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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقّدمة من الدول األطراف يف إطار املادة          

 )تابع( من االتفاقية ١٨
 )تابع(التقرير الدوري السادس للربازيل  
 )CEDAW/C/BRA/6و CEDAW/C/BRA/Q/6و Add.1( 

بناًء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد الربازيل          - ١
  طاولة اللجنةعندأماكنهم 
 )تابع (١٤‐١٠املادتان 

 أشـار إىل رّد احلكومـة علـى مـسألة           :السيد فلنترمان  - ٢
تنويع اخليارات األكادميية واملهنية املتاحة للمرأة وتـساءل عّمـا          

ــت الــ  ــا إذا    إذا كان ــق أهــداف حمــّددة وم ــي إىل حتقي ربامج ترم
 .كانت مجيع الدول سوف تشارك فيها

 بــشأن إنــشاء 3,627/04وتطــّرق إىل مــشروع القــانون  - ٣
توى سملـ نظام خـاص للـشواغر يف املؤسـسات االحتاديـة العامـة            

التعلـــيم العـــايل للطـــالب املتخـــرجني مـــن املـــدارس احلكوميـــة 
 وتـساءل   ،ء الـشعوب األصـلية    بـرازيليني وأبنـا   -وخاصة األفـرو  

عّما إذا كانت احلكومة قـد نظـرت يف أمـر األثـر الـذي ميكـن                 
ــة بالنـــسبة للنـــساء مـــن    أن يترتـــب علـــى التـــشريعات املقترحـ

بــرازيليني والــشعوب األصــلية مث ســأل أخــرياً عّمــا إذا  -األفــرو
كان لدى احلكومة أي خطط لتحسني تعلـيم النـساء املـسنات            

 .والفقريات
 تــساءلت عــن اخلطــط الــيت تعتمــدها  : ســايغاالــسيدة - ٤

 ،احلكومة لتـشجيع املـرأة علـى دراسـة املواضـيع غـري التقليديـة              
 اإلحـصاءات بـشأن     ثوطلبت احلـصول علـى مزيـد مـن أحـد          

 مبــا يف ذلــك اإلحــصاءات املتعلقــة مبعــدالت ،التعلــيم االبتــدائي
 واألســباب الــيت ،القبــول والتــسرب املدرســي للبــنني والبنــات  

ــدفع الت ــسّربتـ ــذ إىل التـ ــدابري الـــيت  . الميـ ــن التـ ــساءلت عـ وتـ
تتخــذها احلكومــة لكــي تــضمن أن ينــهي مجيــع األطفــال علــى 

 يكون التعليم   األقل املستوى اإللزامي من التعليم وإىل أي سنّ       
 .إلزامياً

قالـت إهنـا ال تـستطيع أن        ): الربازيـل  (السيدة فريري  - ٥
ص العرقيــة تعلّــق علــى تنفيــذ مــشروع القــانون املتــصل باحلــص 

. للطــالب الفقــراء ألنــه مــا زال معروضــاً علــى جملــس الــشيوخ
رقية الـسائدة يف الربازيـل فـإن احلكومـة           العِ األوضاعويف ضوء   

رق بـدالً مـن نـوع    تـشّجع اجلهـود الـيت تركّـز علـى مـسألة العِـ       
اجلنس، وعليه فإن حصص القبول موّجهة إىل قبول املزيد مـن           

ــرو  ــالب األفـ ــشكل  -الطـ ــرازيليني بـ ــات  بـ ــيس الطالبـ ــام ولـ عـ
 .برازيليات على وجه اخلصوص-األفرو

ــن أهــداف      - ٦ ــت إن م ــة قال ــق باألمي ــا يتعل سياســة وفيم
ــوطين    ــستوى الـ ــى املـ ــساء علـ ــة بالنـ ــة املتعلقـ ــيض احلكومـ  ختفـ

 ١٥ ومـا فـوق بنـسبة       ٤٥معدالت األمية بني النساء مـن سـن         
 مهمــة ليــست باليــسرية إذ أن مــن الــضروري تلــك و،يف املائــة
ستراتيجية لكل والية ومع ذلـك فالتقـدم مـا زال يـسري             وضع ا 

 .خبطى متواصلة
 أخــرى تتمثــل يف زيــادة فــرص  اً أهــدافأوضــحت أنو - ٧

حصول املرأة من الشعوب األصلية علـى التعلـيم وزيـادة عـدد             
ــشعوب األصــلية       ــن ال ــا عناصــر م ــيت تنخــرط فيه ــدارس ال . امل

د بنــسبة وطبقــاً للبيانــات األخــرية فــإن عــدد هــذه املــدارس زا   
 . يف املائة٤٨,٧

 ذكـرت وفيما يتعلق باخليـارات املهنيـة املتاحـة للنـساء          - ٨
ن احلكومة تعمل بغري هـوادة لكـي تبـدد اخلرافـات اجلنـسانية              أ

وتشّجع التالميذ على الوقوف عند خيـارات مهنيـة بعيـداً عـن             
 .مجيع املؤثرات اخلارجية

مــة تــساءلت عّمــا تفعلــه احلكو: الــسيدة زو ســوكياو - ٩
 اللجنـة الثالثيـة   فعلتـه لردم هّوة األجـور وخاصـة مـا يتعلـق مبـا           

رق يف العمــل بالنــسبة تكــافؤ الفرصــة أمــام النــوع والِعــإلتاحــة 
 . ومواقع العملالعمالةللقضاء على التمييز يف سوق 
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 العديـد   قدم خـدم املنـازل    نه طبقاً للتقرير    أ أوضحتو - ١٠
اءلت عن التـدابري    من الشكاوى املتعلقة بالتحرش اجلنسي وتس     

 أي  اليت اختذت لوقف هذا التحّرش وعّما إذا كان قـد مت سـنّ            
. قوانني تنص على عقوبات للمتحرشني وتعويـضات للـضحايا     

ــادة الــوعي بــشأن         ــن جهــود لزي ــا ُبــذل م ــا تــساءلت عّم كم
 ومــا إذا كانـــت  املخـــدومنيالتحــرش اجلنــسي بـــني صــفوف    

ملرأة قد نفّذت أي    األمانة اخلاصة املعنية بالسياسات من أجل ا      
 .برامج لزيادة الوعي بالتنسيق مع النقابات

 أعربــت عــن اجلــزع إزاء :كــاداري-الــسيدة هلــربن - ١١
ــساء      ــساء وخباصــة الن هــّوة األجــور الواســعة بــني الرجــال والن

 وتساءلت عن التدابري القانونية اليت اختذت       ،برازيليات-األفرو
ــذا    ــز يف موقــع العمــل وبال ت مــا إذا كــان  للقــضاء علــى التميي

ــى أســاس       ــى مــستخدميها عل ــضية عل ــع ق ــرأة أن ترف بوســع امل
 .التمييز وما إذا كان ُيتاح هلا املعونة القانونية

وتطرقــت إىل مــسألة خــدم املنــازل فقالــت إنــه مبــا أن   - ١٢
الـــيت  ١١ ٣٢٤التــدابري والــربامج املتوخـــاة مبوجــب القــانون     

ع العمـل يف   قطـا  علـى الطـابع الرمسـي     إضـفاء   تقصد إىل تعزيـز     
املنازل مل تكن إلزامية فقد تساءلت عّما جنته النـساء مـن نفـع          

 .من وراء هذا القانون فعالً
 تساءلت عّما إذا كانت احلكومة قـد        :السيدة ديريام  - ١٣

ــات املؤســسية       ــدة والترتيب ــربامج العدي ــني ال ــسيق ب ــت التن كفل
مانـة  ماهيـة العالقـة بـني األ   عن  و،الرامية إىل القضاء على الفقر  

اخلاصـــة املعنيـــة بـــسياسات املـــرأة واألمانـــة اخلاصـــة املعنيـــة       
بسياسات تعزيز املساواة العرقيـة وبرنـامج تـشجيع االسـتقالل           

 عــدد كمــا تــساءلت عــن ،االقتــصادي للمــرأة يف عــامل العمــل 
يف األمانـــة اخلاصـــة املــستخدمات  برازيليـــات -النــساء األفـــرو 

 .املعنية بسياسات املرأة
ق بالفئات املستـضعفة بالـذات أعربـت عـن          وفيما يتعل  - ١٤

ــل      ــات مث ــا كــان مثــة فئ ــه إذا م ــا ألن ــواســتمرار قلقه  الكويلمب

ــة    ليــست  مــستهدفة فلــسوف يكــون مــن الــصعوبة مبكــان تلبي
 وبالــذات ألن بعــض الــربامج تقتــضي مــن ،احتياجاهتــا اخلاصــة

املــستفيدين احملــتملني منــها أن يقــدموا شــهادات أو غريهــا مــن 
وأخرياً، تساءلت عن كيفيـة اسـتفادة       .  باهلوية أشكال التعريف 

برنـــامج التـــشجيع علـــى االســـتقالل مـــن الكـــثري مـــن النـــساء 
االقتصادي للمرأة وبرنامج القضاء على الفقـر وبرنـامج منحـة           

-األفــرونــساء األســرة وكــذلك أســلوب إفــادة الكــثري مــن      
ــساء األقليـــات مـــن ذلـــك     ــلية ونـ ــرازيليني والـــشعوب األصـ بـ

 .الربنامج
 طلبت من الوفد أن يقـيِّم  :السيدة تافاريس دا سيلفا  - ١٥

جناح اجلهود اليت بذلتها احلكومـة لتـأمني حقـوق العمـل خلـدم             
ــة     ــذي مت حلماي ــا ال ــازل وم ــوق إضــافة إىل  املن ــك احلق  حــق تل
 .التعليم وحق الرعاية الصحية

قالـت إنـه فيمـا أوضـحت        ): الربازيل (السيدة فريري  - ١٦
 يف  ١٤ن النساء يكـسنب مـا بـني          أ ٢٠٠٥دراسة أجريت عام    

 فـإن مثـة     ، يف املائـة أقـل مـن نظـرائهن مـن الـذكور             ٣٨املائة و   
ــتقلُّص    ــة تــشري إىل أن هــّوة األجــور بــدأت يف ال . دالئــل مبدئي

وأحالت أعضاء اللجنة إىل مرفقـات ردود بلـدها املتاحـة علـى       
 .شبكة اإلنترنت

ــول إن   - ١٧ ــاملني   ٩٠ومــضت تق ــن الع ــة م ــال يف املائ غ الب
 ماليــني يف جمــال اخلدمــة املرتليــة كــانوا مــن النــساء  ٨عــددهم 

بدأت احلكومـة لتوهـا   قد و.  برازيليات-ومعظمهن من األفرو 
 املخـدومني يف تقييم ما إذا كانت احلوافز اليت قُدَِّمت لتـشجيع           

 يـستخدموهنم   رمسيـة مـع مـنّ     تشغيل  على الدخول يف اتفاقات     
 .قد أفضت إىل أي نتائج

 إىل سؤال السيدة ديريام فيمـا يتعلـق بتنـسيق           وحتّولت - ١٨
ــات     ــربامج والترتيب ــات املؤســسية فقالــت إن ال ــربامج والترتيب ال
املختلفــة املتعلقــة بــاملرأة متثــل يف جمموعهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

 وهذه الـسياسة ختـضع للرصـد        .السياسة الوطنية املتصلة باملرأة   
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ــك الــ       ــسيق تل ــة تن ــسؤولة عــن كفال ــة م ــب جلن ــن جان ربامج م
وفـضالً عـن ذلــك ُتعقـد اجتماعـات منتظمـة بــني      . واملبـادرات 

أمانة سياسات املرأة وممثلي الـوزارات الـيت تتـوىل التنفيـذ ومـع         
ذلــك فمــا زال األمــر ينطــوي علــى الكــثري مــن العقبــات الــيت    
حتول دون تعميم القضايا اجلنسانية والقضايا املتعلقة بـاألعراق         

 .ضمن مسار السياسة العامة
ومضت تقول إن احلكومة تقصد إىل مواصلة الضغط         - ١٩

برنـامج  ”بالنسبة لربناجمها يف جمال إنصاف اجلنـسني، كمـا أن        
ــة  ــامت املوافقـ ــايب يف    “ خـ ــل اإلجيـ ــود العمـ ــرف جبهـ ــذي يعتـ الـ

ــام      ــام يقــصد إىل أن يكــون منوذجــاً أم مؤســسات القطــاع الع
ــرامج العمــل      ــذ ب شــركات القطــاع اخلــاص حلفزهــا علــى تنفي

 . اخلاصة هبااإلجيايب
قالــت إن برنـــامج  ): الربازيــل  (الــسيدة زرزار بوتــو   - ٢٠
كويلمبــو يف الربازيــل يــساعد علــى تنفيــذ أهــداف احلكومــة    ال

 برازيلية املهمشة من خـالل      -االحتادية املتعلقة بالعناصر األفرو   
ناسبها بالذات يف جمال أحـوال واحتياجـات        اجلهود املصّممة لتُ  

ــات  ــو احملالجمتمعــ ــة كويلمبــ ــاربني  (ليــ ــق اهلــ ــات الرقيــ جمتمعــ
ســـرية األسجالت الـــأوالً، تتـــدارس الـــسلطات فـــ). الـــسابقني

لتحديـــد مواقـــع املـــستفيدين مـــن أجـــل تنفيـــذ الـــربامج علـــى   
ثانيــاً، احتياجــات املــستفيدين يف جمــال تقــدمي . املــستوى احمللــي

لك الــربامج احلكوميــة ســأوراق رمسيــة مــن أجــل اخنــراطهم يف 
 علـى   الكويلمبـو ف قيودها بالنسبة لـسكان      االجتماعية مت ختفي  

حنو ما مت بالنسبة للفئات املستضعفة األخرى، ومع ذلـك فقـد            
ــصاحل      ــق وطــين ل ــامج توثي ــة برن ــة الزراعي أطلقــت وزارة التنمي

 مـــن جمتمعـــات ٨٤النـــساء العـــامالت يف الريـــف وســـاعدت  
 علـــى ضـــمان ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ احملليـــة يف عـــامي الكويلمبـــو

 . هذه املستنداتحيازةاستفادهتم من 
قالــت إن تقيــيم وتنــسيق ): الربازيــل (الــسيدة فريــري - ٢١

ــد     ــم البلـ ــسبب حجـ ــد بـ ــصادفه التعقيـ ــة يـ ــربامج االجتماعيـ الـ

 .والتشتت الطبيعي للربامج الالزمة ملكافحة التمييز والتـهميش       
 مــن التمييــز ال تــشعر بالــضرورة بالتــضامن مــع تعــاينوأي فئــة 

وهــــذا الــــشعور . مييــــزفئـــة أخــــرى تعــــاين بــــدورها مـــن الت  
ــرازيليني -باالضــطهاد كــثرياً مــا يقــوم بــني صــفوف األفــرو     ب

واجملتمعات احمللية من الـشعوب األصـلية الربازيليـة وال بـد مـن              
 .القضاء عليه من أجل حتسني حياة نساء تلك اجملتمعات

أثنـت علـى جنـاح اجلهـود        : ويزمنغـ السيدة أروشا دو   - ٢٢
واإلجنابيـة كمـا تـساءلت عـن        الرامية لتحسني الصحة اجلنـسية      

العقبـــات الـــيت صـــادفتها احلكومـــة وهـــي تتـــرجم الـــسياسات  
االحتاديــــة إىل إجــــراءات ســــواء علــــى صــــعيد الواليــــات أو   
املستويات احمللية يف ضوء ما حدث مـن أهنـا ختلـت عـن تقليـد                

 .تركيز السلطة بيد حكام الواليات ورؤساء البلديات احمللية
ــوفري أحــدث إ   - ٢٣ ــات   وطالبــت بت ــشأن الوفي حــصاءات ب

املتــصلة حبــاالت اإلجهــاض كمــا ســألت عــن اخلطــوات الــيت    
 ُمقّدمو الرعاية الـصحية أي عقبـة      يشكّلُتتخذ مبا يكفل أن ال      

 سياسـة احلكومـة يف إتاحـة        تعوق - بسبب قناعاهتم اخلاصة     -
ــها   ــدودة بعينـ ــاالت حمـ ــاض يف حـ ــى  . اإلجهـ ــدت أن علـ وأكـ

ــضمن   ــة أن تـ ــة  -احلكومـ ــالل ثقافـ ــن خـ ــة   مـ ــسية مالئمـ جنـ
متكـني النـساء مـن       -وخدمات مناسبة يف جمال تنظـيم األسـرة         

حتديد عدد أطفاهلن مبا يؤدي إىل تقليل حاالت اإلجهـاض إىل      
أدىن حد وتساءلت عّما إذا كان قد قُـّدم مـشروع قـانون مـن               

 .أجل عدم تأثيم اإلجهاض
ــسيدة تافــ  - ٢٤ ــسبب  :ريس دا ســيلفااال ــساءلت عــن ال  ت

 الواليــات تقــاوم امليثــاق الــوطين لتخفــيض  الــذي جيعــل بعــض
طلبت تفاصـيل عـن أي      و ،وفيات األمهات والوفيات النفاسية   

اخلطـط الراميـة   عـن   برازيليـات و -إجراءات تركّز على األفـرو    
إىل توسيع نطاق الثقافة اجلنسية لتـشمل الـشباب مـن الـذكور             
واإلناث من أجل الوصول إىل أدىن حد حلاالت احلمل املبكّـر           

 .جهاضواإل
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ــام  - ٢٥ ــسيدة ديري ــد أحــرز    :ال ــا إذا كــان ق ــساءلت عّم  ت
يــق اهلــدف املعلــن بتخفــيض وفيــات األم بنــسبة  قتقــّدم حنــو حت

 وعّمــا إذا كــان هــذا اهلــدف ٢٠٠٦ يف املائــة حبلــول عــام ١٥
ن مـن األمهيـة مبكـان أن      أ ، وأكـدت  ينطبق علـى مجيـع املنـاطق      

 يف  ١٥لغـة    الـرقم األساسـي حلـساب نـسبة التحـّسن البا           معرفة
املائة وما إذا كانـت اإلحـصاءات قـد مت تفـصيلها علـى أسـاس             

 كما تساءلت عّما إذا كان بوسـع احلكومـة أن تـربر             .األعراق
استخدام الطرائق الطوعية مثل املواثيق من أجـل حتقيـق التغـيري            

 يف معرفة اخلطوات اليت اختذت لتحـسني مـدى          مؤكدة رغبتها 
نع احلمل وما هـي الطرائـق       إتاحة ُسبل احلصول على وسائل م     

 .املتوافرة وكيف يتم إتاحتها ومدى تقبُّلها
تكلمـــت كعـــضو يف اللجنـــة لتـــذكِّر وفـــد : الرئيـــسة - ٢٦

 ٢٤التوصـية العامـة     ب من االتفاقية و   ١٢الربازيل بأحكام املادة    
اليت حتث الدول األطراف على إعطاء األولوية خلفض وفيـات          

 النـــساء ال ختـــضعث األم وتعـــديل تـــشريعات اإلجهـــاض حبيـــ
 .الالئي يتعرضن هلذا اإلجراء ألي تدابري عقابية

قالت إن أي انطباع يفيـد      ): الربازيل (السيدة فريري  - ٢٧
بأن حكومات الواليات مل حتترم سياسـات احلكومـة االحتاديـة      

واحلكومـــة مدركـــة أن بعـــض   . هـــو انطبـــاع غـــري صـــحيح   
 فهـي تـضم     السياسات قد تلقى مقاومة أو يتم تعديلها ومن مث        

 أما هدف ختفـيض وفيـات األم فقـد مت           .تشكيلة من األساليب  
اعتمــاده لكــي تــصبح الربازيــل أقــرب مــا تكــون إىل األهــداف 

ــاً  ــا دوليـ ــات األم  ،املتفـــق عليهـ ــوطين خلفـــض وفيـ ــاق الـ  وامليثـ
والوفيـــات النفاســـية حقـــق جناحـــاً أفـــضل يف خفـــض وفيـــات  

ت األمهـات   الُرّضع واألمهـات ورمبـا يرجـع ذلـك إىل أن وفيـا            
 .قد تأثرت بكثري من العوامل

عـدد  تطرقـت إىل مـضاعفة     ): الربازيـل  (السيدة فيوال  - ٢٨
الــاليت الوحــدات احملليــة الــيت حلَّلــت ســجالت وفيــات النــساء 

 مجـع البيانـات طـرأت عليـه         وذكـرت أن  عمر اإلجناب   يف  كّن  

 أمــا .حتــسينات فــضالً عــن زيــادة األرقــام املتعلقــة بوفيــات األم
ــا ــشرقي يف    األرق ــشمال ال ــشمال وال م الــيت مت اســتقاؤها مــن ال

ــسّجلة يف     ــستويات امل ــبالد فقــد أصــبحت أقــرب اآلن إىل امل ال
اجلنوب حيث اتسم مجـع البيانـات تقليـدياً مبزيـد مـن الكفـاءة               
 .ومع ذلك ففي السنوات اخلمس األخرية ظل املعدل مستقراً

ــة    - ٢٩ ــات األم نتيجـــ ــأن وفيـــ ــول بـــ وخلـــــصت إىل القـــ
ض تتنـــاقص ويرجـــع ذلـــك جزئيـــاً إىل االســـتثمارات  لإلجهـــا

كمـا أن اسـتخدام ُسـبل منـع         . الطائلة يف تدابري تنظـيم األسـرة      
احلمل ُمقاساً مبعايري منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمـة         

ومثـة مـصفوفة    . الصحة العاملية وصل إىل معدالت العامل األول      
اهلرمونـات ُتقـدَّم    من الطرائق املتنوعة مبا يف ذلك ُسبل احلقن و        

ــدة االســتجاباتمــن خــالل املراكــز الــيت ترصــد كــذلك     املرت
 .بشأن الطلب والقبول

ــاكييت  - ٣٠ ــرامج تنظــيم  إقالــت ): الربازيــل (الــسيدة ت ن ب
ومـن  األسرة مل تكن حتظى باألثر املتوقّع على محـل املراهقـات    

ــرامج الــصحة     مث  فــإن احلكومــة تعمــل كــذلك علــى إدخــال ب
 ال تقتـصر فقـط علـى تنظـيم األسـرة            حبيثملدارس  الوقائية يف ا  

 إىل األمـراض املنقولـة عـن طريـق          حيث تتطـرق   متتد إىل ولكن  
 كمـا أهنـا تعمـل       ،االتصال اجلنسي وإىل موضـوع اجلـنس ذاتـه        

على زيـادة وعـي املدرسـني وتـوفري ُسـبل رعايـة الطفـل حبيـث                 
يتمكن اآلبـاء الـشباب مـن مواصـلة تعلـيمهم كمـا أن القـضاء                

عمالــة األطفــال مــن شــأنه كــذلك أن يزيــد مــن الفــرص  علــى 
 .التعليمية املتاحة لألطفال ويؤدي إىل إنقاص محل املراهقات

قالــت إن وزارة الــصحة ): الربازيــل (الــسيدة فريــري - ٣١
ووزارة التعلـــيم تتعاونـــان علـــى إتاحـــة الرفـــاالت يف املـــدارس 
وبالـذات مــن خـالل تركيــب ماكينــات البيـع علــى أال يقتــصر    

ــى  ذ ــهلــك عل ــصبح    كون ــع احلمــل ولكــن يتعــدى لي ــدبرياً ملن  ت
لوقايــة مــن فــريوس  مــن أجــل اتروجيــاً لقــضية اجلــنس املــأمون  
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نقص املناعة البـشرية وغـريه مـن األمـراض املنقولـة عـن طريـق                
 .االتصال اجلنسي

وأوضــحت أن احلكومــة أطلقــت حــواراً بــشأن عــدم    - ٣٢
يــة تتــألف  وعقــدت جلنــة ثالث٢٠٠٤ يف عــام اإلجهــاضتــأثيم 

من ممثلـي احلكومـة االحتاديـة واجملتمـع املـدين والربملـان الـوطين               
 ولكـن   ،ملناقشة املـسألة واقترحـت تنقيحـاً للتـشريعات القائمـة          

مشروع القانون الناجم عن هذا احلوار مـا زال معروضـاً علـى         
 .الربملان يف جلنته املتخصصة دون أن ُيطرح قط للتصويت

ن اجلديــد ســعى إىل إحيــاء   ومــضت تقــول إن الربملــا   - ٣٣
ــيت       ــضاً يف احلــاالت ال ــاض أي ــاح اإلجه ــرح أن يت ــة واقت العملي

 ومرة أخـرى فقـد تعثّـر االقتـراح          ،تنطوي على العنف اجلنسي   
داخل الربملان حبكم ما لقيه من معارضة من جانب جمموعـات           

 إال أن املعارضــة متــت .االنتــصار للحيــاة ومؤيــديها يف الربملــان 
 قــام البابــا بنــديكت الــسادس عــشر بزيارتــه   وعنــدما.جماهبتــها

الرمسيـــة إىل الربازيـــل أكـــّد الـــرئيس لـــوال مـــن جديـــد الطـــابع 
 .العلماين للبالد مشدِّداً على الفصل بني الكنيسة والدولة

 ١٦ إىل ١٤املواد 
 ٨١الــصفحتان ( الحظــت مــن التقريــر :الــسيدة تــان - ٣٤
 ال يتـاح هلـن   أن مثة أعداداً مرتفعة من النـساء الريفيـات        ) ٨٢و

حــىت اآلن ُســبل احلــصول علــى اســتحقاقات التقاعــد يف عــام    
 نظــراً الفتقــارهن إىل مــستندات اهلويــة وبــرغم جهــود  ٢٠٠٣

ــة  ــساء   . احلكومــة لتحــسني هــذه احلال وتــساءلت عــن عــدد الن
الالئــي يفتقــرن إىل املــستندات ومــا إذا كانــت بــرامج التوثيــق   

وصــول إىل مجيــع للنــساء العــامالت الريفيــات قــد جنحــت يف ال
 كما الحظت أن عـدداً أقـل مـن النـساء بـني صـفوف          .املناطق

ــة    ــتحقاقات تقاعديــ ــوَّنني حيــــصلن علــــى معاشــــات واســ امللــ
 النـساء الريفيـات مـن       لتوعيةوتساءلت عّما إذا كان مثة برامج       

 .أمهية وثائق اهلويةبامللونني 

وأوضحت أن التقرير يـشدد علـى قـضية العنـف ضـد              - ٣٥
ــه املــرأة والــص وقالــت إن مــن األمــور  ) ٤٢ص (مت احملــيط ب

 يف املائـــة مـــن الالئـــي متـــت ٤٨,٤املفزعـــة حقـــاً أن نقـــرأ أن 
ــهن يف البحــث عــرفن امــرأة تعرضــت للــضرب       كمــا ،مقابلت

 وعّما إذا كـان  ،تساءلت عن اجلهود اليت مت بذهلا حلل املشكلة     
مثة خطـط لتوعيـة النـساء الريفيـات حبقهـن يف حيـاة مـربأة مـن            

إذا مـا وقعـن ضـحايا       اليت تتاح   مع تزويدهن باخليارات    العنف  
 .للعنف
ورّحبت بإشـارة التقريـر إىل القاعـدة اإلداريـة املتعلقـة             - ٣٦

حبــق الــزوجني يف املــشاركة يف ملكيــة األرض وتــساءلت عــن   
 فيمـا يتـصل     .أسلوب تقسيم األرض يف حالة طـالق الـزوجني        
 أدت إىل ال باخلطـــة الوطنيـــة الثانيـــة لإلصـــالح الزراعـــي الـــيت

تـــساءلت عّمـــا إذا ) ٨٣ص (مركزيـــة هيكـــل ملكيـــة األرض 
 .كانت التغيريات اجلديدة قد أفادت املرأة على وجه التحديد

ــادئ      - ٣٧ ــاك أي مبـ ــان هنـ ــا إذا كـ ــألت عّمـ ــرياً، سـ وأخـ
وصــناعة املــصايد توجيهيــة قــد ُوضــعت لتنظــيم الزراعــة املائيــة 
 احلالة كيـف يـتم      السمكية اليت تستخدم نساًء أساساً ويف هذه      

 .إنفاذ هذه املبادئ التوجيهية
 ١٦ و ١٥املادتان 

ــربن   - ٣٨ ــسيدة هل ــهايأعربــت عــن ترح  : كــاداري-ال  ب
ــزواج والطــالق      ــة لل ــات القانوني ــشأن الترتيب ــأي معلومــات ب ب

 فـضالً عـن توضـيح       ،ورعاية األطفال وغـري ذلـك مـن القـضايا         
 قائمـة يف  األحكام التمييزية اليت مـا زالـت  وردت بشأن   إشارة  

مبــا يف ذلــك  ) ٨٨ص  (٢٠٠٣القــانون املــدين اجلديــد لعــام    
ــة      ــساء املتزوجــات فقــط رفــض احلماي ــيح للن ــيت تت األحكــام ال

ــسبة للمــرأة  تفــرض و ــزواج بالن ــوداً علــى ال ــضاً  .قي  وطلبــت أي
تفــسرياً لإلشــارة إىل قــانون جديــد يتــضمن أحكامــاً للــسماح   

والطـالق  صال  االتفـاق علـى االنفـ     اجلـرد والتقـسيم و    بعمليات  
 ).٣١الردود، ص (من خالل اإلجراءات اإلدارية 
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وأخرياً، تساءلت عّما إذا كانت النساء الالئـي يعـشن           - ٣٩
يف إطــار رابطــة األمــر الواقــع يتمــتعن بــنفس احلمايــة واحلقــوق 

 ومــا هــو ،مثــل النــساء الالئــي يعــش يف إطــار الــزواج الرمســي  
وطلبـت معلومـات   . ةالنظام املطّبق يف حالة املمتلكات الزواجي  

بــشأن حــق أي زوجــة تكــون قــد اســتثمرت معظــم وقتــها يف   
 .املرتل ومل تتمكن من مث من مراكمة املمتلكات

 وجَّهـــت التهنئـــة إىل : زرداين-هـــوب يالـــسيدة بلم - ٤٠
ــه     وفــد الربازيــل علــى القــانون املــدين اجلديــد بوصــفه تقــدماً ل

أ املـساواة بـني      ألنه ينطـوي علـى مبـد       ،أمهيته يف تنفيذ االتفاقية   
الرجــال والنــساء مبــا يف ذلــك مــساواهتم يف حقــوق وواجبــات 

وقالت إن كثرياً من األحكام التمييزية اليت كانـت يف          . الزواج
وتـساءلت عّمـا إذا كـان جتّمـع     . القانون السابق قـد مت حـذفها   

ــوطين قــد أحــرز أي تقــدم       ــات يف اجمللــس ال طــرح يف الربملاني
ف ما تبقى من أحكام متييزيـة       مقترحات جديدة ترمي إىل حذ    

 .قليلة
 تساءلت عّما إذا كان الشركاء يف إطار        :السيدة تان  - ٤١

ــوانني يف جمــال        ــنظمهم نفــس الق ــر الواقــع ت ــة زواج األم رابط
 رابطـة زواج    جتمعهـم حيازة املمتلكات أسوة باألزواج الـذين       

قانونية وما إذا كان أي طرف يف عالقة األمر الواقع ميكـن أن             
 ويف هــذه احلالــة . عالقــات متعــددة مــن هــذا القبيــليــدخل يف

رغبت يف معرفة النتـائج املترتبـة بالنـسبة هلـذا االحتـاد وبالنـسبة               
ــاء مــن هــذه الرابطــة   ــر   و .ألي أبن ــن التقري ــا تفهــم م ــكم أن ف

ص (نفــس اجلــنس ميكــن أن حيتفلــوا بــزواجهم     مــن األزواج 
ــن مث أرا) ٩٠ ــؤالء األزواج    وم ــا إذا كــان ه ــرف م دت أن تع

حمميون مبوجب قوانني الـزواج ويف هـذه احلالـة مـا إذا كانـت               
ــى      ــة عل ــك املنطبق ــوانني هــي تل ــروابطنفــس الق ــضم  ال ــيت ت  ال

 .أزواجاً من اجلنسني
وتــساءلت عــن النظــرة إىل الطــالق والتعامــل معــه يف    - ٤٢

 ومــا إذا كانــت املــرأة الــيت تطلــب الطــالق ميكــن أن ،الربازيــل

دة القانونيـة والوصـول إىل نظـام        يتاح هلا بسهولة ُسـبل املـساع      
وأخرياً، الحظت أنـه بـرغم أن القـانون املـدين يـضمن             . العدالة

ــا مل يعــد جرميــة  ،املــساواة بــني اجلنــسني  ــرغم أن الزن ــإن ، وب  ف
املــرأة الــيت ترتكــب الزنــا ميكــن أن تتعــرض خلفــض مــدفوعات 

 .إعالتها أو تفقد حضانة أطفاهلا
يــد مــن املعلومــات  املزطلبــت : أبيــا-الــسيدة كــوكر - ٤٣

بشأن اجلوانب الرئيسية من القانون املدين اجلديد وبالـذات مـا      
يتعلـــق حبقـــوق املـــرأة وقـــت الطـــالق إزاء املمتلكـــات املقتنـــاة 

ــا إذا كــان للرجــل واملــرأة   ،خــالل الــزواج  كمــا تــساءلت عّم
نفــس احلقــوق فيمــا يتــصل بتلقــي إرث مــن والــديهم ومــا إذا   

تنطبــق علــى الــسكان  الــيت هــي نفــسها كانــت قــوانني اإلرث 
 . برازيليني واألصليني-األفرو 
قالـت إن التقريـر حـذف       ): الربازيـل  (السيدة فريـري   - ٤٤

 مـن جوانـب القـانون املـدين مـن أجـل التركيـز        ةتفاصـيل كـثري  
 وأن القـانون    ،على املعلومات اليت طُلبـت علـى وجـه التحديـد          

صــل مــع املــدين وقــانون العقوبــات يف حــالٍ مــن التكّيــف املتوا 
الدستور اجلديد الذي أقّر مبساواة الرجل واملـرأة أمـام القـانون            

ــسؤوليات   ــوق ومـ ــق حبقـ ــا يتعلـ ــة  .  اإلرثفيمـ ــا أن عمليـ كمـ
التكّيــف ســوف تــستغرق وقتــاً طــويالً والقــانون املــدين ال ميّيــز 
بــني الــسود والبــيض أو بــني الــذكور واإلنــاث فيمــا يتــصل        

 حتديــدها مــن  وحقــوق اإلرث يــتم . حبقــوق امللكيــة واإلرث 
خالل حقوق األيلولة اليت تعين أن يتلقى األبناء والبنات نفـس           

 .املعاملة على قدم املساواة
ــة و  - ٤٥ ــة واقعـ ــانون الطـــالق حقيقـ قـــد وأوضـــحت أن قـ

ال تتاح بيانات حمددة يف هذا الـصدد     لكن  استوعبها السكان و  
االجتاهـات يف الربازيـل عـن       ختتلـف   وإن كان مـن املـستبعد أن        

أمــا االحتــادات الزواجيــة املدنيــة . سائدة يف بقيــة العــاملتلــك الــ
ــة بــرغم أن     بالنــسبة لــألزواج مــن نفــس اجلــنس فليــست ممكن

 مثل حقوق اإلرث واحلـق  -هؤالء األزواج هلم نفس احلقوق   
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وأوضـحت أن حركـة     . أي نظـام للعـالج    يف إدراج شريك يف     
ــوطيني ــسحاقيات/الل ــل حققــت    /ال ــوع يف الربازي املختلطــي الن
ــة  مـــؤخ ــاً بـــإطالق محلـ ــا وف بـــدون برازيـــل”راً نـــصراً مهمـ بيـ
 .“اجلنس
ــرأة      - ٤٦ ــز ضــد امل ــأن لــيس مثــة متيي وخلــصت إىل القــول ب

عندما تنفسخ رابطة الزواج وأن التشريعات الربازيلية عمـدت         
حقوق املرأة خالل الطالق على أسـاس الفهـم         محاية  دائماً إىل   

ق هلـا أن تتلقـى   بأهنا حيق هلا عادة حـضانة األطفـال ومـن مث حيـ          
 النفقــة وإعالــة األطفــال مبــا حيمــي هــؤالء  ألغــراضمــدفوعات 
 وقــد زاد عــدد حــاالت االنفــصال والطــالق بنــسبة   .األطفــال
 . على مدار السنوات العشر األخرية١٧,٨
نــه لــيس أ أوضــحت): الربازيــل ( زرزار بوتــوةالــسيد - ٤٧

 مـن   لدى الربازيل بيانـات رمسيـة عـن افتقـار العـاملني الـريفيني             
أيــضاً بالنــسبة لبقيــة   كــذلك رجــال ونــساء إىل املــستندات و  

معظمهـم مـن امللـونني      فهـم يف    السكان الريفيـون    أما   .السكان
وغالباً ما يقل اإلبالغ عن بياناهتم بـسبب قلـة فـرص الوصـول              

أمـــا برنـــامج التوثيـــق الـــوطين بالنـــسبة  . إىل مكاتـــب الـــسجل
النـضاالت الـيت     نتيجـة كـثري مـن        فقد جـاء  للعامالت الريفيات   

ويتـــضمن . خاضـــتها هـــؤالء النـــساء لكـــي ُتحَتـــرم حقـــوقهن 
ــق    ــضايا التوثيـ ــوعي بقـ ــادة الـ ــة لزيـ ــامج محلـ ــتطاع و.الربنـ  اسـ

ــامج الوصــول إىل فئــات شــىت   كمــا أن وزارة التأمينــات ،الربن
ــامج لتــسجيل    ــة تــضطلع بــوظيفتني مهمــتني يف الربن االجتماعي

مــالت الراميــة األفــراد يف نظــام الــضمان االجتمــاعي وشــن احل
 الـــوعي حبقـــوق الـــضمان االجتمـــاعي وشـــرح كيفيـــة لزيـــادة

 . الكيانات ذات الصلةالتعامل مع
ومضت تقـول إن اجلهـود الـيت ُبـذلت مـؤخراً حلمايـة               - ٤٨

ــساير الدســتور الــذي نــص     ــرأة يف األرض كانــت ت حقــوق امل
علــى تلــك احلقــوق ولكــن اجلهــود مل تكــن قــد أمثــرت نتــائج    

كمــا أن القــانون املــدين أقــّر يف حــاالت       .عمليــة يف الــسابق  

ضرورة أن ختـــضع أي ممتلكـــات إىل بـــاالنفـــصال أو الطـــالق 
قوامة الطرف الذي يتوىل حـضانة األبنـاء وقـد أُدرجـت نفـس              
األحكام يف اإلصالح الزراعي واُتخذت تدابري أخـرى مـؤخراً          

اإلجراءات واملبــادئ التوجيهيــة اإلداريــة مــوظفي بــ تــزودلكــي 
ين للتــوطني واإلصــالح الزراعــي وهــذا اإلصــالح  املعهــد الــوط

ــيريات يف   ــي أفـــضى إىل تغـ ــستنداتالزراعـ ــتالك األرض مـ  امـ
وحقوق استخدامها حبيـث ُتعطـى األفـضلية إىل النـساء الالئـي             

 .يرأسن األسر املعيشية
ــة    - ٤٩ ــا يتـــصل بـــسجل املمتلكـــات الريفيـ ــرياً، وفيمـ وأخـ

هــد الــوطين هــذا الــسجل يتــوىل إدارتــه أيــضاً املعأوضــحت أن 
 ومثة بنـد خـاص يتعلـق بـاحلقوق          .للتوطني واإلصالح الزراعي  

املــشتركة لــألرض الـــيت تــستوطنها اجملتمعـــات احملليــة اهلنديـــة     
 علــى املــشاعوقــد ُســجلت األراضــي  . يلمبــوووجمتمعــات الك

ــا  حبيــث ال ــصها .ميكــن إعــادة بيعه ــايل عــدم ختصي ويف .  وبالت
ــشغلها    ــيت يـ ــي الـ ــة األراضـ ــق حالـ ــالرقيـ ــة  املنحـ ــن فئـ درون مـ

ــسابق والك ــق ال ــو والرقي ــإن ويلمب ــة األرض  ن ف مــستندات ملكي
 .مطروحة باسم رابطة ينشئها اجملتمع احمللي التقليدي

قــال إن الربملــان الــوطين  ): الربازيــل (بونتــوالالــسيد  - ٥٠
ــشات   ــةشــهد مناق ــز     حامي ــا التميي ــأثيم فوبي ــد لت ــار جه  يف إط

ويب فقـد أنـشأت      املخروط اجلنـ   نبلدا ويف إطار    .حسب النوع 
احلكومــة الربازيليــة منتــدى للحــوار بــشأن حقــوق األفــراد مــن 

ــة   ٣ والحـــظ كـــذلك أن .ذوي التوجُّهـــات اجلنـــسية املختلفـ
ماليني من الرجال والنساء شاركوا مؤخراً يف أكرب اسـتعراض          
ملثليــي اجلــنس يف مدينــة ســاو بــاولو وقــد لقيــت احلكومــة ثنــاء 

 .ى أساس اخليار اجلنسيعلى جهودها يف مكافحة التمييز عل
ــسيدة تافــ  - ٥١  الحظــت أن مكافحــة  :ريس دا ســيلفااال

 النمطيـــة اجلامـــدة يف النظـــام التعليمـــي ورد ذكرهـــا  القوالـــب
كأولويــة وأعربــت عــن ترحيبـــها بــأي معلومــات عــن هـــذه       
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اجلهــود فيمــا يتــصل بوســائل اإلعــالم واجملتمــع بــشكل عــام يف 
 .تقرير ُيقدَّم مستقبالً

 مالحظاهتا أن األمر شـهد ارتفاعـاً دراميـاً          ويف معرض  - ٥٢
ــة     ــريوس نقــــــص املناعــــ ــصابات بفــــ ــساء املــــ ــدد النــــ يف عــــ

 تــساءلت عّمــا إذا كانــت خطــة مكافحــة     اإليــدز/املكتــسب
تأنيــث مــرض اإليــدز واألمــراض األخــرى املنقولــة عــن طريــق  

تقتـصر علـى    ) ٢ص  (االتصال اجلنسي املشار إليها يف الـردود        
 الطبيــة أو أهنــا تغطــي أيــضاً األبعــاد   القــضاياالتطــرق فقــط إىل

ــها      ــن ترحيبـ ــت عـ ــصلة وأعربـ ــة ذات الـ ــة واالجتماعيـ الثقافيـ
 .مبعلومات ُتقدَّم عن النتائج اإلجيابية للربنامج يف مناسبة قادمة

أوضـــحت أن خطـــة  ): الربازيـــل (الـــسيدة فريـــري  - ٥٣
مكافحة اإليدز ال تقتصر فقط علـى اجلوانـب الطبيـة مـن هـذا               

ت إهنا تفهم أن انتشار اإليـدز عالمـة علـى التمييـز       وقال ،الوباء
 احللقــة مــن شــأنو. ضــد املــرأة ومــا يكتنفهــا مــن استــضعاف  

ــاملرأة ووســائل اإلعــالم     ــة ب ــسنوية الرابعــة املعني  أنالدراســية ال
تنـــاقش صـــورة املـــرأة يف وســـائل اإلعـــالم ومـــا ميكـــن عملـــه  

 ،ائلاجلامدة اليت تنـشرها تلـك الوسـ       النمطية   القوالبملكافحة  
كما أن مثـة جناحـات حتققـت يف إجبـار األطـراف ذات الـصلة         

ــى ســحب   ــة    محــعل ــة مــن املوجــات اإلذاعي ــة معيَّن الت إعالني
 .بسبب ما احتوته من مضمون

وأخرياً، وجَّهت الشكر إىل اللجنة علـى الفرصـة الـيت            - ٥٤
أتيحت من أجـل احلـوار والنقـاش وقالـت إن األعـضاء سـوف         

ــون ردوداً خطيــة علــى   ــيت مل يــتم الــرّد عليهــا     يتلق  األســئلة ال
 .بصورة كاملة

 أفـادت  و ، شكرت الوفد علـى حـواره البنَّـاء        :الرئيسة - ٥٥
 ،أن اللجنــة ســوف تطــرح تعليقاهتــا اخلتاميــة يف هنايــة الــدورةبــ

ــها يف أن   ــة عــن أمل هــذه التعليقــات والتوصــيات  تــساعد معرب

م علـى   اخلتامية احلكومة على مواصلة تشجيع التغيريات اليت تت       
 .املستوى الوطين

 .٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 
 


