     ٢٠٠٨ املرأة يف عام     وباإلضافة إىل ذلك، أطلق خط ائتمان دعم        -١٨٧
املزيد من األغذية ليعمل كطريقة من طرائق خط ائتمان البداية لتوفري سبل احلـصول علـى                

. أموال لالستثمارات وشراء األجهزة والتدريب التقين للمزارعات اللوايت أعيـد توطينـهن           
ووفقاً .  واحدة ة تدفع دفع  ريال ٣ ٠٠٠وتستحق كل امرأة متتلك قطعة أرض احلصول على         

 اتفاقاً كامالً من خالل     ٨ ٢٥٧لبيانات املعهد الوطين للمستوطنات واإلصالح الزراعي، نفذ        
  .٢٠١١-٢٠٠٩خط ائتمان دعم املرأة يف الفترة 

 ومن هم يف عالقـات      ، أصبحت امللكية املشتركة بني املتزوجني     ٢٠٠٣ويف عام     - ١٨٨
 تـشرين   ٣ املـؤرخ    ٩٨١ التـوجيهي    من رجال ونساء إلزامية من خالل األمـر         ثابتة
، أصدر معهد املستوطنات واإلصـالح الزراعـي        ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٧أكتوبر  /األول

ينص على إجراء تغيريات يف اإلجراءات واألدوات املتعلقة بنظام         ) IN 38(معياراً جديـداً   
قدمـة  تصنيف األسر املستفيدة من اإلصالح الزراعي، مبا يف ذلك إدراج منوذج املـرأة م             

الطلب واملطالبة بأن يكون حصول النساء اللوايت تترأسن أسر معيشية على أراض إجـراء              
ويعترب هذا الضمان ضرورياً لكفالة حصول النـساء علـى          . من اإلجراءات ذات األولوية   

دخل وفوائد اقتصادية واجتماعية، مما ميهد األساس للمساواة بني النـساء والرجـال يف               
  .املستوطنات الزراعية

كما جتدر اإلشارة إىل الربنامج الوطين لتوثيق العمالة الريفية، وهو مبادرة مبتكـرة               -١٨٩
 وتتضمن التوعية بالفائدة العملية للتوثيق املدين       ٢٠٠٤ترعاها وزارة التنمية الزراعية منذ عام       

لقـة  وتوثيق ما يتعلق بالتوظيف باإلضافة إىل توفري إرشاد بشأن الوصول إىل السياسات املتع            
باملرأة فيما يتعلق جبهود اإلصالح الزراعي والزارعة األسرية والضمان االجتماعي فضالً عن            
توفري الوثائق ذات الصلة بالشؤون املدنية والتوظيف والتسجيل املطلوبة لتأمني فوائد الضمان            

  .االجتماعي واإلدراج يف النظام املصريف الرمسي بدون رسوم
 محلة متنقلة للمعونة    ٣ ١٤٧، نظمت احلكومة االحتادية     ٢٠١١-٢٠٠٤ويف الفترة     -١٩٠

 وثيقة ملا يزيد    ١ ٧٠٥ ١٨٩ بلدية عرب الربازيل، وأصدرت ما يزيد عن         ٣ ٣٨٧املتبادلة يف   
 وحدة ٢٤ويقوم الربنامج الوطين لتوثيق العمالة الريفية بتشغيل      .  عاملة ريفية  ٧٩٢ ٤١٩عن  

وجمهزة بالتحديد إلصـدار    " سريعة للمواطنني األوتوبيسات ال "متنقلة تعرف باسم مركبات     
وثائق مدنية ووثائق متعلقة بالتوظيف، مبا فيها شهادات امليالد وبطاقـات حتديـد اهلويـة               
وبطاقات التوظيف والضمان االجتماعي وتصاريح الصيد والتسجيل لدى املعهـد الـوطين            

  .للضمان االجتماعي وتوفري فوائد الرعاية االجتماعية
، أُدمج الربنامج الوطين لتوثيق العمالة الريفية يف حمور احلصول على           ٢٠١١ام  ويف ع   -١٩١

اخلدمات يف خطة الربازيل بدون فقر وميثل الربنامج اآلن بوابة للسياسات املتعلقة بـاإلدراج              
 مليون برازيلي مـن     ١٦,٢وهتدف خطة الربازيل بدون فقر إىل انتشال        . املثمر للمرأة الريفية  

ء من الفقر املدقع من خالل تدابري تتراوح ما بني حتويالت الدخل واحلـصول              الرجال والنسا 
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ويتمثل تركيز املبادرة يف املناطق الريفية، اليت يقطـن         . على اخلدمات العامة واإلدراج املثمر    
 يف املائة من اجلمهور املستهدف من اخلطة، يف حتسني استراتيجيات اإلدراج املثمـر              ٤٧ هبا

وتوىل األولوية لزيادة إنتاج املزارعني واملزارعات من خالل إرشاد         .  الريفية لألسر يف املناطق  
 أسرة  ٦٠٤ ٠٠٠ويف الربازيل، تعيش    . تقين ومتابعة وتسليم املدخالت واإلمدادات من املياه      

 يف املائة من هذا اجملمـوع،  ٤٧,٦وتسيطر النساء، اللوايت متثلن . زراعية صغرية يف فقر مدقع 
  .املائة من دخل القطاع يف ٥على جمرد 

 ويف امللكيـة    وُيضمن إدراج النساء كمستفيدات من اتفاقات املستوطنات الريفيـة          -١٩٢
املعهد الوطين للمستوطنات   املشتركة الالحقة أو اتفاقات منح األراضي من خالل توجيهات          

 يف املائـة يف     ٤٨,١٥، مثلت النساء    ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٨ومن عام   . واإلصالح الزراعي 
  .املتوسط من احلاصلني على ملكية األراضي مبوجب اإلصالح الزراعي

وفيما يتعلق باملواضيع اليت متت تغطيتها أعاله، جتدر اإلشارة إىل أن احلكومة الربازيلية               -١٩٣
 اليت حتدد   ٢٠١٥-٢٠١٢  خطة االستثمارات املتعددة السنوات للفترة     ٢٠١١اعتمدت يف عام    

ن اإلدراج املثمر للمرأة الريفية، مبا يف ذلك تدابري لتوسـيع           أهداف ومبادرات وغايات لضما   
ووصوهلن إىل األسواق وحصوهلن علـى      ) مبختلف طرائقه (نطاق حصول النساء على ائتمان      

مساعدة تقنية مؤهلة ضمن غريها من املبادرات اليت هتدف إىل دعـم حقـوق املزارعـات                
) بأهداف حمددة بشكل جيد   ( امللموسة   وباإلضافة إىل ذلك، وضع عدد من التدابري      . وضماهنا

من أجل تنفيذها لتدريب املهنيني يف جمال تسليم مساعدة أكثر تأهيالً للمرأة الريفية، مبن فيهم   
موظفو االئتمان وتقنيو برنامج املساعدة التقنية واإلرشاد الريفي الذين يعملون مـع صـغار              

  .املزارعني، سواء من الرجال أو السيدات
افة إىل املعلومات الواردة أعاله، جتدر اإلشارة إىل التدابري التالية اليت تسهم يف    وباإلض  -١٩٤

  :سياسات عامة أكثر صرامة بشأن املرأة الريفية
إنشاء فريق عامل معين بالشؤون اجلنسانية والسيادة واألمن الغـذائي            )أ(  

تغـذوي، بغـرض    هيئة مكونة من اجمللس الوطين املعين باألمن الغذائي وال      -والتغذوي  
الشؤون اجلنـسانية واألمـن     (تعزيز التفاعل بني اإلجراءات احلكومية يف هذين اجملالني         

التقدم بشأن النظر يف الدور الريـادي للمـرأة يف          ‘ ١‘:، ومتكني يف آن واحد    )الغذائي
متابعة تنفيذ اخلطة الوطنية لألغذيـة      ‘ ٢‘إنتاج األغذية والدفاع عن السيادة الغذائية؛ و      

ن الغذائي واألولويات احملددة يف إطار السياسات املتعلقة بـاملرأة بغيـة تقيـيم              واألم
اإلدراج املثمر للمرأة يف املناطق الريفية واحلراجية فضالً عن مركزهـا فيمـا يتعلـق               

؛ )وخاصة النـساء الـضعيفات اجتماعيـاً      (باستهالك أغذية مالئمة واحلصول عليها      
انات واملؤشرات اخلاصة بالعالقة بـني الـشؤون        املسامهات يف توسيع نطاق البي     ‘٣‘و

  اجلنسانية واألمن الغذائي وحتسينها؛
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ووزارة التنمية  التوقيع على اتفاق تعاون بني أمانة السياسات املتعلقة باملرأة            )ب(  
 هبـدف تعزيـز     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢الزراعية وأمانة والية باهيا املعنية باملرأة يف        

وينص اتفاق التعاون، بصورة أكثر حتديداً،      . دة للعامالت الريفيات يف الوالية    سياسات املساع 
  :على إجراءات يف اجملاالت التالية

تشجيع املواطنة بني النساء من خالل تدابري مضمونة بشأن إصـدار وثـائق              '١'
  مدنية وقانونية؛

الواجب حفز حتقيق املزيد من االستقاللية االقتصادية للمرأة، مع إيالء االعتبار       '٢'
للعوامل اإلثنية والعرقية واملتعددة األجيال ذات الصلة، ويف الوقـت نفـسه            
التركيز على النساء الضعيفات اجتماعياً واقتصادياً، من خـالل مقترحـات           

  لتشجيع التنظيم االقتصادي وخفض الفقر املدقع؛
  .مواجهة العنف ضد املرأة '٣'

  ئمة القضايا من قا١٩الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
فيما يتعلق بالنساء املعاقات، وضعت اخلطة الوطنية بشأن حقوق األشخاص املعاقني             -١٩٥

 تـشرين   ١٧ املـؤرخ    ٧٦١٢وخطة احلياة بـدون حـدود مبوجـب املرسـوم رقـم             
 بغية تشجيع املمارسة الكاملة واملنصفة للحقوق من قبـل األشـخاص            ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

نسيق السياسات والربامج واإلجراءات عمالً باالتفاقية الدوليـة        املعاقني من خالل إدماج وت    
 االختياري املعتمد كتعديل دستوري من      ابشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهل     

 والذي سن مـن خـالل       ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٩ املؤرخ   ١٨٦خالل املرسوم التشريعي رقم     
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٥ املؤرخ ٦٩٤٩املرسوم رقم 

ضمان نظـام تعليمـي   : تنص خطة احلياة بدون حدود على املبادئ التوجيهية التالية     و  -١٩٦
شامل؛ وضمان إمكانية وصول األشخاص املعاقني إىل مجيع األجهزة التعليمية العامة، مبا يف ذلك 
من خالل وسائل نقل مناسبة؛ وتوسيع مشاركة األشخاص املعاقني يف سوق العمل من خالل              

مج التدريب املهين؛ وزيادة وصول األشخاص املعاقني إىل املساعدة االجتماعية بناء القدرات وبرا
وسياسات مكافحة الفقر؛ وجتنب أسباب اإلعاقة؛ وتوسيع نطاق نظـام املـساعدة الـصحية            
والتدريب عليه لتوفري خدمات حمددة لألشخاص املعاقني، وخاصة مبادرات التأهيـل وإعـادة             

شخاص املعاقني على منازل مزودة بأجهزة مكيفة بوسـائل         التأهيل؛ وتوسيع نطاق حصول األ    
  .مناسبة للتنقل؛ وتشجيع احلصول على تكنولوجيا األجهزة املساعدة وتطويرها واالبتكار فيها

احلصول على التعليم واملساعدة : وتشتمل خطة احلياة بدون حدود على احملاور التالية  -١٩٧
  . الوصولالصحية واإلدماج االجتماعي والقدرة على

وفيما يتعلق بالنساء املعاقات، ُيسلط الضوء على املسالة يف قرارات املؤمتر الـوطين               -١٩٨
  .الثالث بشأن السياسات املتعلقة باملرأة
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  الزواج والعالقات األسرية  -الم  

   من قائمة القضايا٢٠الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
 يضمن حقوق متساوية للرجال والنساء يف مجيع        على الرغم من أن دستور الربازيل       -١٩٩

املسائل املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، فال تزال وجهات النظر احملافظة واألصولية سائدة         
. واعتمد عدد من التدابري يف جماالت خمتلفة للتغلب على هذا التحـدي           . يف اجملتمع الربازيلي  

، استثمرت احلكومة الربازيلية يف جودة التعليم يف        أوالً، وفضالً عن ضمان االلتحاق باملدرسة     
. البلد من خالل وضع سياسات بناء القدرات للمعلمني واملعلمات يف مواضيع نادراً ما ُتتناول

  .ومن األمثلة على ذلك دورة مدرسية يف الشؤون اجلنسانية والتنوع
م املطبوعة واإللكترونية   واشتملت اجلهود املستمرة مع املهنيني يف جمال وسائط اإلعال          -٢٠٠

على إعداد استراتيجيات ملعاجلة طائفة من املواضيع من خالل احللقات الدراسية بشأن املرأة             
  .ووسائط اإلعالم، وهي حالياً يف نسختها الثامنة

ومن التدابري األخرى اليت تسهم يف تغيري القيم ووجهات النظر التقليدية عن املـرأة                -٢٠١
املنهجي للدعاية واإلعالن، مبا يف ذلك إحالة الشكاوى الـيت تـستلمها            يتمثل يف الرصد     ما

وحدة أمني مظامل أمانة السياسات املتعلقة باملرأة بشأن اإلعالنات التمييزيـة إىل الـسلطات              
وهناك مثاالن بارزان بشأن هذه اإلجراءات مها إزالة اإلعالن التجاري عن جعـة             . املختصة

  .من التداول" األمل"نظم لسحب محلة إعالن ديفاسا من البث واحلوار امل
وعلى نفس هذه اجلبهة، حتقق تقدم كبري يف فهم أن العالقات بني املثليني ينبغي أن                 -٢٠٢

حتظى بنفس املعاملة اليت حتظى هبا العالقات بني األزواج خمتلفي اجلنس وأن تستحق نفـس               
حتادية باإلمجاع لالعتراف بالزواج بني     والقرار األخري الذي اختذته احملكمة العليا اال      . احلقوق

  .األشخاص من نفس اجلنس يدل على التقدم احملرز
كما يشتمل برنامج تدريب املعلمني يف املدارس يف جمال الشؤون اجلنسانية والتنوع              -٢٠٣

  .على حمتوى مفيد بشأن مسألة القيم احملافظة فيما يتعلق باحلياة اجلنسية والعالقات األسرية
ستلمت أمانة السياسات املتعلقة باملرأة التابعة ملكتب رئيس اجلمهورية، من خالل           وا  -٢٠٤

وحدة أمني املظامل، عدداً ال حيصى من الشكاوى من نساء برازيليات بـشأن إعالنـات يف                
  .وسائط اإلعالم حمتواها إما متييزي أو يعترب أنه حيرض على العنف ضد املرأة

 للعمل كقنـاة للحـوار      ٢٠٠٣التابعة لألمانة يف عام     وأنشئت وحدة أمني املظامل       -٢٠٥
والوساطة بني النساء الربازيليات واإلدارة العامة وتلقي الشكاوى املتصلة جبميـع أشـكال             

وهذا يعين أن وحدة أمني املظامل املعنية باملرأة ال تتخذ إجـراءات            . التمييز والعنف ضد املرأة   
ويف أعقاب تقـدمي الـشكاوى ذات       . ذلك فقط من تلقاء نفسها ولكن عندما ُيطلب إليها        

الصلة، يتم حتليل مجيع احلاالت وحتال إىل املنظمات املختصة لغرض التحقيق أو اإلنفـاذ أو               
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وفيما يتعلق بالتقارير عن اإلعالنات التمييزية املقدمة إىل الوحدة، يتضمن اإلجـراء            . التسوية
الذايت يف جمال اإلعالن، الذي ميارس السلطة       املعتمد إرسال ممثلني إىل اجمللس الوطين للتنظيم        

العليا يف استعراض الدعاية واإلعالنات اليت يتضح أهنا يف حالة عدم امتثال ألحكام القـانون               
  .الربازيلي للتنظيم الذايت يف جمال اإلعالن واختاذ قرارات بشأهنا

  :وتشتمل بعض أمثلة الشكاوى اليت استلمتها وحدة أمني املظامل على  -٢٠٦
هل حتتاجهـا   . ورشة فيا كوستريا مليكانيكا السيارات وإصالحها ودهاهنا      "  )أ(  

 الذي أوصت فيه املقررة بتطبيق أمر ما، باإلضـافة إىل حتـذير إىل   ١٢٣/٠٤ التمثيل رقم  -"أبداً
يقارن امرأة جبماد ويشري    " فيا كوستريا "وخلصت املقررة إىل أن اإلعالن التجاري       . املعلن ووكالته 

ن وجهها املصاب ميكن إصالحه يف ورشة سيارات مما يثري حفيظة ضحايا العنـف وسـوء                إىل أ 
من املؤسف واحملزن أن تنشر إحدى الصحف إعالنات جتارية مثـل           "وقالت املقررة إنه    . املعاملة

  جمللس األخالقيات رأيها باإلمجاع؛واعتمدت الغرفة السادسة ". هذا اإلعالن يف جمتمع متحضر
، الذي خلصت فيـه     ٥٣/٠٥ التمثيل رقم    -"سيارة الرجل . امدودج ر "  )ب(  

املقررة إىل أن املعلن ووكالته يبدو وأهنم يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للتعبري عن الرجولة هي               
  .أن تكون فظاً وعنيفاً

  .٠٣٩/١٠ و١٢٥/٠٦وتشتمل األمثلة األخرى على التمثيلني رقمي   -٢٠٧
م الذايت يف جمال اإلعالن التجاري خطـوات لـضمان          واختذ اجمللس الوطين للتنظي     -٢٠٨
والتغيريات على إعالن   . تستغل اإلعالنات التجارية والدعاية أجساد النساء ليبع املنتجات        أال

وبالفعل، فإن التقدم احملرز حىت اآلن يف إعالن ما بـشأن  . اجلعة من األمثلة اليت تستحق الثناء 
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ حمـددة معتمـدة يف األعـوام          قاعدة والئحة  ٣٢اجلعة منصوص عليه يف     

  . وحتدد بوضوح املسؤولية األخالقية للمعلنني٢٠٠٨و
وتشتمل األمثلة األخرى لإلعالن التجاري الذي استهدفته الـشكاوى وطلبـات             -٢٠٩

ويشري هذا النـوع مـن      . السحب على استعمال احلنية كأداة ضرورية لإلنصات إىل املرأة        
وبالفعل، يف مفهـوم وكالـة   . ب أن ختلع مالبسها كي ُينصت إليها  اإلعالن إىل أن املرأة جي    

اإلعالن التجاري، ال متارس املرأة سلطاهتا لإلقناع إال عندما ختلع ثياهبا وتـصبح مبالبـسها               
ويف ضوء ذلك، ينظر إىل املرأة كأشياء جنسية وال تستحق االحترام إال إذا سلكت              . الداخلية

وبعبارة أخرى، ترى وكالة اإلعالن التجاري أن قـوة         . هذا السلوك وتصرفت على أساسه    
  .املرأة تستمد حصراً من استغالل جسدها وحنيتها

  :ويف حكم آخر، اختذ اجمللس الوطين للتنظيم الذايت يف جمال اإلعالن التجاري القرار التايل  -٢١٠
 ال جيوز استعمال صور أو لغة أو حجج لإلشارة إىل أن استهالك منتج ما يعتـرب                "

عالمة للنضوج أو يسهم يف املزيد من الـشجاعة الشخـصية أو النجـاح املهـين             
  ." يوفر للمستهلك املزيد من القوة اإلغرائية أواالجتماعي، أو
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ويشري القدر الكبري من سوابق اجمللس الوطين للتنظيم الذايت يف جمال اإلعالن إىل أن                -٢١١
الل احلنية واالدعاء أن جسد املرأة ال جيـوز         هناك جماالً يف اجملتمع للتشكيك يف مسألة استغ       

وباإلضافة إىل ذلك،   . استعماله بعد ذلك بوصفه احملتوى األويل لإلعالنات التجارية الربازيلية        
). ٢٦املادة  (يشري اجمللس إىل أن اإلعالن ال ينبغي أن حيتوي على أي شيء يؤدي إىل العنف                

 والدعاية عن فرض مفهوم أن استهالك منتج مـا          وأخرياً، ينبغي أن متتنع اإلعالنات التجارية     
  ).٣٧الفقرة د من املادة (يؤدي إىل األفضلية، أو يف حالة عدم وجوده إىل الدونية 

وقدمت أمانة السياسات املتعلقة باملرأة متثيالت إىل اجمللس الوطين للتنظـيم الـذايت               -٢١٢
 يف احلاالت اليت تنتـهك فيهـا        )بناء على شكاوى من املواطنني     ( التجاري جمال اإلعالن  يف

  :يلي اإلعالنات ما
وميكن .  تقتضي الكرامة البشرية االحترام الكامل للظروف البشرية    :الكرامة  )أ(  

 - املـواد املنـشورة      -أن يؤدي اإلعالن التجاري إىل إهانة الكرامة البشرية بسبب حمتواه           
سؤولية اجتماعيـة يف عـدم   ويظهر عدم وجود م. وطريقة عرضه وأثره على متلقيي الرسالة  

وعندما يسمح لوسائط   . احترام النساء اللوايت يرتّل مركزهن إىل جمرد أشياء لإلشباع اجلنسي         
  اإلعالم باحلط من كرامة النساء وحتويلهن إىل أشياء، يصبح التمييز ضدهن مقبوالً؛

 من أوسع الطرائق انتشاراً املستعملة للحط مـن قـدر النـساء             :االحترام  )ب(  
ذلك أن النغمة املضحكة اليت ُيتناول     . متهان كرامتهن هي اليت تأيت متخفية يف شكل فكاهة        وا

وهبذه الطريقة، فإن العنف الرمـزي لإلعـالن        . فيها املوضوع يعمل على التقليل من أمهيتها      
مفترضة ميكن أن يكون له آثار ثقافية ضارة، مثلمـا يـستمر            " نكتة"التجاري القائم على    

  .ف اجلسدي على أساس العنف الرمزيالتعصب والعن
ولذلك، جيب تأمني احلركة حنو األمام لتعزيز معايري التنظيم الذايت يف جمال اإلعالن               -٢١٣

التجاري وضمان إدراجها الفوري من قبل وكاالت اإلعالن التجاري، بغية ضـمان عـدم              
  .يلاستعمال اإلعالن التجاري إلدامة عدم املساواة بني اجلنسني يف الرباز

        


