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كــان مــن دواعــي ســرور األمانــة اخلاصــة لــسياسات املــرأة أن تتــسلم وتعــاجل القــضايا     
واعتمد إعـداد اإلجابـات علـى       . واألسئلة اليت طلبت جلنة االتفاقية توضيحا بشأهنا من الربازيل        

الـصحة، واألمانـة    أسئلة اللجنة على املـشاركة املباشـرة لـوزارات التنميـة الزراعيـة، والتعلـيم، و               
ــات        ــة ومكافحــة اجلــوع، ووزارة العالق ــة االجتماعي ــسان، ووزارة التنمي ــوق اإلن اخلاصــة حلق

 .اخلارجية
ــوال دا ســيلفا يف        ــويس إناســيو ل ــرئيس ل ــد انتخــاب ال ــه أعي ــشري إىل أن ــود أن ن أوال، ن

 وهــذا يعــين.  ملــدة أربــع ســنوات أخــرى ٢٠٠٦أكتــوبر /االنتخابــات العامــة يف تــشرين األول 
 وتوسيع نطاقهـا أو     ،طبقإمكان مواصلة تعزيز السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت كانت تُ        

 .إعادة توجيهها حسب االقتضاء
ــرئيس    ــى ال ــوطين يف      وألق ــونغرس ال ــام الك ــة أم ــه االفتتاحي ــضوء يف كلمت ــانون ١ال  ك

يت أحرزهتـــا ، علــى إنـــشاء األمانـــة اخلاصــة لـــسياسات املـــرأة والنتــائج الـــ   ٢٠٠٧ينـــاير /الثــاين 
إننــا وســعنا نطــاق سياســاتنا العامــة يف هــذا  ”الــسياسات اجلنــسانية أثنــاء واليتــه األوىل، فقــال  

اجملال وأقمنـا يف الواليـات مؤسـسات قويـة وقـادرة علـى أن تكفـل هلـذا البلـد أن يكـافح بعـزم             
 أو وتصميم مجيع أشكال التمييز القائم على أساس نوع اجلـنس أو العنـصر أو التوجـه اجلنـسي                

 .“العمر
وملــا كــان الــرئيس قــد عهــد بــوزارة الــسياحة إىل امــرأة، فقــد أصــبح عــدد النــساء يف     

 ديلما روسف، رئيسة الديوان؛ ومارينا سيلفا، وزيرة البيئـة؛ ومارتـا         نالوزارة اجلديدة مخس ه   
سوبليــسي، وزيــرة الــسياحة؛ وماتيلــدا ريبــيريو، األمينــة اخلاصــة لــسياسات تعزيــز املــساواة          

 .رية، ونيلسيا فريريي، األمينة اخلاصة لسياسات املرأةالعنص
وبالنسبة إىل املزيد من الـسياسات العامـة، جتـدر اإلشـارة إىل برنـامج التعجيـل بـالنحو                    

الذي قدم هذا العام، وهـذا الربنـامج جمموعـة مـن مخـسني مبـادرة تتعلـق باسـتثمارات يف جمـال                  
ــا إىل   ــية يـــصل جمموعهـ ــال باليـــني٥٠٣اهلياكـــل األساسـ ــام  برازيلـــي حب ريـ ــول عـ . ٢٠١٠لـ

وتستهدف هذه املبادرات اإلسراع بالنمو مع هتيئة املزيد من الوظـائف والـدخل واإلقـالل مـن                 
ويــدعو هــذا .  دون النيــل مــن االســتقرار االقتــصادي الــذي ســبق حتقيقــه ،التفاوتــات اإلقليميــة

، وحتـسني التـشريعات،     الربنامج إىل وضع حوافز لالئتمان والتمويل، وختفيف العـبء الـضرييب          
 .وغري ذلك من التدابري املالية

وفيما يتعلق بـسياسات املـرأة، جتـدر اإلشـارة إىل بعـض احلقـائق ذات الـصلة يف أوائـل           
 .٢٠٠٧عام 
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 ، وذلــك بــاليوم الــدويل للمــرأة٢٠٠٧مــارس / آذار٢احتفلــت احلكومــة االحتاديــة يف  
راض الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال   بــإعالن خطــة ملكافحــة تأنيــث اإليــدز وغــريه مــن األمــ   

اجلنـسي، جنبـا إىل جنــب مـع محلـة عــن الوقايـة مـن األمــراض الـيت تنتقـل عــن طريـق االتــصال          
اسـبة  وحـضر هـذه املن    . ألعـاب البلـدان األمريكيـة يف ريـو        جـري شـنها يف دورة       اإليدز  /اجلنسي

 .سيلفا الرئيس لويس إناسيو لوال دا
ريق استهالل خطة مكافحة تأنيـث اإليـدز وغـريه           عن ط  -وأرادت احلكومة االحتادية     

 أن ترتقـي بـوعي الـسكان فيمـا يتعلـق            -من األمراض اليت تنتقل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي             
زادت إصـابة النـساء بفـريوس نقـص          إذ   املـرأة بـضراوة أيـضا     ته  باصإاء اإليدز صورته و   تغيري وب ب

وتــستهدف اخلطــة ختفــيض . ٢٠٠٥ و ١٩٩٥ يف املائــة بــني عــامي ٤٤املناعــة البــشرية بنــسبة 
تعرض املرأة لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وغريه مـن األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق                     

 .االتصال اجلنسي
ــار اإلصــابة         ــساء الــاليت جيــرين اختب وتتــضمن أهــداف هــذه اخلطــة مــضاعفة عــدد الن

، وختفـيض االنتقـال الرأسـي       ) يف املائـة   ٧٠ يف املائـة إىل      ٣٥مـن   (بفريوس نقص املناعة البشرية     
ــة إىل أقــل مــن  ٤مــن  ــة حبلــول عــام  ١ يف املائ ــادة مــشتروات النــساء مــن  ٢٠٠٨ يف املائ ، وزي

، والقـضاء  ٢٠٠٨ إىل عـشرة ماليـني حبلـول عـام     ٢٠٠٧ ماليني عام    ٤وسائل منع احلمل من     
 .على الزهري اخللقي، ومتويل البحث املعين بوباء اإليدز

الـيت  اإليدز  /اية من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي        واحلملة املعنية بالوق   
شرك  األمريكيـة سـوف تُـ      PARAPANودورة ألعـاب    يف دورة ألعـاب البلـدان األمريكيـة         ُشنت  

يف مكافحــة اإليــدز عــن طريــق االرتقــاء بــوعي الــسكان إزاء أمهيــة اتبــاع أســلوب     الرياضــيني
بغيــة اإلقــالل مــن بعــض أوجــه الــضعف الــيت  صــحي للحيــاة ومقــدار أكــرب مــن الثقــة بــالنفس  
وعنــد افتتــاح الــدورة، سيحــصل كــل رياضــي  . تــصاحب فــريوس اإليــدز واألمــراض األخــرى

) يت شـريت  (تـضم وسـائل منـع احلمـل وقمـصان بأكمـام قـصرية               لـوازم   ومشارك على جمموعة    
عار أغسطس، وسيكون شـ   /وستستمر احلملة إىل اختتام الدورة يف آب      . ومعلومات عن الوقاية  

 ].ارتدوا ثيابكم بأنفسكم يف دورة األلعاب[“ Vista - se nos jogos”احلملة 
 لـسياسات املـرأة، ووزارة الرياضـة،      واحلملة واخلطة حمصلة شـراكة بـني األمانـة اخلاصـة             

املتحـدة اإلمنـائي     دوق األمـم  ووزارة الصحة، ووزارة التنمية االجتماعية ومكافحة اجلـوع، وصـن         
 Caixa Econômica Federal، مـع مـشاركة   )اليونيـسيف (مم املتحدة للطفولـة  للمرأة، ومنظمة األ

واللجنة األوليمبيـة الربازيليـة واللجنـة الربازيليـة للـشؤون األوليمبيـة             ] مصرف االدخار االحتادي  [
 .جانريو وحكومة والية ريو دي جانريو وبلدية ريو دي
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ناسيو لـوال دا سـيلفا مرسـوما         وقع الرئيس لويس إ    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٧ويف   
)DOU, 18/01/07, ed. nº 13, seção 1, p. 7(        يقـضي بعقـد مـؤمتر وطـين ثـان بـشأن سياسـات 

املرأة جيري تنسيقه عن طريق األمانة اخلاصة لسياسات املـرأة التابعـة ملكتـب رئـيس اجلمهوريـة                  
 .واجمللس الوطين حلقوق املرأة

 وسيحـضره   ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٢١ إىل   ١٨مـن   وسيعقد املـؤمتر الثـاين يف برازيليـا          
ــشارك يف      أعــضاء  مــن ٢ ٨٠٠ ــيت ت ــة واجملتمــع املــدين وال ــل احلكوم ــيت متث ــود ال ــؤمترات الوف م

 . يوليه من هذا العام/متوزمارس و/اإلقليمية بني آذاراملؤمترات   وات والبلديالواليات
ــا   ــشتها  وفيمـ ــرح مناقـ ــسة املقتـ ــضايا الرئيـ ــي القـ ــل الو: يلـ ــاعي  أوال، حتليـ ــع االجتمـ اقـ

واالقتصادي والسياسي والثقايف الربازيلي، والتحديات اليت تعترض حتقيـق املـساواة مـن خـالل               
تنفيذ خطة الـسياسات الوطنيـة للمـرأة؛ وثانيـا، تقيـيم املبـادرات والـسياسات املتخـذة يف إطـار                     

كة املـرأة يف  هذه اخلطة فيما يتعلق بتنفيـذ تلـك املبـادرات والـسياسات وآثارهـا؛ وثالثـا، مـشار                 
 .جماالت السلطة

أما املؤمتر الوطين الثاين املعـين بـسياسات املـرأة فـسيتيح الفرصـة للحكومـة واحلركـات                   
االجتماعيــة النــسائية لكــي تقــيم األعمــال الــيت جــرى إحرازهــا حــىت اآلن، فــضال عــن إعــادة     

 .تعريف السمات الرئيسية للسياسات النسائية يف بلدنا إذا اقتضى األمر
ريا، نود أن نشري إىل أنه، فضال عن توفري اإليـضاحات الـيت طلبتـها اللجنـة، نغتـنم           وأخ 

 .٢٠٠٥أبريل /هذه الفرصة لتحديث التقرير الوطين الربازيلي السادس املقدم يف نيسان
 

 قائمة بالقضايا واألسئلة اليت طرحتها جلنة االتفاقية  
 التشريعات واآلليات الوطنية  

مات مـستكملة عـن مـشاريع التـشريعات والتعـديالت املـذكورة            يرجى تقدمي معلو   - ١
سيما  ، اليت أحيلت إىل جملس الشيوخ االحتادي للموافقة عليها، وال      )١٢صفحة   (يف التقرير 

من مادتني يف القـانون اجلنـائي،       ‘‘ امرأة شريفة ’’ الذي يلغي تعبري     ١١٧/٣مشروع القانون   
ــنظم إ ٣٣٥/٩٥ومــشروع القــانون   ــة    الــذي يكفــل وي ــشاء دور للحــضانة ومراكــز الرعاي ن

 الــذي يكفــل ٦٤٤/٣طفــال الــسجينات، ومــشروع القــانون أل خدمــةالنهاريــة يف الــسجون 
 االحتـادي احلـق يف احلـصول    لعضوات اجملالس والنائبـات علـى مـستوى الواليـات واملـستوى      

 .على إجازة األمومة، والذي يشمل إجازة األبوة بالنسبة للربملانيني من الرجال
مـارس  / آذار ٢٨ بتاريخ   ١١١٠٦ بوصفه القانون رقم     ١١٧/٣أجيز مشروع القانون     
 وجرميـة الزنـا مـن    - عـذراء أو متزوجـة   -“ امرأة شريفة”، وحذفت التعديالت تعبري     ٢٠٠٥
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وبالتايل، فاحلجة املستخدمة يف حماكمـات احمللفـني طيلـة عقـود للـدفاع عـن                . التشريع الربازيلي 
 .، فقدت قوهتا“لدفاع املشروع عن شرف شخصا”رجال قتلوا نساء، وهي 

وهناك تغيري رئيسي آخر، وهو إهناء العفـو عـن اجلـرائم املرتكبـة ضـد األعـراف، مثـل                     
واعتاد القانون على السماح بزواج مرتكب اجلرميـة أو شـخص       . االغتصاب والتحرش اجلنسي  

 بــشأن االجتــار ٢٣١وجــرى تغــيري صــياغة املــادة . آخــر مــن الــضحية، ممــا يبطــل اهتــام املعتــدي
بالنساء حبيث تشري إىل االجتار الداخلي والدويل باألشـخاص، حبيـث ميكـن أن تكـون الـضحية                  

 تـشرين   ٢٦ املـؤرخ    ٥٩٤٨ويف هذا الصدد، تنبغي اإلشـارة إىل املرسـوم رقـم            .  امرأة أورجال  
ــوبر /األول ــشأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص،      ٢٠٠٦أكت ــة ب ــسياسة الوطني ــذي أجــاز ال ، ال
كل فريقا عامال مشتركا بني الوزارات بغرض إعداد مشروع خطة وطنية ملكافحـة االجتـار               وش

 .باألشخاص
ويـنظم إنـشاء دور للحـضانة حيـث ميكـن           ، الـذي يكفـل      ٣٣٥/٩٥ومشروع القانون    

 وتنظـر  PLC 105/2003للسجينات رعاية أطفاهلن، أرسل إىل جملس الـشيوخ االحتـادي بوصـفه    
 .ة بالدستور والعدالة واملواطنة، وقد انتهى مقررها إىل املوافقة عليهفيه اآلن اللجنة املعني

وفضال عن ذلـك، وقَّعـت األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة ووزارة العـدل مـن خـالل                      
إدارة الـــسجون الوطنيـــة التابعـــة هلـــا، اتفـــاق تعـــاون تقـــين لتنفيـــذ سياســـات عامـــة تـــستهدف 

ىل كفالـة ظـروف حجـز إنـسانية واملـساعدة علـى       وتتجه النيـة إ . السجينات وأطفاهلن وأسرهن  
ــع   ــسجينات يف اجملتمـ ــاج الـ ــادة إدمـ ــة يف    . إعـ ــدة الرمسيـ ــذا يف اجلريـ ــاون هـ ــاق التعـ ــِشَر اتفـ وُنـ

 .٢٠٠٧فرباير /شباط ١٣
 يومـا   ٩٠ويدعو هذا االتفاق إىل تعيني فريق عامـل مـشترك بـني الـوزارات يف ظـرف                   

وسـيكون هلـذا الفريـق العامـل        . حتجـاز النـساء   من أجل التجهيز إلعادة تنظيم وتشكيل نظـام ا        
خصائص عريضة النطاق، تشمل صياغة مقترحات بشأن بقاء أطفـال الـسجينات يف الـسجن،               
وأمــاكن إقامــة كافيــة يف ســجون النــساء، وتــدريب املهنــيني الــذين يتعــاملون مــع الــسجينات،   

هدف وختــصيص نــصيب مــن صــندوق الــسجون الــوطين لــسجون النــساء، ووضــع بــرامج تــست 
توفري التعليم والرعاية الصحية والتدريب املهين واملساعدات القانونيـة واالجتماعيـة للـسجينات         

 .وأسرهن
ويتضمن أعضاء الفريق العامل املـشترك بـني الـوزارات ممـثلني عـن الـوزارتني الـسالفيت                   

عيــة، الــذكر، باإلضــافة إىل ممــثلني عــن وزارات الــصحة، والتعلــيم، والعمــل، والتنميــة االجتما  
. واألمانــة اخلاصــة حلقــوق اإلنــسان، واألمانــة اخلاصــة لــسياسات تعزيــز املــساواة العنــصرية         

 .وسيشارك القضاء واجملتمع املدين أيضا يف هذا الفريق



CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1
 

6 07-33247 
 

، الـذي يكفـل للربملـانيني احلـق يف احلـصول علـى       ٦٤٤/٣وقد أرسل مشروع القانون      
وتنظـر اآلن فيـه اللجنـة    ) PLC 104/2003(إجازة األمومة واألبوة، إىل جملس الشيوخ االحتادي 

املعنية بالدستور والعدالة واملواطنة، الذي انتهى مقررها إىل رفض مشروع القانون، حيـث أنـه               
اسـتمرار  املقـرر   يعتدي على اختصاص املشرعني علـى صـعيدي الواليـات والبلـديات، واقتـرح               

 يف ضوء ضـرورة كفالـة إدمـاج         رئاسة جملس الشيوخ االحتادي يف دراسة هذه املسألة، وخباصة        
 .تهالادلعاحلقوق قيد املناقشة يف القوانني الداخلية جمللس الشيوخ االحتادي، نظرا 

/  نيـسان  ٧ املـؤرخ    ١١١٠٨وفيما يتعلق باألمومة، جتدر اإلشارة أيضا إىل أن القانون           
مـل  ، يكفـل للحا   ١٩٩٠سـبتمرب   / أيلول ١٩ املؤرخ   ٨٠٨٠، الذي عّدل القانون     ٢٠٠٥أبريل  

 .احلق يف الرفقة أثناء املخاض والوالدة وبعد الوالدة مباشرة، مبوجب النظام الصحي املوحد
 
مثــة حاليــا جمــالس معنيــة حبقــوق املــرأة علــى ” إىل أن )١٥صــفحة  (ويــشري التقريــر - ٢

يرجى تقـدمي معلومـات    .“ ...٢٧والية من الواليات االحتادية الـ  ٢٣صعيد الواليات يف 
ملالية والبشرية املتاحة لتلك اجملالس وعما إذا كان مثة خطط إلنـشاء مثلـها يف               عن املوارد ا  

 العالقـة بـني   التوسع يف وصفويرجى أيضا زيادة  .األربع واليات اليت ال توجد هبا جمالس
اجمللس الـوطين حلقـوق املـرأة وجمـالس الواليـات املعنيـة حبقـوق املـرأة، وبالتحديـد اجلانـب                     

املشتركة يف رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               املتعلق مبسؤوليتها   
 .)١٤صفحة  (املرأة

ويعمل اجمللس الوطين حلقوق املرأة أيضا على تدعيم اجملالس املعنية حبقـوق املـرأة علـى                 
ــزة     ــصه املمي ــديات، باإلضــافة إىل خصائ ــات والبل ــذا   . صــعيدي الوالي ــق ه ــى حتقي وحرصــا عل

س صالته باجملالس املوجودة وحييطها علما بأنشطته ويلـيب طلباهتـا وحيـتفظ             اهلدف، يواصل اجملل  
 . جملـسا للواليـات   ٢٠ جملس بلديا و     ٩٠ كان هناك    ٢٠٠٣ويف عام   . بسجل للبيانات اجملمعة  

مبا يف ذلـك    ( جملسا حكوميا    ٢٤:  من اجملالس  ٢٠٤وتشري سجالت اجمللس إىل أنه يوجد اآلن        
، وسـيجري يف وقـت قريـب إنـشاء     )ملـرأة الـذي أنـشئ مـؤخرا    جملس والية أمازونـاس حلقـوق ا    

وهــذه ال تتــضمن ( جملــسا بلــديا ١٨٠جمــالس يف واليــات برنــامبوكو ورونــدونيا وســرغييب و  
 ).اجملالس البلدية اليت جرى حتديد موقعها واالتصال هبا إال

ويــسعى اجمللــس أيــضا إىل التــشجيع علــى إنــشاء جمــالس عــن طريــق مواصــلة االتــصال    
 ٢٠٠٦مــارس /ويف آذار. ركــات النــسائية احملليــة والتــشجيع علــى تــدريب أعــضاء اجمللــس  باحل

عقد اجمللس واألمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة، بالـشراكة مـع اجمللـس الـصحي الـوطين ووزارة                     
عنـدما اجتمعـت يف     “ الرقابـة االجتماعيـة لـسياسات صـحة املـرأة         ”الصحة حلقـة دراسـية عـن        

ــا اجملــالس البلد  ــة بــصحة املــرأة وحقوقهــا علــى صــعيدي الواليــات والعاصــمة    برازيلي ــة املعني . ي
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ودعــت نتــائج احللقــة الدراســية إىل تــدعيم اجملــالس املوجــودة وإجيــاد حــوافز إلنــشاء جمــالس يف 
 عقـدت حلقـات   ٢٠٠٦ويف عـام  . األماكن اخلاليـة منـها وعقـد حلقـات دراسـية يف الواليـات         

مط يف العديـد مـن الواليـات وبواسـطة اجملـالس احملليـة       دراسية للرقابة االجتماعية على نفس الـن      
 .حلقوق املرأة

وفيما يتعلق باملوارد املالية والبشرية جملالس الواليـات، توجـد لـدينا املعلومـات احلديثـة                 
 وتقع يف نطـاق حكومـة الواليـة، ولـيس لـديها ميزانيـة خاصـة هبـا، ويوجـد هبـا                      - يكرإ: التالية

ــة؛    ــة مــن مــوظفي الوالي ــاسوثالث ــسان،   - أمازون  وتقــع يف نطــاق وزارة العــدل وحقــوق اإلن
 وتقـع يف نطـاق اإلدارة   - وباهيـا وتدخل يف ميزانيتها، ويوجد هبا اثنـان مـن مـوظفي الـوزارة؛              

الــيت أنــشئت مــؤخرا لتعزيــز املــساواة، وتــدخل يف ميزانيتــها، ويوجــد هبــا موظــف مــن مــوظفي  
وزارة العمل والرفاه االجتمـاعي واالقتـصاد    وتقع يف نطاق - وماتو غروسو دو سول اإلدارة؛  

) متــول املبــادرات عــن طريــق األعــضاء غــري احلكــوميني بــاجمللس  (املوطــد، وليــست هلــا ميزانيــة  
ــوزارة؛     ــاس غــرياس ويوجــد هبــا موظــف مــن مــوظفي ال ــة  - ومين  وتقــع يف نطــاق إدارة التنمي

ملـوظفني املنتـدبني مـن اإلدارة؛       االجتماعية، وليست هلا ميزانية خاصة هبا ويوجد هبا مثانية مـن ا           
يـؤدي العمـل    ( وتقع يف نطاق وزارة العدل واملواطنة، وليس هلا ميزانية وال موظفون             - وبارانا

 وتقع يف نطاق مراقبة حقـوق املـرأة الـيت أنـشئت             - وريو دي جانريو  ؛  )أعضاء اجمللس أنفسهم  
ــيت ت  ــؤخرا وال ــع م ــسان، وتب  تب ــوق اإلن ــاه االجتمــاعي وحق ــام   وزارة الرف ــة ع ــغ ميزاني  ٢٠٠٧ل

ويعمـل موظفـو املراقبـة لـدى     ،   برازيلـي   ريـال  ٦٤١ ٠٠٠لتمويل هذه املراقبة وأنـشطة اجمللـس        
وســانتا  ومتوهلــا وزارة املاليــة ويوجــد هبــا موظــف؛ - وريــو غرانــدي دو ســولاجمللــس أيــضا،؛ 

دعم املـايل   وتقع يف نطاق وزارة التنميـة االجتماعيـة والعمـل والـدخل، الـيت تقـدم الـ                - كاترينا
 وتقع يف نطاق وزارة املواطنـة والعـدل، وميوهلـا صـندوق             - وتوكانتينسواإلداري إىل اجمللس؛    

، ويوجد هبا موظفـان مـن الـوزارة؛          برازيلي  ريال ٥٠ ٠٠٠الوالية حلقوق املرأة وتبلغ ميزانيته      
موظـف   ولدى جملس والية سـاو بـاولو املعـين بظـروف املـرأة ميزانيتـه ورئـيس و            - وساو باولو 

 .وستة أفراد حتت التدريب
 مواردهـا ضـئيلة     أن جمالس الواليات تفتقر إىل اهليكلة الواجبـة، كمـا           أنومن املالحظ    

 .ولديها عدد حمدود من املوظفني، مع استثناءات نادرة
 نضيف أنه فضال عن إبقاء األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة علـى صـلتها                نوجيدر بنا أ   

واليـــات  هبيئـــات ال عالقتـــهاديات، فهـــي تـــسعى إىل احملافظـــة علـــىمبجـــالس الواليـــات والبلـــ
ونتيجــة لــذلك، اجتمعــت عــام .  املكرســة لــسياسات املــرأة وإقامــة شــراكات معهــا اتوالبلــدي
 اليت كانت موجودة آنذاك وقـررت إقامـة حمفـل حكـومي وطـين بـشأن                 ١٣ اجملالس الـ    ٢٠٠٤

 .منظمات سياسات املرأة
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ذين تقـدمهما األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة مـن أجـل               وبفضل التشجيع والدعم اللـ     
ــدد األنظمــة          ــدة، ارتفــع ع ــرأة واإلدارات البلديــة اجلدي ــة لــسياسات امل ــشاء أنظمــة حكومي إن

وفقـا لدراسـة استقـصائية اضـطلع         (٢٠٠٤ عـام    ١٣وقفر عددها مـن     . املوجودة ارتفاعا كبريا  
للواليـات  ، مبا يف ذلك تسعة جمـالس        ٢٠٠٦  عام ١٢٥إىل  ) هبا املعهد الربازيلي لإلدارة البلدية    

 . جملسا بلديا١١٦ و
 

 القوالب النمطية  
مبــدأي احتــرام التنــوع اجلنــساين ومكافحــة     ” أن )٢٥صــفحة  (ورد يف التقريــر - ٣

، وأن  “]للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان        [ ]الوطنية[أساس اخلطة    التمييز ضد املرأة مها   
اجتماعـات يف الفتـرة بـني       حـضور   إىل  [دعى  فيذ اخلطة سـتُ   يف تن الرئيسية   جلهات الفاعلة ا”

اجلهــات القــائمون ، ومــن بــني هــذه  ] يف مجيــع واليــات االحتــاد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عــامي 
 يف الواليـات والبلـديات، واملـسؤولون عـن أكادمييـات            ثقيـف  لشبكات الت  بالتربية التابعون 

يرجـى بيـان عـدد     .“اتي وحـرس البلـد  رجال اإلطفاءالشرطة املدنية والقوات العسكرية و
 وعـدد األشـخاص   ٢٠٠٦-٢٠٠٥االجتماعـات الـسالفة الـذكر الـيت عقـدت يف الفتـرة       

 .املسؤولني عن تنفيذ اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذين شـاركوا فيهـا  

 االجتماعـات وبيـان مـا إذا كـان مثـة            هذهويرجى أيضا ذكر املواضيع اليت جرى تناوهلا يف         
 .القيام هبذا الرصديتم  األنشطة بصورة دائمة وكيف هذهر رصد ألث
ــاءات يف    ــوطين حــول      ٢٩عقــدت لق ــشاور ال ــة واحــدة مــن أجــل الت ــة ويف بلدي  والي

ــاءات        ــسان، وشــاركت يف هــذه اللق ــة للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلن اســتعراض اخلطــة الوطني
األمانـات  (التعلـيم األساسـي     : قطاعات من اجلمهور واجملتمع املدين يف اجملاالت اخلمسة للخطة        

التعليميــة، واإلداريــون، ومكاتــب احتــاد مــديري التعلــيم يف البلــديات، والقــائمون بالتربيــة،         
هيئة التـدريس والطلبـة، والبـاحثون، وهيئـة تـدريس           (؛ والتعليم العايل    )واالحتادات، والرابطات 

؛ والتعلــيم غــري )كليــاتواالحتــادات، ورابطــات الالتعلــيم املتــصل، ومنتــديات نــواب الرؤســاء، 
؛ )الرابطــات، واملنظمـات غــري احلكوميـة، واحلركــات االجتماعيـة، ونقابــات العمــال   (النظـامي  

ضـباط اجلـيش والـشرطة املدنيـة، وحـرس          واجلنـود،   (وتعليم املهنـيني العـاملني بالقـضاء واألمـن          
ــسجون، والك      ــاة الـ ــات، ورعـ ــون يف األكادمييـ ــديرون التعليميـ ــسية، واملـ ــرق الرئيـ ــات الطـ يانـ

االحتادات، هيئـة تـدريس وطلبـة اإلعـالم،         (، والتعليم ووسائط اإلعالم     )واحلركات االجتماعية 
؛ فــضال عــن جلــان حقــوق اإلنــسان باجملــالس والغــرف،  )واملنظمــات غــري احلكوميــة اإلعالميــة 

 .وجمالس الواليات املعنية حبقوق اإلنسان، وجمالس احلقوق والوصاية
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ة النظاميـة علـى اخلطـة ومراجعتـها، عقـدت حلقـة دراسـية               وفيما يتعلق بإضـفاء الـصبغ      
ملراجعتــها، كمــا عقــدت اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــالتثقيف يف جمــال حقــوق اإلنــسان ثالثــة           

وإمجـاال، شـارك يف هـذه العمليـة عـدد يتـراوح بـني               . اجتماعات للموافقـة علـى الـنص النـهائي        
 . من ممثلي احلكومة واجملتمع املدين٥ ٠٠٠ و ٤ ٥٠٠

ــة  : وتعلقــت القــضايا الــيت جــرى تناوهلــا يف تلــك اللقــاءات مبــا يلــي      األوضــاع الوطني
والدولية والتحديات الراهنة فيما يتعلق ببناء ثقافة حلقوق اإلنـسان؛ واملبـادئ واملقاصـد العامـة                

 إطـار عقـد األمـم       داخـل ال  ذلـك اجملـ   قوق واخلطة الوطنية للتثقيف يف      تلك احل للتثقيف املتعلق ب  
 ونوقـشت املبـادئ واالسـتراتيجيات وسـري العمـل           - للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان         املتحدة

فيمــا يتعلــق بــالتثقيف يف جمــال حقــوق اإلنــسان يف كــل جمــال مــن اجملــاالت اخلمــسة للخطــة؛    
 . ذلك اجملالوإنشاء جلان الواليات املعنية بالتثقيف يف 

ــالتثقيف يف جمــال  ولــن توضــع آليــات الرصــد إال بعــد إنــشاء جلــان الواليــات ا     ملعنيــة ب
وبالتايل، فبالرغم من التفكري يف ذلك، ال توجـد يف الوقـت الـراهن مثـل هـذه      . حقوق اإلنسان 

 .اآللية
 
 فيمـا يتعلـق بـصورة املـرأة يف وسـائط اإلعـالم إىل أن       )٢٦صفحة   (ويشري التقرير  - ٤

وى ما يقدمه  يف العمل على حتديد معايري تصنيف حمت      ٢٠٠٥وزارة العدل شرعت يف عام      
التلفزيون من حيث مواضيع مثل العنف واجلـنس واملخـدرات، وإىل أن مـن بـني املواضـيع          
األخرى املمكن تناوهلا العنف ضد املـرأة واالجتـار باألشـخاص والتمييـز علـى أسـاس نـوع                   

يرجـى تقـدمي تفاصـيل عـن التقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد وعـن املبـادرات املتخـذة             .اجلنس
 .اإلعالم على إبراز صورة إجيابية للمرأة وغري متحيزة ضدهالتشجيع وسائط 

 الــصادر عــن وزارة ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٩ املــؤرخ ٢٦٤ونظــم األمــر اإلداري رقــم  
النظـام األساسـي لألطفـال       (١٩٩٠يوليـه   / متـوز  ١٣ املؤرخ   ٨٠٦٩العدل أحكام القانون رقم     

 واملرسـوم رقـم     ٢٠٠١ديـسمرب   /ل كـانون األو   ٢٧ املؤرخ   ١٠٣٥٩والقانون رقم   ) واملراهقني
ــه / متــوز٦ املــؤرخ ٥٨٣٤ ــون    ٢٠٠٦يولي ــصرية للتلفزي ــسمعية الب ــصنيف األعمــال ال ــشأن ت  ب

 .ووسائط اإلعالم املماثلة
مجهورية الربازيـل االحتاديـة مؤسـسة علـى كرامـة           ”وينص هذا األمر اإلداري على أن        

أساس األصل أو العنـصر أو اجلـنس        اإلنسان، وهدفها تعزيز الرفاه للجميع دون حتيز قائم على          
ويقرر األمر اإلداري أنـه ألول مـرة        . “أو اللون أو العمر أو أي شكل آخر من أشكال التمييز          

ستوجد رموز معيارية تدل على تصنيف أي برنامج، وينص هذا األمـر اإلداري علـى تـصنيف                 
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املــذيعني واجملتمــع املــذيعني للــربامج، ويتخــذ مبــادرات أخــرى، ممــا يــضع املــسؤولية علــى عــاتق 
 .والقضاء ووزارة العدل

ويقع علـى  . وتويل احلكومة االحتادية أمهية قصوى هلذه املشاركة يف حتمل املسؤوليات       
 التلفزيـون؛ وللوالـدين اختيـار    عاتق وزارة العدل واجـب تعـيني تـصنيف الـربامج ورصـد برجمـة             

عن حمتوى الـربامج التلفزيونيـة؛      يشاهده أطفاهلما حيث أن لديهما قدرا أكرب من املعلومات           ما
 .وال ختضع األخبار للتصنيف. وسيلتزم القضاء مبعاقبة املذيعني الذين ال يتقيدون بالتصنيف

ــتحقري         ــز وال ــالتمييز والتحي ــق ب ــادة فيمــا يتعل ــصنيف التعريــف بامل ــضمن منــوذج الت ويت
. ع اجلـنس أو الطبقـة     وتتضمن أمناط التمييز تلك األمناط اليت تقوم على أسـاس نـو           . واالستهانة

أو من يغريون نوع جنسهم، أو ضـد العنـصر          /أو التمييز ضد املثليني واملثليات وثنائي اجلنس و       
ويتـضمن منـوذج التـصنيف أيـضا تـصنيف          .  األصل العرقي أو السكان األصـليني أو املعـوقني         أو

 .شدة السلوك التمييزي وانتشار القوالب النمطية
 

 ي واالستغالل يف العملاالجتار واالستغالل اجلنس  
لعنف اجلنسي ضد األطفال ل للتصديما هي حالة تنفيذ برنامج األعمال املتكاملة   - ٥

صفحيت  (واملراهقني يف الربازيل على مستوى ست بلديات رائدة وما هو أثر هذا الربنامج
 تفاصيل ومعلومات عما إذا كان هذا الربنامج سينفذ كذلك يف وفرييرجى ت .؟)٢٩-٢٨
ــ ــا ورد يف    ديات أخــرى، والبل ــار م ــسي   ٣٠صــفحة ســيما باعتب ــن أن االســتغالل اجلن  م

 .يف الربازيلحملية بلدية ومنطقة  ٩٣٧التجاري ممارسة توجد يف أكثر من 
يهدف برنـامج األعمـال املتكاملـة للتـصدي للعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال واملـراهقني            

ة من خالل األعمال املتكاملـة الـيت تـستهدف      أو تدعيم الشبكات احمللي   /يف الربازيل إىل إنشاء و    
 .إمكان تنسيق اخلدمات وإدماجها، مع مشاركة اجملتمع املدين

 تقدمي املساعدات التقنية واألخذ باملبـادرات يف سـت بلـديات    ٢٠٠٣وجيري منذ عام    
باكاراميــا، روراميــا؛ ومانــاوس، أمازونــاس؛ وريــو برانكــو، إيكــر؛ وفــيريا دي ســانتانا، باهيــا؛   (

ويــشترك يف هــذه األنــشطة ). وكامبينــا غرانــدي، بارايبــا؛ وكورومبــا، مــاتو غروســو دو ســول
 . من املهنيني يف خمتلف اجملاالت٣ ٠٠٠حوايل 

 دراسـة كميـة ونوعيـة لتقيـيم العنـف      ١٢االضـطالع بــ    : وفيما يلي األهداف الرئيسية    
لية املتعلقة هبـذه احلالـة، مـع    اجلنسي ضد األطفال واملراهقني؛ وإنشاء نظام متكامل للبيانات احمل   

 مركـزا مـن مراكـز احلقـوق         ١٤االهتمام بالعنف اجلنسي يف البلديات الرائـدة الـست؛ وجتهيـز            
تــضم مثانيــة مــن بلــدان (والوصــاية؛ وشــن محلــة توعيــة لتعبئــة اجملتمعــات احملليــة، ومحلــة دوليــة   
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يـة والـدفاع واملـساءلة يف        مهـين يف جمـاالت الوقايـة والرعا        ٥ ٠٠٠؛ وتـدريب    )أمريكا اجلنوبيـة  
إيكــر، أمازونــاس، روراميــا، باهيــا، بارايبــا، مينــاس غــرياس، مــاتو غروســو         (ســبع واليــات  

؛ وتزويد خدمات اخلربة التقنيـة يف سـت واليـات بالـصالحية الالزمـة لكفالـة تقـدمي                   )سول دو
ــز اضــطالع       ــسانية؛ وتــدريب جمموعــات الــشباب يف ســبع واليــات لتعزي اخلــدمات بطريقــة إن

 .األطفال واملراهقني بدور رائد
 وسَّعت احلكومة االحتادية نطاق برنامج األعمال املتكاملة للتـصدي          ٢٠٠٦ومنذ عام    

 بلديــة أخــرى يف  ٥٦كــي ميتــد إىل  للعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال واملــراهقني يف الربازيــل ل     
ارايبــا أمازونــاس وإيكــر وروراميــا وســيارا وب(واليــة جــرى فيهــا تنفيــذ مــشروعات رائــدة   ١١

باإلضـافة إىل واليـة ماراهنـاو، مـع األخـذ يف      ) وباهيا ومـاتو غروسـو دو سـول ومينـاس غـرياس      
 - ١٢٤٢٧ ورقـم    ١٢٤٢٦االعتبار باتفاق احلل الودي الذي اسـتهدف إهنـاء القـضيتني رقـم              

ام جلنـة حقـوق اإلنـسان املـشتركة         أم اللتني رفعتا    -األوالد الذين جرى إخصاؤهم يف ماراهنوا       
وانتفـع  . بلدان األمريكية التابعة ملنظمة الدول األمريكية؛ وواليـة ريـو غرانـدي دو نـوريت     بني ال 

، ٢٠٠٧وحبلـول هنايـة عـام       .  مـن األطفـال واملـراهقني      ٥ ١٦٥ ٦٢١هبذا الربنامج ما جمموعـه      
جيري توسيع نطاق الربنامج لكـي يـشمل واليـات ريـو دي جـانريو ورونـدونيا وبـارا مبقتـضى                     

 .افق عليها اجمللس الوطين املعين حبقوق األطفال واملراهقنيالقرارات اليت و
وتتضمن املبادرات اليت اختذت يف إطار الربنامج خدمـة إبـالغ هاتفيـة وطنيـة ملكافحـة                  

ــراهقني   ــال واملـ ــتغالل اجلنـــسي لألطفـ ــة National Dial Denunciation 100االسـ ، وهـــي خدمـ
وينفذ هذا الربنـامج عـن طريـق األمانـة     . يليةلربازاتصال هاتفية جمانية متاحة يف مجيع الواليات ا       

ــشراكة مــع     ــسان بال ، ومرجــع Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobrás)اخلاصــة حلقــوق اإلن
والغـرض مـن   . األطفال واملراهقني، مركز الدراسات واإلجراءات، وهـو منظمـة غـري حكوميـة      

وتــشري التقــارير . قــف حدوثــهالربنــامج تلقــي تقــارير عــن العنــف ضــد األطفــال واملــراهقني وو 
 يف املائة من أصـل أفريقـي        ٥٣ - يف املائة من الضحايا      ٧٢اخلاصة إىل أن النساء يشكلن نسبة       

ــة مــن البــيض ٤٢ و ــار .  يف املائ  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول و٢٠٠٣مــايو /وفيمــا بــني أي
 .بلد بالغ من مجيع أحناء ال٢٧ ٠٠٠تلقت خدمة االتصال اهلاتفي املباشر أكثر من 

 
 أن تقرير اللجنة الربملانية املشتركة لتقصي احلقـائق        )٣٣صفحة  (وورد يف التقرير     - ٦

عــن االســتغالل التجــاري لألطفــال واملــراهقني كــشف طــرق االجتــار بالفتيــات والفتيــان،    
 شخــصا ٢٥٠وتــضمن نتــائج التحقيــق يف االدعــاءات باالســتغالل، وأورد أمســاء حــوايل   

مـا هـو عـدد األشـخاص املـشتبه فـيهم الـذين         .الستغالل اجلنسييشتبه تورطهم يف جرمية ا
  قدموا للمحاكمة وأدينوا؟
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تتابع اجلبهة الربملانيـة للكـونغرس الـوطين للـدفاع عـن األطفـال واملـراهقني اإلجـراءات                   
، بنـاء علـى     ٢٧القضائية اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام لكـل مـن الوحـدات االحتاديـة الــ                  

مـن   فـردا    ٢٥٠توصلت إليهـا جلنـة التحقيـق الربملانيـة املـشتركة، مبـا يف ذلـك اهتـام                   النتائج اليت   
ومـن املتوقـع أن تقـدم اللجنـة     . شتبه يف تـورطهم يف االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني            امل

وجتـدر اإلشـارة إىل أن دسـتور        . ٢٠٠٧النتائج الـيت توصـلت إليهـا يف الفـصل األول مـن عـام                
وبالتايل، تقع مسؤولية توجيـه االهتـام       .  االعتماد املتبادل بني فروع احلكومة     الربازيل ينص على  

على عاتق مكاتب املدعي العام للدولة، بينما تقع مسؤولية االدعاء على عاتق سـلطات الدولـة               
 .القضائية
علــى صــعيد احلكومــة االحتاديــة جــرى توســيع نطــاق برنــامج        أنــه وجيــدر التأكيــد   

Sentinelaــة إىل األطفــال مــن ضــحايا االســتغالل     الــذي يقــدم ا ملــساعدات النفــسية االجتماعي
، ٢٠٠٦ مدينـة يف عـام       ١ ١١٤، حبيث تـشمل     ٢٠٠٥ بلدية عام    ٣٠٠اجلنسي والذي غطى    

 .٢٠٠٣ يف املائة منذ عام ٥١٨بينما زادت ميزانيته بنسبة 
 
ذي ما هو عدد الفتيات اللوايت استفدن من برنـامج القـضاء علـى عمـل الطفـل الـ                   - ٧

سيما من حيث  ، وما هو األثر العام هلذا الربنامج، وال)٣٣صفحة  (ورد ذكره يف التقرير
 ؟ألطفالمنع عمل ا

ــة ومكافحــة اجلــوع انتفعــت      ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــامج ٥٠ ٧٨٨وفقــا ل ــاة بربن  فت
 فتـاة ممـن حتـررن مـن عمالـة      ٢٧٢ ٧٠١، بينمـا انتفعـت    )١املرفـق   (القضاء على عمـل الطفـل       

 ).٢املرفق  ([Bolsa Familia]فال بربنامج األسرة الكبرية األط
ــضمن تو  ــآت ــي    اث ــا يل ــى عمــل الطفــل م ــضاء عل ــامج الق ــدقع : ر برن ــر امل  ،ختفــيض الفق

 ، وحتسني حالة املواد الغذائية والتغذية لألسـر الـيت تقـدم إليهـا املـساعدة               ،والتفاوت االجتماعي 
يها أطفـال ومراهقـون والـيت تتلقـى املـساعدة           والعمل االجتماعي والتثقيفـي مـع األسـر الـيت لـد           

التعـرف علـيهم وتـسجيلهم    عـد   وإهناء عمل األطفال واملراهقني واسـتغالهلم ب    ،مبقتضى الربنامج 
ــة     ــة االحتادي ــة للحكوم ــربامج االجتماعي ــسجل املوحــد لل ــراهقني   ،يف ال ــال وامل  وحــضور األطف

نامج القضاء على عمل الطفـل بنـسبة   ربل) بعد ساعات الدراسة  (األنشطة االجتماعية والتثقيفية    
إمكانيـة الوصـول إىل األنـشطة الثقافيـة         ، و  وتدعيم صالت األسرة واجملتمع احمللـي      ، يف املائة  ٨٥

وجيـري تأكيـد توجيـه      . والرياضية والتروحيية اليت تستهدف التنمية الكاملة لألطفال واملـراهقني        
من خالل نظام الرفـاه االجتمـاعي املوحـد          والرقابة االجتماعية    ،املصفوفة االجتماعية واألسرية  

 .الذي يشارك فيه برنامج القضاء على عمل الطفل
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 رأةالعنف ضد امل  
 املتعلــق ٤٥٥٩/٢٠٠٤يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كــان مــشروع القــانون   - ٨

 ٢٠٠٤نـوفمرب   /الذي عرض على الكونغرس الوطين يف تشرين الثـاين         و بالعنف ضد املرأة  
التوجيهيـة للـسياسات العامـة    ئ  املبادذات الصلةدى اتباع مجيع اهليئات قد اعتمد وعن م 

  .٣٥صفحة واألعمال املتكاملة املشار إليها يف 

ــوال دا ســيلفا القــانون      ــويس إناســيو ل ــرئيس ل أغــسطس / آب٧ يف ١١٣٤٠اعتمــد ال
وحيــث أن هــذا القــانون أِعــدَّ بــشكل دميقراطــي ووافــق عليــه الكــونغرس الــوطين          . ٢٠٠٦

 وتكيف اهليئات املشاركة نفسها وفقـا للخطـوط اإلرشـادية اجلديـدة مـن               ،نفذمجاع، فهو يُ  باإل
 .أجل معاجلة العنف ضد املرأة

 املعروف بقـانون ماريـا دا بينـها تكرميـا لـصيدلية وقعـت مـرتني                 ،وهذا التشريع اجلديد   
وتتـراوح  . ضحية حملاولة قتل من جانب زوجها، إجنـاز رئيـسي للنـساء الـاليت يتعرضـن للعنـف                 

 مـن طـرد املعتـدي مـن األسـرة املعيـشية، إىل حظـر اقترابـه مـن                    -التدابري مـن حالـة إىل أخـرى         
الزوجة واألطفـال املعتـدى علـيهم، إىل حـق املـرأة يف اسـتعادة املمتلكـات وإبطـال التـوكيالت                     

، مثـل   ويتيح القانون أيضا تـدابري الرفـاه االجتمـاعي        . اليت قد تكون قد أصدرهتا لصاحل املعتدي      
ــة        ــصعيد االحتــادي وصــعيدي الوالي ــى ال ــاه االجتمــاعي عل ــرامج الرف ــرأة يف ســجل ب إدراج امل

 .والبلدية
وقبـل إصـدار هـذا القــانون، كانـت جـرائم العنـف املنـــزيل واألسـري ضـد املـرأة تعتــرب           

وكانت جتري حماكمتها أمام حماكم جنائية خاصة، مع مـشاجرات اجلـريان أو             “ أقل عدوانية ”
أمــا القــانون اجلديــد فيعتــرف بالعدوانيــة . وحــوادث املــرور، ضــمن غريهــا مــن اجلــنحالــشارع 

الشديدة للعنف املنـزيل وينص على أن تنظر حماكم العنف املنـزيل واألسري ضد املـرأة يف هـذه                 
وأوجــد . حمــاكم العــدل يف الواليــات والعاصــمة اجلــرائم، وهــي احملــاكم الــيت أنــشئت يف ظــل   

 وهو تصنيف العنف املنـزيل واألسري ضد املـرأة بوصـفه انتـهاكا حلقـوق               القانون ابتكارا آخر،  
 . وتصنيف العنف النفسي بوصفه شكال من أشكال العنف،اإلنسان
وقد أصدرت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، وهـي جـزء مـن مكتـب الـرئيس، دعـوة               

احتــادات لكــي تتقــدم أو املؤســسات اجلامعيــة املنظمــة يف /عامــة إىل املنظمــات غــري احلكوميــة و
 ).قانون ماريا دا بينها (١١٣٤٠مبقترحات إلنشاء مرصد ملراقبة تنفيذ وإنفاذ القانون 

وجيب أن حيظى املرصد باالستقالل الذايت وستكون مهمتـه مراقبـة ورصـد تنفيـذ هـذا                  
ــرأة     . القــانون وإنفــاذه  ــوطين حلقــوق امل ــاجمللس ال ــة ب وســيكون للمرصــد صــلة سياســية وهيكلي
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 مدخالت لتحسني السياسات العامة اليت تتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة، حبيـث تتـسق مـع              وسيقدم
 .اتفاقية بيليم دو بارا وتوصيات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
يرجى تقدمي معلومات عن أثر الدراسة االستقصائية اليت أجرهتـا الربازيـل يف إطـار                - ٩

 عن صحة املـرأة والعنـف العـائلي ضـد املـرأة الـيت أعـدهتا منظمـة                   الدراسة املتعددة األقطار  
 .الصحة العاملية وذلك من حيث اعتماد سياسات جديدة وغريها من التدابري

استمرت الدراسة االستقصائية، مثلها مثـل املبـادرات واحلمـالت والدراسـات اجلاريـة               
نـف ضـد املـرأة بوصـفه مـسألة مـن       األخرى، يف تأكيـد حاجـة الربازيـل إىل املعاجلـة احلامسـة للع            

ولقيت الدراسة االستقـصائية ترحيبـا شـديدا يف الربازيـل، فنـشرهتا             . مسائل الصحة العامة أيضا   
.  وأثنـت عليهـا    ،الصحف الوطنية والصحافة اإلقليمية واملعاهد والوكاالت املتصلة هبذه املسألة        

لصحة الربازيلية، وخباصـة يف اجملـال       وكان هلذه الدراسة االستقصائية أثر إجيايب أيضا يف وزارة ا         
 .التقين املكرس لصحة املرأة

 
 ٢٠٠٣مــارس /بإنــشاء مكتــب ألمــني املظــامل يف آذار ) ٣٦صــفحة (أفــاد التقريــر  - ١٠

 التمييـز   ادعـاءات هبـدف تنـاول     ) القـسم الثالـث   ،  ٣املـادة    (٤٦٢٥مبوجب املرسوم رقـم     
املتعلقة بالتمييز والعنف ضد املـرأة   والشكاوى االدعاءاتما هو عدد  .والعنف ضد املرأة

ذا اهليئـات املختـصة للتحقيـق فيهـا، ومـا         كل مـن    اليت تلقاها مكتب أمني املظامل وأحاهلا إىل        
  ؟قضايا تلك الكان مآل

 جمموع الشكاوى حسب السنة
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
٣٥١ ٣٦٤ ٢٢٤ ٨٦ 
 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان-ة األمانة اخلاصة لسياسات املرأ/أوفيدوريا :املصدر 
  

ــام          ــة إىل مكتــب أمــني املظــامل ع ــشكاوى املقدم جتــدر اإلشــارة إىل أن نقــص عــدد ال
 خدمــة وهــي. ١٨٠أطلــيب رقــم   - النــسائيةالــسنترال  كــان يرجــع إىل إدخــال خدمــة ٢٠٠٦

 .هاتفية جمانية ملساعدة النساء يف حاالت العنف
شخـصية  ، كانت معظم املـساعدات       عندما أنشئ مكتب أمني املظامل     ٢٠٠٣ويف عام    

وجـاءت معظـم طلبـات املـساعدة        ).  يف املائـة   ٢٠,٩٣ (اهلاتفوعن طريق   )  يف املائة  ٣٢,٥٦(
 يف ١٧,٤٤ (اجلنوبيـة الـشرقية   تتبعهـا املنطقـة     )  يف املائـة   ٣٣,٧٢ (الغربيـة الوسـطى   من املنطقـة    

، يليـه   ) يف املائـة   ٥٦,٩٨( االلتمـاس ساعدات مـن خـالل       املـ  بغالبا ما كان جيري طل    و). املائة
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م املــسائل املطالبــة االجتماعيــة والقــضائية باحلــصول  هــوكانــت أ).  يف املائــة٣٣,٧٢ (اإلبــالغ
ــى  ــة عل ــوق االجتماعي ــة٣٢,٥٦( وضــماهنا احلق ــضمان   )  يف املائ ــاإلجراءات وال ــق ب ــا يتعل فيم

 يف ١١,٦٣(بــصفة عامــة العنــف االجتمــاعي والــضعف االقتــصادي واالجتمــاعي، يلــي ذلــك  
ــةامل ــسي، إخل ) (ائ ــدين، اجلن ــة، )الب ــل     والعمال ــشريع العم ــي وت ــالتحرش األخالق ــق ب ــا يتعل ، فيم

والتوظيف يف سوق العمل، ضمن مسائل أخرى؛ واحتلت املـسألتان األخريتـان املركـز الثالـث      
 يف ٨,١٤ (والقتــل)  يف املائــة٨,١٤ (العنــف العــائليوشــغلت حــاالت . يف طلبــات املــساعدة

 مــسائل التمييــزأمــا ).  يف املائــة٤,٦٥ (التــشريعاملركــز الرابــع يلــي ذلــك  بــصفة عامــة ) املائــة
أو القائم على أساس العنصر أو اللـون أو األصـل العرقـي أو التوجـه اجلنـسي        )  يف املائة  ٣,٤٩(

فكـان مركزهـا الـسادس بينمـا        ) يف املائـة   ٣,٤٩ ( باألشـخاص  االجتـار غري ذلك، باإلضـافة إىل      
 .أقل تكررا)  يف املائة٢,٣٣ (لصحةباكانت املسائل املتعلقة 

 يف  ٤٥,٠٩(الربيـد اإللكتـروين      قدمت معظم املساعدات عـن طريـق         ٢٠٠٤ويف عام    
ومرة أخرى، جاءت معظـم طلبـات املـساعدة مـن املنطقـة             ).  يف املائة  ٢١,٨٨( واهلاتف   )املائة

ــة الوســطى  ــة٣٤,٣٨ (الغربي ــشرقية واملنطقــة )  يف املائ ــة ال ــة يف امل٢٩,٤٦ (اجلنوبي ــا ). ائ وغالب
 اإلبـالغ وتلـى ذلـك     ).  يف املائـة   ٣٩,٧٣ (االلتماس كان جيري طلب املساعدات من خالل      ما
 يف  ٢٥( وضـماهنا    احلقوق االجتماعيـة  وكانت أهم املسائل احلصول على      ).  يف املائة  ٢٧,٢٣(

ال  اللـــذان احـــت،) يف املائـــة٨,٩٣ (والعمالـــة)  يف املائـــة٩,٨٢ (العنـــف العـــائليتبعهـــا ) املائـــة
 ،) يف املائـة   ٨,٠٤ (والعنـف  ،) يف املائـة   ٨,٠٤ (والتمييـز املركزين الثالث والرابع على التـوايل،       

 .واحتل كل منهما املركز اخلامس
 يف  ٥٩,٠٧ (الربيـد اإللكتـروين   ، قدمت معظم املساعدات عن طريق       ٢٠٠٥ويف عام    

ساعدة مـن املنطقـة   وجـاءت معظـم طلبـات املـ    ).  يف املائـة ١٨,٤١ (اهلـاتف وعـن طريـق     ) املائة
وغالبـا  ).  يف املائـة   ٢٤,٤٥ (الغربيـة الوسـطى   تليها املنطقة   )  يف املائة  ٣٠,٤٩ (اجلنوبية الشرقية 

ــن خــالل       ــساعدات م ــب امل ــان جيــري طل ــا ك ــاس م ــة٣٩,٢٩(االلتم ــه )  يف املائ ــالغتبع  اإلب
 يف ١٧,٥٨ ( املركـز الثـاين    بـاحلقوق االجتماعيـة   واحتلت املسائل املتعلقـة     ).  يف املائة  ٢٢,٢٥(

 يف ١٠,٤٤( املركــز الرابــع والعنــف)  يف املائــة١١,٢٦( املركــز الثالــث التمييــزواحتــل ) املائــة
 ). يف املائة٧,٩٧( املركز اخلامس والعنف العائلي) املائة

 يف  ٦٠,٩٧ (الربيـد اإللكتـروين   ، قدمت معظم املساعدات عن طريق       ٢٠٠٦ويف عام    
 اجلنوبيـة الـشرقية   جاءت معظم طلبات املساعدة من املنطقـة        و)  يف املائة  ٨,٨٣ (واهلاتف) املائة

وغالبـا مـا كـان جيـري        ).  يف املائـة   ١٩,٦٦ (الغربيـة الوسـطى   تلتها املنطقـة    )  يف املائة  ٣٢,٦٧(
ــن خــالل   ــساعدات م ــب امل ــة٥١,٥٨ (االلتمــاس طل ــالغ)  يف املائ ــة١٦,٢٤ (واإلب ).  يف املائ
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بوصـفها مـسألة هامـة،    )  يف املائـة ١٢,٥٤(اين  املركـز الثـ    احلقـوق االجتماعيـة   واحتلت مسائل   
 اللــذان احــتال املركــزين الثالــث ،) يف املائــة٩,٤٠ (والعمالــة)  يف املائــة١٠,٨٣ (العنــفتبعهــا 

)  يف املائـة ٦,٨٤ (والـصحة )  يف املائـة ٨,٥٥ (التـشريع والرابع علـى التـوايل؛ واحتلـت مـسائل       
 والعنـف العـائلي   )  يف املائة  ٥,٩٨ (التمييزل   بينما احت  ؛املركزين اخلامس والسادس على التوايل    

 .املركزين السابع والثامن) يف املائة ٥,٧٠(
تبني اجلـداول الـسنوية    (٣ويف مجيع هذه السنوات، كما يتضح من اجلداول يف املرفق        

مــسائل ”، حتتــل فئــة )الطلــب حــسب املنطقــة واألصــل والــسمات، والتــصنيف حــسب املــسألة
 االضـطهاد الـسياسي، والتـدخل يف        -وهذه الفئـة تـضم مـسائل خمتلفـة          . املرتبة األوىل “ أخرى

 .اهليئات احلكومية، وطلبات النشر، وتصفية املشاريع، إخل
 ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان ١٧ أكملـت يف   ١٨٠رقم  أطليب  ومن اجلدير بالذكر أن خدمة       

. ٢٠٠٥مرب  نـوف / ساعة بعد فترة تنفيذ بدأت يف تشرين الثـاين         ٢٤عامها األول من العمل ملدة      
ــة طلــب معلومــات عــن املــسائل        ــساء االتــصال باجملــان مــن أي هــاتف يف البلــد بغي وميكــن للن

 .القانونية ودوائر الشرطة املتخصصة، والعيادات الصحية، واملآوى، إخل
ويعمــل ســنترال اهلــاتف علــى حنــو ســري ويــسجل املكاملــات املعنيــة بالعــدوان البــدين     

ش اجلنـسي واألخالقـي، واالعتـداء البـذيء، واالغتـصاب،           والنفسي، والعنف اجلنسي، والتحر   
 .واالجتار بالنساء ألغراض االستغالل

وتبني اإلحصائيات أن برينامبوكو هي الوالية اليت حتتوي علـى أكـرب عـدد مـن النـساء                   
والتقـارير الـشهرية عـن املـساعدات املقدمـة ترسـل إىل مكاتـب التنـسيق والنـصح           . الاليت ُيقتلن 
أما يف الواليات اليت ال توجد هبـا هـذه املكاتـب،            . اتبلديمن ال  ١١٠ والية و    ١٥ النسائية يف 

 .فترسل الوثائق إىل حكومة الوالية ومكتب املدعي العام وإدارات األمن
 

على غرار ما ذكرت املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه                     - ١١
)E/CN.4/2006/61(   إىل ٢٠٠١ األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان يف عـام           ، أشارت جلنة البلدان  

يرجـى ذكـر    .‘‘عـدم قيـام الدولـة بعمـل فعـال فيمـا يتـصل مبحاكمـة املعتـدين وإدانتـهم          ’’
تقوم به الدولة الطرف كرد على هـذا التقيـيم، مبـا يف ذلـك البيانـات املتعلقـة مبحاكمـة                      ما

 .وإدانة مرتكيب العنف ضد املرأة
 اخلطة املتعددة السنوات ميزانية حمددة حملاربة العنـف         ، عندما تضمنت  ١٩٩٨منذ عام    

وجرت املوافقة علـى مـشاريع بإنـشاء      . ضد املرأة جرى تنفيذ أعمال فعالة لتحقيق هذا الغرض        
مآوى وتـدريب الـوكالء العـامني علـى القـضايا اجلنـسانية، وخباصـة رؤسـاء الـشرطة يف دوائـر                      

 .فعني العامنيالشرطة املتخصصة يف القضايا النسائية واملدا
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، وبتويل احلكومة اجلديدة وإنـشاء األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة،      ٢٠٠٣ومنذ عام    
جرى توسيع نطاق برامج التدريب وزاد الـدعم املقـدم إىل املـآوى ومراكـز اإلحالـة وُوضـعت                   
اخلطة الوطنية حملاربة العنف ضد املـرأة، ممـا مجـع املبـادرات الـسابقة حتـت مظلـة واحـدة أوسـع                

 .نطاقا
ــق بالتوصــية          ــدابري تتعل ــة اعتمــدت ت ــة الربازيلي ــذكر أن الدول ــن اجلــدير بال  ٥٤/١وم

ــة حلقــوق اإلنــسان يف    ١٢٠٥١القــضية املتعلــق بواإلشــعار  ــة البلــدان األمريكي ــوارد مــن جلن  ال
، حيـث أن حكومـة الربازيـل تـستجيب دائمـا      )قضية ماريـا دا بينـها    (٢٠٠١أبريل  /نيسان ١٦

ــإجر  ــة ب ــة إغــالق القــضية موضــع النظــر   هلــذه اللجن وكانــت إحــدى . اءات جيــري تنفيــذها بغي
وحتقـق هـذا    . توصيات اللجنة تدعو إىل سـن تـشريع خـاص مـن أجـل ردع العنـف ضـد املـرأة                    

وبفضل التقـدم احملـرز يف املفاوضـات الـيت شـارك فيهـا              . ٢٠٠٦ عام   ١١٣٤٠القانون  بإصدار  
واحلكومـة االحتاديـة،   ) يث جـرى االنتـهاك  ح(مقدمو االلتماسات، وهم الضحية ووالية سيارا       
 .، وبالتايل تغلق هذه القضية٢٠٠٧فمن املرجح أن يوقع األطراف اتفاقا بنهاية عام 

بع األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة       اوفيما يتعلق باألمانـة اخلاصـة حلقـوق اإلنـسان، تتـ            
لبلــدان األمريكيــة مخــس قــضايا أخــرى للعنــف ضــد النــساء الربازيليــات، وتــضطلع اآلن جلنــة ا 

حلقوق اإلنسان بالنظر يف هذه القضايا، إال أنه مل جير بعد التوصل إىل موقف رمسـي بـشأن أي        
ــة اخلاصــة لــسياسات املــرأة تبــذالن مــا يف     . منــها ــة واألمان وعلــى أي حــال فاحلكومــة الربازيلي

يا وسـعهما لتكثيــف اإلجــراءات الـيت تــستهدف ردع العنــف ضـد املــرأة بغيــة منـع عــرض قــضا    
 .جديدة على حماكم حقوق اإلنسان

وبالنسبة ملا تـضطلع بـه الدولـة مـن أجـل االسـتجابة إىل هـذه املـسألة، أي فيمـا يتعلـق                   
بتنفيذ القانون، مبا فيه من بيانات عن حماكمة وإدانة مرتكيب العنف ضد املـرأة، تنبغـي اإلشـارة             

وبالتايل تعرض جـرائم انتـهاك      . إىل أن الدستور االحتادي الربازيلي يؤكد الفصل بني السلطات        
حقوق املرأة على حماكم الواليات، وقد تصل يف هناية املطاف إىل حمكمـة العـدل العليـا، وهـي                   

 .آخر حمكمة قضائية
 ٢٠٠٧مــارس / آذار٦وكـذلك، جتــدر اإلشـارة إىل موافقــة اجمللــس الـوطين للعــدل يف     

تـشكل حمـاكم تتخـصص يف قـضايا      اليت تنص على أنه ينبغي حملـاكم العـدل أن   ٩على التوصية   
، وهو قانون ماريا دا بينها، يتيح إنـشاء         ١١٣٤٠والقانون  . العنف املنـزيل واألسري ضد املرأة    

 .حمــاكم متخصــصة تقــدم املــساعدة إىل النــساء الــاليت يقعــن ضــحايا للعنــف املنـــزيل واألســري  
ا بيانـات إحـصائية     ه ينبغي للمحاكم أن تـدرج يف مـصارف بياناهتـ          أنوتنص التوصية أيضا على     
 تقدمي دورات دراسية متعددة التخصصات عـن حقـوق اإلنـسان            توىلعن العنف املنـزيل، وأن ت    
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والعنــف اجلنــساين للقــضاة املــؤهلني، فــضال عــن إدراج الــسلطة القــضائية ضــمن اخلــدمات          
 .األخرى لشبكة املساعدات النسائية

 الالزمة جلمع البيانـات اإلحـصائية       وجتدر اإلشارة أخريا إىل أن الواليات تتخذ التدابري        
 الـــصادر عـــن معهـــد ملـــف املـــرأةخ َسومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك ُنـــ. عـــن العنـــف ضـــد املـــرأة

ــو ــام   دي ري ــن الع ــانريو لألم ــرائم       . ج ــن ج ــات ع ــواد ومعلوم ــى م ــوع عل ــذا املطب ــوي ه وحيت
القتـل  االغتصاب واالعتداءات البذيئة العنيفة واإلصابات البدنيـة الـشائنة، فـضال عـن حـوادث                

 بيانـات  ملـف املـرأة   العـدد األول مـن    تـضمن وي. والتهديد اليت تقع النساء ضحايا هلا يف الوالية       
 .٢٠٠٦ العدد الثاين بيانات تتعلق بعام تضمن، بينما ي٢٠٠٥ و ٢٠٠٤تشري إىل عامي 

 
 احلياة السياسية والعامة  

 الكــونغرس يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن مناقــشة مــشاريع القــوانني يف    - ١٢
  املتعلـق باحلـصص  ١٩٩٧سـبتمرب  /أيلول ٣٠ املؤرخ ٩٥٠٤الوطين لتعديل القانون رقم     

 .)٤٢صفحة (
 يف اإلطـار  ٩٥٠٤/١٩٩٧حـول إدخـال تعـديالت علـى القـانون           ا  جترى املناقشة حالي   

ويتـيح اإلصـالح الـسياسي فرصـة        . األعرض نطاقا لإلصالح املقترح للنظام السياسي الربازيلـي       
ومبعــىن أوســع نطاقــا، يتــضمن هــذا اإلصــالح . جــراء تغــيريات يف العمليــات الــسياسيةفريــدة إل

استعراض عالقات القوة بني الدولة واجملتمع، والقواعد التشغيلية لألحزاب الـسياسية، واملعـايري        
اليت حتكم االنتخابات وعمليات صنع القرار، كما يتضمن املراقبة العامة للميزانيـة، وامتيـازات              

ــه  اإلذاعــة ــة إدخــال  .  والتلفزيــون، واهليكــل القــضائي وســري العمــل في ويتــيح اإلصــالح إمكاني
التحــسينات وإضــفاء الــصبغة الدميقراطيــة علــى النظــام الــسياسي وأشــكال املــشاركة والتمثيــل   

 .السياسيني
هــو ) ٥٢٦٨/٢٠٠١املرفــق مبــشروع القــانون    (٢٦٧٩/٢٠٠٣ومــشروع القــانون   

ــضم أكــرب    ــذي ي ــرح ال ــشريع املقت ــة اخلاصــة لإلصــالح     الت  عــدد مــن املواضــيع، كمــا أن اللجن
ويـدعو مـشروع    . السياسي وافقت عليه، وهي اللجنة اليت أقيمت خصيصا ملعاجلة هذه املسألة          

القانون هذا إىل إحداث تغيريات يف أحكـام مدونـة االنتخابـات، وقـانون األحـزاب الـسياسية،                 
 .والقانون االنتخايب

ــتغريات املتوق   ــة وال يزيــد عــن  ٣٠ عــن ختــصيص مــا ال يقــل : عــةوفيمــا يلــي ال  يف املائ
يف املائة من املراكز ملرشحي كل من اجلنسني يف القوائم املقدمة مـن كـل حـزب أو جتمـع                     ٧٠

اليت سـبق أن وافـق عليهـا احلـزب أو       ) املغلقة(سياسي، ومراقبة احلصص اجلنسانية على القائمة       



CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1  
 

07-33247 19 
 

ني يف مركـز واحـد علـى األقـل مـن كـل ثالثـة        االحتاد حبيـث جتـري كفالـة التنـاوب بـني اجلنـس          
 يف املائـة    ٣٠ يف املائـة أو      ٢٠، وختـصيص مـا ال يقـل عـن           ٥٠-٥٠ التنـاوب بنـسبة      ومراكز، أ 

مــن وقــت اإلعــالن اجملــاين للحــزب يف اإلذاعــة والتلفزيــون لتعزيــز املــشاركة الــسياسية للنــساء   
مـن  [ يف املائـة،     ٢٠األدىن، وهـو     يف املائة مـن احلـد        ٣٠والدعاية هلا، وختصيص ما ال يقل عن        

املخصـــصة للمؤســـسات أو املعاهـــد احلزبيـــة للقطاعـــات احلزبيـــة املكرســـة لتـــشجيع  ] املـــوارد
 ). يف املائة من التمويل احلزيب٦ما يعادل (املشاركة النسائية واملساعدة على تنميتها 

ــا      ــة وتعميقه ــز الدميقراطي ــسية لتعزي ــيح اإلصــالح فرصــة رئي ــاج الــ ،ويت سياسي  واإلدم
وبغيــة تعميــق هــذه املناقــشة، جــرى اختيــار املــشاركة الــسياسية    . للقطاعــات الناقــصة التمثيــل 

للمــرأة كمــسألة مــن املــسائل الرئيــسية الــيت جتــري دراســتها أثنــاء انعقــاد املــؤمتر الــوطين الثــاين    
 .٢٠٠٧أغسطس /لسياسات املرأة، املزمع عقده يف آب

 
 ٢٠٠٧ - النساء يف مراكز السلطة يف الربازيل

 اجملموع  الرجال  النساء 
 يف املائة١٠٠ نسبة مئوية دداالع  نسبة مئوية العدد السلطة التنفيذية
 ٨١  ٨٧,٦٦ ٧١  ١٢,٣٤ ١٠ جملس الشيوخ
 ٥١٣  ٩١,٢٣ ٤٦٨  ٨,٧٧ ٤٥ جملس النواب

 ١ ٠٥٩  ٨٨,٣٩ ٩٣٦  ١١,٦١ ١٢٣ مجعيات الواليات
 ٥١ ٨٠٨  ٨٧,٣٥ ٤٢ ٢٥٢  ١٢,٦٥ ٦ ٥٥٦ جملس املدينة

   
 ٢٠٠٧ -النساء يف مراكز السلطة يف الربازيل 

 اجملموع  الرجال  النساء 
ةاملائ يف ١٠٠ نسبة مئوية العددا  نسبة مئوية العدد السلطة التنفيذية
 ١  ١٠٠ ١  - - رئيس اجلمهورية

حكومة الوالية ومنطقة العاصمة    
 ٢٧  ٨٥,١٩ ٢٣  ١٤,٨١ ٤ االحتادية

 ٥ ٥٥٩  ٩٢,٤٨ ٥ ١٤١  ٧,٥٢ ٤١٨ حكومة البلدية
   

 إجـراءات ما هو عدد املرشحات من النساء اللوايت حضرن حلقات العمـل بـشأن               - ١٣
 املــرأة  لــسياساتاصــةبنــاء قــدرات النــساء املرشــحات، وهــي حلقــات نظمتــها األمانــة اخل 

 املـشاركة   تعزيـز  حيـث     مـن  هذههو األثر الذي أحدثته حلقات العمل         وما ،)٤٢صفحة  (
 السياسية للنساء؟
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ال توجد لدينا معلومـات عـن عـدد النـساء املرشـحات اللـوايت حـضرن حلقـات عمـل                      
واألمانـة  . بناء القـدرات، وهـي احللقـات الـيت عقـدت برعايـة األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة                    

 العمل هذه فنـرى أنـه       وفيما يتعلق بأثر حلقات   . تعقد بنفسها أنشطة بناء القدرات بل متوهلا       ال
 .أثر بسيط حىت اآلن

ــه مــن         ــرأة أن ــسياسات امل ــوطين ل ــرأة واجمللــس ال ــسياسات امل ــة اخلاصــة ل وتعتقــد األمان
الضروري إجراء مناقشة مستمرة وأكثر تعمقا حـول هـذه املـسألة، وقـد دعامهـا هـذا االعتقـاد                    

 .الثاين لسياسات املرأةإىل اعتماد تلك املناقشة بوصفها السمة الرئيسية للمؤمتر الوطين 
 

عدد النساء اللوايت يلتحق بالسلك الدبلوماسي ” أن )٤٧صفحة  (ورد يف التقرير - ١٤
 النــساء اللــوايت يعملــن يف الــسلك غالبيــة”، كمــا ذكــر فيــه أن “قــد تراجــع بــصورة طفيفــة

يرجــى تقــدمي  .“ة املهنيــمــن حيــث الترقيــةالدبلوماســي ال يــبلغن ســوى مــستوى متوســط  
شاركة املـرأة يف    بالنـسبة ملـ   تكـافؤ   لتعزيـز ال   عما إذا كانت قد اختـذت أيـة تـدابري            معلومات
 .، مبا يف ذلك يف املستويات العلياالدبلوماسيةاخلدمة 

ــسلك         ــساء يف ال ــدد الن ــادة ع ــدابري حمــددة لزي ــة إىل اآلن ت ــة الربازيلي مل تعتمــد احلكوم
مـن الـنص    (٤٧الـواردة يف صـفحة   وجتدر اإلشـارة مـع ذلـك، إىل أن املعلومـات          . الدبلوماسي
، اليت جـاء    ٢٠٠٥أبريل  /من التقرير الدوري السادس املقدم من الربازيل يف نيسان        ) اإلنكليزي

. “عدد النساء اللوايت يلتحقن بالسلك الدبلوماسي قـد تراجـع بـصورة طفيفـة             (...) ”فيها أن   
بـار معـني لاللتحـاق العـام        والتراجع النسيب يف عدد النساء حدث يف اخت       . غري دقيقة إىل حد ما    

 إال أن نسبة النساء امللتحقـات بالـسلك الدبلوماسـي ظلـت ثابتـة منـذ             - ٢٠٠٣ أجري عام    -
ويف كــانون .  يف املائــة٢٠الثمانينــات، ورغــم اختالفهــا مــن عــام إىل آخــر فقــد ظلــت حــوايل  

وماسـيني   يف املائة من العدد اإلمجـايل للدبل ١٩,٩٩ شكلت النساء نسبة  ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 .الربازيليني
ورغــم ذلــك، فــال شــك يف أن احملافظــة علــى هــذه النــسبة طيلــة الــثالثني ســنة املاضــية    
. وقد زادت نسبة النساء من إمجايل عدد خرجيي الكليات زيادة كبرية يف هـذه الفتـرة               . مشكلة

ء وكان ينبغي أن تتضح هذه الظاهرة يف عـدد النـسا  . ٢٠٠٠بل جتاوزت نسبة الرجال يف عام  
 الوظيفيـــة األخـــرى، إال أن هـــذا يف الـــسلك الدبلوماســـي كمـــا كانـــت احلالـــة يف املـــسارات 

 .حيدث بعد مل
 نــسترعي االنتبــاه إىل أنوفيمــا يتعلــق بالدبلوماســيات الــاليت تعلــو مراكــزهن، ينبغــي    

) أرفع منـصب يف املـسار الـوظيفي     (العدد الكبري من النساء يف منصب وزير من الدرجة األوىل           
 مل تكــن نــسبة النــساء ٢٠٠٣وكمــا جــاء يف التقريــر، ففــي عــام . سنوات األربــع املاضــيةيف الــ
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وارتفعـت هـذه النـسبة حبلـول        .  يف املائة مـن إمجـايل عـدد الـوزراء مـن الدرجـة األوىل               ٦,١ إال
؛ ورغـم أهنـا مـا زالـت نـسبة ضـئيلة، فهـي تـشكل زيـادة                  يف املائة  ٨,٧ إىل   ٢٠٠٧مارس  /آذار

ويف هــذا الــصدد، ينبغــي أن نــسترعي االنتبــاه إىل تعــيني   . ثالث املاضــيةكــبرية يف الــسنوات الــ 
 .السفرية ماريا لويزا فيويت رئيسة لوفد الربازيل الدائم لدى األمم املتحدة

 
مــشاركة املــرأة ال تــزال مقيــدة إىل حــد ” أن )٤٣ و٤٢يف صــفحيت  (ن التقريــربــيَّ - ١٥

مـا هـي    ف .“ الـيت ُتـشغل بـالتعيني      ] احملـاكم  يف[ستوى  املـ  لرفيعـة ملناصـب ا  با فيما يتعلق كبري  
وبصورة خاصـة، مـا هـي التـدابري      أسباب هذه احلالة وكيف تنوي الدولة العضو معاجلتها؟

  اليت جيري تنفيذها لكفالة تعيني النساء يف تلك املناصب على قدم املساواة مع الرجال؟
ــيني        ــق التع ــن طري ــضاء ع ــستوى يف الق ــة امل ــشكل إحــدى  إن شــغل املناصــب الرفيع  ي

العقبات الرئيسية اليت تعترض سبيل شغل عدد أكرب من النساء تلك املناصب، حيـث أن تقليـد                 
وقــد اعتمــدت بعــض التــدابري إال أهنــا ال تكفــي للتغلــب علــى  . ســيادة الــذكور مــا زال ســائدا

. املقاومة اليت تشنها السلطة القضائية نفسها، ويتـضح ذلـك مـن حماولـة تعـيني حـصص للنـساء                   
 .التايل فقد كان وصول املرأة إىل هذه املناصب الرفيعة املستوى بطيئا جداوب

وبالرغم من ذلك، تنبغي اإلشـارة إىل أن رئيـسة احملكمـة العليـا االحتاديـة هـي الـوزيرة                     
إلني غريسي، وأن رئيس اجلمهورية عني مؤخرا القاضية ماريا اليزابيـث غوميـارايس أول امـرأة                

 .عليايف احملكمة العسكرية ال
 عدد القضاة

 اجملموع  الرجال  النساء 
ةاملائ يف ١٠٠ نسبة مئوية العدد  نسبة مئوية العدد السلطة القضائية

 ١١  ٨١,٨٢ ٩  ١٨,١٨ ٢ احملكمة العليا االحتادية
 ٣٢  ٨٥,٧٢ ٢٧  ١٤,٢٨ ٥ حمكمة العدل العليا

 ١٩  ٨٩,٤٨ ١٦  ١٠,٥٢ ٢ حمكمة العمل الكربى
 ٧  ١٠٠ ٧  صفر صفر مة االنتخابية الكربىاحملك

 ١٥  ٩٣,٤٤ ١٥  ٦,٦٦ ١ احملكمة العسكرية الكربى
  

واعتمــدت مــؤخرا األمانــة اخلاصــة لــسياسات املــرأة واجمللــس الــوطين لــسياسات املــرأة   
مبادرة هامة، وهي إدراج مشاركة املرأة يف مناصب السلطة كموضوع من املواضـيع الرئيـسية               

 .لوطين الثاين لسياسات املرأةيف املؤمتر ا
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 التعليم  

الثقافـة الـيت يهمـن عليهـا        ” الذي يفيد بأن     )٥٠صفحة   (التقييمبأخذا يف االعتبار     - ١٦
، مـا هـي التـدابري الـيت تتخـذها      “مـسار وظيفـي حمـدد   الـذكور توجِّـه الرجـال والنـساء حنـو      

 خليارات األكادميية واملهنية؟احلكومة أو تعتزم اختاذها لتصحيح هذا االجتاه وتعزيز تنويع ا
) ٢٠٠٤(فيما يتعلق مبسؤولية وزارة التعليم، تتضمن اخلطـة الوطنيـة لـسياسات املـرأة                

كهدف من أهدافها إدراج املبادئ التوجيهية املعنية بنوع اجلـنس والعنـصر واألصـل العرقـي يف          
التعلــيم أولويــة  أعطــت وزارة ٢٠٠٦ويف عــام ). ١٤-١-٢اإلجــراء (التعلــيم املهــين والــتقين  

 .لذلك، ويعود هذا بالتحديد إىل الفجوة املوجودة يف ذلك اجملال
حيـث أن املبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة سـبق أن أخـذت              (ومن وجهة نظر جنسانية حبتة       

، فإنـه تنفيـذا هلـذه       )١٠٦٣٩/٢٠٠٤ العنصري مبقتـضى القـانون       -يف اعتبارها العنصر العرقي     
للجنـة الوطنيـة املعنيـة برصـد وتنـسيق اخلطـة الوطنيـة لـسياسات                 ا ٢٠٠٦ يف عام    بدأتاملبادرة  
ــرأة ــرأة    ،امل ــسياسات امل ــة اخلاصــة ل ــالوعي   اإلضــطالع ب واألمان ــاء ب ــة باالرتق ــال املتعلق  .األعم

وتستهدف هذه األعمال املديرين املسؤولني عن أمانة التعليم املهين والتقين بوزارة التعلـيم بغيـة       
 .توعيتهم بأمهية اعتماد التدابري املتعلقة بنوع اجلنس

 يف هذا الصدد حماضرة عن نوع اجلنس وعالقته بتـدريب النـساء      وكان أحد األحداث   
ملهنــيني والتقنــيني يف املــؤمتر الــوطين املعــين بــالتعليم والرجــال ألقيــت علــى اإلداريــني واملعلمــني ا

وكـان أحـد    . ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٨ إىل   ٥املهين والتقين الذي عقـد يف برازيليـا مـن           
أهداف هذا احلدث دراسة املبادئ التوجيهية الوطنية للتعليم املهين والـتقين عـن طريـق تـشجيع                 

 .حوار تشارك فيه خمتلف الوكاالت املعنية
ومع ذلك، فحىت اآلن مل تصدر وزارة التعليم أية مبادئ توجيهية ومل تعلـن أيـة تـدابري             

ــتقين واملهــين وال يف      ــانوي وال ــيم الث ــاهج الدراســية واملمارســات يف مؤســسات التعل تتعلــق باملن
معاهــد التعلــيم العــايل، وهــي املبــادئ الــيت تــستهدف اإلقــالل مــن الفــصل اجلنــساين يف خمتلــف  

وجتـدر اإلشـارة إىل أن الواليـات والبلـديات واملـدارس       . الوظيفيـة املهنيـة واألكادمييـة     املسارات  
ــايري         ــاهج الدراســية حبيــث ختــضع للمع ــق بوضــع املن ــا يتعل ــع باالســتقالل فيم ــات تتمت واجلامع
واملبادئ التوجيهية العامة اليت وضعتها وزارة التعليم واجمللـس التعليمـي الـوطين مبقتـضى قـانون                 

 ).٩٣٩٤/١٩٩٦القانون (لتوجيهية للتعليم الوطين وأساساته املبادئ ا
وملعاجلة هذه املشكلة، اعتمدت وزارة التعليم باالشتراك مع األمانة اخلاصة لـسياسات             

املـرأة  ”و “ نـوع اجلـنس والتنـوع يف املدرسـة      ”املرأة، جمموعة مـن املبـادرات تتـضمن برنـاجمي           
 .“والعلم
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بنظــام إىل تأهيــل التربــويني  “ وع يف املدرســةنــوع اجلــنس والتنــ  ”ويهــدف برنــامج   
 الـصف الثـامن مـن        اخلـامس إىل   صفسـون الـصفوف الدراسـية مـن الـ         ن يدرّ املدارس العامـة ممـ    
، ويتعلــق هــذا التأهيــل مبــسائل نــوع اجلــنس، والتثقيــف اجلنــسي، واملــساواة    التعلــيم األساســي
 سـاعة علـى أسـاس     ٢٠٠تغرق  وجرى تنفيذ هذه الدورة الدراسية الـيت تـس        . العرقية والعنصرية 

جترييب يف بلديات بورتو فيلهو، يف روراميا؛ وسلفادور، يف باهيـا؛ ودورادوس، يف ماتوغروسـو              
ســول؛ ومارينغــا، يف باريبــا؛ ونوفــا إيغواســو، يف ريــو دي جــانريو؛ ونيتــروي، يف ريــو دي   دو

 . من املعلمني بالنظام التعليمي العام١٢ ٠٠٠جانريو؛ وحضر هذه الدورة 
وكان هناك صدى يف مجيع أحناء البلد للقبول الواسع النطـاق للربنـامج وللمعرفـة الـيت                  

اكتسبها املهنيون التعليميون، فـضال عـن املنهجيـة املبتكـرة، ورغبـت واليـات عديـدة يف تنفيـذ                    
واجتذب الربنامج أيضا اهتمام األماكن الـيت قـدم فيهـا املـشروع يف              . هذا املشروع يف مناطقها   

 .لترا واسكتلندا وأيرلندا وشيليمصر وإنك
يف برنــامج اجلامعــة “ نــوع اجلــنس والتنــوع يف املدرســة ”وجيــري حاليــا إدمــاج دورة  
مشروع مبتكر لوزارة التعليم ينشئ مراكز لدعم التعليم العايل هبدف إضفاء الـصبغة             (املفتوحة  

ــيم   ــى التعل ــة عل ــضا يف وال    ). الدميقراطي ــشروع أي ــك، ســُينفذ امل ــضال عــن ذل ــدة،  وف ــات عدي ي
 .بالشراكة مع حكومة وجامعات كل منطقة

 والقـضاء   ،ممارسـات التـدريس   غـيري   واهلدف الرئيسي للربنامج توفري العناصر الالزمـة لت        
وإمتــام املهنيـون تلـك الــدورة يـزودهم بــاألدوات    . هـا يف املـدارس  تكرار وعلــىعلـى التحيـزات   

واقف والسلوك فيما يتعلق بنوع اجلـنس       اليت يستخدموهنا يف عملهم اليومي لدراسة ومعاجلة امل       
 .والعالقات العرقية والعنصرية واجلنسانية

، باالشـتراك   “املـرأة والعلـم   ”وتولت األمانة اخلاصـة لـسياسات املـرأة تـصميم برنـامج              
ــة     ــة العلميـ ــا، واجمللـــس الـــوطين املعـــين بالتنميـ ــيم، ووزارة العلـــم والتكنولوجيـ مـــع وزارة التعلـ

ويهدف هذا الربنامج إىل إلقـاء الـضوء        . ق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     وصندو ،والتكنولوجية
 ،العالقـات اجلنـسانية  جمـال  اقتناء ونشر املعرفـة اجلديـدة يف   على يشجع ،كما  على أمهية البحث  

 .املساواة بني اجلنسنياملتعلقة بوالدراسات النسائية و
ــام      ــامج للمــرة األوىل ع ــق الربن ــد تطبي ــضمن القــ ٢٠٠٥وعن ــم  ت  ٤٥/٢٠٠٦انون رق

 لـدعم    برازيلـي   مليـون ريـال    ١,٢للمجلس الوطين للبحوث العلمية والتكنولوجيـة الـذي مـنح           
  وخـصص  ؛والدراسات النسائية واملتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني          ، اجلنس ل نوع البحث يف جما  

طلبة اجلامعـات    وبني   ، جائزة أوىل ملسابقة بني طلبة املدارس الثانوية يف كتابة املقاالت          الربنامج



CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1
 

24 07-33247 
 

قـد امللتقـى     وعُ ؛“بناء املساواة بـني اجلنـسني     ”والدراسات العليا يف املقاالت العلمية موضوعها       
 .“التفكري يف املسائل اجلنسانية والعلوم”الوطين ملراكز وجمموعات البحث بشأن 

ويف . للمـرة الثانيـة   “ بنـاء املـساواة بـني اجلنـسني       ” مـنح جـائزة      ٢٠٠٦وجرى يف عام     
 اجلــائزة الثالثــة - الــذي يطبــق للمــرة الثالثــة -“ املــرأة والعلــم”، ســيمنح برنــامج ٢٠٠٧عــام 
ـــ ــاء املــساواة بــني اجلنــسني ” ل ــة   “بن ــة والتكنولوجي ــوطين للبحــوث العلمي ؛ وســينظم اجمللــس ال

ــدعم البحــث    ــة ل ــة    املــسابقة العامــة الثاني ــسائية واملتعلق ــوع اجلــنس، والدراســات الن يف جمــال ن
 .اجلنسنيباملساواة بني 

وتنفذ وزارة العمل والعمالة أيضا تدابري، كما تقـدم دعمـا اسـتراتيجيا إىل الـسياسات                 
ر بـرامج  أطـ وتنفـذ هـذه الـسياسات يف    . اليت تعزز التنـوع والقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          

متنوعة عن طريق النظام العام للعمل، والعمالة والدخل، واقتصاد التضامن، وعالقـات العمـل،              
اقبة االمتثال ملعايري محاية العمال، وتوسيع وحتسني شبكة مكافحة التمييز يف مكـان العمـل               ومر

 .مبا يتفق مع خطوط برنامج الربازيل ونوع اجلنس والعنصر
ويدمج هذا الربنامج قضايا نـوع اجلـنس والعنـصر يف أعمالـه ذات األولويـة، جنبـا إىل                    

ان العمـل، وتوضـح ذلـك املعـامل املؤسـسية           جنب مع مكافحة األمنـاط األخـرى للتمييـز يف مكـ           
، ٢٠٠٤اليت تتكـون مـن املـؤمترات الوطنيـة الـيت عقـدهتا األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة عـام                        

ــصرية عــام     ــز املــساواة العن ــسياسات تعزي ــة اخلاصــة ل ــوطين حلقــوق  ٢٠٠٥واألمان ، واملــؤمتر ال
 .٢٠٠٤اإلنسان الذي عقدته األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان عام 

واهلدف هو االمتثال للمعايري الدستورية الـيت تـصور االلتزامـات الـيت قطعتـها الربازيـل                  
 ملنظمة العمل الدولية الـيت جـرى التـصديق عليهـا     ١٠٠يف اجملال الدويل، وخباصة االتفاقية رقم  

ــة رقــم  ١٩٥٧عــام  ــة الــيت جــرى التــصديق عليهــا عــام     ١١١، واالتفاقي  ملنظمــة العمــل الدولي
ــة األمــم املتحــدة للقــضاء  ، وا١٩٦٨ ــز ضــد املــرأة  تفاقي  الــيت جــرى علــى مجيــع أشــكال التميي

 .١٩٨٤التصديق عليها عام 
 لالحتـاد فـضال عـن مكاتـب العمـل اإلقليميـة             ٢٧وينفذ الربنامج يف مجيع الواليات الــ         

ر بـاألم الرئيسية والثانوية عن طريق مراكز تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحـة التمييـز الـيت أُنـشئت                 
 .٢٠٠٠يونيه / حزيران١ لوزارة العمل والعمالة يف ٦٠٤اإلداري رقم 

ومن اجلدير بالذكر أيضا اللجنة الثالثيـة لتكـافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة بالنـسبة                   
لنــوع اجلــنس والعنــصر يف مكــان العمــل، وأُنــشئت هــذه اللجنــة يف وزارة العمــل والعمالــة          

ــؤرخ   ــشة وتقــدمي مقترحــات  : ، وكانــت أهــدافها ٢٠٠٤أغــسطس / آب٢٠باملرســوم امل مناق
بـسياسات عامـة عـن تكــافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة، فــضال عـن مكافحـة مجيـع أشــكال          
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التمييز القائم على أساس نوع اجلنس والعنـصر يف مكـان العمـل، وتعزيـز إدمـاج مـسائل نـوع                     
ل والعمالـة ويف تنفيـذ تلـك     اجلنس واملـسائل العنـصرية يف الـربامج الـيت تـضطلع هبـا وزارة العمـ                

الربامج والرقابة عليها وتقييمها، وتشجيع ودعم املبادرات الربملانية املعنية هبـذه املـسألة، ودعـم               
وتشجيع املبادرات اليت تعتمدها اهليئات والكيانات، مبا فيهـا هيئـات وكيانـات اجملتمـع املـدين،                 

 .فضال عن تعزيز نشر التشريع املعين
 
  املعنيـــة إىل أن اللجنـــة املـــشتركة بـــني الـــوزارات )٢٣صـــفحة  (ريـــرويـــشري التق - ١٧
 الـذي ينظـر فيـه جملـس         ٣٦٢٧/٤ القـانون صـاغت مـشروع     ’’سياسات العمل اإلجيـايب     ب

النــواب يف الوقــت احلــايل، والــذي ينــشئ النظــام اخلــاص للــشواغر يف املؤســسات العامــة    
تخرجـون يف املـدارس احلكوميـة،       االحتادية للتعليم العايل وهـو نظـام موجـه للطلبـة الـذين ي             

يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن مــشروع  . “وخباصــة الــسود والــسكان األصــليون 
هــل روعــي يف التــشريع ختــصيص  و. التــشريع املــذكور وعمــا إذا كــان قــد اعتمــد بالفعــل 

 للنساء، وما هو األثر املتوقع هلذا التشريع؟حمددة حصص 
 أسـاس املقترحـات الـيت قـدمها اجملتمـع        علـى  ٣٦٢٧/٤جرى تطوير مـشروع القـانون        

مـايو  / أيـار ٢٠املدين إىل أعضاء اللجنة املعنية بالتعليم والثقافة، وقُدم إىل الكونغرس الـوطين يف         
، وهو اآلن قيد قرار جملس النواب بعد أن وافقت عليه باإلمجاع اللجنة املعنيـة بـالتعليم        ٢٠٠٤

ثــت املناقــشة حــول مــشروع القــانون اجملتمــع  وح. وحقــوق اإلنــسان واألقليــات وجلنــة العدالــة
وقـد سـارت اإلجـراءات بـبطء نتيجـة          . الربازيلي على الـتفكري يف العنـصرية والتمييـز العنـصري          

 .للمقاومة العنيفة
ومــشروع القــانون هــذا، الــذي ال يتــوخى ختــصيص حــصص للمــرأة، يــنص علــى أن     

يف املائة من الـشواغر الـيت جيـري     ٥٠خيصص للطلبة الذين يكملون تعليمهم يف املدارس العامة        
وجيـري شـغل   . شغلها عن طريق عقد اختبارات قبول عامة يف مؤسسات التعلـيم العـايل العامـة      

حد أدىن من أنصبة هذه الشواغر بالطلبة الذين يعلنون عن أنفسهم أهنـم مـن الـسود والـسكان                   
، )ولــدينامل(فريقــي األصــليني، مبــا يتفــق مــع نــسبة األفــراد مــن الــسود واملنحــدرين مــن أصــل أ  

وجتـدر اإلشـارة إىل    . الوالية اليت يقع هبـا مقـر املؤسـسة املعنيـة          يقيمون ب ن  والسكان األصليني مم  
 .أن النساء يشكلن بالفعل أغلبية من يلتحقون باجلامعة يف الربازيل ويتخرجون منها

 إىل وبالتــايل يكــون األثــر املتوقــع مــن هــذا التــشريع اإلقــالل مــن التفــاوت يف الوصــول 
ــة يف   (التعلــيم العــايل بــسبب التفــاوت يف الــدخول    ــة احلكومي مــن يــذهبون إىل املــدارس الثانوي

ــأتون مــن الطبقــات الــسكانية الفقــرية   ي قــأســاس األصــل العروالتمييــز املــبين علــى  ) الربازيــل ي
الـسود  (وتوضح األرقـام الـيت جـرى احلـصول عليهـا مـن وزارة االقتـصاد أن الـسود                    . والعنصر
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 يف املائـة مـن   ٢٤,١ يف املائـة مـن سـكان البلـد ال يـشكلون إال       ٤٦,٩الذين ميثلون   ) نواملولدي
 الربازيـل، املعهـد   ”.Cor e Raça da Educação Superior Brasileira“(املقيـدين يف الكليـات   

 .)٢٠٠٥الوطين للدراسات والبحوث التعليمية، 
 

الفقـريات  والنـساء   الـسن  النـساء الكـبريات يف  ” أن )٥٤صـفحة   (ورد يف التقرير   - ١٨
وعلـى   . سياسـات حمـددة  وضـع يزلن يستبعدن من التعلـيم بدرجـة كـبرية، ممـا يـستدعي       ال

سبيل املثال، يزداد معدل النساء األميات زيادة مطـردة بالنـسبة للنـساء اللـوايت يتجـاوزن                 
) والرجـال (الـسود والنـساء   ” أن )٥٥صـفحة   (وورد يف التقريـر أيـضا   .“ سنة٤٠سن الـ 

يرجى بيان مـا إذا   .“صا يف النظام التعليمي الربازيليناق السكان األصليني ممثلون متثيال من
كانت احلكومة قد اعتمدت سياسات حمددة لزيادة تعليم القراءة والكتابـة وحتـسني تعلـيم               
النـساء الكـبريات يف الـسن والنـساء الفقـريات، مبـا يف ذلـك يف أوسـاط الـسود والــسكان          

 .أيضا توضيح النتائج اليت حتققت من تنفيذ تلك السياساتويرجى  .األصليني
 أيـة إجـراءات حمـددة    حمـو األميـة يف الربازيـل   مل تعتمد وزارة التعليم من خالل برنـامج        
 وحتسني تعليم النساء الكبريات يف السن والنساء الفقريات، رغـم        ، القراءة والكتابة   تعليم لزيادة

 .لتحقات هبذا الربنامجأن اإلناث يشكلن عددا كبريا من امل
ــة، جتــري          ــهم العمري ــسكان األصــليني، بغــض النظــر عــن فئت ــسود وال ــن ال ــساء م والن

ــيم الـــيت تـــستهدف       ــر عـــن طريـــق سياســـات حتـــسني التعلـ ــو غـــري مباشـ مـــساعدهتن علـــى حنـ
 توســيع نطــاق الوصــول إىل التعلــيم يف أراضــي/الــسكان األصــليون: األقــاليم التاليــة/اجملموعــات
يــة أراضــي ق وتوســيع نطــاق الوصــول إىل التعلــيم يف ب كويلومبــوال؛ ســكان ني األصــليالــسكان
 . ساللة العبيد بصفة أساسية اليت يقطنهاكويلومبو

 
 العمالة  

مــا هــو عــدد النــساء اللــوايت اســتفدن مــن برنــامج تــشجيع االســتقالل الــذايت            - ١٩
ــوارد ذكرمهــ       ــر ال ــامج مكافحــة الفق ــامل العمــل وبرن ــرأة يف ع ــصادي للم ــراالقت  ا يف التقري

هـي النتـائج الـيت حتققـت مـن الربنـاجمني مـن حيـث احلـد مـن الفقـر يف                        ، وما )٦١صفحة  (
 أوساط النساء؟

دعـم  هـو  هدف برنامج تـشجيع االسـتقالل الـذايت االقتـصادي للمـرأة يف عـامل العمـل               
مبــادرات متكــني املــرأة وبنــاء القــدرات بغيــة تعزيــز تكــافؤ الفــرص يف عــامل العمــل، فــضال عــن  
تشجيع تنفيذ املشاريع اليت تستهدف االستقالل الذايت االقتصادي للمرأة، حبيـث جيـري إنـشاء               
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جمــاالت العمالــة والعمــل والــدخل، مثــل احلــضانات      نقــط مرجعيــة إلجــراءات احلكومــة يف    
 .والتعاونيات والرابطات

 امرأة يف مجيـع     ٦ ٦٠٠ مشروعا، مما مسح بتدريب      ٢٣ جرى تدعيم    ٢٠٠٤ويف عام    
 امـرأة  ٢٠٠٠ مشروعا آخر وتلقى ما يزيد عـن      ٢٣ جرى تدعيم    ٢٠٠٥ويف عام   .  البلد أحناء

 مـشروعا  ٣٩ دعمت األمانة اخلاصة لسياسات املـرأة  ٢٠٠٦ويف عام . تدريبا يف مثاين واليات 
وعلـى مـدى الـثالث سـنوات املاضـية،          .  والية انتفاعا مباشرا   ١٤ امرأة يف    ٢ ١٧٠انتفعت هبا   

 . انتفاعا مباشرا بربنامج تعزيز متكني املرأة يف سوق العمل امرأة١٠ ١٧٠انتفعت 
بني اإلحــصائيات الــواردة مــن الــسجل املوحــد تــوفيمــا يتعلــق بربنــامج منحــة األســرة،  

 مليـون   ١١,١بوزارة التنمية االجتماعية ومكافحـة اجلـوع أن         واطنة  لألمانة الوطنية للدخل وامل   
 يف  ٩٥وممـا يـسترعي االنتبـاه أن        .  هـذا الربنـامج    أسرة تعيش يف مجيع بلديات القطر تنتفـع مـن         

 .معلومات عامة عن الربنامجيتضمن  ٤واملرفق . املائة من االستحقاقات تدفع للنساء
وجيـري ذلـك مـن خـالل دراسـة          . ويبدأ العمل يف تقييم أثر الربنـامج علـى حيـاة املـرأة             

ــامج منحــة األســرة     ــصائية عــن برن ــوان [Bolsa Família]استق ــني   مك” بعن ــات ب افحــة التفاوت
 Ações em Gênero e Cidadania، واضــطلعت بإجرائهــا املنظمــة غــري احلكوميــة  “اجلنــسني

ومجعـــت هـــذه . وقدمتـــها إىل وزارة التنميـــة االجتماعيـــة واإلدارة الربيطانيـــة للتنميـــة الدوليـــة 
يونيــه /مــارس وحزيــران / بلــديات بــني آذار ١٠الدراســة االستقــصائية معلومــات ميدانيــة يف    

٢٠٠٦. 
وأحـد نتــائج الدراسـة االستقــصائية تعزيـز ســلطة املنـتفعني ووضــعهم العـام يف املنـــزل،       

حيث أن الدخل الذي يتلقونه جيعلـهم يف حالـة أفـضل مـن أفـراد األسـرة اآلخـرين ممـن تكـون                        
، الـذي  ١٠ ٨٦٣ من القـانون  ١٤وجتدر اإلشارة إىل الفقرة    . وظائفهم وأجورهم غري مؤكدة   

 يكـون مـن   الـيت تـنص علـى أنـه طبقـا للتعليمـات      ، [Bolsa Família]حة األسـرة  أنشأ برنامج من
 .األفضل أن تدفع املستحقات للنساء

وحتدد الدراسة االستقصائية أيضا ثالثة أنواع واضحة من اآلثار الـيت يتركهـا الربنـامج            
ــساء املنتفعــات   ــاة الن ــى حي ــر األول هــو  . عل ــة .هن كمــستهلكاتظهــوراألث ــازهتن لبطاق   وحي

وتلقــيهن دخــل شــهري ثابــت أمــران يالحظهمــا املــسؤولون احلكوميــون واملنتفعــون بوصــفهما 
 .كسبا رئيسيا، حيث أن ذلك يزيد من القدرات الشرائية هلؤالء النسوة

. واألثــر الثــاين احملــدد يف امليــدان هــو تأكيــد ســلطة هــؤالء النــسوة يف النطــاق العــائلي    
ئية الــيت هتبــها منحــة األســرة تــسفر عــن تغــريات يف وتوجــد دالالت قويــة علــى أن القــوة الــشرا
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اهليكل اهلرمي لألسرة، كما يتضح يف متكن املـرأة مـن االختيـار ومـن التفـاوض حـول سـلطتها              
 .يف املنـزل بصفة خاصة

.  املرأة أهنـا تـشكل جـزءا مـن جممـوع املـواطنني الـربازيليني               كويتعلق األثر الثالث بإدرا    
راج بعـض الوثـائق، مثـل شـهادة املـيالد وبطاقـة اهلويـة الشخـصية                 وحيث أن املرأة ُتلزم باسـتخ     

لكــي ميكنــها التــسجيل والتقــدم بطلــب احلــصول علــى منحــة األســرة، فــإن كــثريا مــن النــساء،  
وخباصة يف املناطق الريفية، يتحققن من أهنن ينتمني بشكل ما إىل نسيج اجتماعي أوسع نطاقـا                

 .يهن أو مقاطعتهنيتعدى ح
 

ــرذكــر يف  - ٢٠ ــل املنــ   )٦٤صــفحة  (التقري ــق بالعم ــشريع املتعل ســيجري ”. زيلـ أن الت
يرجـى تقـدمي     .“تنقيحه من أجل توسـيع نطـاق كـل حقـوق العـاملني لتـشمل خـدم املنـازل                  

معلومات عن تنقيح هـذا التـشريع، وعمـا إذا كـان قـد دخـل حيـز التنفيـذ، وعـن أثـره يف                    
 . ومحايتهاتعزيز حقوق النساء يف جمال العمل

عا على إضـفاء الـصبغة الرمسيـة علـى العمـل املنــزيل أصـدرت احلكومـة االحتاديـة              تشجي 
 يف ١١٣٢٤، الــــذي أصــــبح القــــانون ٢٠٠٦مــــارس / يف آذار٢٨٤التــــدبري املؤقــــت رقــــم 

ويسمح هذا القانون لدافع الضرائب الـذي يـستخدم خادمـا يف املنــزل              . ٢٠٠٦أغسطس  /آب
ــسبته     ــا ن ــده الــضرييب مبلغ ــدفع شــهريا للــضمان االجتمــاعي    ١٢أن خيــصم مــن عائ ــة ي يف املائ

 ماليـني خادمـة باملنـازل، تـشكل         ٦,٥وتوجـد بالبلـد اآلن      . بوصفه إسهاما من صاحب العمل    
 . ماليني منهن جزءا من سوق العمل غري الرمسي٤,٨

الذي اشتركت يف صياغته األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة ووزارة             (والتشريع اجلديد    
ووزارة العمـــل والعمالـــة واألمانـــة اخلاصـــة لـــسياسات تعزيـــز املـــساواة  الـــضمان االجتمـــاعي 

ينص على أن صاحب العمل قد حيـصل علـى ختفـيض يف ضـريبة الـدخل علـى احلـد                     ) العنصرية
 .٢٠٠٦األدىن ملرتب خادم مرتيل واحد ابتداء من اإلقرارات الضريبية عن عام 

 املـرأة محلـة إذاعيـة وطنيـة يف          ورغبة يف تنوير السكان، شنت األمانة اخلاصة لسياسات        
إدمـاج خادمـات املنـازل يف سـوق          علـى     احلكومـة االحتاديـة    ث بشأن ما حي   ٢٠٠٦مارس  /آذار

 حمطـة   ٧٩ بثـت    ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٠مـارس إىل    / آذار ٢٧ومـن   . العمل الرمسي وتثبيتـهن   
AM/FM      هدف  وتـست ، ثانيـة ٣٠ من أكثر احملطات اإلذاعية شعبية فتـرتني تـستغرق كـل منـهما

 موضحة االستحقاقات الـيت يتيحهـا التـدبري وأمهيـة االحتفـاظ             ،خادمات املنازل ومستخدميهن  
 .لعاملاوقَّع عليه يبكتيب 
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 أيـضا مكاسـبا جديـدة خلـدم املنـازل، وجـاء ذلـك نتيجـة              ١١٣٢٤وقد كفل القـانون      
. اداهتممناقشة حادة بني الـسلطة التنفيذيـة والكـونغرس الـوطين ومـع رابطـة خـدم املنـازل واحتـ                     

 يومـا مـن الراحـة الـسنوية،     ٣٠ن القانون اجلديد من حصول خـدم املنـازل علـى احلـق يف             وميكّ
وقـت  الوالراحة األسبوعية املدفوعة األجر أيام األحد وأيام العطالت، وبقاء عمل اخلادمـة مـن               

 وال ميكـن لـصاحب العمـل بعـد اآلن أن     . محلها إىل مخـسة أشـهر بعـد الـوالدة         فيه  تأكد  الذي ي 
 .خيصم من مرتب اخلادمة ما ينفق على املواد الغذائية واملسكن وأدوات النظافة الصحية

 ٧٣٦٣/٢٠٠٦واستكماال للقانون اجلديد، بعثت السلطة التنفيذيـة مـشروع القـانون             
 املـؤرخ كـانون     ٥٨٥٩ ألـف مـن القـانون        - ٣إىل الكونغرس الوطين بـصياغة جديـدة للفقـرة          

نظم مهنة خدم املنازل وتقرر إدراجهـم يف صـندوق ضـمان مـدة              ، اليت ت  ١٩٧٢ديسمرب  /األول
ومـشروع القـانون هـذا قيـد النظـر يف جملـس النـواب، وسـبق أن وافقـت عليـه اللجنــة           . اخلدمـة 

 .املعنية بالدستور والعدالة واملواطنة
ــة يف آذار     ــة العمــل واإلدارة واخلدمــة املدني ــى ٢٠٠٧مــارس /وأخــريا، وافقــت جلن  عل

الـذي قدمـه لـويس      ، وهـو البـديل      ١٦٥٢/٣لـس الـشيوخ ملـشروع القـانون          مـن جم    مقدم بديل
ألربتو، عـضو الكـونغرس، والـذي يلغـي شـرط تقـدمي شـهادة حـسن سـري وسـلوك للخدمـة يف                        

القــانون (ويغــري مــشروع القــانون هــذا القــانون الــذي يــنظم مهنــة اخلدمــة يف املنــازل    . املنــازل
٥٨٥٩/٧٢.( 

ط تقــدمي خــدم املنــازل رقــم تــسجيل للــضمان  ويــضيف مــشروع القــانون البــديل شــر  
 يكون لصاحب العمل عـشرة أيـام لتـدوين مالحظـة          أنويوجد ابتكار آخر، وهو     . االجتماعي

وإن مل ميتثل هلذا االلتـزام، يكـون عرضـة للعقـاب املنـصوص عليـه يف قـوانني                . يف كتيب العامل  
 املعنيـة بالدسـتور والعدالـة    مـشروع القـانون هـذا قيـد مراجعـة اللجنـة      وما زال  . العمل املوحدة 

 .واملواطنة وتقدميه للتصويت عليه
 

يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن مشاركة النـساء يف سـوق العمـل النظـامي وغـري                  - ٢١
لة حسب القطاعات، وحسب املناطق احلضرية والريفيـة، مقارنـة بالرجـال،       النظامي، مفصّ 

دمي معلومـات عـن أجـور النـساء يف     يرجـى أيـضا تقـ   و .مع بيان االجتاهـات علـى مـر الـزمن    
 .خمتلف القطاعات، مقارنة مع أجور الرجال

 املعلومــات املطلوبــة، وهــي مــأخوذة مــن مــصرف بيانــات مؤســسة   ٥يتــضمن املرفــق  
هـذا  ويتضمن   ).http://www,fcc.org.br/mulher/index.html(عمل املرأة   كارلوس شاغاس عن    

ــ ــين بع ،صرفامل ــل  املع ــرأة يف الربازي ــام   ،مــل امل ــذ ع ــة من ــسلة تارخيي  إىل اآلن، جــرى ١٩٧٩ سل
احلصول عليها من خالل دراسات استقـصائية أجرهتـا وكـاالت حكوميـة، مثـل الدراسـات الـيت                   

http://www,fcc.org.br/mulher/index.html
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ت أجراهـــا املعهـــد الربازيلـــي للجغرافيـــا واإلحـــصاءات، والتعـــدادات الدميغرافيـــة، والدراســـا       
 مثــل القائمــة الــسنوية -أجرهتــا وزارة العمــل  الــيت االستقــصائية الوطنيــة لعينــات األســر املعيــشية

أجرهتا وزارة التعليم والثقافة من خالل معهد أنيسيو تيكسريا الوطين          ، واليت   للبيانات االجتماعية 
 .للدراسات والبحوث التعليمية، وتعدادات التعليم العايل، وتعداد املدارس

 
 صحةال  

ــه      - ٢٢ ــبابه وعواقبـ ــرأة وأسـ ــد املـ ــة مبـــسألة العنـــف ضـ ــة املعنيـ ــررة اخلاصـ ذكـــرت املقـ
)E/CN.4/2005/72 (     هلا حكومة الربازيل يف جمال ذأنه على الرغم من اجلهود الكبرية اليت تب

 يف املائـة مـن النـساء الربازيليـات الريفيـات ال يـذهنب               ٩٠يقدَّر أن ما يـصل إىل       ’’الصحة  
أو ال يستفدن مـن اخلـدمات اجملانيـة ألهنـن ال ميلكـن          /رعاية قبل الوالدة و   لتلقي خدمات ال  

فما هي اإلجراءات اليت جيري  .‘‘وسيلة للوصول إىل العيادات الواقعة يف املناطق احلضرية
هـل تنـوي احلكومـة إنـشاء مـستوصفات متنقلـة للوصـول إىل        و اختاذها ملعاجلة هذه احلالـة؟ 
 إىل مرافق الرعاية الصحية؟املناطق الريفية اليت تفتقر 

سـريع أثبتـها التعـداد الـدميغرايف لعـام           عمليـة حتـضر      ١٩٥٠جتري يف الربازيل منذ عـام        
 مليون نسمة من سـكان احلـضر يف زيـادة درجـة التحـضر مـن                 ٢٦,٨وتسبب إضافة   . ٢٠٠٠
وترجـع هـذه الزيـادة بـصفة     . ٢٠٠٠ يف املائـة عـام   ٨١,٢٣ إىل ١٩٩١ يف املائة عـام     ٧٥,٥٩

النمو النبايت يف املناطق احلـضرية، واهلجـرة صـوب املراكـز احلـضرية،              : اسية إىل ثالثة عوامل   أس
ويف الــسياق العــاملي، تــشابه . وإدمــاج املنــاطق الــيت كانــت تــصنف فيمــا ســبق كمنــاطق ريفيــة 

واليابــان إذ تفــوق معــدالهتا درجــة التحــضر يف الربازيــل مثيلتــها يف أوروبــا وأمريكــا الــشمالية   
 ). يف املائة٤٠أقل من (وال تزال مناطق مثل آسيا وأفريقيا أقل حتضرا . ملائةيف ا ٧٥

 يف  ٨٣,٦٤ يف املائة من حاالت الوضع يف الربازيل يف املستشفيات، وتنتفع            ٩٦وجترى   
املائة من احلوامل بأربع مرات أو أكثـر مـن االختبـار الـسابق للـوالدة، كمـا يتـضح مـن اجلـداول           

ينتفعن بالرعايـة    نسبة الربازيليات الريفيات الاليت ال    ” املعلومات القائلة إن     أدناه، مما يتعارض مع   
وال توجــد يف الوقــت احلــايل خطــط لــدى احلكومــة   . “ يف املائــة٩٠الــسابقة للــوالدة تــصل إىل  

 .الربازيلية إلنشاء عيادات متنقلة من خالل وزارة الصحة لكي تصل إىل املناطق الريفية
 ٢٠٠٤ -حسب مكان حدوثها إمجايل عدد الوالدات 

 ايلااإلمج ري معروفغ غري ذلك زلــــــــملناا سات الصحية األخرىملؤساا ىفاملستشا البلدية

٣ ٠٢٦ ٥٤٨ ٢٣٣ ٢ ٦٦١ ٤٠ ٧٠٧ ٥٤ ٢٧٩٢ ٩٢٨ ١٥٥ اإلمجايل
  ١٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١ ١,٣٥ ١,٨٧ ٩٦,٧٦نسبة مئوية

 .SINASC -الدات احلية  نظام معلومات الو- MS/SVS/DASIS :املصدر 
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 املواليد حسب سكن األم لكل سنة وفقا الختبارات ما قبل الوالدة

 النسبة املئوية اإلمجايل ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة

  ٣,٤٩٥ ٤٢٧ ٧٥١ ٨٣ ٩٧٠ ٩٥ ٣١٤ ١١٢ ٣٢٤ ١٣٦ ١٤٣ دون اختبار
  ١٠,٢٤ ١ ٢٥٢ ٧٧٣ ٢٨٣ ٨٥٥ ٣٠٠ ٣٨٢ ٣٢٢ ٦٨٨ ٣٤٥ ٨٤٨  اختبارات٣ - ١
  ٣٤,٨٤ ٤ ٢٦٤ ٥٣١ ١ ٠٣١ ١٤٢ ١ ٠٥٦ ٦٨٠ ١ ٠٧٩ ٨٠٦ ١ ٠٩٦ ٩٠٣  اختبارات٦ - ٤
 ٨٣,٦٤ ٤٨,٧٩ ٥ ٩٧٢ ٢٦٩ ١ ٥٧٣ ١٨٥ ١ ٥١٦ ٥٥٣ ١ ٤٦٣ ٤٦٩ ١ ٤١٩ ٠٦٢ اختبارات أو أكثر٧
 
 .SINASC - نظام معلومات الوالدات احلية - MS/SVS/DASIS :املصدر 
  

 -يف إطـار اسـتراتيجية صـحة األسـرة    -لرعايـة األساسـية     وأنفقت وزارة الصحة علـى ا      
وشـكلت األسـر الريفيـة      . كطريقة لتوفري الرعاية للـسكان يف أقـرب مكـان ممكـن مـن سـكنهم               

كما يتــضح مــن ، يف املائــة مــن األســر الــيت تتلقــى هــذه الرعايــة مــن األفرقــة الــصحية    ٢٤,٢١
 .اجلدول أدناه

  الرعاية الصحية األسرية لكل منطقة سكنيةةرقاألسرة اليت حتصل على الرعاية عن طريق أف
 اإلمجايل النسبة املئوية الريف النسبة املئوية احلضر السنة

١٥١ ٣٠٤ ١٨٥٢٥,٠٥٢٦٧ ٩٥٢ ٧٤,٩٥٦٦ ٩٦٦ ٣٥١ ٢٠٠ ٢٠٠٣
٦٠٨ ٥٤٧ ٧٤٤٢٤,١٥٢٨٧ ٤٣٧ ٧٥,٨٥٦٩ ٨٦٤ ١٠٩ ٢١٨ ٢٠٠٤
٧٦٨ ٣٣٧ ٧٨١٢٤,١٣٢٩٥ ٢٧٨ ٧٥,٨٧٧١ ٩٨٧ ٠٥٨ ٢٢٤ ٢٠٠٥
٦٤٣ ٥٤٨ ٩٩٢٢٣,٦٤٣١٦ ٨٤٥ ٧٦,٣٦٧٤ ٦٥١ ٧٠٢ ٢٤١ ٢٠٠٦
١٧٠ ٧٣٨ ١٦٦ ٧٠٢٢٤,٢١١ ٥١٤ ٧٥,٧٩٢٨٢ ٤٦٨ ٢٢٣ ٨٨٤ اإلمجايل

 
 .وزارة الصحة، نظام معلومات الرعاية األساسية :املصدر 
  

اد وكجزء من السياسة الوطنية للحقوق اجلنسية واإلجنابية، تدعم وزارة الـصحة االحتـ             
تدريب عناصر على الشؤون اجلنسانية والـصحية واحلقـوق          عن طريق    الوطين للعمال الزراعيني  

ــة  ــسية واإلجنابي ــستهدف إجيــاد هنــج شــامل      . اجلن ــيت ت ــهجيات ال ــوخى املــشروع إدمــاج املن ويت
اجيـاد هنـج شـامل    للحقوق اجلنسانية واجلنسية واإلجنابية، والنـسل والعنـصر واألصـل العرقـي، و      

 اإلقليمية يف سياسات حركة نقابات عمال الريـف ويف الـسياسة الـصحية لـسكان                لصفةأيضا ل 
 حتت مـسؤولية االحتـاد الـوطين        ٢٠٠٥أبريل  /وبدأ تنفيذ هذا املشروع يف أوائل نيسان      . الريف

 .للعمال الزراعيني، ومدة املشروع ثالث سنوات
لــوطين لتخفــيض  الــستار عــن العهــد احوجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أن الــرئيس لــوال أزا 

ويعتــرب هــذا العهــد منوذجــا للتعبئــة . الوفيــات النفاســية مبناســبة االحتفــال بــاليوم الــدويل للمــرأة 
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 كامـل ية اإلمنائيـة لأللفيـة، حيـث أنـه     واحلوار االجتماعيني من أجل تعزيز أهداف األمم املتحـد  
ــني ــة   ب ــة الثالث ــستويات احلكوم ــاد اال– م ــديا ي حت ــات والبل ــة عر-توالوالي ــن   وطائف ــضة م ي

 تـضطلع وزارة الـصحة بتـوفري مـوارد يبلـغ جمموعهـا              ، ومبقتـضى العهـد    .منظمات اجملتمع املدين  
 من أجـل تـوفري الرعايـة لـألم     اتالقدربناء  بغية تكثيف مبادرات  برازيلي مليون ريال  ٣١,١٧

 بلدية إىل اآلن مشاريع لتخفـيض الوفيـات النفاسـية ووفيـات             ٧١وقد قدمت   . والطفل الرضيع 
 .اليداملو

مل متتنــع إال واليــة ســاو ( حلقــة دراســية يف الواليــات ٢٦وفــضال عــن ذلــك، عقــدت  
بغيــة وضــع خطــط عمــل، باإلضــافة إىل عقــد أربعــة اجتماعــات للجنــة الوطنيــة املعنيــة   ) بــاولو

 مــن ممثلــي اجملتمــع املــدين ٣٤برصــد وتقيــيم تنفيــذ العهــد الــوطين، وحــضر هــذه االجتماعــات  
 .واحلكومة

 
املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء ويف املـواد                    أعرب   - ٢٣

عن قلقه إزاء احلالة فيما يتعلق مبـسألة اإلجهـاض وأشـار         ) E/CN.4/2004/9/Add.2(اخلليعة  
ذلـك يـرغم    ” وأن   “مركزا فقط يف مجيع أحنـاء البلـد تكفـل إجـراء اإلجهـاض              ٤٤”إىل أن   

وميثـل هـذا    .لإلجهـاض سـرا، ممـا يعـرض حيـاهتن للخطـر      العديد من النساء على اخلـضوع  
يرجــى تقــدمي بيانــات، إن  . “الرعايــة الــصحيةاحلــصول علــى ملــرأة مــن حقهــا يف  احرمــان 

وجدت، بشأن عدد الوفيات النفاسية النامجـة عـن اإلجهـاض غـري املـأمون، والتـدابري الـيت                 
جهـــاض جـــائز مبوجـــب ار أن اإليعتـــزم اختاذهـــا ملعاجلـــة هـــذه املـــشكلة، أخـــذا يف االعتبـــ 

 .ين األول والثاين من القانون اجلنائي الربازيليلبند، ا١٢٨ املادة
املمارسة غري القانونية لإلجهـاض يف الربازيـل جتعـل مـن املـستحيل وجـود إحـصائيات                   

 تــستهدف الواقــع اإلقليمــي والفئــات ايعتمــد عليهــا لتــدعيم سياســات عامــة أكثــر دقــة وحتديــد
 حالـة   ٢ ٠٦٧ أجريـت    ٢٠٠٦ويف عـام    . ا حدوث احلمل غري املرغـوب     العمرية اليت يكثر فيه   

 مــن قــانون العقوبــات الربازيلــي الــذي   ١٢٨مــن حــاالت اإلجهــاض القــانوين مبوجــب املــادة   
 . يتناول اخلطر على حياة النساء واحلمل الناتج عن اغتصاب

، كــان عــدد النــساء الــاليت أجريــت هلــن عمليــات  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤ويف الفتــرة مــن  
ــصحي املوحــد        ــام ال ــد اإلجهــاض وســجلن يف النظ ــرحم بع ، )٢٠٠٤ (٢٤٣ ٩٨٨كــشط ال

وهذه املمارسة هي ثاين أوسـع إجـراءات   ). ٢٠٠٦( ٢٢٢ ١٣٥، و )٢٠٠٥ (٢٤١ ٠١٩ و
ومن الناحيـة املاليـة،     . وال يسبقها إال الوالدة العادية    . التوليد انتشارا يف املستشفيات والعيادات    

ومعـدالت الوفـاة بـسبب اإلجهـاض أكثـر          . ريـال برازيلـي سـنويا      مليـون    ٣٥ميثل ذلك حوايل    
 .تكررا بني النساء املنحدرات من أصل أفريقي
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ــا         ــسكان، كم ــصحية لل ــة ال ــيم احلال ــتظم لتقي ــات النفاســية مؤشــر من ــا والوفي ــبني أهن ت
ومن املمكن إىل حد كبري حتاشي وفيات النساء يف سـن اخلـصوبة نتيجـة               . االحنرافات املوجودة 

ويــشري ارتفــاع .  أو اإلجهــاض أو الــوالدة أو اإلصــابات مبــرض بعــد الــوالدة مباشــرة   للحمــل
معــدل الوفيــات النفاســية إىل الظــروف االجتماعيــة االقتــصادية غــري املــستقرة، وتــدين مــستوى  
املعلومــات والدراســة، وديناميــة األســرة املــصحوبة بــالعنف املنـــزيل، وصــعوبة الوصــول إىل          

 .النوعيةاخلدمات الصحية اجليدة 
 مرتبطا بنوعية أفضل مـن      ٢٠٠٠وقد يكون ثبات معدالت الوفيات النفاسية منذ عام          

 وفـاة لكـل     ٧٤,٥ومـع ذلـك، تـبني األرقـام يف الربازيـل، وهـي              . رعاية التوليد وبتنظيم األسرة   
أن احلالة ال تـزال غـري مقبولـة،        ) ١,٤مع مراعاة عامل تصحيح قدره      ( والدة حية    ١٠٠ ٠٠٠

 حالــة وفــاة ٢٠,٦و يتــراوح بــني ل الوفيــات النفاســية يف البلــدان املتقدمــة النمــ حيــث أن معــد
 Saúde Brasília 1005 – Uma análise de situação: املـصدر ( والدة حيـة  ١٠٠ ٠٠٠ لكـل 

de saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, Brasil.( 
 ٢٠٠٣ حالـة عـام      ١٥٢ و   ٢٠٠٢ حالة وفـاة عـام       ١١٥ونتيجة لإلجهاض، حدثت     

. ، مما جيعل اإلجهـاض الـسبب الرابـع للوفيـات النفاسـية يف الربازيـل               ٢٠٠٤ حالة عام    ١٥٦و  
 وحدة باملستشفيات جمهزة لتقـدمي الرعايـة إىل النـساء           ٨٢ كانت هناك    ٢٠٠٢ويف أواخر عام    

 وتركزت هذه الوحـدات يف العواصـم واملنـاطق املتروبوليـة يف اجلنـوب           . من ضحايا االغتصاب  
 وحـدة مـن هـذه الوحـدات عمليـات إجهـاض يـسمح هبـا                 ٤٢واجلنوب الشرقي؛ وأجريت يف     

 ُوضع هدف لزيادة عـدد اخلـدمات الـيت تقـدم الرعايـة إىل النـساء يف                  ٢٠٠٣ويف عام   . القانون
 مليـون   ١,٥٥٢وحتقيقا هلذا اهلدف أنفقـت وزارة الـصحة         .  يف املائة  ٣٠حاالت العنف بنسبة    

 شـبكة جديــدة للرعايـة املتكاملــة   ٤١ علـى إنــشاء  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ ريـال برازيلــي بـني عــامي  
ــيت توجــ      ــديات ال ــسي يف البل ـــزيل واجلن ــساء واملراهقــات يف حــاالت العنــف املن ــا أســوأ  دللن  هب

ــد  ١٤٢وتوجــد اآلن . مؤشــرات للعنــف  ــاطق البل ــع من ــة يف مجي ــة عامل ــايل تفــوق  .  خدم وبالت
 . يف املائة٤٨ بنسبة الربازيل اهلدف احملدد، حيث أن عدد اخلدمات زاد

وعمــال علــى ختفــيض الوفيــات النفاســية، تنفــذ وزارة الــصحة إجــراءات للتأهيــل بغيــة   
وأثنـاء  .  العنـف تاحلصول على رعاية التوليـد وتنظـيم األسـرة وتـوفري الرعايـة للنـساء يف حـاال         

 العنـف ضـد     تويل احلكومة احلالية، تنقح الوزارة الدليل املعين مبنع وعالج األضـرار الناجتـة عـن              
النــساء واملراهقــات، كمــا تعــد دلــيلني يتنــاوالن منــع احلمــل يف حــاالت الطــوارئ واجلوانــب     

 .القانونية لتقدمي الرعاية إىل ضحايا العنف اجلنسي
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وتعد وزارة الصحة، باملشاركة مـع األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة واألمانـة الوطنيـة                   
ة تعليميـة مـن أجـل إنـشاء شـبكات، وتتكـون هـذه               لألمن العام التابعة لـوزارة العـدل، مـصفوف        

وك النظريــة والتحــسني الــتقين، املــصفوفة مــن جمموعــة مــن املعلومــات الــيت تــدور حــول الــصك 
تعد الصورة والكفـاءة املهنيـة لتقـدمي الرعايـة املتكاملـة إىل النـساء واملراهقـات يف حـاالت                     كما

 معـايري تقنيـة لتقـدمي الرعايـة اإلنـسانية يف            وتتوىل الوزارة أيضا صـياغة    . العنف املنـزيل واجلنسي  
 مـن املهنـيني الـصحيني بـاملراكز الرئيـسية لرعايـة             ١ ٧٨٧حاالت اإلسقاط، فـضال عـن توعيـة         

 .األمومة يف البلد
ويف العام احلايل متـول وزارة الـصحة حبثـا يـستهدف رسـم صـورة للرعايـة املقدمـة إىل                      

ن أجل صياغة استراتيجيات لتعزيز تنفيذ تلـك        النساء يف حاالت العنف، بغية مجع مدخالت م       
 .الشبكات
وُرمســـت اســـتراتيجية أخـــرى تـــستهدف إنـــشاء شـــبكات للرعايـــة املتكاملـــة للنـــساء    

واملراهقــات يف حــاالت العنــف املنـــزيل واجلنــسي، وكانــت االســتراتيجية تعزيــز عقــد حلقــات  
ــص        ــدم احملــرز وال ــى التق ــرف عل ــعة هتــدف إىل التع ــة موس ــية إقليمي ــا  دراس ــيت واجهه عوبات ال

ـــزيل         ــف املنـ ــاالت العنـ ــة يف حـ ــدم الرعايـ ــيت تقـ ــة الـ ــصحية املرجعيـ ــدمات الـ ــون واخلـ اإلداريـ
توخـت هـذه املبـادرة التنـسيق بـني اإلداريـني علـى              و. النامجة عـن العنـف اجلنـسي      واملضاعفات  

النـساء  مستويات احلكومة الثالثة واملستشفيات املرجعية مـن أجـل تقـدمي الرعايـة املتكاملـة إىل                 
واملراهقات يف حاالت العنف اجلنسي، وذلك لكفالة تـوفري الرعايـة وحتـضري وصـرف العقـاقري                 
املضادة للفريوسات الرجعية واألمصال ووسائل منـع احلمـل يف حـاالت الطـوارئ، فـضال عـن                  

وكمبــادرة مبتكــرة، نظمــت وزارة الــصحة اإلبــالغ . اإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف التــشريع
 .حاالت العنفاإلجباري عن 

وحرصا على حتسني نوعية الرعاية يف فتـرة مـا قبـل الـوالدة، جيـري مـن جديـد تـدعيم                   
 ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣وبـني عـامي     . برنامج إضفاء الصبغة اإلنسانية على عمليات الوضع والوالدة       

 ٢٠٠٢ويف عـــام .  بلديـــة٥ ١٠٥ بلديـــة إىل الربنـــامج ممـــا جعـــل اجملمـــوع ١ ١٢٣أضـــيفت 
ويف عــام .  امـرأة منــهن مجيـع اإلجـراءات   ٢٦ ٣٤٦ة حامــل وأهنـت   امـرأ ٤٨٥ ٠٢٣سـجلت  
 ٣١٠ ٧١٦ امـرأة حامـل أكملـت        ١ ٩٩٩ ١٧٦ ارتفع عدد احلوامل املـسجالت إىل        ٢٠٠٥

 .منهن مجيع اإلجراءات
وعمال على تغـيري معـايري تقـدمي الرعايـة عنـد الـوالدة، عقـدت وزارة الـصحة حلقـتني                      

قـة دراسـية علـى صـعيد الواليـات عـن إضـفاء الـصبغة          حل٢٩دراسيتني على الصعيد الوطين و   
وحضر هذه احللقات الدراسـية     . اإلنسانية على رعاية التوليد واملواليد بناء على الدالئل العلمية        
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مديرين ورؤساء إدارات التوليد وعلوم املواليد والتمـريض عنـد التوليـد            يضمون   مهنيا   ١ ٧٨٧
 . يف مجيع واليات الربازيل٤٣٩يف أقسام الوالدة الرئيسية البالغ عددها 

ــن       ــصرفة مـ ــالغ املنـ ــة، زادت وزارة الـــصحة املبـ ــة احلكومـ ــرة األوىل لواليـ ــاء الفتـ وأثنـ
ــة      ــوالدات الطبيعي ــصحية املوحــدة مــن أجــل ال ــاالت ب٢٠٥مــن (اخلــدمات ال ــة عــام   ري رازيلي

 ريــاال ٣٣٧مــن (، ومــن أجــل عمليــات القيــصرية  )٢٠٠٤ ريــاال عــام ٢٩١,١٥ إىل ٢٠٠٢
، ومــن أجــل تــصوير الثــدي باألشــعة  )٢٠٠٤ ريــال عــام ٤٠٢,٨٣ إىل ٢٠٠٢ عــام اليــبرازي

 ).٢٠٠٤ ريال عام ٣٦,١٠ إىل ٢٠٠٢ ريال برازيلي عام ٣٠,١٢من (السينية 
 ســتة ريــاالت قــدره، الــذي يقــرر أجــرا يوميــا ونظمــت احلكومــة أيــضا قــانون املُرافــق 
 أشـهر لكـي تتكيـف املستـشفيات مـع هـذا           رافق وحيدد موعـدا هنائيـا ال يتجـاوز سـتة          برازيلية ملُ 

 .القانون حبيث متتثل هلذا التدبري حرصا على صبغ تقدمي الرعاية بصبغة إنسانية
اجملتمع احمللي، وهن من نـساء اجملتمـع      من   Doulas ٣٧٠وتدعم وزارة الصحة تدريب      

وتقـدم  . يـة  وال١٣احمللي الاليت يصاحنب املتمخضات ويقمن بأنشطة مساعدة أثناء الـوالدة يف           
 دورة  ٣٤الوزارة أيضا دعما تقنيا وماليا إىل مدارس التمـريض يف مجيـع الواليـات لكـي تقـدم                   

 .دراسية يف ختصص التوليد
وعمـال علــى تعزيــز نوعيــة الرعايــة املقدمـة إىل الــوالدة يف املنـــزل، وفــرت أيــضا وزارة    

يني على العمـل كمدرسـني،    من عناصر املهنيني الصح٨٥الصحة الدعم التقين واملايل لتدريب    
 قابلـة تقليديـة يف واليـات إيكــر وأمازونـاس وأمابـا وبــارا ومارانـاو وأالغـوس وبارايبــا        ٩٠٤و 

مقاطعــة زافــانيت الــصحية (وغويــاس ومينــاس غــرياس ومــاتو غروســو دو ســول ومــاتو غروســو  
ــسكان األصــليني  ــة مــ      ). لل ــسرات للوقاي ــابالت املي ــداد الق ــرامج إلع ــة ب ــضا ثالث ن وعقــدت أي

اإليـدز وفـريوس    /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       /األمراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي          
ــديات ملعاجلــة الــصحة       ــد، فــضال عــن إعــداد املهنــيني الــصحيني والقــابالت التقلي التــهاب الكب

 .اجلنسية واإلجنابية يف جوروا العليا، ويف والية إيكر، ويف مامرياوا وأمانا يف والية أمازوناس
ــ  ــة     وش ــوالدة الطبيعي ــشجيع ال ــة لت ــة وطني ــضا محل ــصحة أي ــن  نت وزارة ال ــالل م  واإلق

وهلـذه احلملـة مسـة مبتكـرة، وهـي إشـراك القطـاع اخلـاص                . العمليات القيصرية غـري الـضرورية     
 .الذي جيري أكرب عدد من العمليات القيصرية من خالل الوكالة الوطنية للصحة التكميلية

حة دراســـة عـــن وفيـــات النـــساء بـــني ســـن       نـــشرت وزارة الـــص ٢٠٠٦ويف عـــام  
وأجريـت هـذه الدراسـة بتنـسيق     .  سنة، مع التركيز علـى الوفيـات النفاسـية    ٤٩سنوات و    ١٠

مــــن األســــتاذ املرمــــوق روي الورنــــيت ومعاونيــــه، وكانــــت هلــــا أمهيــــة كــــربى يف تعريــــف 
.  لـصحة املـرأة  االستراتيجيات واإلجراءات يف إطـار الـسياسة الوطنيـة املعنيـة بالرعايـة املتكاملـة        
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.  دراسة عـن الوفيـات النفاسـية ووفيـات املواليـد           ٣٨ الوزارة أيضا الدعم املايل إلجراء       توقدم
 بلديـــة، ٥ ٢٣٥وزادت خمصــصات الطرائـــق العكـــسية ملنـــع احلمـــل لكـــي تفـــي باحتياجـــات  

 مليـون ريـال برازيلـي عـام     ٧,٨وقـد أنفـق مبلـغ     .  مليون ريـال برازيلـي     ٢٧ إنفاق   ىستدعا مما
٢٠٠٢. 

ــامي     ــني عـ ــصحة بـ ــازت وزارة الـ ــددها  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣وأجـ ــدة عـ ــدمات جديـ  خـ
 خدمـة، ممـا جعلـها       ٦٨٦صـبح عـدد اخلـدمات املـصرح هبـا           أخدمة لسد قنايت فالوب، ف     ٤١٨

 . خدمة١٢٩كان  الذي  يف املائة،٥٠تتعدى هدف الـ 
 

د إىل أن عـــد )E/CN.4/2007/45(أشـــار املقـــرر اخلـــاص املعـــين بـــاحلق يف التعلـــيم   - ٢٤
 سـنة يبلـغ     ١٩ و   ١٥الوالدات يف الربازيل بالنسبة للفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن بني          

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت       .  فتـاة ١ ٠٠٠ والدة لكل ١٠٠ و ٥٠ما بني   
تتخذها احلكومة ملنع احلمل غري املرغوب فيه لدى املراهقات، وعن أثر تلك التدابري على              

 .مر الزمن
لتــدابري املتخــذة لتــشجيع تنظــيم ختطــيط اإلجنــاب عنــد تقــدمي اخلــدمات تراعــي   مجيــع ا 

 البـدء يف برنـامج   ٢٠٠٣أغـسطس  /وباإلضافة إىل هذه التدابري، جرى يف آب . مسات املراهقني 
واشتركت يف إعداد هذا الربنـامج وزارة الـصحة ووزارة التعلـيم،    . الصحة والوقاية يف املدارس 

عرض املراهقني لألمراض اليت تنتقل عـن طريـق االتـصال اجلنـسي،     وهو يستهدف اإلقالل من ت   
واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، واحلمل غري املطلوب، مع االهتمام بتعزيز الـصحة مـن       

 .واإلمكانية األكرب للحصول على وسائل منع احلمل الذكريةخالل إجراءات الوقاية التعليمية 
 على البناء والتدريب اجلـاري بالنـسبة ملدرسـي املـدارس            ويعتزم الربنامج تدعيم القدرة    

ــن         ــل عـ ــيت تنتقـ ــاألمراض الـ ــابة بـ ــن اإلصـ ــة مـ ــشطة الوقايـ ــق بأنـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة والثانويـ األوليـ
اإليدز واحلمل املبكر، مبا يف ذلـك صـرف         /فريوس نقص املناعة البشرية   /االتصال اجلنسي  طريق
هقني النـشطني جنـسيا البـالغني مـن العمـر          ميليغرام مـن وسـائل منـع احلمـل الذكريـة للمـرا             ٥٢
ــة   ١٩-١٥ ــة االعتيادي ــدارس احلكومي ــدين يف امل  جــرى تكييــف  ٢٠٠٤ويف عــام .  ســنة واملقي

 سـنة يف املـدارس   ٢٤-١٣الربنامج وتعديله وإعادة توجيهه صوب الشباب ممن تبلغ أعمـارهم           
 أخذ يف التنـاقص منـذ عـام       وجتدر اإلشارة إىل أن عدد احلوامل من املراهقات       . األولية والثانوية 

٢٠٠٠. 
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 املرأة الريفية  

ــر  - ٢٥ ــت، يف إطــار اخلطــة    ” أن )٨٣صــفحة  (ذكــر يف التقري ــة أعلن ــة االحتادي احلكوم
 صـك ملكيـة   ٤٠٠ ٠٠٠، عن هدف مـنح  ٤٤ صفحة   املرأةاخلاصة ب لسياسات  لالوطنية  

ستفيدة مـن  مشتركة لألراضي، يف حاالت األراضي اليت ميلكها زوجـان، جلميـع األسـر املـ        
ما هو عدد صكوك امللكيـة املـشتركة        ف. “٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤اإلصالح الزراعي بني عامي     
  اليت منحت إىل حد اآلن؟

يوضح اجلدول أدناه بيانات عن اخلطة الوطنيـة للـسياسات اخلاصـة بـاملرأة فيمـا يتعلـق                   
ــة األراضــي لقطــع األراضــي الــيت ميلكهــا زوجــان لأل      ــازل عــن صــكوك ملكي ســر حبــاالت التن

 :٢٠٠٧ و ٢٠٠٤املستفيدة من اإلصالح الزراعي بني عامي 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣من تقرر حصوهلم على صك ملكية حسب اجلنس، 

 اإلمجايل ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اجلنس

 ٥ ٦٢٤ ٤ ٣٢٨ ٢٨٠ ٣٧ ٩٧٩ نساء
 ٦ ٤٧٩ ٤ ٩٩٧ ٣٦٠ ٤٢ ١ ٠٧٩ رجال

 
 .وزارة اإلصالح الزراعي :املصدر 
  

 يف املائة من االسـتيطان املـستهدف حبلـول      ٩٥أكيد على أنه جرى تنفيذ      ومن املهم الت   
ــام  ـــ ٢٠٠٧ع ــوطين لإلصــالح الزراعــي، إذ انتفعــت     ٤٠٠ ٠٠٠ ل ــامج ال  أســرة يف ظــل الربن

ويرجي إصدار صكوك ملكية األراضـي يف فتـرة الحقـة بعـد الفتـرة      .  أسرة ٣٨٥ ٠٠٠بالفعل  
تيـة يف املـستوطنات وتـدعيم اإلنتـاج قبـل أن ميكـن              املرجعية حيث جيب أوال أن تقام البنية التح       

 .منح صكوك امللكية أو استخدام صكوك االمتياز
ومن املهم أيضا اإلشـارة إىل أن التـدابري اجلديـدة اختـذت لتوسـيع نطـاق وصـول املـرأة           

ــذا الوصــول     ــها هل ــوطين لإلصــالح الزراعــي وتأهيل ــامج ال ــم  . إىل الربن ــى رق ــاء عل  مــن ٣٨وبن
عياريــة، اعتــزم معهــد التــوطني واإلصــالح الزراعــي توســيع نطــاق حــق املــرأة يف     التعليمــات امل

 :الوصول إىل الربنامج الوطين لإلصالح الزراعي من خالل التدابري التالية
ــي      - ١  ــا يل ــة مب ــصكوك املتعلق ــراءات وال ــيري يف اإلج ــراء تغ ــدمي  : إج ــسجيل مق ت

 يف منـاطق تنظـيم األراضـي ومـنح          الطلبات، وتنفيذ مشاريع اإلصالح الزراعي، وسجل األسـر       
صكوك امللكية؛ وشهادة تسجيل األمالك الريفية، حبيث يلزم إدراج كل من النـساء والرجـال،     

 بغض النظر عن حالتهم املدنية؛
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واألسـرة املقدمـة لطلـب الـيت ال تعلـن           . اإللزام بإعالن أو بإثبات احلالة املدنيـة       - ٢ 
با عنها حتـرم مـن املـشاركة يف الربنـامج الـوطين لإلصـالح               عن احلالة املدنية أو تقدم إعالنا كاذ      

 الزراعي؛
ــرأة يف         - ٣  ــيت ترأســها ام ــضلية لألســر ال ــويل األف ــد ي ــي جدي ــار تكميل إدراج معي

 تصنيف األسر اليت تنتفع من اإلصالح الزراعي؛
العمــل بــشهادة املــرأة املــستفيدة مــن اإلصــالح الزراعــي بغيــة تيــسري مطالبتــها   - ٤ 
 أمام الوكاالت احلكومية؛حبقوقها 
دعــم املــرأة يف أنــشطة التنميــة الريفيــة، بغيــة تعزيــز إدماجهــا االقتــصادي مــن     - ٥ 

ــستوطنات،         ــة بامل ــرارات املتعلق ــشاركتها يف صــنع الق ــل م ــا يكف ــة، مم ــسياسات العام خــالل ال
 .ويتضمن ذلك تعريف أسلوب بناء البيت الريفي وطرائق االئتمان لنساء املستوطنات

 
البيانات الواردة يف البحث الذي أجرته حركة       ” أن   )٨٢صفحة   (ذكر يف التقرير   - ٢٦

أشكال العنف اليت تعاين منه املرأة خمتلف بشأن ) ٢٠٠٢(رينا النسائية الزراعية اسانتا كات
 .“ امـرأة يعـانني مـن اعتـداء أزواجهـن علـيهن      ١٠٠ من بني كل ١٠الريفية تشري إىل أن 

 .لتدابري املتخذة ملنع العنف ضد املرأة الريفية والقضاء عليهيرجى تقدمي معلومات عن ا
ــه        ــة والقــضاء علي ــرأة الريفي ــع العنــف ضــد امل ــدابري حمــددة ملن وُتتخــذ . مل تتخــذ بعــد ت

لعنــف ضــد املــرأة، مثــل قــانون  اإلجــراءات يف هــذا الــصدد يف إطــار التــدابري اإلمجاليــة لــردع ا  
سألة العنف ضد املـرأة تعـاجل أيـضا يف خمتلـف احللقـات      وتنبغي اإلشارة إىل أن م   . دا بينها  ماريا

 .الدراسية واحلمالت اليت تشنها النساء العامالت الريفيات
 

 إىل انعــدام التكــافؤ بدرجــة كــبرية بــني دخــل النــساء )٨٠صــفحة  (يــشري التقريــر - ٢٧
 يف املائـة ممـا تكـسبه    ٥٦الريفيات البيض والسود، حيث تكسب النساء الريفيات الـسود          

فمــا هــي التــدابري الــيت جيــرى اختاذهــا ملعاجلــة التمييــز  . الريفيــات البــيضالعــامالت النــساء 
 ؟املتعلق بالدخل ضد النساء الريفيات السود، وما هو أثر هذه التدابري على مر الزمن

فيما يتعلق بالتدابري اليت جيري اختاذها للقضاء علـى التفاوتـات يف دخـل النـساء الـسود             
 وزارة اإلصالح الزراعي مبادرة معينة يف إطار املشروع املعين بالتنميـة اإلثنيـة     الريفيات، نفذت 

.  بالشراكة مع إدارة التنمية الدولية وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة              كويلومبواللنساء  
وتــستهدف هــذه اإلجــراءات كفايــة الــربامج، واألعمــال اإلجيابيــة، وختــصيص املــوارد املتاحــة،  

ــة واإلرشــاد الريفــي،     فــضال عــن صــي  ــز علــى املــساعدة التقني اغة الــسياسات العامــة مــع التركي
 .والتنمية، والتسويق
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أمابـــا، وبـــارا، ( واليـــة ١٤ جمتمعـــا حمليـــا يف إطـــار املـــشروع يف ٢١وجـــرى اختيـــار  
وأالغوس، وماراهناو، وبرنامبوكو، وبياوي، وسـريغييب، وغويـاس، ومـاتو غروسـو دو سـول،               

). رييتو ســانتو، وســاو بــالو، وريــو غرانــدي دو ســول، وســانتا كاتارينــاســباومــاتو غروســو، و
حيــث أن تلــك اجملتمعــات لــديها منظمــات نــسائية تنتفــع مــن تنظــيم األرض عــن طريــق وزارة  

املعهـد الــوطين للتـوطني واإلصــالح الزراعـي وكانــت منتفعـة بربنــامج القــضاء     /التنميـة الزراعيــة 
 . احملليةبوالكويلومالكامل على اجلوع يف جمتمعات 

حلقـة عمـل لتوجيـه وتـدريب نـساء      : ويف إطار هـذا املـشروع، جتـري األنـشطة التاليـة            
نــوع : كويلومبـوال كويلومبـوال فيمـا يتعلـق بتقـدمي املـشاريع، ومــؤمتران وطنيـان معنيـان بنـساء         

، هبـدف   )٢٠٠٥يونيـه   /مـارس وحزيـران   /آذار(اجلنس والسياسات العامة املعنية بالتنمية اإلثنية       
تقيــيم حالتــهن، وتدريبــهن، والتخطــيط ألعمــال تــستهدف تقــدمي املــساعدات التقنيــة وتــسويق 

 .كويلومبوالمنتجات نساء 
 كويلومبـوال وعمال علـى تعزيـز املـشاركة االجتماعيـة والرقابـة مـن جانـب جمموعـات            

وزارة /PPIGRE(السكانية، تشكلت جلنة دائمة معنية بنوع اجلـنس والعنـصر واألصـل العرقـي               
وتتكون هذه اللجنة من ممثلني مـن       . يف اجمللس الوطين للتنمية الريفية املستدامة     ) لتنمية الزراعية ا

وعلــى . وزارة التنميــة الزراعيــة، وهيئــات حكوميــة أخــرى، وكيانــات للمجتمــع املــدين املــنظم 
أساس طلبـات حمـددة مـن هـذه اجملموعـات الـسكانية، تـسعى اللجنـة إىل توجيـه وزارة التنميـة                       

 .اعية فيما يتعلق بإعداد السياسات العامة وتنفيذها وتقييمهاالزر
، تلقت الدعم مخسة مشاريع قدمتـها جمموعـات إنتاجيـة           ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ويف عامي    

وتشكل هـذه املبـادرات جهـدا يرمـي إىل إنـشاء            .  من خمتلف مناطق البلد    كويلومبوالمن نساء   
 وإدارة األراضي التقليديـة واالسـتقالل       شبكة لإلنتاج والتسويق تستهدف كفالة األمن الغذائي      

 ريـال   ٦١٧ ٧٢٢,٥٠وحـصلت هـذه املـشاريع علـى منحـة قـدرها           . كويلومبلوالالذايت لنساء   
 ريــال ٣٠٧ ٧٩٨,٥٠ و ٢٠٠٤ ريــاال برازيليــا منــها عــام ٢٠٩ ٧٤٤برازيلــي جــرى حتويــل 

 .٢٠٠٥برازيلي عام 
تعزيـز  : ريع املـذكورة أعـاله    وفيما يلي ما تتضمنه األعمـال الـيت ُنفـذت يف إطـار املـشا               

قدر أكرب من إدماج املرأة يف االقتصاد احمللي، عن طريق توسـيع نطـاق فـرص العمـل؛ وتوطيـد                    
ــة، وتربيــة         ــصناعات الزراعي ــة ال ــشجيع التعاونيــات، وتنمي ــي، وت ــشطة االســتخالص الزراع أن

؛ كويلومبـوال عـات   احليوانات الصغرية وتربية األمساك بنـاء علـى خمتلـف املمارسـات احملليـة جملتم              
وتدعيم مشاركة الـشباب؛ وتعزيـز التنميـة املـستدامة للمجتمعـات احملليـة املـستفيدة عـن طريـق                
إشراكها يف السياحة اإليكولوجية احمللية من خـالل إقامـة أنـشطة تتعلـق هبـذا القطـاع؛ وحتديـد           
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 كويلومبـوال عـات   فرص العمل وإدرار الدخل بناء على اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيـة جملتم           
 .احمللية؛ والتدريب وبناء القدرات يف جمايل إيكولوجيا الزراعة واألمن الغذائي

، عقـد يف برازيليـا، العاصـمة    ٢٠٠٤وبناء على مبادرة من وزارة التنمية الزراعيـة عـام     
ويف ذلـك الوقـت أجريـت       .  أول معرض وطين للزراعة األسـرية واإلصـالح الزراعـي          ،االحتادية

ــة جملتمعــات  دراســة اس ــة، مــع االهتمــام مبنتجــات  كويلومبــوالتقــصائية لألنــشطة اإلنتاجي  احمللي
رض الوطين الثـاين    أما املع . وشاركت يف هذا املعرض عشرة جمتمعات حملية      . الصناعات اليدوية 

 جمتمعـا   ١٩فـشارك فيـه     ) ٢٩٩٥/وزارة التنميـة الزراعيـة    (للزراعة األسرية واإلصالح الزراعي     
 . احمللية من تسع والياتلومبوالكويمن جمتمعات 

 بـل   ،ومسحت هذه املبادرات بتبـادل قـوي، لـيس بـني جمتمعـات كويلومبـوال فحـسب                 
وفضال عن ذلك، قاربـت املبـادرة بـني اجلمهـور وخمتلـف الـسياسات               . بني املشاركني اآلخرين  

اركة  ريـال برازيلـي بغيـة كفالـة مـش          ١٤٢ ١٠٠وأنفـق مبلـغ     . اليت تنفـذها احلكومـة االحتاديـة      
 .النساء يف تلك األحداث

ــالتوثيق     ــساء ب ــات الن ــة،  ٢٠٠٤ تولــت عــام  -واســتجابة ملطالب ــة الزراعي  وزارة التنمي
النـساء العـامالت    باالشتراك مع األمانة اخلاصـة لـسياسات املـرأة، إنـشاء برنـامج وطـين لتوثيـق                  

ني واإلصـالح الزراعـي   وُينفذ هذا الربنامج حاليا باالشتراك مع املعهد الـوطين للتـوط   . الريفيات
والغـرض مـن الربنـامج      . واملكاتب االحتادية التابعة لوزارة التنميـة الزراعيـة يف مجيـع أحنـاء البلـد              

اإلصدار اجملاين لوثائق مثـل بطاقـة اهلويـة، وبطاقـة الـرقم الـضرييب، وكتيـب العـاملني، وشـهادة                     
 .امليالد، وإثبات التسجيل لدى الضمان االجتماعي

ــضمنة يف    ٢٠٠٤ويف عــام   ــسكانية املــستهدفة واملت ــة للمجموعــات ال  أعطيــت األولوي
املعهد الوطين للتـوطني واإلصـالح الزراعـي، وذلـك علـى حنـو              /سياسات وزارة التنمية الزراعية   

وتركزت اإلجـراءات علـى كـل منطقـة يف البلـد، وعلـى الواليـات األكثـر احتياجـا،                    . مركزي
ويف الطور األول، أعطيـت     . زداد فيها االستيطان الريفي   وفيما بني الواليات، ويف املناطق اليت ي      

ــة      ــة للواليــات ذات االحتيــاج األكــرب، ولألقــاليم الواقعــة يف نطــاق تــدخل وزارة التنمي األولوي
 واليـة   ٢٣ وثيقـة يف     ٦٤ ٨٠٤وأُصدرت  . املعهد الوطين للتوطني واإلصالح الزراعي    /الزراعية

 ).و دي جانريو، وريو غراندي دو نوريتباستثناء إيكر، وريو غراندي دو سول، وري(
 تضمن الربنامج الوطين لتوثيـق النـساء العـامالت الريفيـات جمتمعـات              ٢٠٠٥ويف عام    

 جمتمعا حمليا يف تسع واليـات مـن إصـدار حـوايل             ٦٤ انتفع   ٢٠٠٥ احمللية ويف عام     كويلومبوال
 . كويلومبوال وثيقة لنساء ١٣ ٨٢٥
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 الزواج والعالقات األسرية  

يف ، ال يزال مثة أحكام متييزية يف القانون املـدين           )٨٨صفحة   (كما ورد يف التقرير    - ٢٨
حـد تلـك األحكـام العمـر القـانوين للـزواج            أتنـاول   يو”األسـرية،   العالقـات   جمايل الزواج و  

املتزوجـات  إال للنساء    يتيح ال   حكم آخر دد عمرين خمتلفني لكل من الرجل واملرأة؛ و       حيو
ظ أن احلكومـة  وإذ يالحَـ  .“فـرض قيـودا علـى زواج املـرأة    يية؛ وثالث  رفض احلمايةإمكان

 الـيت  التطـورات  األحكام، يرجى تقدمي معلومات مـستكملة عـن     هذهأقرت بضرورة إلغاء    
 .تصب يف اجتاه إلغائها من القانون املدين

نعتقد أن اإلجابة السابقة كانت غري دقيقـة، حيـث أن الفـصل املعـين باألهليـة للـزواج                    
 يـنص   ٢٠٠٣ يف القـانون املـدين الـذي دخـل حيـز النفـاذ عـام                 - منـه    ١٥١٧وخباصة املادة    -

 سـنة أن يتزوجـا، بـشرط احلـصول علـى            ١٦جيوز للرجل واملرأة البـالغني مـن العمـر          ”على أنه   
 .“تصريح من الوالدين أو من ممثليهما القانونيني قبل أن يصال إىل سن األغلبية

ــصدد جتــدر اإلشــار    ــرار القــانون    ويف هــذا ال ة إىل التقــدم احملــرز مــؤخرا عــن طريــق إق
 املــؤرخ ٥٨٦٩ الــذي يعــدل أحكــام القــانون ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين٤ املــؤرخ ١١٤٤١

، ويسمح باجلرد، والتقـسيم، واالنفـصال       )قانون اإلجراءات املدنية   (١٩٧٣يناير  /كانون الثاين 
 .املتفق عليه والطالق من خالل إجراءات إدارية

 
 لربوتوكول االختياريا  

يرجى وصف التـدابري الـيت ختطـط هلـا احلكومـة أو تبحثهـا للتعريـف بـالربوتوكول                    - ٢٩
 .االختياري واحلض على إعماله

تعــي األمانــة اخلاصــة لــسياسات املــرأة بوجــه عــام أمهيــة إدراج االتفاقــات واملعاهــدات  
 اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال           الدولية اليت وقَّعت عليها الربازيل بشأن حقوق املرأة، مثـل         

 .التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري يف براجمها التدريبية
الــصكوك الدوليــة حلقــوق ”وينبغــي اســترعاء االنتبــاه إىل النــشرة اإللكترونيــة املعنونــة   

يهـا  اليت جتمع الصكوك الدوليـة الرئيـسية املعنيـة حبقـوق املـرأة، وقـد وقعـت الربازيـل عل                   “ املرأة
االختيـاري،  اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبروتوكوهلـا                : مجيعا، وهي 

ليقــات مــوجزة مــن جانــب عواتفاقيــة بيلــيم دو بــارا، وإعــالن القــاهرة، وإعــالن بــيجني، مــع ت 
 .املتخصصات ليلى لينهارس، وماريا لويزا فيويت، وسيلفيا بيمنتل، وتانيا باتريوتا

http://200.130.7.5/spmu/docs/inst_int.pdf  

http://200.130.7.5/spmu/docs/inst_int.pdf
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ــة عــام    ــا دا بينــها، الــذي حيظــر أي    ٢٠٠٦نــشرت األمان  الــنص الكامــل لقــانون ماري
وتنبغـي اإلشـارة إىل أن هـذا القـانون يفـي       . انتهاكات ضـد املـرأة، وقـدمت ابتكاراتـه الرئيـسية          

 .ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةبتوصية اللجن
http://200.130.7.5/spmu/docs/leimariadapenha_1.pdf  

تدعم األمانة اخلاصة لـسياسات املـرأة توزيـع منـشورات لتعزيـز القـانون اجلديـد، مثـل                    
ضــد املــرأة، بنــاء علــى القــانون  املنـــزيلليمــات بــشأن تنــاول قــضايا العنــف تع”الــدليل املعنــون 

ه إيومــارا بيزيــرا غــوميز، رئــيس الــشرطة، بــشرطة بارايبــا ، وهــو دليــل أعــد“١١٣٤٠/٢٠٠٦
 . مركز الشرطة قانون ماريا دا بينهاياملدنية، عن إنفاذ مهني

http://200.130.7.5/spmu/docs/Atendimento-Lei11340_paraiba.pdf 

ــز     ــضا تعزي ــة أي ــدعم األمان ــدد التخصــصات  ”وت ــدريب املتع ــل الت ــشره  “دلي ــذي ن ، ال
ــدمي          ــى تق ــساعدة عل ــرض امل ــد بغ ــاتو غروســو، وأُِع ــدل يف م ــة الع ــضائي يف حمكم ــسلك الق ال

ــدد ــانون   التـــــدريب املتعـــ ــذ القـــ ــامني املـــــشاركني يف تنفيـــ ــوكالء العـــ  التخصـــــصات إىل الـــ
وحيتـوي الـدليل علـى نـصوص مذهبيـة تـساعد            . ، وهو قـانون ماريـا دا بينـها        ١١٣٤٠/٢٠٠٦

على تفهم أمهية هذا القانون بالنسبة لنظام محاية حقوق اإلنسان للمرأة علـى اجلبهـة الداخليـة،        
 الدوليـة، مبوجـب املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة           اجلمهوريـة؛ وعلـى اجلبهـة     بناء على دسـتور     

 .اليت صدقت عليها الربازيل

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm/publicacoes/publi_capacitacao_
maria_penha_ms 
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