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   معلومات عامة عن الربازيل-  أوالً
  السكان -  ألف

فمعدل النمو السكاين كان قد بلغ ذروته       . طرأ على الربازيل حتول دميغرايف خالل العقود األخرية املاضية          - ١
 املائة فيما بني     يف ١,٦٤ من الستينيات حىت بلغ      ، مث ظل ينخفض اعتباراً     يف املائة سنوياً   ٣يف اخلمسينيات بنسبة    

 ٢٣ففي ذلك العقد بلغ إمجايل النمو املطلق حنو  . ١٩٤٠، وهو أقل معدل منذ تعداد سنة        ٢٠٠٠ و ١٩٩١عامي  
 ١,٦٤ مليون نسمة، وبلغ معدل النمو يف ذلك العقد حنو      ١٧٠، بلغ جمموع السكان زهاء      ٢٠٠٠ويف عام   . مليون نسمة 

 مليون  ١٨٦قاطات أن جمموع السكان رمبا يكون قد وصل إىل حنو           وتقدر اإلس ).  باملرفقات ١اجلدول  (يف املائة   
  .٢٠٠٥نسمة بنهاية عام 

، سجلت منطقتا الشمال ٢٠٠٠ و١٩٩١ففيما بني عامي . ويتفاوت النمو السكاين من منطقة إىل أخرى  - ٢
وسـجلت  . ايل يف املائة على التـو     ٢,٤ يف املائة و   ٢,٩وغرب الوسط معديل منو أعلى من املتوسط الوطين، بلغا          

).  يف املائة١,٣١(املناطق األخرى معدالت أقل من املتوسط الوطين، إذ سجلت منطقة الشمال الشرقي أدىن معدل 
وهكذا، تركـز  . ومع ذلك، ظل توزيع السكان على املناطق دون تغيري طوال السنوات اخلمس والعشرين املاضية       

، ) يف املائـة   ٢٨(يف اجلنوب الشرقي، يليه الشمال الشرقي       )  مليوناً ٧٧,٥( يف املائة من جمموع السكان       ٤٢حنو  
  ). يف املائة٧(، فغرب الوسط ) يف املائة٨(، فالشمال ) يف املائة١٥(فاجلنوب 

 ١٩٧٠ويرجع هذا االخنفاض يف وترية النمو إىل حد كبري إىل تدين معدل اخلصوبة فيمـا بـني عـامي                - ٣
ويقترب هذا املعدل من متوسط عدد األطفـال        . سن اإلجناب  لكل سيدة يف      طفالً ٢,١٥ إىل   ٥,٨ من   ٢٠٠٢و

  ). باملرفقات٢اجلدول (لكل سيدة الالزم الستبدال األجيال 

وما مييز التحول الدميغرايف املذكور أعاله هو االخنفاض يف معدالت اخلصوبة الراجع يف املقـام األول إىل              - ٤
ة املرتبطة بالتحضر، واالخنفاض يف معدالت الوفيات الراجع        نشر وسائل منع احلمل والتغريات االجتماعية والثقافي      

وينعكس األثـر الرئيـسي     . إىل التقدم التكنولوجي والتوسع يف احلصول على اخلدمات الصحية واملرافق الصحية          
 ١٩٨٠املترتب على هذه العملية يف هرم األعمار الذي تقلصت قاعدته بينما اتسع منتصفه وقمته فيما بني عامي                  

 على سبيل املثال، كان السكان دون اخلامسة عشرة من          ١٩٨٠ويف عام   ).  باملرفقات ٢ و ١الشكالن   (٢٠٠٠و
 يف املائة من   ٦ كانوا ميثلون     عاماً ٦٠ يف املائة من جمموع السكان، يف حني أن البالغني أكثر من             ٣٨العمر ميثلون   

ائة على التوايل، مما يعرب عن تقدم السكان         يف امل  ٨,٦ و ٢٩,٦، حتولت هذه األرقام إىل      ٢٠٠٠ويف عام   . اجملموع
  ). باملرفقات٣اجلدول (يف السن 

 مثالً، ١٩٨٠ففي عام . وتؤكد األرقام الواردة من التعداد األخري االجتاه حنو التحضر يف اجملتمع الربازيلي        - ٥
 يف  ٨١ الـرقم إىل     ، قفز هذا  ٢٠٠٠وحبلول عام   .  يف املائة من السكان يتمركزون يف املناطق احلضرية        ٦٧كان  

  ). باملرفقات٤اجلدول ( مليون شخص يعيشون يف املناطق احلضرية ١٣٨املائة، أي ما يقرب من 

 ٤٩ يف املائة من جمموع السكان، يف حني أن الرجال كانوا ميثلون ٥١شكلن ت، كانت النساء ٢٠٠٤ويف عام   - ٦
ما يتجـاوز    وقد أعلن ).  باملرفقات ٥اجلدول   (٢٠٠٤ و ١٩٩٣يف املائة، وظل هذا الوضع دون تغري فيما بني عامي           
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، يف حني يبلغ جمموع السود واخلالسيني       ) يف املائة  ٥١,٤( نصف سكان الربازيل أهنم من اجلنس أو اللون األبيض           قليالً
  .)١() باملرفقات٦اجلدول ( يف املائة فحسب ١ يف املائة، وتبلغ نسبة اجلنس األصفر والسكان احملليني أقل من ٤٨

 يف املائة من سكان الربازيل يعانون من نوع ما من القـصور             ١٤,٥ أن   ٢٠٠٠وتبني أرقام تعداد سنة       - ٧
وكانت أكرب الفئات هي فئة األشخاص الذين أجـابوا         . أو العقلي الدائم  ) يف احلركة أو النظر أو السمع     (البدين  

أي :  ماليني ٥,٧ حنو   -  أو السمع    -  يوناً مل ١٦,٦ حنو   - باالعتراف بإصابتهم بنوع من العاهات املتعلقة بالنظر        
وال توجد بيانات عن املعوقني، حيث إن املنهجية اليت اتبعت ).  باملرفقات٧اجلدول ( مليون برازيلي ٢٤أكثر من 

  .٢٠٠٠يف مجع هذا النوع من املعلومات تعرضت لتغيريات شديدة يف تعداد سنة 

 يف املائـة    ١٥يليني أنفسهم بأهنم كاثوليكيون، وصـنف       وفيما يتعلق بالدين، صنف ثلثا السكان الرباز        - ٨
 يف  ٨٩، من   ٢٠٠٠ و ١٩٨٠وقد حدث اخنفاض يف نسبة الكاثوليكيني فيما بني عامي          . أنفسهم بأهنم اجنليكيون  

 يف املائـة    ١٥,٤ يف املائـة إىل      ٦,٦ يف املائة، يف حني ارتفع عدد االجنليكيني يف الفترة نفسها من             ٧٣املائة إىل   
  ). باملرفقات٨ل اجلدو(

ويستند تعريـف رب األسـرة      . ، جتدر اإلشارة إىل تزايد عدد األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة          وأخرياً  - ٩
 أفراد األسر املعيشية عن     ئلُسالذي   الوطين لعينة من األسر املعيشية       االستقصاءبيانات من   املعيشية املعتمد هنا إىل     
وخـالل  . الشخص الذي ُيعترب أهم فرد يكون هو رب األسرة املعيشية         ومن املفهوم أن    . أهم شخص يف األسرة   

 يف املائة يف عدد األسر املعيشية اليت ترأسـها امـرأة            ٣٦، حدثت زيادة بنسبة     )٢٠٠٤- ١٩٩٣(العقد املاضي   
 أن  يف املائة من األسر املعيشية خيضع لرئاسة امرأة، يف حني٢٠، كان حنو ١٩٩٣ويف عام ).  باملرفقات٩اجلدول (

وتتوىل رئاسة نسبة كبرية من هذه األسر املعيشية امرأة مبفردها          .  يف املائة  ٢٧ إىل   ٢٠٠٤الرقم ارتفع حبلول عام     
ومن . ، يف حني أن األسر املعيشية اليت يرأسها رجل تتكون عامة من زوجني            )منفصلة أو أرمل أو تعيش مبفردها     (

ازيل زيادة عدد حاالت الطالق واالنفصال واألمهات الوحيدات، بني العوامل اليت تفسر هذا االجتاه اجلديد يف الرب
  .وارتفاع العمر املتوقع للمرأة، وزيادة وجود املرأة يف سوق العمل مما منحها استقاللية أكرب

  معلومات اجتماعية واقتصادية -  باء

  االقتصاد - ١

 حني ،٢٠٠١ مما كانت عليه يف بداية عام اً، أصبحت حالة االقتصاد الربازيلي أكثر استقرار٢٠٠٦يف أوائل عام   -١٠
فلم تعد الربازيل يف حاجة إىل اللجوء إىل االقتراض من صندوق النقد الدويل، ومل يعد . جرى تقدمي التقرير السابق

                                                      

تند جتميع البيانات املتعلقة بالعرق أو اللون يف الربازيل إىل معلومات مقدمة بصورة طوعية، حيث ُيطلب من يس )١(
غري أن جتميع البيانات يتم، . ت اخلمس املذكورة يف االستقصاءات السكنية أكثر فئة تتعلق بوضعهاملستجوب أن خيتار من بني الفئا

 والـسكان   الـسود  من جممـوع     السودوتتألف فئة   . ومن السكان األصليني  ،  وأصفر،  وأسود،  أبيض: بوجه عام، يف أربع فئات    
يح تقسيماً أوسع للسكان السود، أي مزيداً من االتـساق          ، حيث إن ملؤشرات الفئتني سلوكيات متماثلة، وألن هذا يت         اخلالسيني
 .وبالتايل، تشري البيانات املعروضة يف هذا التقرير إىل السكان السود يف مقابل السكان البيض. اإلحصائي
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، سجلت الربازيل أعلى ٢٠٠٥ويف عام . الدين العام ينمو يف مقابل الناتج احمللي اإلمجايل، ومل يعد االقتصاد راكداً
 يف املائـة يف عـام       ٤,٩الناتج احمللي اإلمجايل    بلغ معدل منو    ، حيث   ١٩٩٦- ١٩٩٥دل منو اقتصادي هلا منذ      مع

  ). باملرفقات١اإلطار  (٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢,٣و ٢٠٠٤

 يف املائة يف    ٥,٦حيث حقق الرقم القياسي ألسعار االستهالك الذي بلغ         : وأصبح التضخم حتت السيطرة     - ١١
 تبلغ  )٢(٢٠٠٦ومبا أن توقعات التضخم لعام      ).  باملرفقات ٢اإلطار   (١٩٩٩ مستوياته منذ عام      أدىن ٢٠٠٥عام  

 يف املائة، فقد خفّض ٤,٥عن الربع الثاين من هذه السنة أقل من املستهدف الذي حدده جملس النقد الوطين، وهو 
وتشجع ختفيضات سعر الفائـدة   . ائة يف امل  ١٥,٢٥ إىل   نظام اخلاص للتسوية والتعهد   البنك املركزي سعر فائدة ال    

 للتوقعات احلالية يقدر معدل منو      ووفقاً. على زيادة االستثمارات احمللية والطلب، مما يؤدي إىل النمو االقتصادي         
  . يف املائة٤ و٣الناتج احمللي اإلمجايل مبا يتراوح بني 

م البنك املركزي بشراء الدوالرات  أتاح اخنفاض الدوالر يف مقابل الريال وقيا٢٠٠٥ و٢٠٠٤ويف عامي   - ١٢
وحبلـول أواخـر عـام      . تسوية الديون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والتبكري بتسوية الدين اخلارجي           

 مليار ١١٥: ١٩٩٦، استقر الدين اخلارجي الصايف للربازيل عند أدىن مستوى له بقيمته الدوالرية منذ عام ٢٠٠٥
وبعد سنوات من النمو القوي، بدأ الدين الـصايف         ).  باملرفقات ٣اإلطار  (املتحدة  دوالر من دوالرات الواليات     

واستقر ).  باملرفقات ٤اإلطار  ( خالل العامني املاضيني     أيضاًللقطاع العام يف مقابل الناتج احمللي اإلمجايل ينخفض         
وقد .  يف املائة٥١,٦ عند ٢٠٠٥عام  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، ويف هناية ٥٧,٢ عند ٢٠٠٣يف هناية عام 

، وال سيما ١٩٩٩حتقق هذا التخفيض عرب الترشيد الشديد لنفقات الدولة وحتقيق أول الفوائض السنوية منذ عام             
ورغم ذلك،  ).  باملرفقات ٥اإلطار   (٢٠٠٥ الناتج احمللي اإلمجايل يف عام       من يف املائة    ٤,٤٨  بلغت نسبته  فائض
  ). باملرفقات٦اإلطار  (نفقات االجتماعية األساسيةال نصيب الفرد من ارتفع

  املؤشرات االجتماعية - ٢

رقم القياسي لكل من الفقر وعـدم       ل يف ا  حتسنت املؤشرات االجتماعية خالل العقد املاضي مسببة اخنفاضاً         - ١٣
ها الربازيل حققت وتبني هذه النتائج أن السياسات االجتماعية اليت انتهجت    . ٢٠٠٤ و ٢٠٠١املساواة فيما بني عامي     

  ولكن، برغم التحـسينات،    . نتائج ملحوظة وسامهت مسامهة حامسة يف حتسني الظروف املعيشية للسكان ورفاههم          
 مليـون   ٥٢ويوجد يف الربازيل    .  من البلدان املتقدمة    عن حتقيق مؤشرات اجتماعية جتعله واحداً      ال يزال البلد بعيداً   

، وتوجـد    كـبرياً  ، كما تتفاوت مستويات الدخل تفاوتاً     )ائة من السكان   يف امل  ٣٠(مواطن يعيشون يف حالة فقر      
حاالت من عدم املساواة اجلنسانية والعرقية على الصعيد اإلقليمي جتتاح كافة القطاعات االجتماعية الـيت جيـري                 

  ).املرفقات ب١٠اجلدول (وتقوض هذه الظروف التحقيق الكامل للمساواة بني اجلميع يف املواطنة . استعراضها هنا

وأول مؤشر رئيسي يستحق الذكر هو مستوى أمية سكان الربازيل وكيفية تغري هذا املستوى يف العقـد                   - ١٤
 أو أكثر ُيعتربون أميني، عاماً ١٥ يف املائة من السكان البالغني ١٦، كان أكثر قليال من ١٩٩٣ففي عام  . املاضي

                                                      

)٢( Banco Central do Brasil, Market Report, May 26, 2006 . 
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 يف املائة ١١,٤وقد اخنفضت هذه النسبة إىل ). ١١ اجلدول املرفقات،(أي غري قادرين على قراءة مالحظة بسيطة 
وتبني األرقام املتعلقة بالتعليم أن وضع . وال توجد فوارق مؤثرة بني الرجال والنساء يف هذا الشأن. ٢٠٠٤يف عام 

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          ١٣انظر التعليقات على املادة     (املرأة أفضل من وضع الرجل      
  .فيما يتصل مبشاركتهما يف نظام التعليم وأدائهما يف املدارس) واالجتماعية والثقافية

 إىل أن معدالت أمية السود والبيض انتهجت سـلوكاً        )  باملرفقات ١٢اجلدول  (ية  رقوتشري البيانات الع    - ١٥
وال تزال بالرغم   . ة السود  يف حال   مبرور السنني، حيث اخنفضت يف كلتا احلالتني، ولكن بصفة أكثر بروزاً           متماثالً

 يف املائة من السود ١٦,٢ يف املائة من البيض و٧,٢من ذلك حاالت عدم املساواة كثرية إىل حد كبري، حيث ظل 
  .٢٠٠٤أميني يف عام 

ويبني . وقد أدت إتاحة الفرصة أمام اجلميع للوصول إىل التعليم األساسي إىل اخنفاض كبري يف معدل األمية                 - ١٦
  للفئة العمرية أن متركز السكان غري القادرين على قراءة مالحظة بسيطة اخنفض كـثرياً              نسبة األميني وفقاً  النظر إىل   

   يف املائة لـدى البـالغني       ٢,١؛ و ١٤- ١٠ يف املائة يف الفئة العمرية       ٣,٨: ٢٠٠٤لدى الفئة العمرية األقل يف عام       
وتـبني  ).  باملرفقات ١٢اجلدول  ( أو أكثر     عاماً ٦٠ني   يف املائة لدى السكان البالغ     ٣١,٩؛ و عاماً ١٧ و ١٥ما بني   

) الكبار واملـسنون (هذه األرقام أن األمية يف البلد ال تزال مرتفعة، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل تراكم األشخاص              
  .ة الكبارالذين مل ينالوا قسطاً من التعليم األساسي يف طفولتهم أو شباهبم، والذين مل ُيدرجوا بعُد يف برامج حمو أمي

 حيضاإل، جتدر اإلشارة ألغراض ا)٨ و٦انظر التعليقات على املادتني (وفيما يتعلق بسوق العمل الربازيلي   - ١٧
وبوجه عام، ميكن مالحظة    . ٢٠٠٤- ١٩٩٣إىل حركة معدالت التوظيف يف خمتلف فئات السكان طوال الفترة           

طالة منذ أوائل الفترة املشمولة باالسـتعراض إىل         قد طرأت على معدالت الب     مئوية نقاط   ٣أن زيادة تقدر بنحو     
 يف املائة   ٩,٣ إىل   ٦,٢وترجع الزيادة من    ).  باملرفقات ١٣ و ٧اجلدوالن  (العام املاضي الذي تتوافر عنه البيانات       

بصفة رئيسية إىل الصعوبات االقتصادية الداخلية واخلارجية اليت كان البلد يواجهها، وخباصة يف النصف الثاين من  
 عن ضـعف النمـو   التسعينيات، ويشمل ذلك األزمات الدولية يف املكسيك، والبلدان اآلسيوية، وروسيا، فضالً    

وأدى هذا إىل زيادة البطالة وعالقات العمل غري النظاميـة          . االقتصاديلتثبيت  االقتصادي بسبب استراتيجيات ا   
  .الدخلمتوسط واخنفاض 

 يف املائة   ٩,٩ يف اآلونة األخرية، حيث اخنفض معدل البطالة من          وقد شهد سوق العمل الربازيلي انتعاشاً       - ١٨
غري أن خمتلف القطاعات االجتماعية ال تتقاسم هذا االخنفاض         . ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٩,٣ إىل   ١٩٩٩يف عام   

وكان . بالتساوي، كما أنه ال ميكن من حتقيق اخنفاض يف حاالت عدم املساواة املتصلة باجلنس أو العرق أو العمر         
االخنفاض يف معدل البطالة ملحوظا لدى الرجال أكثر منه لدى النساء، حيث جتاوز معدل البطالة لدى النساء يف                  

  ). يف املائة٧,١ يف املائة يف مقابل ١٢,١( معدل البطالة لدى الرجال خبمسة نقاط مئوية ٢٠٠٤عام 

 مل  ،١٩٩٣ففي عام   .  إىل الوظائف طوال العقد    ة فيما يتصل بالوصول   رقيوقد اتسعت رقعة عدم املساواة الع       - ١٩
 ٥,٦ يف املائة، والبيض     ٦,٩السود  ( نقطة مئوية    ١,٣يكن الفرق يف معدالت البطالة بني السود والبيض يتجاوز          

 يف املائة بني ٨,٢ من النقاط املئوية، حيث بلغ معدل البطالة ٢,٣، اتسع هذا الفرق إىل ٢٠٠٤ويف عام ). يف املائة
ومن وجهة نظر الفئة العمرية، تشتد حدة مشكلة البطالة لـدى الـسكان             .  يف املائة بني السود    ١٠,٥البيض و 
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 إىل معاجلة هذا األمر، اعتمدت احلكومة االحتادية جمموعـة مـن            وسعياً).  عاماً ٢٤ و ١٦البالغون بني   (الشباب  
مدارس ، وبرامج أخرى مثل      للشباب  مواتياً برناجماًوتتضمن هذه التدابري    . التدابري اخلاصة لتأهيل أفراد هذه الفئة     

برنامج  يف إطار    األعمال التجارية، وإدماج التدريب املهين والتعليم الثانوي للشباب والكبار، واحتادات الشباب،          
  ).٦انظر املادة  (الوظيفة األوىل

 العمر املتوقع يـستحق     وفيما يتعلق باملؤشرات الصحية بني السكان الربازيليني، فإن االرتفاع املستمر يف            - ٢٠
 سـنة يف أوائـل      ٦٥,٦، ارتفع العمر املتوقع بنحو مخس سنوات من         ٢٠٠٤ و ١٩٩٠ففيما بني عامي    . الذكر

. وخيتلف العمر املتوقع باختالف اجلنس والعرق).  باملرفقات٤اجلدول  (٢٠٠٤ سنة يف عام ٧١,٦التسعينيات إىل 
من املؤشر املتعلق بالرجال، ومل تتغري هذه الفجوة مبرور الـسنني،    أعلى   ففي حالة النساء، كان هذا املؤشر دائماً      

، كان العمر املتوقع للنساء عند الوالدة أكرب من ٢٠٠٤ويف عام . حيث ارتفع املؤشر بالتساوي لدى كال اجلنسني
 وكـان ).  باملرفقات ١٥اجلدول  ( سنة للرجال    ٦٧,٩ سنة للنساء و   ٧٥,٥:  سنوات ٧,٦ بعمر الرجال املتوقع    

 سنوات، حيث كان العمر املتوقع عند الوالدة لدى البيض          ٧,٧ حوايل   ٢٠٠٠الفرق بني البيض والسود يف عام       
  ). باملرفقات١٦اجلدول ( سنة يف حالة السود ٦٦,٧ سنة يف مقابل ٧٧,٤

 والفقر هو اخنفاض مستويات العوز  الوطين لعينة من األسر املعيشيةاالستقصاءوكان اخلرب اجليد الوارد يف   - ٢١
إذ ُيعترب األشخاص الذين يقل دخل أسرهتم الشهري عن ربع احلد األدىن . إىل أدىن مستوياهتا منذ أوائل التسعينيات

وخـالل  . لألجور يعانون من العوز، وُيعترب َمن يقل دخل أسرهتم الشهري عن نصف احلد األدىن لألجور فقراء               
 يف املائة ١٤,٣من ( يف املائة ١٧,٢ اخنفض عدد املعوزين بنسبة  هلذا املعيار،، ووفقا٢٠٠٤ً إىل ٢٠٠١الفترة من 

 يف ٥,٦، يف حني أن عدد الفقراء اخنفض بنـسبة  )٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١١,٣ إىل ٢٠٠١من السكان يف عام  
وباألرقام املطلقة، بلـغ جممـوع      ). ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٣٠,١ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٣٠,٣من  (املائة  

وال تزال هذه األرقام مرتفعـة  .  مليونا٥٢,٥ً، يف حني بلغ جمموع الفقراء  ٢٠٠٤ يف عام     مليوناً ١٩,٨املعوزين  
 من التحديات الرئيسية اليت تتصدى هلا السياسات العامـة يف           ، وهي جتعل من مكافحة الفقر والعوز واحداً       جداً

  ). باملرفقات١٧ و١٠اجلدوالن (الربازيل 

فقد ظل مسة تدمغ سكان الشمال الـشرقي  .  مل ينخفض بالوترية نفسها يف مجيع أحناء البلد        غري أن الفقر    - ٢٢
، فال تزال مستويات الفقر يف هاتني       ٢٠٠٤ و ٢٠٠١وعلى الرغم من بعض االخنفاض فيما بني عامي         . والشمال

أما مستويات . ئة يف الشمال يف املا٣٦,٩ يف املائة يف الشمال الشرقي، و٥٣,٧: املنطقتني أعلى املستويات يف البلد
الفقر يف اجلنوب واجلنوب الشرقي ووسط الغرب اليت كانت أدىن املستويات يف البلد، فقد استمر اخنفاضها خالل 

 يف املائة يف اجلنوب الغريب،      ١٩,٣ يف اجلنوب، و   ١٦,٩، بلغت هذه املستويات     ٢٠٠٤ويف عام   . الفترة قيد النظر  
  . يف املائة يف غرب الوسط٢٣,٣و

ل  يف الفقر بني ك     شهدت اخنفاضاً  ٢٠٠٤- ٢٠٠١ومن ناحية اللون والعنصر، ينبغي مالحظة أن الفترة           - ٢٣
ويف عـام  . غري أن نسبة السود الذين يعيشون يف حالة فقر ال تزال ضعف حجم نسبة البيض           . السودو البيض   من

دىن لألجور للفرد، بينما كان هذا  يف املائة من السكان البيض يرحبون أقل من نصف احلد األ١٩,٦، كان ٢٠٠٤
  . يف املائة٤١,٧الرقم بالنسبة للسكان السود 
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وجتدر اإلشارة إىل أن األهداف اإلمنائية لأللفية قد أرست للبلدان املوقعة عليها غاية تتمثل يف ختفيض عدد   - ٢٤
، وهم األشخاص ٢٠١٥ و١٩٩٠إىل النصف فيما بني عامي ) أو املعوزين(األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع 

وهبذا التعريف، تكاد الربازيل تكون قد خفضت إىل . الذين يقل دخلهم عن معادل القوة الشرائية للدوالر يف اليوم
 يف املائة ٥,٧ إىل ١٩٩٠ يف املائة من السكان يف عام ٩,٩النصف عدد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع، من 

وبالنظر إىل النتائج احملرزة بالفعل فيما يتصل بالغاية األصلية وعدد من . ملائة يف ا٤٢,٤، أي بنسبة ٢٠٠٣يف عامة 
، وضعت الربازيل غاية جديـدة      ) هلذا التعريف   ماليني، وفقاً  ١٠حنو   (يعيشون يف فقر مدقع، الذي ال يزال كبرياً       

 القوة الشرائية لعاد، أال وهي ختفيض عدد األشخاص الذين يعيشون بدخل يومي أقل من م٢٠١٥- ١٩٩٠للفترة 
  .للدوالر إىل الربع

 اليت تنص على ختفيض عدد اجلياع إىل النصف         )٣(وفيما يتعلق بالغاية الثانية من األهداف اإلمنائية لأللفية         - ٢٥
 قد بدأ تنفيذه يف عام      القضاء الكامل على اجلوع   ، ينبغي اإلشارة إىل أن برنامج       ٢٠١٥ و ١٩٩٠فيما بني عامي    

وعة من التدابري املعتمدة لتوسيع نطاق احلصول على الغذاء، وتعزيز الزراعـة األسـرية،              ، وهو يضم جمم   ٢٠٠٣
انظـر  (وتشجيع الوسائل املدرة للدخل والتدابري الرامية إىل التنسيق والتعبئة واملراقبة على املستوى االجتمـاعي               

  ). من العهد١١ و١٠التعليقات على املادتني 

 حدوث اخنفاض مستمر يف التوزيع غري العـادل         ٢٠٠٤ائية الوطنية لعام     الدراسة اإلحص  أيضاًوأظهرت    - ٢٦
فقد تدىن مؤشر جيين فيما بني . ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ يف الفترة ، وكذلك اخنفاض أكثر وضوحا٢٠٠١ًللدخل منذ عام 

 إىل حدوث عملية إزالة لتمركز الدخل متثلت يف ارتفاع    ، مشرياً ٠,٥٧٠ إىل   ٠,٥٩٢ من   ٢٠٠٤ و ١٩٩٩عامي  
  ). باملرفقات١٨اجلدول (دخل الفرد الفقري واخنفاض دخل األكثر ثراء متوسط 

 يف املائـة  ١٤,٠ة إىل ـ يف املائ١٢,٧ من راًـة األكثر فقـع نصيب اخلمسني يف املائ    ـذا، ارتف ـوهك  - ٢٧
ائة  يف امل٤٧,٢ويف الفترة نفسها، اخنفض نصيب العشرة يف املائة األكثر ثراء من . ٢٠٠٤ و٢٠٠١فيما بني عامي 

.  يف املائة١٢,٨ يف املائة إىل ١٣,٨ يف املائة، يف حني أن نصيب الواحد يف املائة األكثر ثراء اخنفض من ٤٥,٠إىل 
ففيما بني  . القتصادية ا -  ولوحظ منط مماثل يف متوسط دخل الفرد يف األسرة يف العديد من القطاعات االجتماعية             

غري أن النـصف    .  يف املائة  ٢,٩موع دخوهلم يتقلص بنسبة     ، شاهد الربازيليون متوسط جم    ٢٠٠٤ و ٢٠٠١عامي  
 يف املائة بالقيمة احلقيقية خالل الفترة نفسها، حني ارتفع متوسط دخل الفرد             ٧,٣ بنسبة    حقق رحباً  األكثر فقراً 
ء  وقد سجل العشرة يف املائة األكثر ثـرا        .)٤(ت برازيلية رياالً ١١٠,٧٤ت برازيلية إىل    رياالً ١٠٣,١٩منهم من   
، يف حني أن الواحد )برازيلياً رياالً ١ ٧٧٤,٢٧ إىل  برازيلياً رياالً ١ ٩١٦,٥٤من  ( يف املائة    ٧,٤ بنسبة   اخنفاضاً

  ).برازيلياً رياالً ٥ ٠٤٧,١٦إىل  برازيلياً رياالً ٥ ٥٩٣,٠٤من ( يف املائة ٩,٨يف املائة األكثر ثراء فقدوا 

                                                      

 .ائية لأللفية املقدم إىل األمم املتحدة عن األهداف اإلمن٢٠٠٥ تقرير الربازيل لعام اتانظر مرفق )٣(

القومي الـشامل   الرقم القياسي    مع ختفيـض قيمتها عن طريق       ٢٠٠٤سبتمرب  /القيم الثابتة يف أيلول    )٤(
 .ألسعار املستهلكني
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التحسن يف االقتصاد الربازيلي، حيث منا الناتج ‘ ١‘: مل التاليةوميكن أن تعزى التغريات اليت حدثت للعوا  - ٢٨
 على سوق العمل ومستوى العمالة والدخل  إجيابياً، مما أثر تأثريا٢٠٠٤ً يف املائة يف عام ٤,٩احمللي اإلمجايل بنسبة 

سنوات الثالث املاضية، مما  يف املائة يف ال٧٥ بنسبة - الزيادة احلقيقية يف قيمة احلد األدىن لألجور ‘ ٢‘من العمل؛ و
الضمان االجتماعي (كان له أثر بالغ يف تسيري سوق العمل بشكل سليم ويف الدخل املرتبط بالتحويالت االحتادية              

  .برنامج منحة األسرةالتحويالت يف إطار ‘ ٣‘؛ و)والرعاية االجتماعية

  اهليكل السياسي واإلطار املعياري - ٣

 الذي تتخذه الدولة يف الربازيل، وهو يضم االحتـاد الفيـدرايل والواليـات      النظام االحتادي هو الشكل     - ٢٩
والبلديات والعاصمة االحتادية، واجلمهورية هي الشكل الذي تتخذه احلكومة، مع وجود ممثلني منتخبني باالقتراع   

يس اجلمهورية فيـه     يكون رئ   رئاسياً  حكومياً كما أهنا تعتمد نظاماً   . ي لالضطالع بواليات مؤقتة   راملباشر والدو 
  .والنظام السياسي يف مجهورية الربازيل االحتادية هو النظام الدميقراطي.  لكال احلكومة والدولةرئيساً

 لعملية إحالل الدميقراطية مرة أخرى يف البلد يف         ، الذي كان نتاجاً   ١٩٨٨ويعرب الدستور االحتادي لعام       - ٣٠
لالحتاد الفيدرايل، وتوزيع السلطات، واحلقوق املكفولـة للمـواطنني         الثمانينيات، عن املعايري األساسية الناظمة      

وفيما يتعلق ببعض املبادئ األساسية اليت يستند إليها ميثاق الدستور، ميكن القـول إن اجلمهوريـة                . واألجانب
القيمتـان  ‘ ٤‘ن؛ و كرامة اإلنسا ‘ ٣‘املواطنة؛ و ‘ ٢‘السيادة؛ و ‘ ١‘: تقوم على األسس التالية   ) ١(االحتادية الربازيلية   

: تعتمد األهداف التالية  ) ٢(؛ و ) من الدستور االحتادي   ١املادة  (االجتماعيتان املتمثلتان يف العمل واملبادرة احلرة       
القضاء على الفقر والتهميش، واحلد من ‘ ٣‘ضمان التنمية الوطنية؛ و‘ ٢‘بناء جمتمع حر وعادل ومتضامن؛ و‘ ١‘

دعم الرفاه للجميع دون اإلضرار بأحد بسبب أصله أو         ‘ ٤‘جتماعي واإلقليمي؛ و  عدم املساواة على الصعيدين اال    
  ؛ ) مـن الدسـتور   ٣املـادة   (انتمائه العرقي أو نوعه أو لونه أو عمره أو أي شكل آخر من أشـكال التمييـز                  

  .) من الدستور ثانياً-  ٤املادة (حتكمها يف عالقاهتا الدولية مبادئ مثل سيادة حقوق اإلنسان ) ٣(و

ويضم العهد االحتادي الربازيلي كال من االحتاد، والواليات، والبلديات، والعاصمة االحتادية اليت تتمتـع                - ٣١
وجيب اإلشارة إىل أنه ُيحظر على االحتاد التدخل . باستقاللية يف إرساء تنظيماهتا وتشريعاهتا يف ظل هيمنة الدستور

وختـتص  . ليت يأذن الدستور االحتادي صراحة بالتـدخل فيهـا        يف جماالت اختصاص الوالية، باستثناء احلاالت ا      
الواليات بالتحقيق يف عدد كبري من انتهاكات حقوق اإلنسان وباملعاقبة عليها، وإن كان من بني احلاالت الـيت                  
يأذن فيها الدستور بالتدخل االحتادي يف اختصاص الواليات هذا هو بالتحديد ضرورة ضمان االمتثال حلقـوق                

  )).ب(، سابعاً -  ٣٤املادة  (اإلنسان

  ولتقدمي صورة دقيقة لتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الربازيل،               - ٣٢
ورمبا شكل هذا صعوبة يتعذر التغلـب       . ال بد من عرض كافة التدابري اليت يعتمدها كل عضو من أعضاء االحتاد            

  وبالتايل، جيري هنا عرض جتارب الواليات والبلديات كأمثلة على         .  أن يكون كامالً   عليها يف إعداد تقرير يتعذر    
  .ما تتيحه من إمكانات لضمان حقوق اإلنسان وكذلك على القيود القائمة



E/C.12/BRA/2 
Page 10 

 

 بانسجام فيما بينـها     والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مستقلة عن بعضها، ولكنها تعمل سوياً           - ٣٣
  ).ستور االحتادي من الد٢املادة (

وينعكس . وعلى املستوى االحتادي، تتمثل السلطة التنفيذية يف رئاسة اجلمهورية اليت تساعدها الوزارات             - ٣٤
هذا على مستويي الواليات والبلديات، حيث تتمثل السلطة التنفيذية يف حكومات الواليات والبلـديات الـيت                

  .تساعدها إداراهتا

 ١٩٩٣ر األول املقدم من الربازيل إىل اللجنة، ساعدت املشاركة يف مؤمتر فيينا لعـام  وكما هو مذكور يف التقري   -٣٥
يف إنشاء األمانة الوطنية حلقوق اإلنسان يف وزارة العدل، وإدارة حقوق اإلنسان والقضايا االجتماعيـة يف وزارة      

ن فتحولت إىل أمانة الوالية حلقوق ، أُعيد تنظيم األمانة الوطنية حلقوق اإلنسا١٩٩٩ويف عام . العالقات اخلارجية
، حولت احلكومة االحتادية أمانة الدولة إىل األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان، ٢٠٠٣ويف عام . اإلنسان بوزارة العدل

 يف ذاك الوقت األمانة اخلاصة للـسياسات        أيضاًوأنشئت  .  وزاريا وجعلتها ختضع لديوان الرئيس     مركزاًومنحتها  
تمتع مبركـز   تضع لديوان الرئيس و   ختمها  تا، وكل ةرقيواألمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة الع      املتعلقة باملرأة، 

وتضطلع هاتان األمانتان اخلاصتان مبسؤولية حمددة يف التنسيق مع املؤسسات األخرى على صعيد كل من . وزاري
 عـن    والقضائية ووزارة العدل، فـضالً     االحتاد والواليات والبلديات مبا يف ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية        

  .منظمات اجملتمع املدين، بغية تشجيع وتعزيز السياسات العامة املتصلة حبقوق اإلنسان ونوع اجلنس والعرق

وتبني اإلضافات املؤسسية اليت أجرهتا السلطة التنفيذية االحتادية أن التزام دولة الربازيل باإلعمال الفعال                - ٣٦
اوز العقبات السياسية املنحازة واحلدود املوضوعة ملدة بقاء الرئيس يف منصبه، مما يربهن على              حلقوق اإلنسان يتج  

  .أن السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان نابعة من الدولة وليست مبادرة حكومية

واب جملس الشيوخ االحتادي وجملس الن    وتتألف السلطة التشريعية املكونة من جملسني نيابيني احتاديني من            - ٣٧
أما السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيتألف كل منهما من جملس نيايب  . اللذين يشكالن معاً الكونغرس الوطين    

وُينتخب أعضاء الكونغرس ونواب االحتاد والواليات والعاصمة االحتادية وأعضاء اجملالس البلدية مبوجب            . واحد
وتوجد اليـوم يف كافـة اجملـالس    . عدد غري حمدود من املراتانتخابات مباشرة ودورية، وجيوز إعادة انتخاهبم ل    

التشريعية بالواليات جلان معنية حبقوق اإلنسان، وتتزايد بسرعة أعداد جلان حقوق اإلنسان يف اجملالس التشريعية               
  .وتشكل هذه اللجان منتديات مهمة إلعداد معايري وصكوك فعالة لضمان االلتزام حبقوق اإلنسان. للبلديات

فتنتخب كل وحدة احتادية حداً     . وُينتخب النواب على أساس جغرايف نسيب     . وميثل جملس النواب الشعب     - ٣٨
 انُتخبوا ملدة والية من     ويوجد اليوم مخسمائة وثالثة عشر نائباً     . أدىن من مثانية نواب وحدا أقصى من سبعني نائباً        

 هي واحدة من جلانـه      -  اإلنسان واألقليات     جلنة حلقوق  ١٩٩٥ويوجد يف جملس النواب منذ عام       . أربع سنوات 
اسـتالم  : وتتضمن مهام اللجنة ما يلي    .  مناوباً  وستة عشر عضواً    تتألف من ستة عشر عضواً     - الدائمة العشرين   

التقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ومناقشة مشاريع القوانني يف هذا اجملال والتصويت عليها؛ واإلشراف على 
ومة يف هذا اجملال ورصد تنفيذها؛ والتعاون مع اهليئات غري احلكومية؛ وإجراء حبوث ودراسات              تنفيذ برامج احلك  

فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف الربازيل ويف العامل، من أجل نشر مسامهاهتا وتقدميها إىل اللجان األخرى، إىل                  
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خباصة حفظ الثقافات الشعبية واإلثنية يف      ة واالجتماعية، و  ـات اإلثني ـة باألقلي ـا املتصل ـجانب تناول القضاي  
  .)٥(البلد ومحايتها

 والية والعاصمة االحتادية، وينتخب كل منها       ٢٦ ميثلون    عضواً ٨١ويتألف جملس الشيوخ االحتادي من        - ٣٩
ـ     وكل أربع سنوات، تنتخب الواليات والعاصمة االحتادية على التوايل نائباًً         . ثالثة نواب  ن  ونائبني لفترة والية م

، أضـاف   ٢٠٠٥ويف عام   . وجيوز إعادة انتخاب نواب جملس الشيوخ لعدد غري حمدود من املرات          . مثاين سنوات 
 وعدد مماثل مـن      عضواً ١٩اجمللس إىل جلانه الدائمة جلنة معنية حبقوق اإلنسان والتشريع التشاركي، تتألف من             

، تتوىل هذه اللجنة مناقشة مشاريع القوانني        متاماً وشأهنا شأن اللجنة املختصة يف جملس النواب      . األعضاء املناوبني 
  .التشريعية، واإلشراف على السياسات العامة، والتنسيق مع اجملتمع املدين بغية تعزيز حقوق اإلنسان

ويتوىل اجلهاز القضائي الذي يتمتع باستقالل إداري ومايل استعراض انتهاكات حقوق اإلنسان أو التهديد   - ٤٠
 أثناء  )٦(ويتمتع قضاة احملاكم العليا ومستشاروها    ).  خامس وثالثون من الدستور االحتادي     -  ٥دة  املا(بانتهاكها  

ممارستهم ملهامهم القضائية بضمانات مثل االحتفاظ بالوظيفة مدى احلياة، وعدم إمكانية النقل، وعدم إمكانيـة               
  ). من الدستور االحتادي٩٥املادة (خفض املكاسب 

 وحمكمة العدل العليا، واحملاكم االحتادية اإلقليمية،       ،)٧(طة القضائية احملكمة العليا االحتادية    وتتضمن هيئات السل    - ٤١
 ٩٢املادة  (والقضاة االحتاديني، واحملاكم العسكرية، والقضاة العسكريني، وحماكم وقضاة الواليات والعاصمة االحتادية            

عـسكرية،  (، وحمـاكم متخصـصة      )دية وتابعة للدولة  احتا(وباختصار، توجد حماكم عادية     ). من الدستور االحتادي  
  .وتتحمل احملكمة العليا االحتادية املسؤولية عن ضمان دستورية القوانني). وانتخابية، وعمالية

 مناقشة حتسني املؤسسات القضائية يف الربازيل بأسلوب دميقراطي عن طريـق الـسلطات              وجتري حالياً   - ٤٢
ملنهجـة  )  باملرفقات٨اإلطار (نشأت وزارة العدل أمانة لإلصالح القضائي    ، أ ٢٠٠٣ويف عام   . احلكومية الثالث 

وقد أسفرت املرحلة األوىل من هذه العملية عن        . املناقشات وتقدمي املسائل إىل الكونغرس الوطين للتصويت عليها       
  :ما يلي، الذي يتمثل أهم ما استحدثه في٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٤٥التعديل الدستوري رقم 

إرساء حق أساسي جديد، هو احلق يف سرعة اإلجراءات يف امليدانني اإلداري والقضائي علـى                 ‘١‘
 وسبعون ثامناً -  ٥املادة (السواء، مما يوسع نطاق احلقوق املنصوص عليها يف الدستور االحتادي 

  ؛)من الدستور االحتادي

                                                      

 .http:/www2.camara.gov.br/comissoes/cdhm/oquee.htmlانظر  )٥(

 .٣انظر بشأن هذه املسألة املرفقات، الشكل  )٦(

، بيانات عن عدد القضايا اليت فصلت فيها احملكمة العليا االحتادية فيما بني ٤فقات، الشكل ترد يف املر )٧(
 .٢٠٠٤ و١٩٨٩عامي 
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ية على اجلهاز القـضائي ويتكـون مـن         إنشاء جملس العدالة الوطين الذي يتيح رقابة اجتماع         ‘٢’
مستشارين وأعضاء يف مكتب حمامي املساعدة القضائية ومواطنني يعينهم جملس النواب وجملس            

ومن بني وظائفه الرئيسية الرقابة التأديبية على اجلهاز القضائي دون التدخل يف . الشيوخ االحتادي
 ومن وظائفه األخرى تنظـيم املعلومـات       .استقالله الالزم يف الفصل يف القضايا املعروضة عليه       

  املتعلقة باجلهاز القضائي؛

. استحداث أدوات إجرائية جديدة مثل اعتبار االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان جرمية احتادية  ‘٣’
 يتيح للنائب العام للجمهورية املكلف بضمان االمتثال لاللتزامات         ١٠٩فاملنطوق اجلديد للمادة    

 إىل حمكمة العدل العليا، عند أيـة        هدات الدولية حلقوق اإلنسان أن يرفع طلباً      الناشئة عن املعا  
وينبغي . مرحلة من حتقيق معني أو إجراءات معينة، بضرورة إحالة القضية إىل احملكمة االحتادية            

بوصفه خطوة مهمة ملواجهة اإلفالت من العقاب       ) ١: (فهم هذا االبتكار املؤسسي من زاويتني     
، مبا أنه ينبغي أال ينطوي إغفال املؤسسات أو سوء عملها على انتهاك للحق يف               وضمان احلقوق 

بوصفه مسألة تتعلق باملساءلة الدولية، مبا أن ) ٢(حماكمة عادلة وحمايدة يف خالل مدة معقولة؛ و 
دولة الربازيل ال تستطيع الدفع بالتنظيم الداخلي كسبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولية، حيث 

  .جرمي على املستوى االحتادي يتيح للجهاز القضائي االحتادي التحقيق يف هذه االنتهاكاتإن الت

: وهو يستند إىل ثالث ركائز. قتصر على تعديل الدستور يواجلدير بالذكر أن إصالح اجلهاز القضائي مل          - ٤٣
ائي ووظائفـه األساسـية     حتليل اجلهاز القـض   ) ٢(؛ و )  باملرفقات  يف املقدمة  ٨اإلطار  (اإلصالح القانوين   ) ١(
ومن . السياسات العامة الرامية إىل تعميم فرص الوصول إىل القضاء) ٣(؛ و) باملرفقات يف املقدمة٢ و١الشكالن (

مـن  " إزالة االحتقـان  "بني االبتكارات اليت أدخلها اإلصالح القانوين، جتدر اإلشارة إىل تنفيذ تدابري هتدف إىل              
قانونية املتكررة اليت فصلت فيها بالفعل احملاكم العليا، فضال عن األخذ بأسـاليب             احملاكم الناجم عن القضايا ال    

 التنويه ببعض املشاريع الرائدة اليت جيري اختبارها كوسيلة لتيسري فـرص وصـول              أيضاًدر  جيو. اإلدارة احلديثة 
ماج واملواطنة الـيت فُتحـت      إنشاء مكاتب إقليمية للمحاكم االحتادية يف مراكز االند       ) أ: (املواطنني إىل حقوقهم  

حديثا يف األحياء احمليطة ببلدية ساو باولو، مما يتيح للسكان الوصول إىل خدمات احملكمة املدنية اخلاصة؛ ودورات 
تدريبية يف حقوق اإلنسان والدفاع عن املواطنة؛ والرعاية االجتماعية والتنمية؛ وتوفري فرص العمل وتوليد الدخل؛ 

 )٨(والتجارب الرائدة يف جمال العدالة اجلابرة     ) ب(كان والصحة والثقافة والتنمية االقتصادية؛      واألمن العام واإلس  
وجيـوز  . اليت متنح الضحية ومرتكب االنتهاك واجملتمع إمكانية تسوية الرتاع دون احلاجة إىل التدخل القـضائي              

ويف هـذه  . راءات العدالـة اجلـابرة  لألطراف عند أي مرحلة من اإلجراءات القانونية أن يتفقوا على اعتماد إج           
                                                      

نوكليو بانديرانيت، العاصمة االحتادية، عن طريق مساعدة ) ١: (تنفَّذ هذه اإلجراءات يف جمالس كل من )٨(
باولو، عن طريق احملكمة احلسبية ونظام املدارس العامة؛        الكبار يف احملكمة املدنية اخلاصة؛ وساو كايتانو دو سول، ساو           

 . تربوية-وبورتو أليغري، ريو غراندي دا سول، عن طريق احملكمة احلسبية اخلاصة، وباألخص عن طريق تنفيذ تدابري اجتماعية 
خارج جمال القـضاء،    ويتمثل اإلطار العام للمشروع يف االستثمار املوجهة بصفة رئيسية حنو تدريب املوظفني العاملني              

وعقد حلقات عمل بشأن العدالة اجلابرة، وتقدمي تدريب خاص يف جمال الوساطة واالتصال اخلايل من العنف؛ واالهتمام           
 .بتوثيق عملية التدريب وتطبيقاته العملية
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، ) ومعقول يف ظل احلالة القائمـة      مقبول جنائياً (اإلجراءات يقوم وسيط مبساعدة األطراف على التوصل إىل حل          
ولألطراف أن تقرر يف أي . يعترف مبوجبه مرتكب االنتهاك بالضرر الذي تسبب فيه تصرفه ويلتزم بالتعويض عنه

  .قضائية الرمسيةوقت العودة إىل اإلجراءات ال

وتقترن ممارسة وظيفة الوالية القضائية مبا يطلق عليه الوظائف األساسية للعدالة اليت ميارسـها مكتـب                  - ٤٤
احملـامون  (؛ واحملامون اخلاصون    )مكتب النائب العام االحتادي، ومكاتب النائب العام يف الواليات        (النائب العام   

  .؛ ووزارة العدل؛ ومكتب حمامي املساعدة القضائية)املسجلون يف نقابة احملامني الربازيلية

ومكتب النائب العام هو املسؤول عن الدفاع عن النظام القضائي، والنظام الدميقراطي، واحلقوق اجلماعية   - ٤٥
ويتمتع أعضاء مكتب النائب العام بضمانات مماثلة لتلك اليت يتمتع هبـا اجلهـاز              . والفردية غري القابلة للتصرف   

ووحدة مكتب . ، أي البقاء يف املنصب مدى احلياة، وعدم إمكانية النقل، وعدم إمكانية خفض املكاسبالقضائي
 مكتب النائب العام االحتادي، ومكتب النائب العام املعـين بالعمالـة،   - النائب العام ال حتول دون توزيع املهام       

 ومكاتب النائب العام    -  واألقاليم االحتادية   ومكتب النائب العام العسكري، ومكتب النائب العام التابع للعاصمة        
وباإلضافة إىل دوره التقليدي كضامن لالمتثال للقانون وكمدع عام، يتحمل مكتب النائب العـام              . بالواليات

مسؤولية تلقي طلبات النقض، والفصل بالوكالة اإلجرائية يف القضايا اليت يـدعي مقيموهـا انتـهاك احلقـوق             
، أنشأ اجمللس الـوطين للنـواب العـامني         ٢٠٠٥ديسمرب  / ويف كانون األول   )٩(ة والثقافية االقتصادية واالجتماعي 

 للنائب العام الذي كرمياً ت،"Rossini Alves Couto"للواليات والعاصمة االحتادية الفريق الوطين لتعزيز حقوق اإلنسان 
  .ة وطنية يف جمال حقوق اإلنسانوتتمثل مهمته اخلاصة يف السعي إىل إرساء سياسة عام. قُتل يف تلك السنة

وهذه هي بالتحديد مهمة مكتب املدعي العام االحتادي ومكاتب املدعي العام املكلفة بالدفاع عـن حقـوق           - ٤٦
وتتمثـل املهـام   . ، وذلك حتت إشراف مكتب النائب العام٧٥/٩٣املواطنني، كما ينص على ذلك القانون التكميلي     

التحقيـق؛  ) ٣(بدء التحريات املدنية العامة واجلنائية؛ و     ) ٢(طلب املعلومات؛ و  ) ١: (الرئيسية هلذه األجهزة فيما يلي    
إصدار توصـيات إىل الـسلطات      ) ٥(اإلخطار بانتهاكات حقوق األفراد أو احلقوق اجلماعية أو االجتماعية؛ و         ) ٤(و

 غري قضائي، وهي تتناول  ولكافة هذه التوصيات طابع- العامة حبيث تتمكن من وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان         
البت يف القضايا املدنية اليت يطالَب      ) ٦(حاالت اخلروج على القانون اليت ميارسها أي من أوساط اإلدارة احلكومية؛ و           

  .فيها بالتعويض عن اآلالم واملعاناة اجلماعية املترتبة على انتهاكات حقوق اإلنسان

 املعين بالعمل، ملا له من دور أساسي يف إشـاعة احلقـوق              إىل مكتب النائب العام    أيضاًوجتدر اإلشارة     - ٤٧
وهلذا املكتب نفس صالحيات مكتب النائب العام االحتادي، مع متيزه بكونه مؤسسة مكلفة مبراقبـة          . االجتماعية

النظام القضائي يف سوق العمل، فضال عن مكافحة عمل األطفال واستغالل األطفـال واملـراهقني يف العمـل،                  

                                                      

، أنشأ مكتب النائب العام جلنة حقوق اإلنسان، ٣٠٠٣، مبوجب املرسوم رقم ٢٠٠٣أغسطس /يف آب )٩(
ري املنهجة والتوجيه بشأن اإلجراءات اليت تتخذها هذه املؤسسة فيما يتعلق حبقوق املواطنني واألطفال واملراهقني               بغية توف 

 .واملسنني واملعوقني، فضالً عن تعزيز املساواة واحلقوق بني األفراد واجملموعات املنتمية إىل أصول إثنية وعرقية خمتلفة
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يع أشكال التمييز يف العمل، وتشجيع املبادرات الرامية إىل إدخال املعوقني إىل سوق العمل، مبا يتسق ومكافحة مج
  .مع أحكام العهد قيد االستعراض

 بـاحلق   ويضطلع مكتب حمامي املساعدة القضائية بدور قضائي وغري قضائي يف تسوية الرتاعات عمـالً               - ٤٨
 من الدسـتور    ١٣٤املادة  (ول املنخفضة مساعدة قانونية جمانية      الراسخ يف الدستور الذي يكفل ألصحاب الدخ      

 عمله على املستوى االحتادي، يف حني أن مكاتب )١٠(ويؤدي مكتب حمامي املساعدة القضائية االحتادي). االحتادي
قم وقد منح التعديل الدستوري ر. حمامي املساعدة القضائية بالواليات يؤدون عملهم على مستوى واليات االحتاد  

 وميزانية مستقلة، ومنح هذا حمامي املساعدة القضائية  مالياًالالً مكاتب حمامي املساعدة القضائية استق٤٥/٢٠٠٤
 مكتب حملامي املـساعدة     حالياًويوجد  . املزيد من االستقاللية ومسح بإدخال حتسينات هيكلية على هذه املؤسسة         

  ). باملرفقات١٠ و٩اإلطاران (نشاء مكاتب يف بقية الواليات  والية والعاصمة االحتادية، وجيري إ٢٢القضائية يف 

.  تقدمي الدعم القضائي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وتكفل كافة املؤسسات املذكورة آنفاً      - ٤٩
 إىل مؤسسات وطنية أخرى تطالب مبزيد من الصرامة يف إعمال هذه احلقوق، فتنضم بذلك               أيضاًوميكن اإلشارة   

  . اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا احلكومة واجملتمع املدينإىل

وعلى الصعيد االحتادي، على سبيل املثال، توجد هيئات حمددة خاضعة لألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان،                - ٥٠
واجمللس الـوطين حلقـوق الطفـل       ؛  جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان    مكرسةً للدفاع عن حقوق اإلنسان، مثل       

واجمللس الوطين  ؛  واجمللس الوطين ملكافحة التمييز   ؛  لس الوطين للدفاع عن حقوق األشخاص املعوقني      واجمل؛  واملراهق
ومن بـني   . واللجنة الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان    ؛  واللجنة الوطنية للقضاء التام على السخرة     ؛  حلقوق املسنني 

وجتدر . واجمللس الوطين لالجئني  ،  نائية والعقابية اجمللس الوطين املعين بالسياسات اجل    اهليئات اخلاضعة لوزارة العدل     
واجمللس الـوطين لألغذيـة   ؛ واجمللس الوطين حلقوق املرأة؛ يةرقاجمللس الوطين لتعزيز املساواة الع إىل أيضاًاإلشارة  
  .، وُيكرس جلميع هذه اهليئات املزيد من العناية الحقا يف هذا التقريروالتغذية

ه اهليئات، جيب اإلشارة إىل أعمال جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان الذي حيتفل        وإلظهار مدى أمهية هذ     - ٥١
 سنة على نشاطه يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان عن طريق تدابري هتدف إىل منع السلوكيات                ٤٢هذه السنة مبرور    

طلع اجمللـس، منـذ   وقد اض. واحلاالت املنطوية على انتهاك هلذه احلقوق، وإصالحها، ومعاجلتها، واملعاقبة عليها   
، بدور نشط يف بعض قضايا انتهاك حقوق اإلنسان البالغة          ١٩٩٦ يف عام    بالربنامج الوطين حلقوق اإلنسان   العمل  

اخلطورة، فزار املواقع اليت حدثت فيها االنتهاكات، واقترح بصورة منهجية إجراء حتقيقات عـن طريـق إدارة                 
ضر اجتماعات اجمللس احلكام ووزيرا العدل واألمـن، واملـدعون           ما حي  وكثرياً. الشرطة االحتادية وهيئات أخرى   

 إىل الواليات للتحقيق يف البالغات؛ وأسفر هذا عـن          وقد أوفد اجمللس بانتظام جلاناً    . العامون، وسلطات الشرطة  

                                                      

للطلب الكبري على مكتب حمامي املساعدة القضائية االحتادي، على الرغم من نقص األخصائيني، ونظراً  )١٠(
 رياالً برازيلياً يف عام ١٠ ٥٠٥ ٤٧٧,٢٠جتدر اإلشارة إىل وجود زيادة منتظمة يف متويله، حيث وصل هذا التمويل من 

، ٢٠٠٣  رياالً برازيلياً يف عـام ٢٥ ٠٧٤ ٣٤١,٠٣، مث  ٢٠٠٢ رياالً برازيلياً يف عام      ٢٠ ٥١٩ ٤٤٨,٠٠ إىل   ٢٠٠١
 . يف املائة خالل ثالث سنوات٢٣٩مسجالً زيادة إمسية بنسبة 
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 يف   مناقشة مـشروع قـرار     حالياًوجتري  . تقارير مفصلة تقترح اختاذ تدابري حمددة ملعاجلة القضايا ومنع تكرارها         
، ويتمتع جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان حيل حمل جملس وطين حلقوق اإلنسانالكونغرس الوطين يدعو إىل إنشاء 

كما أن مخس عـشرة واليـة   . باملزيد من االستقاللية والسلطة، ويتيح مشاركة أوسع من منظمات اجملتمع املدين  
ايد عدد اجملالس البلدية املعنية حبقوق اإلنسان اليت         تابعة للواليات، ويتز   جمالس للدفاع عن حقوق اإلنسان    أنشأت  

تتألف مجيعها من ممثلني عن احلكومة واجملتمع املدين، وتلتزم مبناقشة السياسات العامة يف هذا اجملال، وتنفيـذها                 
  .مية يف إحالة البالغات، واقتراح املشاريع، واإلشراف على اإلجراءات احلكوأيضاًويتمثل الغرض منها . وتقييمها

وبعد وصف اهليكل املؤسسي لكفالة احلقوق، تنتقل دولة الربازيل اآلن إىل بيان كيفية سـعي النظـام                   - ٥٢
  .القضائي الوطين لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

، اتساقاً مع إشاعة حقوق اإلنسان كمحدد من حمددات العالقات الدولية اليت تقيمهـا مجهوريـة                أوالً  - ٥٣
ادية، ينص الدستور االحتادي على آليات إلدماج املعاهدات يف القانون، مبا فيها املعاهدات املتعلقـة               الربازيل االحت 

  .حبقوق اإلنسان، وخباصة ما هلا من طابع قانوين

. ويرسي الدستور االحتادي االختصاصات واإلجراءات املتعلقة بإدماج املعاهدات يف النظام القانوين الوطين  - ٥٤
أن خيضع التزام السلطة التنفيذية االحتادية بالتعهدات الدولية لعملية تـصديق جتريهـا غرفتـا               وباختصار، جيب   
وفور املوافقة على املرسوم التشريعي، يتوىل الرئيس إصدار مرسوم بقرار يضعه موضع التنفيذ             . الكونغرس الوطين 

معاهدات حقوق اإلنسان أمام احملاكم      من تاريخ نشر هذا املرسوم، جيوز االحتجاج بأحكام          واعتباراً. يف الداخل 
  .واهليئات اإلدارية

  تقاربـاً  ٤٥وفيما يتعلق بالوضع القانوين ملعاهدات حقوق اإلنسان، فقد أرسى التعديل الدستوري رقم               - ٥٥
 مبنح هذه املعايري قوة دستورية بعد املوافقة عليها يف جوليت اقتراع يف كل غرفـة مـن غـرفيت                     وتشريعياً فقهياً
  . أعضاء الكونغرس، وهو ذات اإلجراء املتبع يف املوافقة على التعديالت الدستورية٣/٥غرس بأغلبية الكون

 من دستور الربازيل احلق يف التعليم ٦وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تكفل املادة   - ٥٦
 عن محاية األمومـة والطفولـة، وتقـدمي         فضالًوالصحة والعمل والسكن والترفيه واألمن والرعاية االجتماعية،        

 خاصـة   كما يكرس الدستور أبوابـاً    .  قائمة حبقوق العمال   ١١ إىل   ٧وتقدم املواد من    . يف حالة العوز  املساعدة  
 أحكام حمددة عن ممارسة احلقوق      أيضاًوتوجد  . للنظامني االجتماعي واالقتصادي تشكل هذه احلقوق ركائز هلا       

  .اول احلماية الدستورية والقانونية هلذه احلقوق مبزيد من التفصيل يف هذا التقريروسيجري تن. الثقافية

وقد أسفر استئناف احلوار الدستوري عن حقوق اإلنسان الذي حثت عليه مشاركة دولة الربازيل واجملتمع   - ٥٧
وهـذا  . ١٩٩٦مايو  / أيار  الذي بدأ العمل به يف     الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان   املدين يف مؤمتر فيينا عن صياغة       

ومل يقتصر ما أتاحته املرحلة . الربنامج حيدد األولويات واألهداف الرامية إىل وضع احلقوق السياسية موضع التنفيذ
 تصميم أيضاًاألوىل من الربنامج على احلوار والتنسيق فيما بني خمتلف اهليئات احلكومية، وإمنا أتاحت هذه املرحلة 

، )٢٠٠١(، وميناس جريايس )١٩٩٩(، وبرينامبوكو )١٩٩٧( حدث يف واليات ساو باولو برامج الواليات، كما
  ).٢٠٠٢(وريو غراندي دو نوريت 
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ومراعاةً ملبدأي عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة وترابطها فيما بينها، أسفرت عملية تنسيق جديدة بني   - ٥٨
وقد اتبع إدراج احلقوق    . ٢٠٠٢ يف عام    ن الوطين الثاين  برنامج حقوق اإلنسا  اجملتمع املدين واحلكومة عن تصميم      

، كما أنه استوحي من     ١٩٨٨االقتصادية واالجتماعية والثقافية اخلطوط العامة احملددة يف الدستور االحتادي لعام           
 امللحـق ) سان سالفادور ( والربوتوكول اإلضايف    العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

باالتفاقية األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد صدقت الربازيل 
وبتضمن الربنامج الوطين الثاين حلقوق اإلنسان إجراءات حمددة يف .  على التوايل١٩٩٦ و١٩٩٢عليهما يف عامي   

عي والرعاية االجتماعية والعمل والسكن والبيئة الصحية واألغذية ميدان احلق يف التعليم والصحة والضمان االجتما
والثقافة والترفيه، فضال عن مقترحات بتدابري التثقيف وإزكاء الوعي، بغية الوصول بالربازيل إىل بناء وتدعيم ثقافة 

  .حتترم حقوق اإلنسان

 فعلية، أعربت ها يف العهد حقوقاً عن تصميم قواعد قانونية قادرة على جعل احلقوق املنصوص عليوفضالً  - ٥٩
والدستور الربازيلي ينص علـى أدوات      . اللجنة عن قلقها إزاء عدم عملها بأية تدابري قضائية قادرة على كفالتها           
  .إجرائية خمتلفة لكفالة إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ة الواضحة اليت ال يساندها أمر بإحضار اجلثة أو أمر          فأمر االمتثال يهدف إىل محاية كافة احلقوق القانوني         - ٦٠
 ١٩٨٨وقد استحدث دستور عام     . بإتاحة البيانات يف قضية من قضايا عدم الشرعية أو إساءة استخدام السلطة           

ومن االبتكارات اجلديـدة  . أمر االمتثال الذي ميكن أن يطبقه حزب سياسي، أو احتاد عمال، أو طبقة، أو رابطة    
اء األمر الزاجر، وهو وسيلة هتدف إىل ضمان ممارسة احلقوق واحلريات الدستورية عن طريق اجلهـاز                املهمة إرس 

وباإلضافة إىل ذلك ميكن، عن طريق إجراء شعيب، إلغاء قانون          . القضائي، حىت يف حالة االفتقار إىل معيار قانوين       
التارخيي والفين والثقايف، أو باحلقوق اجلماعية      يضر باملمتلكات العامة، أو السلوك اإلداري، أو البيئة، أو التراث           

فاإلجراء املباشر بعـدم الدسـتورية      : كما ابتكر واضعو الدستور تدابري رقابية دستورية حلماية احلقوق        . الشائعة
، يسعى إىل إثبـات  ) من الدستور االحتادي١٠٣املادة (بسبب اإلغفال، الذي ميكن أن تتقدم به قطاعات اجملتمع       

ع املشرعني بواجبهم التشريعي الذي ينيطهم به الدستور؛ والطعن بعدم االمتثال ملبدأ أساسي، الذي              عدم اضطال 
. ُيرفع أمام احملكمة العليا االحتادية، يهدف إىل منع أو إصالح أي خرق ملبدأ أساسي بسبب إجراء تتخذه احلكومة

إذ جيوز ألي شخص، مبوجب القانون . االتوتوجد أنواع أخرى كثرية من اللجوء إىل القضاء تضاف إىل تلك احل
  .الربازيلي، أن يرفع دعوى غري امسية توخيا للصاحل العام يف حالة االفتقار إىل نص حمدد لضمان حقه

وجيب . وهبذه الطريقة، تكفل دولة الربازيل احلق يف انتصاف فعال ألي شخص ُتنتهك حقوقه املعترف هبا  - ٦١
  .ضائية وإال تعرضت للعقوبة عن ارتكاب جرمية عدم االضطالع باملسؤوليةأن متتثل السلطات للقرارات الق

 وجيب أن يتأصل اإلدماج املعياري للحقوق وسبل االنتصاف من انتهاكها يف ثقافة حلقوق اإلنسان، عمالً  - ٦٢
جلهاز القضائي  مبا أعربت اللجنة عنه من قلق بشأن تطبيق العهد وقلة إملام اجلهات القائمة على إنفاذ القوانني وا                

  .مبوضوع حقوق اإلنسان

عقـد األمـم    ، تطبيقا لتوصية األمم املتحدة بإعالن       األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان    هلذا، قامت    وإدراكاً  - ٦٣
 يف  اللجنة الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنـسان     ، بإنشاء   )٢٠٠٤- ١٩٩٥ (املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     
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ف من أخصائيني يف املوضوع وممثلني عن الوكاالت احلكومية واجملتمع املدين، بغيـة        ، وهي تتأل  ٢٠٠٣ يوليه/متوز
، مبشاركة وزارة التعليم، واقتراح سياسات ترمي إىل تشجيع الربامج   اخلطة الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان    إعداد  

، بدأ تطبيـق اخلطـة      ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول  . واملبادرات املطروحة على صعيدي الواليات والبلديات     
 لغرضها الرئيسي املتمثل يف نشر املعارف والقيم واملهارات والسلوكيات          الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان، حتقيقاً    

 إىل التسامح واحلوار واحترام املساواة واالختالفات املوجهة حنو بناء جمتمع دميقراطي يتمتع بإدراك للمواطنة استناداً
التعليم األساسي، والتعليم العايل، والتعليم     :  جماالت مواضيعية  ة أولت اخلطة األولوية خلمس    وقد. والتنوع الثقايف 

غري النظامي، ووسائط اإلعالم، ونظاما العدالة واألمن، مع حتديد املبادرات واجلمهور املستهدف واملسؤولني عن              
  .التنفيذ يف كل جمال

 لتنفيـذ   مكتب تنسيق التثقيف حبقوق اإلنسان     إلنساناألمانة اخلاصة حلقوق ا   ، أنشأت   ٢٠٠٤ويف عام     - ٦٤
وقد أعدت األمانة، عن طريق التعاون الدويل والشراكة مـع اللجنـة الوطنيـة،        . اإلجراءات املذكورة يف اخلطة   

، بغية تيسري إعمال احلق يف التعليم مـن         بناء ثقافة احترام الدميقراطية والعدالة    : مشروع التثقيف حبقوق اإلنسان   
، بالشراكة مع منظمة    ٢٠٠٦وسوف يقدم املشروع الدعم يف عام       . خلطة الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان    خالل ا 

 ١٤قوق اإلنسان، وحبلعشرة مشاريع منتقاة للتدريب على التثقيف ) يونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
قوق اإلنسان، وذلك بالشراكة مع أمانة وزارة        لتعزيز الوكاالت احلكومية وتدريبها يف جمال التثقيف حب        مشروعاً

 جلنة للتثقيف حبقوق اإلنسان تابعة للواليات،       ١٥وقد أنشئت بالفعل    . التعليم املعنية بالتعليم وحمو األمية والتنوع     
  .بالتنسيق مع اللجنة الوطنية، بوصفها وكاالت لرصد تنفيذ اخلطة الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان

 والية واجتماع واحد على     ٢٦ل  عن طريق اجتماعات     ٢٠٠٣عملية تشاور وطنية يف عام      وقد ُعقدت     - ٦٥
 باخلطة الوطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان والتـرويج للتعبئـة          ،األمةعلى نطاق    ،مستوى البلديات هبدف اإلعالم   

منهجـة  وجـرت   .  مشارك من مجيع أحناء الربازيـل      ٥ ٠٠٠وقد حشدت هذه االجتماعات أكثر من       . الوطنية
، أثناء مؤمتر البلدان األمريكية ٢٠٠٦أغسطس /املشاركات وإدراجها يف نسخة حمدثة من اخلطة بدأ تنفيذها يف آب

 مندوب، من ٧٠٠، مبشاركة أكثر من برازيلياًاملعين بالتثقيف حبقوق اإلنسان الذي استغرق أربعة أيام يف العاصمة 
  .بلداً ١٥بينهم مدعوون من 

درات املختلفة اليت نفذهتا األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان، جتدر اإلشارة إىل إنشاء مكاتـب           ومن بني املبا    - ٦٦
وتقدم هذه املكاتب اليت تعمل بالشراكة . استعالمات يف جمال احلقوق، هتدف إىل كفالة وصول اجلميع إىل العدالة

وقد .  جمانية ووساطة يف الرتاعات    مع منظمات غري حكومية متنوعة، وخباصة مع رابطات األحياء، مشورة قانونية          
جرى إنشاؤها بصفة رئيسية يف اجملتمعات احمللية املنخفضة الدخل ويف املناطق اليت يتعذر فيها الوصول إىل اخلدمات 

وعن طريق التدريب على ممارسة املواطنة واستعمال املواد التعليمية، تشجع هذه املكاتب علـى مناقـشة      . العامة
  .ة حلقوق اإلنسان والربنامج الوطين حلقوق اإلنساناملعاهدات الرئيسي

وعلى الرغم من أن التحقق من نتائج هذه اخلدمات . ومن بني اخلدمات املقدمة إصدار الوثائق املدنية األساسية  - ٦٧
وق األخرى، ، فينبغي اإلشارة إىل أن امتالك الوثائق املناسبة هو السبيل إىل ممارسة جمموعة من احلق   معقداً قد يكون أمراً  

  .مثل الوصول إىل التعليم، وسوق العمل النظامية، واالستحقاقات املقدمة يف إطار الربامج االجتماعية
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 شخص من خدمات املكاتب، من بينهم أشخاص منخفضو ٤٠٠ ٠٠٠وخالل السنتني املاضيتني، استفاد   - ٦٨
واألشخاص الذين يعملون يف ظروف شبيهة      ، واجملتمعات احمللية للسكان األصليني،      كويلومبوالدخل، ومن مجاعة    

 ٣٦٨وقد عقدت األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان اتفاقات مع الوكاالت احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين لتشغيل               . بالرق
.  اتفاقات قيد عملية االختيار١٠ و نافذاً اتفاقا٢٠ًويوجد اليوم . مكتب استعالمات عن احلقوق يف إطار املشروع

  .ة إىل هذه املبادرة، يقوم أعضاء آخرون يف االحتاد بإنشاء عدد من املكاتبوباإلضاف

  املنهجية - ٤

إن مصادر البيانات املستخدمة يف هذا التقرير متفرقة يف عمليات التعداد الوطنية، ومشاريع البحـوث،                 - ٦٩
ت احلكومية املسؤولة عن رصد     والوثائق الرمسية، واملنشورات التقنية اليت تصدرها معاهد ومراكز البحوث واهليئا         

  .السياسات العامة للبلد

: املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        ة هنا   ـوتتبع املعلومات املقدم    - ٧٠
وتتمثل اإلجراءات املتبعة يف اإلجابة     .  اليت أعدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة       ٢٣/٠٥الربازيل  

  السياسات العامـة املعتمـدة؛     ) ٢(املعايري والصكوك القانونية النافذة أثناء الفترة؛ و      ) ١: ( كل بند فيما يلي    عن
 بتوصيات اللجنة، جرى توزيع البيانات بقدر املستطاع حبسب نـوع اجلـنس             وعمالً. التحديات القائمة ) ٣(و

  .والعرق والفئات الضعيفة األخرى

: ستخدمة يف هذا التقرير من الوزارات القطاعية ومن معهدي حبـوث كـبريين  وترد املصادر الرئيسية امل    - ٧١
املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات املسؤول عن عمليات التعداد واالستقصاءات الوطنية، وخباصة االستقصاء         

 سنويتني عـن    الوطين لعينة من األسر املعيشية، ومعهد البحوث االقتصادية التطبيقية الذي يصدر نشرتني نصف            
 عن الكتب فضالً) Radar Social 2005 and 2006(السياسات االجتماعية ومنشورا عن احلالة االجتماعية بالبلد 

ومن املصادر الرئيسية األخرى تقريرا عامي . واملقاالت اليت تقدم حتليالت مواضيعية للقضايا االجتماعية يف الربازيل
  .لفية، بالتنسيق مع معهد البحوث االقتصادية التطبيقية عن األهداف اإلمنائية لأل٢٠٠٥ و٢٠٠٤

وباإلضافة إىل هذه املصادر، يشتمل التقرير على تقييمات للسياسات العامة، كتبـها أخـصائيون مـن         - ٧٢
  .وزارات خمتلفة، ومراجع يف املواضيع املتناولة بالبحث، تتضمن نتائج الدراسات والبحوث

 حتليالت نوعية وكمية ملختلف السياسات االجتماعية اليت نفـذهتا دولـة            ويف هذا الصدد، يضم التقرير      - ٧٣
 بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املكفولة  مباشراًالربازيل يف السنوات األخرية، واليت تتصل اتصاالً

  .مبوجب الصكوك القانونية الوطنية والدولية

لنفقات احلكومية املذكورة يف التقرير بكامله حمسوبة بعد اخلـصم          وينبغي اإلشارة كذلك إىل أن مبالغ ا        - ٧٤
 ونظراً. ٢٠٠٦مبوجب الرقم القياسي ألسعار االستهالك، وذلك للتعبري عن القيم احلالية يف الربع األول من عام                

ر يف للتغريات الكثرية يف أسعار الصرف خالل السنوات املاضية، سيعتمد التحويل على متوسط سعر صرف الدوال
  .، وسيسبقه تطبيق عامل اخلصم٢٠٠٥عام 
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  إعداد تقرير الربازيل - ٥

أعد هذا التقرير الثاين املقدم من الربازيل عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           - ٧٥
اخلاصة حلقوق  والثقافية فريق عامل مشترك بني القطاعات، نسقت أعماله وزارة اخلارجية ومكتب رئيس األمانة              

ويتكون الفريق العامل من ممثلني عن وزارات التعليم، والعـدل،  . اإلنسان ومعهد الدراسات االقتصادية التطبيقية 
والتخطيط وامليزانية واإلدارة، والضمان االجتماعي، والصحة، والثقافة، واملدن، والعلم والتكنولوجيا، والتنميـة            

فحة اجلوع، والعمل والتوظيف، واألمانتني اخلاصتني لتعزيز املساواة العنصرية الزراعية، والتنمية االجتماعية، ومكا
كما اعتمد الفريق العامل على مسامهات من املدعي العام االحتادي املعين حبقـوق املـواطنني،          . ولسياسات املرأة 

  .ومكتب النائب العام االحتادي

 اجملتمع املدين املنظم، من خالل مشاورات عامة جرت  االستعانة يف إعداد التقرير باحلوار معأيضاًوجرت   - ٧٦
وقد أتيحت النسخة األولية من النص على شبكة الويب لألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان             . عن طريق شبكة الويب   

نوفمرب، حني عقد الكونغرس الوطين جلسة علنية بناء على مبـادرة           / تشرين الثاين  ٧سبتمرب و / أيلول ٦فيما بني   
جنة املعنية حبقوق اإلنسان واألقليات وجملس النواب ملناقشة الوثيقة بني أعضاء الكـونغرس وأعـضاء          أطلقتها الل 

  .اجملتمع املدين

تقريـر  : حقوق اإلنسان اليـوم   " نسخة من كتاب     ٦ ٠٠٠وسوف يساهم نشر وتوزيع ما يقرب من          - ٧٧
، بالـشراكة مـع     "قافية التابعة لألمم املتحدة   الربازيل الثاين املقدم إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث        

، وهو أكرب مصرف رمسي برازيلي، يف إدراك انتماء احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             مصرف االدخار االحتادي  
 يف الرجوع إىل وثائق مثل العهد الدويل        أيضاًويف هذا الصدد، قد يرغب القراء       . والثقافية مليدان حقوق اإلنسان   

  .٢٠٠٣ االقتصادية واالجتماعية الثقافية، ومالحظات اللجنة لعام اخلاص باحلقوق

  التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان - ٦

وقد عقدت مئات االتفاقات مع املنظمات الدولية، وشركاؤها        : تقدر دولة الربازيل أمهية التعاون الدويل       - ٧٨
املتحدة للطفولة، واليونسكو، ومنظمة الصحة للبلدان الرئيسيون هم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم 

وهي تقدم دعما تقنيا وماليا لتنفيذ السياسات العامة والدراسة والتقييم هبدف . األمريكية، ومنظمة الصحة العاملية
  .إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   تنفيذ مواد حمددة من العهد-  ثانياً
  ١املادة 

 الربازيل تأكيد التزامها مببدأ حق الشعوب يف تقرير املصري بوصفه أفضل وضع سياسي لتنميتـها                أعادت  - ٧٩
وقد تكرر تأكيد التزام دولة الربازيل هبذا املبدأ األساسي يف العالقات الدوليـة             . االقتصادية واالجتماعية الثقافية  

طريق وجودها يف األمم املتحدة الـيت يطالـب         املؤدي إىل السالم والتعاون فيما بني األمم يف عدة مناسبات عن            
وقد أيدت الربازيـل    .  لالتزان السياسي يف العامل    ه أساساً ـر املصري بوصف  ـق الشعوب يف تقري   ـميثاقها مببدأ ح  
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 املتعلق بسيادة الدولة على مواردها وأراضيها ومياهها الوطنيـة، والقـرار            ١٩٧٢لعام  ) ٢٧- د (٣٠١٦القرار  
 الذي حيدد املبادئ اليت توفر األساس للعالقات الدولية ١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ) ١٧- د (١٨١٥

  .وعالقات الصداقة بني الدول

مبشروع اإلعالن العاملي حلقـوق      موقف الربازيل يف امليدان الدويل من املفاوضات املتعلقة          أيضاًويتضح    - ٨٠
ويف هـذا   .  األمريكية املتعلق حبقوق الشعوب األصـلية      مشروع اإلعالن املشترك بني البلدان    ، و الشعوب األصلية 

الصدد، جيب التشديد على أن الربازيل قامت أثناء اجللسة االفتتاحية جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف 
 ٢٩ املـؤرخ    ٢٠٠٦/٢القـرار   ( بدعم اعتماد إعالن حقوق اإلنسان للشعوب األصـلية          ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
وأثناء املفاوضات املتعلقة مبشروعي الصكني الدوليني هذين، استند موقف الربازيـل إىل            ). ٢٠٠٦ه  يوني/حزيران

االعتراف باحلقوق اجلماعية للشعوب األصلية واملناطق املستقلة داخل الدولة فيما يتصل بإدارة أراضي الـسكان               
 األصلية مشاركة فعلية يف صياغة وتنفيذ  عن إمكانية مشاركة الشعوبفضالًاألصليني واستغالل املوارد الطبيعية،   

وقد حتسن مستوى تنسيق السياسات املوجهـة حنـو الـشعوب           . السياسات العامة املتعلقة باملواضيع اليت هتمهم     
 ٢٠٠٤أبريل /األصلية، كما حتسن حق الشعوب يف تقرير املصري بفضل إقدام دولة الربازيل على التصديق يف نيسان

  . بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة١٦٩مل الدولية رقم على اتفاقية منظمة الع

فااللتزام حبق الشعوب يف تقريـر      : وعالوة على ذلك، فإن التشريعات الربازيلية تنص على هذه احلقوق           - ٨١
فـصل   من ال  ٢٣٢ و ٢٣١كما أن املادتني    ). املبادئ األساسية  (١٩٨٨ من دستور سنة     ٤املصري مدرج يف املادة     

من الدستور االحتادي ترسي األساس لسياسات دولة الربازيل املتعلقة         ) النظام االجتماعي (الثامن من الباب الثامن     
ومن منطلق كال االستقالل وتقرير املصري، يشكل احلق يف األراضي اليت اعتـادت الـشعوب     . بالشعوب األصلية 

 جتميع موارد املعيشة األساسية وتفـي باحتياجـات         األصلية شغلها مسألة رئيسية، حيث إن هذه األراضي تتيح        
وُيعترف للسكان األصليني مبنظماهتم االجتماعيـة وعـاداهتم ولغتـهم          . السكان األصليني يف طقوس احتفاالهتم    

. ومعتقداهتم وتقاليدهم، كما ُيعترف حبقهم األصيل يف األراضي اليت اعتادوا شغلها واليت ال ميكن إخراجهم منها               
إىل ذلك، ال جيوز لغري اهلنود استغالل مواردهم املائية، مبا يف ذلك إمكانات توليد الطاقة والتنقيب عن              وباإلضافة  

  .الثروات املعدنية واستخراجها إال عن طريق الكونغرس، وحيق للهنود احلصول على نصيب من املكاسب احملققة

صليني اليت تولت الدولة النظر يف أمرها خالل ومما يؤكد التزام الربازيل الزيادة يف عدد أراضي السكان األ  - ٨٢
 )١١(ترسيم مادي حلـدود   ) ١: (دث ما يلي  ـا ح ـ وحده ٢٠٠٦- ٢٠٠٣فأثناء الفترة   . السنوات العشر املاضية  

                                                      

، ١٧٧٥/٩٦جتري عملية ترسيم حدود أراضي السكان األصليني يف الربازيل، كما ينظمها املرسـوم               )١١(
  بإنشاء فريق تقين للتحديد أو تعيني احلدود،       -  وهي التحديد أو تعيني احلدود       - تبدأ املرحلة األوىل    . على عدة مراحل  

وبعد . يتوىل، مع اجملتمع احمللي املعين من السكان األصليني، إجراء دراسات واستقصاءات ميدانية، ويعد التقارير الالزمة              
نشر تقرير الفريق التقين، تصبح املؤسسة اهلندية الوطنية مستعدة لتلقي واستعراض املطالبات املقدمة من األطراف الثالثة                

 تستعرض وزارة العدل، -  وهي مرحلة اإلعالن - ويف املرحلة الثانية .  أو تعيني حدودهابشأن املنطقة اليت جرى حتديدها
 من الدستور االحتادي التقرير الذي أعده الفريق التقين ووافقت عليه املؤسسة اهلنديـة         ٢٣١ من املادة    ١مبقتضى الفقرة   

.  املعنية أرضاً من أراضي السكان األصـليني الوطنية وكذلك أي دعوى تنشأ بشأنه، ويصدر أمراً إدارياً بإعالن األرض         
 ترسم حدود األرض يف امليدان، على أساس اإلعالن الصادر عن وزارة -  وهي مرحلة ترسيم احلدود - ويف املرحلة الثالثة 
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موافقة رئيس اجلمهورية على إصدار     ) ٣( أرضا أراض هندية؛ و    ١٨قيام وزارة العدل بإعالن     ) ٢( منطقة؛ و  ٤٠
  . ماليني هكتار١٠٣تغطي حنو )  باملرفقات١١اإلطار ( قانون إعالن ٦٠

 مثاال بارزا علـى     رابوسا سريا دو سول   ويشكل ترسيم حدود أراضي السكان األصليني املعروفة باسم           - ٨٣
وُيقدر عدد سكان هذه املنطقة اليت كانت       . اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة باسم حق الشعوب يف تقرير املصري         

سي، ووابيتشانا، وإنغاريكو، وتاوريبانغ، وباتامونا، واليت تقع يف مشال شرق والية املوطن األصلي لشعوب ماكوك
  ويف .  نـسمة  ١٥ ٠٠٠روراميا، وحتدها أهنار تاكوتو، وماو، وميانغ، وسورومو على احلدود مع فرتويال، بنحو             

تصلة والشاسعة مـن    ، وقع رئيس اجلمهورية مرسوم املوافقة على إعالن هذه املنطقة امل          ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥
وأنشأ جلنة إدارية لتنسيق )  مليون هكتار١,٧ماحناً بذلك سند ملكية ألكثر من (األراضي أرضا للسكان األصليني 

  .تنفيذ املبادرات االحتادية يف والية روراميا

 توجد عدة إذ. وال تقتصر السياسة املتعلقة بالسكان األصليني على ترسيم احلدود وإضفاء الصبغة القانونية  - ٨٤
ومما يدل على ذلك أن السكان األصليني الربازيليني        . برامج هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية للشعوب األصلية       

وتدل هذه الزيادة على أن السياسات الرامية إىل مراعـاة          . قد زاد عددهم بدرجة كبرية خالل السنوات األخرية       
 يف املائة، مبعـدل     ٣٥٠ بنسبة تزيد على     ١٩٥٥لسكانية منذ عام    السكان األصليني تؤيت مثارها، مما دفع الزيادة ا       

 ١٩اجلـدول  ) ( يف املائة١,٧( يف املائة، وهو معدل يفوق املعدل الوطين بني غري اهلنود   ٥ و ٣سنوي يتراوح بني    
؛ وارتفع عددهم ١٩٩٥ نسمة يف عام ١٢٠ ٠٠٠وهكذا، كان جمموع السكان األصليني).  باملرفقات٥والشكل 

 أرض هندية، وتتألف من أفراد ينتمون ٦٠٠وهذه اجملموعة متفرقة على .  نسمة٤١٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٤ عام حبلول
، ٢١ و٢٠اجلـدوالن  ( لغة أخرى غري الربتغالية، اللغة الرمسية للربازيل ١١٨٠ جمموعة عرقية يتحدثون    ٢٢٠إىل  

 ماليـني  ١٠٣ يبلغ جمموع مساحاهتا    وكما ذُكر من قبل، متثل هذه األراضي، اليت       ).  باملرفقات ٧ و ٦والشكالن  
 للمؤسسة اهلندية الوطنية، وهي الوكالة املسؤولة عن الـسياسات          ووفقاً.  يف املائة من إقليم الربازيل     ١٣هكتار،  

 يف املائة منها، والعمل جار على ترسيم حدود ٧٥املتعلقة بالسكان األصليني يف الربازيل، مت بالفعل ترسيم حدود   
  ). باملرفقات٨الشكل (ية األراضي املتبق

، وقعت دولة الربازيل اتفاقا بشأن االمتثال للتوصيات املتصلة بقرار جلنة البلدان            ٢٠٠٥ويف أواخر عام      - ٨٥
األمريكية حلقوق اإلنسان التابعة ملنظمة الدول األمريكية، اليت محلت الدولة مسؤولية دولية عن انتهاكات احلقوق 

وقد . ١٩٨٨هلندي أوفيالريو تاميس على أيدي الشرطة املدنية يف إقليم روراميا يف عام املتصلة بعملية قتل الشاب ا
مت تعيني ) ٢( ريال برازيلي؛ و٩٠ ٠٠٠حصلت أسرة الضحية على تعويض قدره ) ١: (اتُّخذت اإلجراءات التالية

                                                                                                                                                                           

وتكتمل املرحلـة   . العدل، عن طريق تطهري املسارات، وحتديد أماكن العالمات اجليوديسية والسمتية، ووضع العالمات           
 بنشر مرسوم املوافقة الذي تؤكد اإلدارة العامة من خالله شرعية جمموع القرارات القضائية اليت قامت -  املوافقة - ابعة الر

والقانون الربازيلي خيول رئيس اجلمهورية وحدة صالحية ترسيم احلدود، بإصدار مرسوم، . عليها إجراءات ترسيم احلدود
الترسيم اإلداري للحدود وفقاً للحدود املبينة يف األمر اإلداري الصادر عن وزارة            وتقوم املؤسسة اهلندية الوطنية بإجراء      

 .وبعد املوافقة، يتعني تسجيل األرض اهلندية يف مكتب التسجيل العقاري ويف أمانة التراث االحتادية. العدل
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يف مركز مدينة بوا "  تيميسأوفيالريو"أنشئت منطقة خضراء باسم ) ٣(حماميي مساعدة قضائية احتاديني لروراميا؛ و
مكتب املـساعدة يف جمـال      ُمنح دعم مايل ملشروع     ) ٤(فيستا، عاصمة الوالية، على سبيل التعويض الرمزي؛ و       

  . الذي يديره جملس السكان األصليني يف روراميا بالتنسيق مع األمانة اخلاصة حلقوق اإلنساناحلقوق

قليمية، ومؤخرا املؤمتر الوطين األول املعين بالسكان األصليني وعلى املستوى الوطين، سامهت املؤمترات اإل     - ٨٦
، يف صياغة السياسة العامة املتعلقة بالـسكان        ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٩ إىل   ١٢ يف الفترة من     برازيلياًاملعقود يف   

. ةثقافية، وسياسـي  - األصليني بأسلوب أكثر مواءمة مع ما للسكان األصليني من خصوصيات عرقية، واجتماعية           
وتشكل هذه املؤمترات آلية تنظيمية مبتكرة إلشراك السكان األصليني يف القرارات املتصلة بالتشريع والسياسات              

 من ممثلي السكان األصليني أثناء املؤمترات اإلقليمية ٨٠٠وقد انتخبت اجملتمعات احمللية حنو . العامة اليت تؤثر عليهم
انت املؤمترات اإلقليمية مبثابة التحضري للمناقشات اليت دارت يف املـؤمتر           وك. اليت ترعاها املؤسسة اهلندية الوطنية    

األول بشأن قضايا متنوعة هتتم هبا اجملتمعات احمللية للسكان األصليني، مثل االسـتقالل الـسياسي، والتعلـيم،                 
 ٢٣٠ املشاركون   ومثل. اجمللس الوطين للسياسات املتعلقة بالسكان األصليني     والصحة، وإدارة األراضي، وإنشاء     

: جمموعة عرقية من أكرب مخس مناطق بالبلد يف املؤمترات اإلقليمية التحضريية، وقد اجتمعوا يف تسع مـدن هـي               
؛ وبريينوبـوليس  )غروسـو دو سـول  - ماتو(؛ ودورادوس   )سانتا كاتارينا (؛ وفلوريانوبوليس   )أالغواس(ماشيو  

؛ )ساو باولو(؛ وساو فيشنيت )روندونيا(؛ وبورتو فيلهو )األمازون(؛ وماناوس )ماتو غروسو(؛ وكويابا )غوياس(
، زادت األموال املخصصة للمؤسسة اهلندية الوطنية تدرجييا، باستثناء ٢٠٠٦- ١٩٩٥وخالل الفترة ). بارا(وبيليم 
  ). باملرفقات١٢اإلطار  (٢٠٠٥، وبلغت أكثر من الضعف قليال يف عام ٢٠٠٢ و٢٠٠٠عامي 

التقدم املتعددة اليت سبق ذكرها، ال يزال العديد من جمموعات السكان األصليني وعلى الرغم من جوانب   - ٨٧
فتكرار حاالت الرتاع الشرسة على األراضي بـسبب املـصاحل اخلاصـة            . يعيشون يف ظل ظروف بالغة الضعف     

صلت فيها  واملزارعني تسببت يف حاالت غري مقبولة من قتل للقادة وعنف من الشرطة أثناء دعاوى اإلعادة اليت ف                
كما وقعت مشاكل يف ميدان صحة السكان األصليني وإحصاءات مثرية للقلق فيما يتصل بوفيات األطفال . احملاكم

وقد استلزمت هذه احلالة إنشاء أفرقة عاملة . يف جمموعات مثل غوارانيس يف جنوب ماتو غروسو، ومناطق أخرى
حلقوق اإلنـسان، ووزارة املـساعدات االجتماعيـة،        يف حاالت الطوارئ مبشاركة مديرين من األمانة اخلاصة         

  .واملؤسسة اهلندية الوطنية، واملؤسسة الوطنية للصحة، وغريها من الوكاالت احلكومية

، وهي كلمة تشري إىل من    لكويلومبوالومثة نوع تقليدي آخر من اجملتمعات احمللية يف الربازيل هو اجملتمع احمللي               - ٨٨
وقد عاشت هذه اجملتمعات احمللية، تارخيياً، يف منـاطق معزولـة          . ية اليت أنشأها العبيد اهلاربون    تبقوا من اجملتمعات احملل   

 بـصفة   كويلومبوويوجد هؤالء املتبقون من مجاعة      .  عن العمل  وفرت هلم مكاناً آمنا، أو على أراض اعتربوها تعويضاً        
 الستقصاء أجرته مؤسـسة باملـاريس       ووفقاً.  من حدَّي اهلوية واإلقليم    خاصة يف سبع واليات، وهم يشكلون جزءاً      

  .)١٢( من هذه اجملتمعات احمللية يف أحناء متفرقة من الربازيل٧٤٣الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، يوجد اليوم 

                                                      

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١١: تاريخ الزيارة. www.planalto.gov.br/seppirمتاح على املوقع  )١٢(
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يف عهدة احلكومة كافة الوثائق واملواقع اليت توجد هبا آثـار تارخييـة             ) ٥- ٢١٦املادة  (ويضع الدستور     - ٨٩
 من األحكام  ٦٨املادة  ( لألراضي اليت يقيمون فيها      الكويلومبوائل، ويقدم سندات مبلكية أخالف       األو للكويلومبو

والواقع أن الصلة باألرض هي السمة الرئيسية، حيث إهنا تضمن احلفـاظ علـى              ). املؤقتة من الدستور االحتادي   
  .الثقافة، والتواصل مع األجداد، والعادات، والتنمية املادية

.  تسجيل هذه املناطق وصـوهنا يف عهـدة احلكومـة    ٢٠٠٣ لسنة   ٤٨٨٧املرسوم بقرار رقم    وقد نظم     - ٩٠
 بالوعي الذايت، مينح هذا املرسوم هذه اجملتمعات احمللية إمكانية التعريف بأنفسهم            الكويلومبوالواستنادا إىل شعور    

وتـضطلع وزارة   . يس الثقافية ، وذكر املنطقة اليت تؤول إليهم، لكي تسجلها مؤسسة باملار         للكويلومبوكأخالف  
التنمية الزراعية، عن طريق املعهد الوطين للتوطني واإلصالح الزراعي، باملسؤولية عن وضع وترسم حدود األراضي 

 إجراء لتنظيم   ٢٧٠ومنذ صدور املرسوم، بدأ     . ، وإصدار سندات امللكية اجلماعية    الكويلومبواليت يشغلها أخالف    
  .مع حملي جمت٤٠٠أوضاع األراضي باسم 

وقد اسُتهدف املرسوم املذكور أعاله بدعوى مباشرة بعدم الدستورية، رفضت احملكمة العليا االحتادية طلبا   - ٩١
ومبا أن إجراءات الرقابة على دستورية القوانني يف الربازيل تتيح املشاركة االجتماعية . باستصدار أمر أويل مبوجبها

وقـد عـزز    . ة منظمات من اجملتمع املدين عن دستورية هذا املرسوم        ، فقد دافعت عد   أصدقاء احملكمة يف صورة   
اإلجراء املباشر بعدم الدستورية الضغوط االجتماعية الرامية إىل التنظيم الفوري ألوضاع هذه األراضي، وجيـري               

  .حالياًتنفذ ذلك 

حامسـة للتعجيـل    ) ٢٠٠٣رس  ما/آذار(وكان إنشاء األمانة العامة املعنية بسياسات تعزيز املساواة العنصرية            - ٩٢
، حيث حصلت هذه املسألة على خمصصات مبوجب اخلطة املتعددة السنوات للفترة            الكويلومبوالبتنظيم أوضاع أراضي    

 الكويلومبـوال الـربازيليني   وقد نظم برنامج    . ، وأصبحت مثارا لنقاش واسع النطاق مع اجملتمع املدين        ٢٠٠٧- ٢٠٠٤
 تعزيز التدخل احلكومي املشترك بني القطاعات، بغية املشاركة مبوارد من خمتلـف             )١: (تدابري مبتكرة يف ثالث فئات    

احترام اهلوية العرقية للمجتمعات احمللية، حيث يقوم الربنامج      ) ٢(اهليئات احلكومية بطريقة مدجمة ومتقاربة ومتناسقة؛ و      
صة هبم، كلها مهمة لتكـوين هويتـهم        سياسية، واقتصادية، وثقافية خا   -  بأصول اجتماعية  الكويلومبوعلى تفهم متتع    

  . على سندات شغل أراضيهمالكويلومبوالتعجيل بإجراءات حصول أخالف ) ٣(وحتقيقها؛ و

أي نوع مـن التمييـز      ) ٢٥٥ و ٢٥٠املادتان  (وفيما يتعلق بالسكان من الغجر، حيظر دستور الربازيل           - ٩٣
قائمة حبقوق  ) ٢٠٠٠- ١٩٩٦( حلقوق اإلنسان    وعالوة على ذلك، فقد وضع الربنامج الوطين      . التعسفي بشأهنم 

حمددة، تشمل حقوقا تتعلق بتاريخ الغجر وثقافتهم، ودعم البلديات اليت لديها جمتمعات حمليـة مـن الغجـر،                  
والتشجيع على مراجعة الوثائق واملعاجم والكتب الدراسية اليت تتضمن قوالب منطية مهينة عن الغجر، وضـرورة    

  .مية يف هذا اجملالتشجيع املبادرات التعلي

 يف تعبئة اجملتمع للمؤمتر الوطين األول املعين بتعزيز املساواة العنصرية الذي ُعقد يف أيضاًوقد شارك الغجر   - ٩٤
 اليت يوشك حتضريها على     اخلطة الوطنية لتعزيز املساواة العنصرية    ، وجيرى حبث احتياجاهتم يف      ٢٠٠٥ يوليه/متوز

ة العامة خلطة العمل هي ذات املبادئ التوجيهية جملموعات املبادرات الثالث اليت سبق واملبادئ التوجيهي. االكتمال
األخذ بربامج تدريبية يف الشركات اخلاصة بشأن الغجر، وثقافة السكان األصليني، بالشراكة مـع              ) ١: (ذكرها
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تعليم للتنوع الثقايف   التشجيع على ضمان مراعاة ال    ) ٢(مكاتب العمل اإلقليمية وحركات الدفاع عن احلقوق؛ و       
إدراج تاريخ وأدب الشعوب األصلية والسود والغجر واألقليات األخرى يف املناهج ) ٣(وإثراء االحترام للتنوع؛ و

  تدريب معلمي املدارس االبتدائية والثانوية على منـع التمييـز؛          ) ٤( لسمات كل شعب منها؛ و     وفقاًالدراسية،  
منائية، على متابعة خطوط البحث واألعمال اليت تؤديها جمموعات البحث          التشجيع، مبساعدة الوكاالت اإل   ) ٥(و

التشجيع على منح فرص للحصول على منح دراسية للتعليم العلمـي دون حـدود              ) ٦(بشأن التنوع الثقايف؛ و   
  .الكويلومبوالعمرية، للمنحدرين من أصول أفريقية، والسكان األصليني، والغجر، واملنحدرين من أصول 

تتطلب طبيعة الترحال اليت تتسم هبا ثقافة الغجر بعض املبادئ التوجيهية التعليمية اخلاصة، مثل إنـشاء               و  - ٩٥
 مع إعداد برامج    -  من أطفال ومراهقني وكبار      - مدارس متحركة ومتنقلة لتعليم القراءة والكتابة للغجر الرحل         

 أثناء أيضاً وهو موضوع جرى تناوله –ية اللغة خاصة وتوفري مهنيني مدربني على إعداد برامج سريعة وفعالة وثنائ
  .املؤمتر األول

وقد جرت مؤخرا تلبية مطلب آخر للغجر كان قد ُعرض على املؤمتر األول املعـين بتعزيـز املـساواة                     - ٩٦
ذا وحتتفل عشائر خمتلفة من الغجر يف مجيع أحناء العامل يف ه. مايو عيدا وطنيا للغجر/ أيار٢٤العنصرية بإعالن يوم 

وبإرساء هذا اليوم، تكون احلكومة االحتادية قد حددت عيدا رمسيا          . اليوم بسانت سارة كايل، قديستهم الكربى     
  .لالحتفال هبذه الذكرى، وهذا يؤدي إىل إدماج قضايا الغجر يف السياسات العامة الربازيلية

  ٢املادة 

صل العرقي، والتوجه اجلنسي، والتمييـز      يتطلب احلفاظ على املساواة منع التمييز من حيث اجلنس، واأل           - ٩٧
وعالوة على ذلك، فقد اختذت دولة الربازيل خطوات إجيابية للتشجيع . ضد املعوقني واملسنني واملدانني واألجانب    

  .على حتديد حقوق األفراد، وإن كانت االنتهاكات املتصلة بالتمييز ال تزال قائمة

  تدرجيي للحق يف املساواةالتدابري املتخذة من أجل اإلعمال ال -  ألف

اعتمدت دولة الربازيل عدة تدابري تشريعية وسياسات عامة هتدف إىل الدفاع عن الفئات الضعيفة، منذ                 - ٩٨
  .إصدار التقرير األول عن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية

األمانة اخلاصة  :  وزاريا مركزاًة لديوان الرئيس، ُمنحت      ثالث أمانات خاصة خاضع    ٢٠٠٣فقد أنشئت يف عام       -٩٩
  .واألمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة العنصرية؛ واألمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة؛ حلقوق اإلنسان

باملـساواة  أما األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة العنصرية، فقد ُعهد إليها بتنفيذ األحكام املتعلقة                - ١٠٠
وتتطلب األنشطة اليت تضطلع هبا هذه . العنصرية والعنصرية من القانون الدويل حلقوق اإلنسان والدستور الربازيلي

األمانة اخلاصة عرب احلدود ملواجهة حاالت عدم املساواة العنصرية يف السياسات العامة التنسيق مـع الـسلطات                 
  . هذا التقرير يف إطار املنظور العنصري لكل حق قيد االستعراضوسوف جيري تناول عملها يف. احلكومية األخرى
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  ممثالً ١٧، وهو يتألف من     ٢٠٠٣ اجمللس الوطين املعين بتعزيز املساواة العنصرية يف عام          أيضاًوقد أنشئ     - ١٠١
ـ              ممثالً ٢٠عن الوزارات، و   . صرية عن اجملتمع املدين، وثالث شخصيات مشهود هلا باخلربة يف جمال العالقات العن

والغرض من هذا اجمللس الذي ترأسه األمانة اخلاصة لتعزيز املساواة العنصرية هو اقتراح سياسات بـشأن تعزيـز          
املساواة العنصرية يف أرجاء البلد، مع التركيز على السكان السود والقطاعات العرقية األخرى من سكان الربازيل؛ 

دم املساواة العنصرية، مبا يف ذلك يف اجملاالت االقتـصادية          وبشأن مكافحة التمييز العنصري واحلد من حاالت ع       
  .واملالية واالجتماعية والسياسية والثقافية

، وهو يتكون من هيئـات      ٢٠٠٤مايو  /ومت إنشاء منتدى حكومي دويل لتعزيز املساواة العنصرية يف أيار           - ١٠٢
 ٢٣، شـكلت  ٢٠٠٦ففي عام . غري حكوميةإدارية خمتلفة تابعة للواليات والبلديات، ومؤسسات أعمال، ومنظمات   

 الـسياسية يف     بلدية منها على الدعم املقدم من نوع ما من اهلياكل          ١٨٤ بلدية هذا املنتدى، واعتمدت      ٤٢٧والية و 
االقتصادية  -   عن تعزيز الصحة والتعليم والتنمية االجتماعيةفضالًالعمل معا على إجياد فرص عمل وتوليد الدخل، 

ويكفل التنسيق بني األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة العنصرية واملنتدى احلكومي الدويل            . للسكان السود 
تنفيذ نطاق واسع من املبادرات، مبا فيها تدريب املديرين، وتقدمي املساعدة التقنية يف إعداد اخلطط احمللية لتعزيز                 

  .املساواة العنصرية، وتبادل املمارسات اجليدة

 ٢٧ أعاله، عن عقد     ١املؤمتر الوطين األول املعين بتعزيز املساواة العنصرية، املذكور يف إطار املادة            وقد أسفر     - ١٠٣
وشارك فيه  .  شخص من مجيع أحناء البلد     ٩٠ ٠٠٠ يف الواليات ويف العاصمة االحتادية، حضرها حنو          حملياً مؤمتراً

يق املساواة العنصرية يف إطار اخلطة الوطنية  مندوب وضيف مدعو، ناقشوا املسائل املتصلة بتحق       ٢ ٠٠٠أكثر من   
 رئيس مكتب املوظفني التابع لديوان الرئيس لكي مينحها الوضع          حالياًللمساواة العنصرية اليت يقوم باستعراضها      

  .القانوين الالزم

 أن يشهد   واجلهود اليت تبذهلا الربازيل من أجل التنفيذ التدرجيي للحقوق اخلاصة بالفئات العنصرية ميكن              - ١٠٤
عليها على الصعيد الدويل الدعم والتمويل املقدمان من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل األمانة اخلاصة                
حلقوق الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي ومكافحة التمييز العنصري، وكون الربازيل ترأس الفريق العامل املكلف 

وقـد استـضافت    . ملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصب     بإعداد مشروع اتفاقية البلدان األمريكية      
 املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني املتعلق بالتقدم والتحديات يف جمال خطة العمـل            ٢٠٠٦ يوليه/ يف متوز  أيضاًالربازيل  

 ٢١  مشاركا من  ٣٥٠ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف وجود              
  .بلداً ٥٣ شخصا من ٣٥٠ عن مؤمتر املثقفني األفارقة وأفارقة الشتات الذي شارك فيه فضالً، بلداً

، واملتجاوزون   ومن يغريون نوع جنسهم    ،وثنائي اجلنس اللواطيون، والسحاقيات،   (وفيما يتعلق حبماية املثليني       - ١٠٥
 برنامج مكافحة العنف والتمييـز ضـد        - راهية املثليني   برنامج حترير الربازيل من ك    ، جتدر اإلشارة إىل     )لنوع اجلنس 

، الذي يـدعو إىل اختـاذ       ، واملتجاوزين لنوع اجلنس   ومن يغريون نوع جنسهم   اللواطيني والسحاقيات وثنائي اجلنس،     
 إجراءات هتدف إىل محاية وتعزيز احلق يف األمن، والتعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والسياسات املعلقة بالـشباب               

 ريـال   ٢٠٠ ٠٠٠، أنفقت احلكومة االحتادية     ٢٠٠٤ويف عام   . واملرأة، وسياسات مكافحة العنصرية وكراهية املثليني     
  ، مث إىل  ٢٠٠٥ت الربازيليـة يف عـام       رياالً من ماليني ال   ٢,٩برازيلي على تنفيذ هذا الربنامج؛ وزادت خمصصاته إىل         

  .ساعدة الكبرية اليت قدمتها تعديالت الكونغرس هلذا الغرض، بفضل امل٢٠٠٦ يف عام برازيلياً رياالً ٧ ٠١٩ ٠٨٧
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ومن بني املبادرات اجلاري تنفيذها ملكافحة العنف والتمييز والقتل الذي يتعرض له هذا القطاع الضعيف                 - ١٠٦
ذه ويبلغ اآلن عدد ه. من سكان الربازيل بصورة منتظمة، جيب اإلشارة إىل إنشاء املراكز املرجعية حلقوق اإلنسان

 ١٧املراكز اليت تدار يف ظل شراكة بني احلكومة االحتادية وحكومات الواليات والبلديات ومنظمات اجملتمع املدين 
 شبكة تربط بني هـذه      ٢٠٠٦ يف عام    أيضاًوقد أنشئت   . ، وسيجري افتتاح مركزين يف املستقبل القريب      مركزاً

قضائية وغري قضائية للرتاعات اليت يشارك فيها أعضاء        املراكز ومكاتب حمامي املساعدة القضائية، اللتماس حلول        
باملرحلة " برنامج حترير الربازيل من كراهية األجانب     "ل اهليكل التجرييب لإلدارة الدائمة      حالياًومير  . من هذه الفئة  

، بغيـة بـدء   )Caixa Econômica Federal(النهائية من التنفيذ عن طريق اتفاق مع مصرف االدخار االحتادي 
  .٢٠٠٦شغيله يف عام ت

وبغية منهجـة املتقرحـات     .  ورائدا يف مناقشة حقوق املثليني     أساسياًوقد أدى الكونغرس الوطين دورا        - ١٠٧
وتنظر هذه اجلبهة   . ٢٠٠٤ يف عام    جبهة برملانية حلرية التعبري اجلنسي    املقدمة بإدخال تعديالت تشريعية، أنشئت      
  .لتمييز على أساس التوجه اجلنسياآلن يف مشروع قرار باستحداث عقوبة عن ا

وقد صدر عدد ضخم من قرارات احملاكم اليت تكفل محاية حقوق املثليني بأنواعهم، مثل القرار الـذي                   - ١٠٨
صدر مؤخرا بإلغاء إرسال قناة تليفزيونية لعدم امتثاهلا ألمر بعدم بث برنامج يوحي بكراهية املثليني، وختـصيص                 

  .الل الساعة نفسها للردود على اهلواء خيوماً ٦٠وقت للدعاية ملدة 

.  يف مبادرات الربازيل على الصعيد الـدويل أيضاًوتتبدى اجلهود املبذولة لتدعيم احلقوق اخلاصة باملثليني    - ١٠٩
، قدمت دولة الربازيل مشاريع قرارات إىل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ففي عامي   

وقد حالت الظروف الربملانية دون جناح هذه . ساس التوجه اجلنسي بأنه انتهاك حلقوق اإلنسانتصف التمييز على أ
املبادرة، ولكنها مل تصرف النظر عنها يف سياسات الربازيل اخلارجية، كما يشهد على ذلك إدراج عدم التمييـز          

 اإلنسان يف املخروط اجلنويب، اللذين ضد املثليني على قائمة االجتماعني الرابع واخلامس لكبار املسؤولني يف حقوق
وينبغي التشديد  . ، بناء على مقترح تقدمت به الربازيل      ٢٠٠٦أغسطس  /يونيه وآب /ُعقدا على التوايل يف حزيران    

 بناء أيضاً على أنه قد مت إنشاء فريق عامل معين بالتمييز على أساس التوجه اجلنسي داخل هذه اهليئة، وذلك     أيضاً
  . به الربازيلعلى مقترح تقدمت

 مليون برازيلي من ذوي     ٢٤وفيما يتعلق باملعوقني، يوجد يف الربازيل سياسات لضمان إدماج أكثر من              - ١١٠
  .االحتياجات اخلاصة، حبيث تتم كفالة مشاركتهم بفعالية يف حياة البلد

ملزيد من االستقاللية   وتتضمن احلقوق اخلاصة باملعوقني إتاحة فرص الوصول اليت ال تقتصر على احلق يف ا               - ١١١
التعليم، والنقل، والثقافة، والترفيه، ( إمكانية االستفادة من شبكات اخلدمات أيضاًجتاه التنقل املادي، وإمنا تشمل 

وتتطلب هذه اإلمكانية هتيئة بيئة مجاعية      .). التليفزيون، والصحافة، واملكتبات، واإلنترنت، اخل    (واملعلومات  .) اخل
، وهو التصميم الوحيد الذي يراعي اختالفـات        التصميم الشامل ع السكان وتعتمد على مبدأ      تليب احتياجات مجي  

  .اجلسم البشري واالختالفات احلسية بني الناس
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 على التزام دولة الربازيل بتوفري فرص الوصول، مـع          ٢٠٠٤ديسمرب  /وقد أُعيد التأكيد يف كانون األول       - ١١٢
 ٠٤٨/٢٠٠٠- ١٠القـانون  (م قانونني احتاديني بشأن هذه املـسألة   الذي ينظ٥٢٩٦صدور املرسوم بقرار رقم  

وينص املرسوم على أحكام تفصيلية بشأن تنظيم املعرفة ومتطلبـات التخطـيط            ). ٠٩٨/٢٠٠٠- ١٠والقانون  
 عن املساعدة التقنية    فضالًاحلضري لضمان توفري فرص الوصول إىل وسائل املواصالت واملعلومات واالتصاالت،           

وختضع ). و املعدات أو التكنولوجيات املعدلة أو املستحدثة خصيصا لتحسني قدرة املعوقني على األداء         األدوات أ (
املوافقة على املشاريع واألعمال املخصصة لالستخدام العـام أو         ) ١: (األنشطة التالية للمعايري احملددة يف املرسوم     

املوافقة على متويل املـشاريع  ) ٣( من أي نوع؛ و    منح االمتياز أو السماح أو اإلذن أو الترخيص       ) ٢(اجلماعي؛ و 
توفري ضمان من االحتاد للكيانات العامة أو اخلاصة ) ٤(باألموال العامة من خالل االتفاقات والترتيبات والعقود؛ و

  .املتقدمة للحصول على قروض ومتويل دوليني

صالحيات وحيدد التدابري اليت يتعني اختاذها، ولضمان االمتثال هلذه األحكام، مينح املرسوم املذكور أعاله ال  - ١١٣
كمـا  .  جلدول زمين حمدد، عن طريق الوكاالت احلكومية وأصحاب االمتياز على املناطق واخلدمات العامة             وفقاً

وجيدر التـشديد علـى أن      . ينص على عقوبات إدارية ومدنية جنائية تطبق يف حالة عدم االمتثال هلذه القواعد            
 يف البلد جيب أن يتم تعديلها يف   حالياًوغريها من وسائل املواصالت العامة اليت جيري تسيريها         املركبات احلكومية   

وفيما يتعلق خبدمات اهلاتف، جيب أن تضمن مؤسسات األعمال . غضون سنتني مبا يتفق مع معايري فرص الوصول
لكراسي املتحركة، وأن تكون السمعية ومستخدمي ااإلعاقات إتاحة أجهزة عامة معدلة تتفق مع احتياجات ذوي 

  .هلا مراكز للوساطة يف إجراء االتصاالت اهلاتفية، تعمل كل الوقت يف مجيع أحناء البلد

 قبل  -  ٢٠٠٤أغسطس  / يف آب  مركز إعادة التأهيل الدويل   ومثة تقرير أصدرته منظمة غري حكومية هي          - ١١٤
ويستند هذا التقييم .  جلميع الفئاتيكتني إدماجاً يصنف الربازيل ضمن أكثر بلدان األمر- إصدار املرسوم بشهور 

اإلجيايب لسياسات الربازيل املستهدفة للمعوقني إىل جوانب متنوعة، مثل التشريعات املوفرة للحماية، والسياسات             
يف جماالت الرعاية االجتماعية، والتعليم، والتدريب على الوظائف، والرعاية الصحية،          (القطاعية اجليدة التصميم    

  .، والتعبئة االجتماعية يف هذا الصدد)الوقاية من اإلعاقةو

، ٢٠٠٧- ٢٠٠٤وكان من إدماج الربنامج الوطين لتوفري فرص الوصول يف اخلطة املتعددة السنوات للفترة   - ١١٥
ح ، أن من  لألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان    التابع   مكتب التنسيق الوطين إلدماج املعوقني    عن طريق اجلهود اليت بذهلا      

فالغرض من الربنامج هو تطوير التعاون وتعزيـز املبـادرات،          . هذه املسألة املزيد من الربوز على الساحة الدولية       
وخباصة من خالل تدريب املوظفني التقنيني واملرشدين االجتماعيني وجعلهم متخصصني يف توفري فرص الوصول،              

  . عن زيادة الوعي هبذه املسألةفضالً

توفري فرص   هو   ٢٠٠٦مايو  /لرئيسي للمؤمتر الوطين األول املعين باملعوقني الذي ُعقد يف أيار         وكان املوضوع ا    - ١١٦
 شخص من بينهم مندوبون وضـيوف مـدعوون ومراقبـون           ١ ٥٠٠وقد حضره   . أيضاًأنت مسؤول عنه    : الوصول
انات اخلاصـة واجملتمـع     وأثناء املؤمتر، أُطلقت محلة لتوفري فرص الوصول كنشاط مشترك بني احلكومة والكي           . دوليون
  . على مقترحات جيري العمل بشأهنا من أجل إعداد اخلطة الوطنية حلقوق املعوقنيأيضاًووافق املؤمتر . املدين
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 ٢٠٠٦ديـسمرب   /فقد متت يف كانون األول    . أيضاًوللحماية املوفرة للمعوقني آثار على املستوى الدويل          - ١١٧
 يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، اليت ظلت قيـد           ةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق    صياغة  

وقد شاركت بعثة الربازيل الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف مشاركة نشطة يف . ٢٠٠٢النظر منذ عام 
لـس  واجمل،  مكتب التنسيق الوطين إلدماج املعوقني    هذه العملية بتقدمي مسامهات من هيئات حكومية برازيلية مثل          

ويف . ، وكالمها خيضع لألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان التابعة لديوان الرئيسالوطين حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
، أوفد مكتب التنسيق الوطين إلدماج املعوقني أخصائيني وأرسل تعليقات ووثائق بـشأن             ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عامي  

ياغة املخصصة التابعة للمجلس االقتـصادي      املوضوع للمساعدة يف صياغة موقف رمسي أثناء جلسات جلنة الص         
، عقد مكتب التنسيق الوطين حلقة دراسية هبدف التوصل إىل مقترح أساسي            أيضاً ٢٠٠٥ويف عام   . واالجتماعي

 النص  ٢٠٠٦أغسطس  /وقد وحد اجتماع اللجنة الذي ُعقد يف آب       . لتقدميه إىل احلكومة الربازيلية واجملتمع املدين     
  . حيث وقعه ممثل الربازيل٢٠٠٧مارس / آذار٣٠لعامة لألمم املتحدة يف املقدم إىل اجلمعية ا

واألمهية املمنوحة للتشريعات الربازيلية اليت تكفل حقوق املعوقني مل تتغلب بعُد على احلالة املستمرة من                 - ١١٨
 لـسنة   ٥٢٩٦م  فسوف تتوقف فعالية أحكام املرسوم رق     . عدم مالءمة األماكن العامة واخلدمات العامة يف البلد       

  . على التزام خمتلف قطاعات دولة الربازيل وجمتمعها بنشر مفهوم تيسري فرص الوصول٢٠٠٤

 من ٢٢٧فاملادة . أما حقوق الطفل واملراهق، فتكفلها أحكام قانونية تعاملهم كأشخاص يف مرحلة النمو  - ١١٩
املراهق يف احلياة، والصحة، والغـذاء،  الدستور االحتادي تفرض على األسرة واجملتمع والدولة ضمان حق الطفل و  

وتعرب عن . والتعليم، والترفيه، والتدريب املهين، والثقافة، والكرامة، واالحترام، واحلرية، واحلياة األسرية واجملتمعية
) ٢(اتفاقية حقـوق الطفـل؛ و     ) ١: (األمهية احملورية هلذا املوضوع الصكوك الدولية التالية اليت وقعتها الربازيل         

املبادئ التوجيهيـة ملنـع جنـاح    ) ٣(؛ و)قواعد بيجني(قواعد الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث     ال
  .القواعد الدنيا النموذجية حلماية األحداث اجملردين من حريتهم) ٤(األحداث؛ و

تزامه حبماية  معروف على نطاق العامل بال١٩٩٠وعلى الصعيد الداخلي، فإن قانون الطفل واملراهق لسنة   - ١٢٠
فهو يتضمن قواعد مدنية وجنائية وإدارية وإجرائية وأخرى مرتبطة بالعمل . املعايري الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل

  . ملبدأ توفري احلماية الكاملةوفقاًملعاجلة حالة الضعف اليت يتسم هبا الطفل، 

ويأيت . ليها بتعزيز هذه احلقوق وكفالتها    وباإلضافة إىل التشريعات، يوجد نطاق من املؤسسات املعهود إ          - ١٢١
الصندوق الوطين   الذي يشارك فيه اجملتمع املدين الذي يدير         اجمللس الوطين حلقوق الطفل واملراهق    يف املقام األول    
لألمانة اخلاصة   اليت ختضع    األمانة الفرعية حلقوق الطفل واملراهق    وعلى املستوى االحتادي، توجد     . للطفل واملراهق 

  . التابعة لديوان الرئيس اإلنسانحلقوق

وهكذا، صارت ألغلبية الواليات جمالس     . ضرورياًوجتعل حقوق الطفل واملراهق من إزالة املركزية أمراً           - ١٢٢
وينص قانون الطفل واملراهق على آلية ضبط اجتماعي مهمة يتعني على كل . خاصة هبا تعىن حبقوق الطفل واملراهق

يها جملس حسيب يتألف من مخسة أعضاء ينتخبهم اجملتمع احمللي لفترة والية من ثـالث  بلدية مبوجبها أن يكون لد 
  .وهذا اجمللس هيئة مستقلة وغري قضائية مكلفة بكفالة االمتثال حلقوق الطفل واملراهق. سنوات
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  السياسات العامة -  باء

 ،)١٣( من مفهوم كرامة اإلنسان    جزءاً  ملا تفهمه احملكمة العليا االحتادية من أن احلق يف االسم يشكل           وفقاً  - ١٢٣
، وهو جهد متضافر تضطلع به الوكاالت احلكومية واجملتمع املـدين،           التعبئة الوطنية لتسجيل الوالدات   بدأ تنفيذ   

ومبا أن شهادة الوالدة هي الصك الذي يفتح الباب . وذلك إلتاحة الفرصة أمام آالف الربازيليني لتسجيل والداهتم
  .قوق ومزايا السياسات العامة، فإن إرادة تعزيز سجل الوالدات تسد ثغرةأمام التمتع باحل

، تـوجز   عامل صـاحل لألطفـال    إىل وثيقة أطلق عليها     " الرئيس، صديق األطفال  "وتستند اخلطة املعنونة      - ١٢٤
نامج مـدرج يف  وهذا الرب. باألطفال  املعنية٢٠٠٢ لعام االستثنائية العامة اجلمعية دورةاملناقشات اليت جرت أثناء 

، بغرض الترويج للحياة برازيلياً رياالً مليون ٥٥,٩، مبيزانية قدرها ٢٠٠٧- ٢٠٠٤اخلطة املتعددة السنوات للفترة 
الصحية، وجودة التعليم، واحلماية من اإلساءة، واحلماية مـن العنـف، ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                   

 حتديا  ١٦مان احترام هذه االلتزامات، جرى التعرف على        ولض). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
  ). باملرفقات١٣اإلطار ( مبادرة تنفذها وزارات خمتلفة ٢٠٠تنتوي احلكومة االحتادية التغلب عليها عن طريق 

برنامج االتصال الوطين لإلبالغ من أجل مكافحة اإلساءة إىل األطفـال           ويف النهاية، جتدر اإلشارة إىل        - ١٢٥
وميكن االتصال .  الذي يوفر رقما هاتفيا جمانيا ميكن استخدامه من أي مكان يف البلدهقني واستغالهلم جنسياواملرا

هبذا الرقم لالستفسار عن اجملالس احلسبية وعن كيفية عملها ورقم اهلاتف اخلاص بالوكالة ذات الصلة القريبة من                 
ن األطفال واملراهقني املختفني، واإلبالغ عن حاالت        عن تقدمي معلومات عن مكا     فضالًمرتل من جيري املكاملة،     

 بلديـة،   ٢ ٥٠٠ اتصال هاتفي من     ١٢٠ ٠٠٠، تلقت هذه اخلدمة     ٢٠٠٣مايو  /ومنذ أيار . االجتار باألشخاص 
ويستطيع اجملتمع الربازيلي بكامله أن يساعد عن طريـق         .  تقرير إىل سلطات االدعاء والدفاع     ١٧ ٠٠٠وأحالت  

وُتكفل سرية هويـة    . ١٠٠: والرقم الذي يتعني طلبه يسهل حفظه     . ية أطفال البلد ومراهقيه   هذا الربنامج يف محا   
  . للتعريف به٢٠٠٦مايو / أيار١٨املتصل، وقد ُبذل جهد إعالمي مكثف يف 

، بـدأ   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١ويف  . ومير الشباب بنفس ظروف الضعف اليت مير هبا األطفال واملراهقون           - ١٢٦
جملـس  إنـشاء   ) ١: (ة وطنية واسعة النطاق تستهدف هذه الفئة االجتماعية، وتقضي مبا يلي          تطبيق سياسة عام  

اسـتحداث  ) ٣( واخلاضعة ألمانة ديوان الرئيس؛ و     األمانة الوطنية املعنية بالشباب   إنشاء  ) ٢(؛ و الشباب الوطين 
  .السياسة العامة الوطنية املتعلقة بالشباب، والربنامج الوطين إلدماج الشباب

ويف إيالء األولوية للشباب ما يليب طلبات أمناط خمتلفة من حركات الشباب االجتماعيـة، ومنظمـات                  - ١٢٧
ويتحمل جملس الشباب الوطين املسؤولية عن اقتراح وحتديد مبادئ         . اجملتمع املدين، ومبادرات السلطات التشريعية    

وقد نسقت األمانة الوطنيـة     . تعلقة بالشباب توجيهية لإلجراءات احلكومية، هتدف إىل تعزيز السياسات العامة امل        
وسيجري تناول أهم   . للشباب وأدخلت برامج وإجراءات حكومية احتادية خمتلفة تستهدف اجلمهور من الشباب          

  .٦، يف إطار املادة الربنامج الوطين إلدماج الشبابهذه الربامج، أي 

                                                      

 .٢٠٠٤مارس / آذار١٢، املقرر موريشيو كوريا، قلم احملكمة يف ٨٦٩-٢٤٨الستئناف االستثنائي رقم ا )١٣(
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ن اجلرائم، ميثل اعتماد النظام الـوطين للعنايـة         وفيما يتعلق بقطاع املراهقني البالغ الضعف ممن يرتكبو         - ١٢٨
وينبع هذا النظام من جهد مجاعي شاركت فيه عدة جهات من .  خطوة مهمة٢٠٠٦بالتثقيف االجتماعي يف عام 

ويعد النظام خطة توجيهات من أجل وحدات االحتجـاز، وحيـدد           . اإلدارة، وممثلون للمنظمات، وأخصائيون   
حتادية وحكومات البلديات جتاه جنوح األحداث، ويوجه إجـراءات التثقيـف           واجبات ومسؤوليات الدولة اال   

ومن بني التدابري اليت اعتمدهتا اخلطة الربط       . االجتماعي بإعداد معايري تربوية وشروط أساسية لتشغيل املؤسسات       
ذجي للمراكـز   بني املدارس يف وحدات االحتجاز ونظام التعليم الرمسي لكل والية؛ واعتماد تصميم معماري منو             

ويؤكد النظام من جديـد علـى       . يتيح أماكن خمصصة ملمارسة الرياضة وعقد حلقات العمل التدريبية والثقافية         
  .التربوية- التوجيه الوارد يف قانون الطفل واملراهق بشأن الطابع التربوي للتدابري االجتماعية

علـى أن مـن   ) ٢٣٠املادة ( االحتادي إذ ينص الدستور.  حقوق وسياسات عامة حمددة    أيضاًوللمسنني    - ١٢٩
وتشكل الـسياسة العامـة   . واجب األسرة واجملتمع والدولة أن تساعد املسنني بضمان اشتراكهم يف حياة اجملتمع      

عالمتني بارزتني ) ١٠٧٤١/٢٠٠٣القانون (وقانون املسنني األخري ) ٨٨٤٢/٩٤القانون (الوطنية املتعلقة باملسنني 
:  أو أكثر ما يلي    عاماً ٦٠واحلماية اليت توفرها الدولة متنح البالغني       . اة أفضل للمسنني  مهمتني لضمان نوعية حي   

أولوية يف املرافق العامة؛ واحلصول على أدوية جمانية؛ وحظر للتعديالت املتصلة بالعمر يف املخططات الـصحية؛                
وقد مت تصنيف أنواع   . تظاهرات الثقافية  يف املائة على تذاكر ال     ٥٠واجملانية يف وسائل النقل العام؛ وختفيض بنسبة        

يعاقب عليها بـاحلبس    ) التمييز ضدهم، والتخلي عنهم، وسوء معاملتهم     (معينة من السلوك إزاء املسنني كجرائم       
  . عاما١٢ًملدة تتراوح بني شهرين و

 واجملتمع وتتألف عضويته من ممثلني للحكومة.  معهد وطين معين حبقوق املسنني٢٠٠٢وقد أنشئ يف عام     - ١٣٠
ويشجع املعهد التنسيق بني خمتلف القطاعات احلكومية وكيانات الرقابة االجتماعية من أجـل             . املدين بالتساوي 

  .اقتراح وتنفيذ سياسات عامة تستهدف املسنني

األمانة اخلاصة حلقـوق     اليت تتوىل تنسيقها     خطة العمل ملكافحة العنف ضد املسنني      تنفيذ   حالياًوجيري    - ١٣١
، عن  مراكز مرجعية ملنع العنف ضد املسنني وسوء معاملتهم        تشغيل مخسة    ٢٠٠٦وسوف يبدأ يف عام     . اناإلنس

  .طريق التنسيق بني الواليات والبلديات ومنظمات اجملتمع املدين

إقامة شبكة حلماية املسنني  هو ٢٠٠٦مايو /وكان موضوع املؤمتر األول حلقوق املسنني الذي ُعقد يف أيار  - ١٣٢
 ٧٠٠وسبق املؤمتر مؤمترات إقليمية ُعقدت يف كل والية ويف العاصمة االحتادية، وحضرها حنـو               . اع عنهم والدف

وقد هيأت الفرصة ملناقشة قضايا كالعنف والصحة والرعايـة االجتماعيـة           . مندوب من احلكومة واجملتمع املدين    
  .والتعليم والترفيه والثقافة ومتويل مبادرات احلكومة

إىل املوقع اجلغرايف للربازيل وإىل أن معهد اإلحصاءات يتوقع أن تصبح الربازيل صاحبة سـادس               وبالنظر    - ١٣٣
 من اجلبهة العاملية اليت تكافح من أجل حقوق         أكرب جمموعة من السكان املسنني يف العامل، فإن البلد يشكل جزءاً          

، سوف  ٢٠٠٢األمم املتحدة يف مدريد يف عام       للجمعية العاملية الثانية للشيخوخة اليت عقدهتا       ويف متابعة   . املسنني
 املؤمتر احلكومي الدويل اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن           ٢٠٠٧تستضيف الربازيل يف عام     

  .خطة العمل الدولية املتعلقة بالشيخوخة، الذي سيقّيم )٥+مدريد (الشيخوخة 
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 خاصا، يقدر عدد اخلاضعني لواليـة       تماماًيل، وهي مسألة توليها اللجنة اه     وفيما يتعلق برتالء السجون يف الرباز       -١٣٤
ويوجـد  .  منهم للنظام شبه املفتوح لتمضية مدة احلبس  ٤٠ ٠٠٠ رجل وامرأة، خيضع     ٣٠٠ ٠٠٠  بحالياًالنظام اجلنائي   

  .٩٠ ٠٠٠ إىل ١١ ٠٠٠عجز كبري يف األماكن، مما دفع إىل وضع سياسات عامة حمددة أسفرت عن تقليل العجز من 

خبفض مدة السجني عن طريق العمل أو التعليم؛ فعن كل ثالثة أيام يقضيها ويسمح قانون التنفيذ اجلنائي   - ١٣٥
وحيصل السجناء العاملون على حد أدىن من األجر    .  واحدا يوماًالسجني يف أداء هذين النشاطني، تقل مدة احلكم         

  . سجني من العالج بالعمل٥٠ ٠٠٠ حنو حالياً وزارة العدل، يستفيد  للبيانات الواردة منووفقاً. حيدده القانون

 باسم قانون اجلرائم الشنعاء، على وجوب قضاء مدة احلكم          أيضاً، املعروف   ٨٧٢/٩٠وقد نص القانون رقم       - ١٣٦
اب، السطو املسلح، والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد، واالبتـزاز باالختطـاف أو االغتـص             (عن جرائم معينة    

، حكمـت   ٢٠٠٦فرباير  /ويف شباط . يف نظام مغلق  ) والتعذيب، واالجتار غري املشروع يف املخدرات، واإلرهاب، اخل       
 ووفقـاً . احملكمة العليا االحتادية بأن هذا البند يتعارض مع تفريد العقوبة، وهو حق أساسي مـن حقـوق الـسجناء                

  .ية للمدان عند تنفيذ احلكم املوقع عليهللمحكمة، على الدولة أن تأخذ يف احلسبان السمات الشخص

وجيب التشديد على أن نظام السجون، كقاعدة عامة، يقع ضمن صالحيات الواليات اليت يتكون منها االحتاد،                  -١٣٧
، بدأت احلكومة   ٢٠٠٣ويف عام   . واليت عليها أن تتبع التوجيهات الصادرة عن اجمللس الوطين للسياسات اجلنائية والتأديبية           

وكانـت وحـدة    . ادية تطبيق النظام العقايب االحتادي بإنشاء مخسة سجون احتادية بواقع سجن يف كل منطقة بالبلد              االحت
  .٢٠٠٦يونيه /كاتاندوفاس اليت تقع يف والية بارانا، باملنطقة اجلنوبية، هي أول سجن يفتتح، وكان ذلك يف حزيران

 لفهم النسيج االجتمـاعي  إن اهلجرة تشكل عامالً. جانب، جتدر اإلشارة إىل احلقوق املكفولة لأل    وأخرياً  - ١٣٨
غـري أن   . وقد سامهت تدفقات املهاجرين األفارقة واألوروبيني يف التعدد الثقايف الذي يتسم به البلـد             . للربازيل

 وتبني األرقام الـواردة مـن  .  للمهاجرين إىل اخلارج  كبرياً الربازيل أصبحت يف السنوات األخرية املاضية مصدراً      
 يعيشون   ماليني برازيلي تقريباً   ٣,٥ مليون أجنيب يعيشون اآلن يف الربازيل، يف حني أن           ١,٥وزارة العدل أن حنو     

  .)١٤(يف اخلارج، وخباصة يف الواليات املتحدة، وأوروبا، واليابان، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا، وباراغواي

 وتسترشد الـسياسة  .)١٥(ة مجيع الربازيليني واألجانب املقيمنيوينص الدستور الربازيلي على املساواة يف معامل   - ١٣٩
 األجانب املضطهدين   )١٦(العامة اجلنائية حبق األجانب املقيمني يف إقليم الربازيل يف احلقوق األساسية، وهي حتظر تسليم             

  .عدامبسبب ارتكاهبم جرائم سياسية، أو تسليمهم إىل بلدان أخرى يتعرضون فيها خلطر احلكم عليهم باإل

                                                      

 .٢٠٠٦مايو /، أيارwww.mj.gov.br (Foreigners): وزارة العدل: املصدر )١٤(

 االحتادية والفقه القانوين مبعناها الشامل وتنطبق على مجيـع          من احملكمة العليا  " األجانب املقيمني "ُتفهم عبارة    )١٥(
 من الدستور االحتادي، حيق لألجانب املقيمني يف البلد احلصول على نفس ٥وفقاً ملنطوق املادة : األجانب املقيمني يف إقليم الربازيل

 ).١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٠، Diário Judicial، فتوى القاضي ماركو أوريليو، جريدة HC74051. (احلقوق والضمانات األساسية

حيظَر تسليم الربازيليني، باستثناء املواطنني اجملنَّسني، يف حالة ارتكاب جرائم قبل جتنسهم أو يف حالة                )١٦(
 .ثبوت ضلوعهم يف االجتار غري املشروع باملخدرات
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وفيما يتعلق بقضاء األجانب املدانني يف الربازيل ملدة احلبس، تبني وزارة العدل أهنا تفضل توقيع معاهدات   - ١٤٠
بشأن نقل السجناء، للسماح لألجانب احملكوم عليهم باحلرمان من احلرية يف الربازيل بقـضاء مـدة احلـبس يف      

وتتضمن هذه . م يف اخلارج قضاء مدة حبسهم يف إقليم الربازيلوباملثل، يستطيع الربازيليون احملكوم عليه  . بالدهم
فمن األمهية  .  يتيح للمدانني قضاء مدة احلبس يف بلدهم، بالقرب من أسرهم وأهل بلدهم             مهماً املعاهدات حكماً 

د مبكان أن يكون نظام السجون املسؤول عن إعادة تأهيل السجناء هو نفس النظام املوجود يف املكان الذي سيعا                 
  .عن طريقه إدماجهم يف اجملتمع احمللي بعد قضاء املدة

ويأيت أكرب عدد   . بلداً ٥٠ من    سياسياً  الجئاً ٢ ٩٧٨ويضم جمموع األجانب املقيمني يف إقليم الربازيل          - ١٤١
؛ مث سـرياليون،    ١٨٦؛ مث مجهورية الكونغو الدميقراطية،      ٢٥٨، وتليها ليبرييا،     شخصاً ١ ٦٩٢منهم من أنغوال،    

 لتوجيهات الربنامج وامتثاالً. ٤٠؛ مث بريو، ٤٨؛ مث صربيا،   ٧٢، مث العراق    ٨٣؛ مث كولومبيا،    ٩؛ مث كوبا،    ١٦١
، أنشئ ١٩٨٨ويف عام . ٩٤٧٤الوطين حلقوق اإلنسان، ُحددت آليات تنفيذ قانون الالجئني باعتماد القانون رقم 

  .ت املعيارية املتعلقة بتنفيذ القانون املذكوراجمللس الوطين لالجئني، وهو اجلهاز املختص بإصدار التعليما

وسيجري استكمال اإلحاالت إىل املساواة العنصرية والفئات الضعيفة كاملثليني، واملعوقني، واألطفـال              - ١٤٢
وسيجري .  هلذا التصنيف عند مناقشة كل مادةوفقاًواملراهقني، والشباب، واملسنني، واألجانب مع توزيع البيانات 

 سـتقدم   ٣وهكذا، فإن املادة    . هذا التقرير تناول الفئات األخرى اليت مل يشر إليها يف إطار هذه املادة             يف   أيضاً
  .معلومات حمددة عن املساواة بني اجلنسني

  ٣املادة 

 من الدستور أوالً - ٥ املعاهدات اليت جرى التصديق عليها املادة (بالرغم من أن اإلطار القانوين للربازيل   - ١٤٣
ينص على املساواة بني اجلنسني يف احلقوق والواجبات، ال يزال هناك الكـثري أمـام               ) ي والتشريع العادي  االحتاد

  .اجملتمع الربازيلي لتحقيق ذلك

وبالنسبة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يظل تركيز املرأة يف الوظائف األقل جاذبية وحصوهلا   - ١٤٤
وتبلـغ  . بالرغم من متتعها بصفة عامة مبستوى تعليمي أعلى مما يتمتع به الرجـل         على أجر ومحاية اجتماعية أقل      

؛ ومع )االستقصاء الوطين لعينة من األسر املعيشية(سنوات ٧سنوات دراسة املرأة العاملة مثاين سنوات بينما الرجل 
م بعـدم االسـتقرار      يف املائة من النساء يعملن كخادمات يف املنازل، وهي مهنة تتـس            ١٧ذلك جند أن حوايل     

 .ونادرا ما تكون ذات طابع رمسـي      )  لألجور  األدىن فمتوسط األجر يقل عن احلد    (واالستغالل واألجر املنخفض    
ويتـسع  .  يف املائة فقط من أجر الرجل ٨٠ املرأة يساوي    صل عليه حتمتوسط أجر الساعة الذي     وبوجه عام، فإن    

 يف املائة فقط ٦٠ يف التعليم أو أكثر تتقاضى عاماً ١٢ اليت قضت فاملرأة: هذا الفارق كلما زاد املستوى التعليمي
  ).٧انظر املادة (هو على نفس املستوى من التعليم من أجر الرجل الذي 

فقد أظهـرت  . أثر بالغ الشدة يف حياة املرأةالذي له  املرتيل  العنف، من املهم التأكيد على مسألةوأخرياً  - ١٤٥
 يف املائة من النساء الـاليت       ١٩ أن   ٢٠٠١ بريسو أبرامو على الصعيد الوطين يف عام         الدراسة اليت أجرهتا مؤسسة   

 يف املائة ٤٣وارتفعت هذه النسبة لتصل إىل .  كن ضحايا للعنف املرتيلأجريت معهن مقابالت ذكرن بتلقائية أهنن
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تقد أن هناك ما ال يقل عن       واستنادا إىل هذه الدراسة، يع    . عندما عرضت عليهن قائمة مبختلف أنواع االعتداءات      
وينجم هذا العنف الذي يأخـذ      .  ثانية ١٥ مليون امرأة تتعرض للضرب سنويا يف الربازيل، أي واحدة كل            ٢,١

عدم تكافؤ عالقـات    عن  ) والواقع على املمتلكات  واجلنسي،  نفسي، واملعنوي،   العنف البدين وال  ( عديدة   أشكاالً
 يف جمال احلياة اخلاصة، مما يعكس اسـتمرار         ال سيما يع جماالت احلياة، و   القوى والسلطة بني املرأة والرجل يف مج      

 . يف اجملتمع الربازيليعدم املساواة بني اجلنسني

  املساواة بني اجلنسنيالتدابري املتخذة من أجل اإلعمال التدرجيي للحق يف  -  ألف

املـرأة والرجـل بـشكل      املساواة بني   لتعزيز   واملعايري   عامةالسياسات  جرى تنفيذ تغيريات خمتلفة يف ال       - ١٤٦
، وقـد  ١٩٨٤ منذ عـام   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوالربازيل دولة طرف يف اتفاقية  . موضوعي

األمم املتحدة  إىل جلنة فردية، وهو يسمح بتقدمي طعون ٢٠٠٢صدقت على الربوتوكول االختياري امللحق هبا لعام 
اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد  دولة طرف يف أيضاًوالربازيل هي . ز ضد املرأة املعنية بالقضاء على التميي   

صك واتفاقية البلدان األمريكية هي أول . ٢٠٠٥ منذ عام )ليم دو باراياتفاقية ب (والقضاء عليهاملرأة واملعاقبة عليه 
 وتؤثر يف عدد غفري مـن        واسعة االنتشار  ظاهرةبأن العنف ضد املرأة     يعترف   حقوق اإلنسان حبماية  تعلق  مدويل  

إعالن فيينا وكانت الربازيل قد أيدت . النساء دون تفرقة بني العرق أو الطبقة أو الدين أو العمر أو أي اعتبار آخر
للمرأة والطفلة هي الذي يدين العنف ضد املرأة وينص على أن حقوق اإلنسان (١٩٩٣ لعام بشأن حقوق اإلنسان

املـؤمتر  ؛ كما أقر )، وال ميكن فصلها عنهاالعاملية اإلنسانيتجزأ من حقوق ال  للتصرف وجزء حقوق غري قابلة
وإعالن القـاهرة بـشأن الـسكان    ، ١٩٩٣ لعام إعالن القضاء على العنف ضد املرأة العاملي الرابع املعين باملرأة   

لـك، صـدقت الربازيـل يف       وباإلضافة إىل ذ  . ١٩٩٥ لعام   إعالن ومنهاج عمل بيجني   و،  ١٩٩٤والتنمية لعام   
 منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال املكمـل            بروتوكول على   ٢٠٠٦مارس  /آذار

  .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 من ٢١٦ و٢١٥ني من املادت" امرأة شريفة"وتتضمن التعديالت اليت أدخلت على التشريعات إلغاء عبارة   - ١٤٧
ويف السابق، وعند اعتبار أحد األعمال . اخلداع بواالعتداء البذيءاللتني تتعلقان جبرائم اإلغواء وقانون العقوبات  

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية    ومبوجب توصيات   ". شريفة"، كان يتعني على املرأة إثبات أهنا         إجرامياً فعالً
 للضحية هذه العبارة وزاد العقوبة مبقدار النصف إذا كان مرتكب اجلرمية قريباً ١١١٠٦/٥، ألغى القانون والثقافية
وأدى هذا القانون إىل إجـراء      .  ذا سلطة عليها ألي سبب آخر       أو صاحب العمل أو شخصاً      أو رفيقاً  أو زوجاً 

" االجتار بالنساء "ا يعترب    من قانون العقوبات اليت كان مبوجبه      ٢٣١املادة  ) ١: (تعديالت مهمة على املواد التالية    
 قد تقع ضحيته كل مـن        إجرامياً فعالً" االجتار باألشخاص " تعترب   حالياً، أصبحت    إجرامياً ألغراض الدعارة فعالً  

جتنيـد   اعتربت التشجيع والتحريض وتيـسري  ٢٣١من املادة ) أ(الفقرة ) ٢(و الرجال والنساء على حد سواء؛
املادة ) ٣(و.  إجرامياًقباهلم بقصد ممارسة الدعارة على األراضي الربازيلية فعالً أو استأو إيوائهم أشخاص أو نقلهم

  اعتربت الشريك املسؤول فـاعالً     شخص آخر ل إلشباع الرغبات الفاسقة   استمالة شخص ما      املتعلقة جبرمية  ٢٢٧
 جعلت العقوبة لقانويناخلطف والسجن غري ا اليت تتعلق جبرمية ١٤٨املادة ) ٤(؛ وألغراض إصدار األحكام للجرمية

، ومؤخراً. ألغراض جنسية مرتكب اجلرمية أو إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت          تطبق على رفيق الضحية إذا كان هو      
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القضايا اليت كان ينتفي فيها تنفيذ العقوبة عند زواج الضحية من مرتكب اجلرمية أو من طـرف           : مت إلغاء ما يلي   
 .وخطف امرأة شريفة، وخطف قاصر بالتراضي، والزىن عن جرائم إغراء عذراء، فضالًثالث؛ 

  نطـاق   ١٠٨٨٦/٢٠٠٤لقـانون   وباإلضافة إىل التعديالت اليت أدخلت على قانون العقوبات، وسع ا           - ١٤٨
ويعرف ". العنف املرتيل"حىت تسمح بتحديد نوع خاص من العنف وهو االعتداء مع الضرب  املتعلقة ب١٢٩املادة 

 يف عقوبةوينص على حبس املعتدي ملدة تتراوح بني ستة أشهر وسنة، ويضيف ثلث ال رتيل،القانون جرمية العنف امل
حالة ما إذا أسفر االعتداء مع الضرب عن إصابة بالغة أو أفضى إىل املوت، وذلك إذا كان مرتكب اجلرمية قريب                 

  .  آخر يعيش بالقرب منهااالضحية أو رفيقها أو شخص

الذي دخل  ) ١٠٤٠٦/٢٠٠٢القانون  (لقانون املدين اجلديد    فا. أيضاً ال املدين وأدخلت تعديالت يف اجمل     - ١٤٩
، ألغى أحكاما ال تتماشى مع العصر تعاجل املسائل املتعلقة باملرأة بطريقة تنطوي             ٢٠٠٣حيز النفاذ يف أوائل سنة      

  ورد يف قـانون   وليس مجيع الرجـال كمـا   -  على أن مجيع األشخاص    حالياًوتنص مادته األوىل    . على االزدراء 
ووضع القانون اجلديد هناية حلق الرجل يف التقدم بطلب لفسخ الزواج .  هلم حقوق وعليهم واجبات-  ١٩١٦سنة 

كما مل . ثمن املريا" غري الشريفة" إلمكانية قيام األب حبرمان ابنته      أيضاًإذا كانت املرأة غري عذراء عند الزواج و       
؛ ويف السلطة األسـرية  بل أصبحت تسمى ]سلطة الوالدين[ pátrio poderتعد سلطة اآلباء على األوالد تسمى 

تكون له حالة انفصال اآلباء، مل تعد احلضانة متنح بالضرورة لألم كما أن مبدأ مصلحة الطفل أو املراهق جيب أن     
بق مل يكن يسمح  للرجل واملرأة اختيار اسم أسرة أحدمها عند الزواج يف حني أن القانون الساحالياًوميكن . الغلبة

 .سوى للمرأة بتغيري امسها

املعنية  بتوصيات الدورة التاسعة والعشرين للجنة عمالً اليت أدخلت أيضاًوفيما خيص التجديدات القانونية   - ١٥٠
الذي أعدته ) ماريا دا بِنهاقضية  (٥١/٢٠٠١ رقم Merit Report وتقرير ِمريت بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ملنـع  ن األمريكية حلقوق اإلنسان الذي يتعلق باحلاجة إىل سن قانون بشأن العنف املرتيل واختاذ تدابري                جلنة البلدا 
 مشروع قانون لقمع العنف املرتيل والعائلي       ٢٠٠٤، قدمت السلطة التنفيذية يف عام        ومكافحته املرأةالعنف ضد   

 ويعـرف باسـم     ٣٤٠- ١١ وحيمل رقم    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٧واعتمد هذا القانون يف     . ضد املرأة يف الربازيل   
 عـن   فضالًويوفر آليات لقمع العنف العائلي واملرتيل ضد النساء وحيدد تدابري حلمايتهن،            ". قانون ماريا دا بِنها   "

وقد أُعد عقب مناقشة فيما بني الوكاالت احلكومية وممثلي اجملتمـع املـدين،       . مساندة الضحايا ومعاقبة مرتكبيه   
مانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة بضمان قيام املشروع على أسس دميقراطية ومبشاركة أظهرت مدى اهتمام األ

 .واسعة من اجملتمع

 اليت تقع ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، األمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة وباإلضافة إىل إنشاء   - ١٥١
 هبدف توفري   ٢٠٠٣ سنة وجدد يف عام      ٢١منذ  أنشئ   الذي    اجمللس الوطين حلقوق املرأة    جيدر التأكيد على وجود   

ويف اآلونة األخرية، جرى تعزيز إنشاء آلية لتنفيذ الـسياسات          . إمكانية حصول املرأة العاملة على عضوية اجمللس      
. والبلدياتواليات  على صعيد المعنية حبقوق املرأة جمالس أخرىالعامة على خمتلف مستويات االحتاد باإلضافة إىل 

 ٢٠٠٤ يوليـه / الذي عقد يف الربازيل يف متوز   املؤمتر الوطين األول املعين بسياسات املرأة      اإلشارة إىل    أيضاًوينبغي  
ومسح انعقاد هذا املؤمتر مبشاركة . والذي حضره ما يربو على ألفي مندوب ومراقب من النساء من مجيع أحناء البلد

 صعيد البلديات واملناطق ويف املؤمترات السبعة والعـشرين         ة على  ألف امرأة يف اجللسات العام     ١٢٠ما يزيد على    
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وأقر املؤمتر املبادئ التوجيهية اليت اتبعت خالل إعـداد اخلطـة           . اليت عقدت يف الواليات ويف العاصمة االحتادية      
 .لسياسات املتعلقة باملرأةالوطنية ل

فريق مشترك بني الوزارات شارك فيه بعض  ٢٠٠٤صاغ اخلطة الوطنية للسياسات املتعلقة باملرأة يف سنة   - ١٥٢
  :  ممثلني عن اجملتمع املدين، وتتكون اخلطة مـن مخـسة جمـاالت اسـتراتيجية    اجمللس الوطين حلقوق املرأة   أعضاء  

صحة املرأة واحلقوق ) ٣(التعليم الشامل وغري املتحيز؛ و) ٢(االستقالل الذايت واملساواة يف العمل واملواطنة؛ و) ١(
ويقوم بتنفيذ املبادرات   . إدارة اخلطة والرصد  ) ٥(مكافحة العنف ضد املرأة ؛ و     ) ٤( واحلقوق اإلجنابية؛ و   اجلنسية

يف هذه اجملاالت اخلمسة اثنان وعشرون جهازا احتاديا التزمت بتكريس اجلهود واملوارد لتحقيق أغراض وأهداف               
 باملبـادئ   عمـالً عقد املؤمتر الوطين الثاين      عند   ٢٠٠٧وسوف يكتمل التنفيذ يف هذا الصدد حبلول عام         . اخلطة

  .٢٠٠٤ اليت أقرها مؤمتر سنة التوجيهية

 يف   من أجل تعزيز املساواة بني اجلنـسني        اليت تضطلع هبا احلكومة االحتادية     وستعاجل فيما بعد اإلجراءات     - ١٥٣
.  على التـوايل   ١٢ و ١٣ و ٧ ت العمل والتعليم والصحة، وهي الركائز الثالث األوىل للخطة يف إطار املواد           جماال

وستوضح هذه املادة بصورة أكرب املبادرات األساسية املتعلقة بالركيزتني الرابعة واخلامسة للخطة بشأن مكافحة              
  .العنف ضد املرأة

ومن أبرز التدابري املتعلقة بالسياسة العامة اليت اعتمدهتا احلكومة، اإلبالغ اإللزامي عن حدوث حـاالت                 - ١٥٤
  القـانون  (رأة إذا جلأت الضحية للعالج يف إحدى دوائر الرعايـة الـصحية العامـة أو اخلاصـة                  عنف ضد امل  

وبالتايل عندما تلتمس املرأة املساعدة داخل أحد املرافق الصحية إلصابتها من جـراء             . )٧٧٨/٢٠٠٣- ١٠رقم  
.  والواليات ووزارة الصحة   تعرضها للعنف العائلي واجلنسي، ينبغي إبالغ الوكاالت املعنية بالصحة يف البلديات          

ويتيح هذا اإلجراء إنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالعنف ضد املرأة ويساهم يف إعداد تقيـيم أكثـر دقـة      
 . عن وضع توصيفات للضحية واملعتديفضالًللمسألة 

 ،١٨٠ال برقم   مركزية ملساعدة النساء عن طريق االتص      أنشئت إدارة    ويف ما يتعلق مبكافحة العنف األسري،       - ١٥٥
، لتلقـي التقـارير وتقـدمي       ١٠٧١٤/٢٠٠٣، حسبما دعا إليه القانون      ٢٠٠٥نوفمرب  /وذلك يف تشرين الثاين   

وهذه اإلدارة أداة مهمة لفهم هذه القـضية        . التوجيهات وإحالة حاالت العنف ضد املرأة إىل السلطات املختصة        
  . أمشلفهماً

النـساء   ة العنف ضد املرأة إىل منع العنف ومـساعدة ومحايـة          وهتدف السياسة العامة املتعلقة مبكافح      - ١٥٦
 ووضع قواعد   خصائيني األ  وتدريب شبكات اخلدمات وجيري تنفيذها من خالل     . ه ومعاقبة املعتدين  املتعرضات ل 

 تتضارب فيمـا   وتشجيع املبادرات القادرة على معاجلة املعايري الثقافية اليتوحتسني التشريعات ومعايري للمساعدة   
 الـوارد يف املرفقـات األمـوال    ٩ويبني الشكل .  تطبق يف اجملتمع الربازيليلنسان، واليت ال تزاإلاتعلق حبقوق   ي

وهتدف شبكات احلماية   . ٢٠٠٥- ٢٠٠٣املخصصة لإلجراءات املختلفة لربنامج قمع العنف ضد املرأة يف الفترة           
لك املساعدات القانونية واالجتماعيـة واخلـدمات       إىل توفري الرعاية الشاملة لضحايا العنف من النساء، مبا يف ذ          

مراكـز   :وتشتمل الشبكات على اخلدمات واملنظمات التاليـة       .الصحية واألمنية والتعليمية وخدمات التوظيف    
مكتب حمامي  و،  مكاتب حمامي املساعدة القضائية   و،  ومراكز مرجعية ،  لمرأةلماية  احل الشرطة املتخصصة يف توفري   
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، واملعاهـد   العام التابع لألمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة بـاملرأة       ظامل  امل وديوان،   املعين باملرأة  املساعدة القضائية 
ويشكل تنسيق عمل  .القانونية والطبية، واخلدمات الصحية، والشرطة العسكرية، وفرق املطافئ، واملالذات املأمونة

 تنفيذيةالشبكات للاملتطلبات األساسية لية واحدا من الفرق وتبادل املعلومات والتخطيط املشترك للمبادرات التكمي
 الواليـات اليت ال يزال إنشاؤها يشكل حتديا، وال سيما أن اخلدمات اليت تقدم يف إطارها تقع على عاتق دوائر                   

  ). باملرفقات١٤، و١٣، و١٢، و١١، و١٠األشكال (املختلفة واإلدارات العامة التابعة للبلديات 

 الدعم إلعادة تكييف    األمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة    ، قدمت   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ي  وفيما بني عام    - ١٥٧
ومسح .  وإصالح ثالثة دائرة مركزا٤٦ً، مت إنشاء ٢٠٠٥يف عام و.  مأموناً مالذا٣٤ً و مرجعياً مركزا٢٧ًأو إنشاء 

 من مكاتب حمامي املـساعدة       مكتباً ١٢الدعم املايل الذي قدمته األمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأة بإنشاء           
للمرأة وأربعة وحدات صغرية خمصصة ملساعدة املرأة يف املكاتب العادية حملـامي املـساعدة                القضائية املخصصة 

 انتباه توجيه ل٢٠٠٥ و٢٠٠٣ محلة دعائية فيما بني عامي ١٤وأجريت . ٢٠٠٥ و٢٠٠٣القضائية فيما بني عامي 
  .ألسري واآلثار اليت خيلفهااجملتمع إىل استمرار العنف ا

وتعمل احلكومة الربازيلية على زيادة عدد الدوائر املرجعية يف جمال الصحة اليت تتوىل حاالت اإلجهاض كما                  - ١٥٨
دائرة  ١٧، كان هناك ١٩٩٧ويف عام ).  من قانون العقوبات الربازيلي وثانياً أوالً- ١٢٨املادة (هو مذكور يف التشريع 

 دائرة مـن الـدوائر      ٢٥٠، كان هناك    ٢٠٠٤ويف عام   . ساعدة الكاملة إىل املرأة يف حاالت العنف      مرجعية لتقدمي امل  
 للنساء وسائل منع احلمل الطارئة توفر -   لإلجهاض القانوينمرفقا ٤٤ مركزا صحيا و١٧٣ مستشفى و٧٧ - املرجعية 

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٠ة ومن املتوقع أن يزيد هذا الرقم بنسب. واملراهقات من ضحايا العنف اجلنسي

ماية احل  مراكز الشرطة املتخصصة يف توفري      من  مركزاً ١٥، جرى فتح    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣وفيما بني عامي      - ١٥٩
 ٢٠٠٤ للشرطة يف عام     مركزاً ٥٠وأعيد جتهيز   .  الشرطة مراكزيف   وأربعة وحدات صغرية ملساعدة املرأة       لمرأةل

  ). باملرفقات١٣٠ و١١الشكالن  (٢٠٠٦ و٢٠٠٥عامي  يف مركزاً ١٥٠بينما مت جتديد أكثر من 

اجلنسانية والعنف  القضايا دورة دراسية بشأنأضيفت  ،املتعدد التخصصاتاخلاص لتدريب با وفيما يتعلق  - ١٦٠
 املتعـدد   منهجيـة التـدريب   ، مت تطبيق    ٢٠٠٣ومنذ عام   . ضد املرأة إىل املناهج الدراسية بأكادمييات الشرطة      

، إدارة شرطة الطرق الرئيسية االحتاديـة     (ريبات املوجهة للمتخصصني يف جماالت األمن العام        التخصصات يف التد  
والصحة واملراكز املرجعية واملالذات املأمونة ومكاتب .) إدارة الشرطة االحتادية، والشرطة املدنية والعسكرية، اخلو

، ٢٠٠٥ و٢٠٠٣وفيما بـني عـامي   . ياتالعام والوكاالت احلكومية على مستوى الواليات والبلد      ظامل  املأمني  
  . آالف متخصص على تدريبات على نطاق اجلمهورية٥حصل حنو 

ال يزال يف   ، و ٢٠٠٥مايو  / الذي أدرج يف شهر أيار     الُبعد اجلنساين والتنوع يف املدارس    برنامج  ويهدف    - ١٦١
 للحـد مـن     قاعة الدرس  داخل   ، إىل إعداد معلمي املدارس العامة من أجل التعامل مع التنوع          مرحلته التجريبية 

والتوجـه   التحيز القائم على أساس نوع اجلنس والعالقات اإلثنيـة والعرقيـة  املواقف والسلوكيات اليت تنم عن  
األمانـة   من املدرسني العاملني يف نظام املدارس العامة، وتقدمه          ١ ٢٠٠وهو برنامج تدرييب موجه إىل      . اجلنسي

األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة  ووزارة التعليم ويف إطار من الشراكة مع ةاخلاصة للسياسات املتعلقة باملرأ
  .مركز أمريكا الالتينية للشؤون اجلنسانية وحقوق اإلنسانواملعهد الربيطاين والعنصرية 
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 نشاطان حمددان لوزارة العدل، يشكالن ابتكارا       ٢٠٠٧- ٢٠٠٤وقد أدرج يف اخلطة املتعددة السنوات         - ١٦٢
تدريب املتخصصني يف شبكة مراكز رعاية الضحايا       ) ١: (ا يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص يف الربازيل       مهم
وتعكف أمانة العدالة الوطنية يف وزارة العدل، مبشاركة األمانـة          . تشخيص مسألة االجتار بالبشر يف البلد     ) ٢(و

تدابري ملكافحة    رأة، على وضع مشروع أطلق عليه     واألمانة اخلاصة للسياسات املتعلقة بامل      اخلاصة حلقوق اإلنسان  
 وفقاًوقام مكتب مكافحة املخدرات واجلرمية التابع لألمم املتحدة بتنسيق العمل الرائد     . االجتار بالبشر يف الربازيل   

ورات وأعد يف إطار هذا املشروع حتليل وجرى تقدمي أربع د.  ملكافحة االجتار بالبشراألمم املتحدة العامليلربنامج 
دليل االجتـار   وساعد إصدار   .  شخص ٣٠٠للمتخصصني يف جمايل القانون واألمن العام شارك فيها ما يربو على            

 الذي يستهدف املتخصصني الذين يتولون بشكل مباشـر حـاالت االجتـار             بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي   
ومببادرة مـن هـذه      .االجتار بالبشر  املعتدين، على مكافحة جرمية      يدينباألشخاص بغرض االستغالل اجلنسي و    

. ٢٠٠٦يونيـه   / ومت طرحها للتشاور العام يف حزيران      سياسة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر    الوكاالت، وضعت   
الفريق العامل املشترك بني الوكاالت من أجل إعداد مشروع خطة          وجرى التصديق على السياسة الوطنية وإنشاء       

  .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٦ املوقع يف ٩٤٨- ٥مبوجب املرسوم رقم  وطنية ملكافحة االجتار األشخاص

 إلدارة السياسة العامة قاعدة معلومات واسعة ومتكاملةوبذلت احلكومة الربازيلية جهودا من أجل إنشاء        - ١٦٣
 جزءاًتشكل ملكافحة العنف اجلنسي وحفظ املعلومات املتعلقة بالعنف ضد املرأة اليت توفرها خدمات املساعدة اليت 

ومن شأن هذه القاعدة أن تساعد يف عملية تقييم األوضاع ووضع ورصـد    . من شبكة احلماية املشار إليها أعاله     
  .وتعديل السياسة العامة ملكافحة العنف ضد املرأة

 يف والعلوماملرأة ومن بني املبادرات اليت هتدف إىل توفري املعرفة املتعلقة بالقضايا اجلنسانية، إدراج برنامج    - ١٦٤
العالقات بني اجلنسني يف البلد، وتعزيز  الذي يهدف إىل تشجيع اإلصدارات العلمية والبحوث املتعلقة ب٢٠٠٥عام 

مليون ريال   ١,٢وحصلت هذه املبادرة على دعم مايل بلغ        . مشاركة املرأة يف اجملاالت العلمية واحلياة األكادميية      
 مقترحا من بني املقترحـات      ١٣٠مية والتكنولوجية ومت يف إطارها اختيار       برازيلي من اجمللس الوطين للتنمية العل     

 وإنشاء  للمتلقي الوطين ملراكز البحث   واشتمل تنفيذ الربنامج على الترويج      .  مقترحا ٣٣٨املقدمة والبالغ عددها    
  .عليالطلبة املدارس الثانوية واجلامعة والدراسات الاجلائزة األوىل إلقامة املساواة بني اجلنسني 

 من أجـل تزويـد      ٢٠٠٦مايو  / وبدأ العمل به يف أيار     نظام وطين للمعلومات اجلنسانية    وضع   ،وباملثل  - ١٦٥
واضعي السياسات العامة واملتخصصني يف املسائل اجلنسانية واملدرسني والطالب واجملموعات األخرى املعنية على             

جلنسانية اليت جرى اختيارها ضمن املسائل االجتماعية       صعيد اجملتمع املدين مبجموعة من املعلومات بشأن املسائل ا        
ويوفر هذا النظام صورة لوضـع  . الرئيسية، مبا يف ذلك التغريات اليت مر هبا اجملتمع الربازيلي يف العقدين األخريين         

  .٢٠٠٠ و١٩٩١املرأة الربازيلية من خالل بيانات التعداد اليت جرى مجعها بني عامي 

. الربازيلية مؤخرا تدابري حمددة للقضاء على عدم املساواة اليت تعاين منها املرأة الريفية            واعتمدت احلكومة     - ١٦٦
 املـشتركة باسـم     ألرضلسندات ملكية   وجوب إصدار   ) ١: (ومن بني هذه التدابري، ينبغي التأكيد على ما يلي        

 املائة على األقل من أموال  يف٣٠ للنساء من خالل ختصيص نسبة االئتمانات الصغريةضمان توفري ) ٢(الزوجني؛ و
الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة    للنساء الريفيات، ووضع    ، على أن يفضل منحها      الربنامج الوطين للزراعة األسرية   

  ؛ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الذي يتضمن حدود ائتمانية خاصة بالنساء املـسجالت يف اخلطـة الزراعيـة               األسرية للمرأة 
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 الذي يهدف إىل توفري الوثائق املدنية األساسية باجملان للنساء للعامالت الريفياتالربنامج الوطين للتوثيق بدء ) ٣(و
اخلاضعات لإلصالح الزراعي وللمزارعات العامالت يف إطار األسرة، مما ميـنحهن احلـق يف احلـصول علـى                  

وثيقة  ف أل ٢١١وجرى توفري ما يزيد على      .  وسندات ملكية األراضي املشتركة     الضمان االجتماعي  استحقاقات
تقرير الربازيل  وترد التدابري احلكومية بصورة أكثر تفصيال يف        .  ألفا من العامالت الريفيات    ١٢٢لصاحل أكثر من    

  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالرابع املقدم للجنة 

  ٤املادة 

 الدسـتور االحتـادي     د النظام القضائي الساري يف البلد إىل كرامة اإلنسان، وهي إحدى ركائز           ـيستن  - ١٦٧
  .واملقياس التفسريي هليئات الدولة، ووظائفها، وأنشطتها، اليت يتعني احترامها ومحايتها له)  ثالثاً- ١املادة (

وهو يطرح نتائج الزمة مهمة، مثل الصفة االستثنائية لتقييد احلقوق املنصوص عليها صراحة يف الدستور                 - ١٦٨
  وجيوز لرئيس اجلمهورية أن يعلن حالة الدفاع ملـدة         .  أو حالة الطوارئ   االحتادي، كحاالت إعالن حالة الدفاع    

 حلفظ أو سرعة إحالل النظام العام أو السالم االجتماعي إذا كان            ، إذا كان ذلك ضرورياً     يوماً ٦٠ال تزيد على    
قييد حقوق  وتتيح مثل هذه األحداث ت    . يهددمها عدم استقرار مؤسسي داهم أو إذا تعرضا لكارثة طبيعية كبرية          

فإذا كانت التدابري املعتمدة يف حالة الدفاع غري . التجمع وحقوق سرية املراسالت واالتصاالت التليغرافية واهلاتفية
فعالة، أو يف حالة إعالن احلرب أو االستجابة العتداء خارجي جيوز إعالن حالة الطوارئ، شريطة أن حيصل رئيس 

 لفرض قيود استثنائية ملدة     نظراًوتقام هذه الصلة بني السلطتني حتديداً       . اجلمهورية على موافقة الكونغرس الوطين    
االحتجاز يف ) ٢(االلتزام بالبقاء يف أماكن معينة؛ و ) ١: (حمدودة على حقوق معينة يف حالة الطوارئ مثل ما يلي         

يد عدم جواز انتـهاك  تقي) ٣(مرافق غري خمصصة لألشخاص املتهمني أو احملكوم عليهم يف جرائم القانون العام؛ و   
تعليـق حريـة    ) ٤(املراسالت، وسرية االتصاالت، وتقدمي املعلومات، وحرية الصحافة واإلذاعة والتليفزيون؛ و         

التدخل يف شؤون مؤسسات األعمال املقدمة للخـدمات        ) ٦(تفتيش املنازل واالستيالء عليها؛ و    ) ٥(التجمع؛ و 
  .مصادرة السلع) ٧(العامة؛ و

التنفيذ الذي تتسم به احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يسوغ للحكومة تأجيـل             والتدرج يف     - ١٦٩
وقد أصـدرت احملكمـة العليـا    . فكما ينص العهد، ال جيوز قبول سوى القيود القانونية   . إعماهلا إىل ما ال هناية    

قتصادية واالجتماعية والثقافية قـرارا     االحتادية اليت تتوىل محاية الدستور وتفسريه فيما يتعلق بصالحية احلقوق اال          
أبريل / نيسان٢٩ الصادر يف ٤٥بشأن هذه املسألة يتصل بالدفع بعدم االمتثال للحقوق األساسية، وهو القرار رقم 

ودون مراجعة اهلدف من اإلجراء، استخدم رئيس اجلمهورية حق النقض ضد مادة من قانون املبـادئ                . ٢٠٠٤
 لتأمني األموال للخدمات الصحية، حمددا اإلطار الذي جيـب أن تتبعـه             ٢٠٠٣انية لسنة   التوجيهية املتعلقة بامليز  

على الرغم من أن صياغة وتنفيذ السياسات العامة : "اإلجراءات املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ية انتخابية، فيجب االعتراف يتوقفان على خيارات سياسية يطرحها من يتحملون، عن طريق التفويض الشعيب، وال

بأن حرية املشرع، يف هذا الصدد، يف جمال الصياغة، وحرية السلطة التنفيذية يف اختاذ اإلجـراءات ال تعتـربان                   
فلو تصرفت هاتان السلطتان تصرفا غري معقول أو بنية واضحة يف حتييد فعالية احلقوق االقتصادية . (...) مطلقتني

ة أو تعريضها للخطر، مما يسبب استمرارا غري مربر لسياسة الدولة هذه أو سلوكا حكوميا أو االجتماعية أو الثقافي
مسيئا جتاه هذه النواة غري احملسوسة اليت تشكل جمموعة من الظروف الدنيا غري القابلة للتقليص والالزمة للحيـاة                
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كما سبق التأكيد على ذلك، وهذا بكرامة والضرورية لوجود الفرد نفسه، فتكون هذه اإلمكانية مربرة، كسابقة، 
على أساس واقع أخالقي وقضائي حيتم تدخل اجلهاز القضائي لضمان وصول اجلميع إىل االمتيازات اليت منعـت                 

  )١٧(".الدولة الوصول إليها دون وجه حق

ـ                   - ١٧٠ ة ويف ظل هذا اإلجراء، إذا ما أضر تصرف مستمر تقوم به الدولة مبجموعة الظروف الدنيا غري القابل
للتقليص الالزمة للحياة بكرامة والضرورية لبقاء الفرد نفسه، جاز للجهاز القضائي أن يتدخل لضمان التمتـع                

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وجيب فهم الفرق بني تقييد احلقوق واملوازنة بني احلقوق، فهذا النوع األخري من القيود له طابع قضائي،                 - ١٧١
 تفهم احملكمة للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ووفقاً.  حقوق مطلقةحيث ال توجد

النظام األساسي املؤسس حلقوق اإلنسان، عند حتديده للنظام القضائي الذي ختضع له، يتـيح              "العليا االحتادية أن    
ة املصاحل االجتماعية من جانب، ومن أجل       للتقييدات ذات الطابع القضائي أن تدخل عليها من أجل محاية سالم          

ضمان التعايش السلمي بني احلريات من اجلانب اآلخر، حيث ال جيوز ممارسة حق أو ضمان على حساب النظام                  
وقد أكدت احملكمة العليا أنه ال جيوز تقييد إعمال     . )١٨("العام أو يف ظل عدم احترام احلقوق والضمانات األخرى        

  .الجتماعية والثقافية إال لصاحل الرفاه العام وحقوق اآلخريناحلقوق االقتصادية وا

وتبني قرارات احملكمة العليا االحتادية املذكورة هاهنا مدى ما وصلت إليه احلقوق االقتصادية واالجتماعية   - ١٧٢
  .والثقافية املطلوبة واملكفولة قضائيا من أمهية

  ٥املادة 

، منحت دولة الربازيل    ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقايف    العهد الدويل اخلا  عند التصديق على      - ١٧٣
 من احلقوق االقتصادية واالجتماعية      واسعاً كما أن الدستور االحتادي يضم نطاقاً     . أحكامه قوة القوانني الداخلية   

 وهكذا، فإن فرض    .وبالتايل، ال جيوز تطبيق القيود املنصوص عليها صراحة فيه إال يف فترات استثنائية            . والثقافية
  .قيود غري قانونية يكون غري متسق مع التزام حكومة الربازيل وجمتمعها بإعمال هذه احلقوق

  ٦املادة 

فيما يتعلق بإعمال احلق يف العمل، تركز الفقرات التالية على ما اختذته دولة الربازيل من إجراءات إلعمال   - ١٧٤
توافر الوظائف، كما هو مطلوب مبوجب السياسة العامة؛        ) ١: (لكرمي لثالثة مبادئ ألداء العمل ا     وفقاًهذا احلق،   

نـوع اجلـنس، والعـرق،      (توافر فرص الوصول، فيما يتصل بتوزيع املوظفني حبسب صفاهتم الشخصية           ) ٢(و

                                                      

 قاضي سلسو دي ميلوال املتعلقة بعدم االمتثال للحقوق األساسية، اليت أصدرها ٤٥مقتطف من الفتوى رقم  )١٧(
 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٢: ، تاريخ زيارة املوقعwww.stf.gov.br: ٢٠٠٥ يوليه/ متوز٤يف احلكم الصادر يف 

 ٤ يف احلكـم الـصادر يف        قاضي القضاة سلسو دي ميلو     اليت أصدرها    ٢٣٤٥٢طف من الفتوى رقم     تقم )١٨(
 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٢: ، تاريخ زيارة املوقعwww.stf.gov.br بشأن الدستور واحملكمة العليا، ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
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انظر التعليقات على (املقبولية والنوعية، ومحاية صحة العمال وسالمتهم ) ٣(يف بيئة العمل؛ و) والشباب، واإلعاقة
  ). بشأن البيانات املتصلة بالقضاء على العمالة الناقصة، وعمل السخرة، وعمل األطفال٧املادة 

 مـن الربـع   فقد ظل ينمو كل سنة اعتباراً. ١٩٩٤ منذ عام   متزايداً وحيقق االقتصاد الربازيلي استقراراً     - ١٧٥
ومع النمو  . ٢٠٠٥ املائة يف عام      يف ٢,٣، و ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٤,٩وقد منا بنسبة    . ٢٠٠٣األخري من عام    

 مليـار   ٦٠وقفزت املكاسب النامجة عن التصدير من       ).  باملرفقات ١٥الشكل  (االقتصادي اخنفض معدل البطالة     
وبلغ معدل البطالة لعـام     . ٢٠٠٥ مليارا يف عام     ١١٩ إىل   ٢٠٠٣دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام        

وأهم جانب من جوانب هذه الفتـرة هـو أن          . ١٩٩٩مستوياته منذ عام     أدىن   -  يف املائة    ٩,٠ وهو   -  ٢٠٠٤
 مليونـا،   ٨٢,٨ مليونا إىل    ٧٦,١اخنفاض معدل البطالة يرجع إىل زيادة عدد العاملني، حيث ارتفع عددهم من             

وذلك بصفة خاصة بفضل التوسع يف إجياد الوظائف الرمسية بدال من الوظائف اليت ال توجد هلا روابـط رمسيـة                    
 ٣٢,٨ إىل ٢٠٠١ مليون شخص يف عام ٢٨,٨وارتفع عدد العاملني يف سوق العمل الرمسية من . عمالة الناقصةوال

كما تتضح زيادة االستقرار يف االقتصاد الربازيلي من دفع الديون املستحقة لصندوق النقد     . ٢٠٠٤مليونا يف عام    
  .عامالن كان هلما تأثري حاسم يف منو البلد، ومن سياسة ختفيض سعر الصرف، ومها ٢٠٠٦الدويل يف أوائل عام 

ففي الربازيل، تـشكل النـساء      .  خمتلفة بني فئات اجملتمع املختلفة     ويتخذ إعمال احلق يف العمل أشكاالً       - ١٧٦
االستقصاء الوطين لعينة مـن      (٢٠٠٤ لبيانات عام    ووفقاً. والسود أغلبية كبرية بني السكان الناشطني اقتصادياً      

 يف املائة منهم ٤٨، يف حني ميثل السود اقتصادياً يف املائة من السكان الناشطني ٤٣، تشكل النساء )األسر املعيشية
 ٢٠٠٣حصلت النساء العامالت يف عام (وعلى الرغم من ارتفاع مستواهن ).  باملرفقات٢٨ و٢٧ و٢٦اجلداول (

، ال تزال النساء تربح )ني الرجال سنوات للعامل٦,٨ سنوات يف املتوسط من سنوات الدراسة يف مقابل        ٧,٨على  
 ٨٦٤,٧٠(وتبني الدراسات األخرية أن املتوسط الشهري ملكاسب العاملني البيض .  أقل بكثري من أجر الرجلأجراً
ويبني حتليل هذه األرقام، مـع      ).  ريال برازيلي  ٤٣٩,٠٠(يصل إىل ضعف مرتب العاملني السود       ) برازيلياً رياالً

 ٧٠تقل بنسبة ) برازيلياً رياالً ٣٤٧,٩٠( احلسبان، أن املكاسب الشهرية للمرأة السوداء أخذ متغري نوع اجلنس يف
 يف املائـة مـن   ٥٠، وتساوي حنـو  )برازيلياً رياالً ١ ٠٢٧,٥٠(يف املائة عن املكاسب الشهرية للرجل األبيض  

لعامالت السوداوات، فهي أقل أما متوسط املكاسب الشهرية ل ). برازيلياً رياالً ٦٥٢,٢٠(مكاسب املرأة البيضاء    
  ). ريال برازيلي٥٠٠,٤٠(من متوسط املكاسب الشهرية للرجال السود 

 يف املائة هلم من مناصب اخلدمة العامة الـيت          ٢٠ و ٥وتكفَل إمكانية توظيف املعوقني بتخصيص ما بني          - ١٧٧
 ٢: توظف املعوقني على النحو التايل    ويتعني على مؤسسات األعمال اخلاصة أن       . ُتشغل عن طريق املسابقات التنافسية    

 يف املائة من الوظائف ٣ موظف؛ و٢٠٠ و١٠٠يف املائة من الوظائف يف املؤسسات اليت يتراوح عدد موظفيها بني 
 يف املائة من الوظائف يف املؤسسات اليت        ٤ موظف؛ و  ٥٠٠ و ٢٠١يف املؤسسات اليت يتراوح عدد موظفيها بني        

 يف املائة من الوظائف يف املؤسسات الـيت يزيـد عـدد             ٥ موظف؛ و  ١ ٠٠٠ و ٥٠١يتراوح عدد موظفيها بني     
  . موظف١ ٠٠٠موظفيها على 

ويعمل . عاماً ١٥وفيما يتعلق بالشباب، حيظر الدستور االحتادي عمل األطفال الذين تصل أعمارهم إىل               - ١٧٨
 أن يعملوا إما عاماً ٢٤ و١٦ بني  كمتدربني حرفيني؛ وجيوز للشباب البالغنيعاماً ١٦ و١٤الشباب البالغون بني 

  . سياسات تشجع الوظائف األوىلأيضاًوقد نفذت الدولة . كمتدربني حرفيني أو يف وظائف عادية
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  لتدابري املتخذة من أحل اإلعمال التدرجيي للحق يف العمل ا-  ألف

احلقوق والواجبات   من   جزءاًوتشكل حرية العمل    . إن حقوق العمل حقوق أصيلة يف الدستور االحتادي         - ١٧٩
  الذي ينص علـى أنـه      )  ثامناً من الدستور االحتادي    - ٥املادة  (الفردية واجلماعية اليت يكفلها الدستور االحتادي       

ال جيوز ألي ظرف من الظروف، مبا يف ذلك العمل، أن ينتهك احلريات السياسية واالقتصادية األساسـية، وأن                  
وبناء على ذلك، فـربغم أن الربازيـل مل         . الء من قيمة عمل اإلنسان    النظام االقتصادي جيب أن يستند إىل اإلع      

تتجنب االجتاه الدويل الذي ساد املناقشات يف السنوات األخرية بشأن جعل قوانني العمل أكثر مرونة، فإن هـذه   
ـ  حاليـاً يأذن الدسـتور الـساري      : اإلمكانية حمدودة، كما بينت ذلك بوضوح احملكمة العليا االحتادية         ات  للفئ

االجتماعية، عن طريق االتفاقات اجلماعية، بالتخفيف من مجود احلقوق االجتماعية للعاملني يف املناطق احلضرية              
والريفية عندما تسمح مثال باحلد من ساعات العمل، والتعويض عن الساعات أثناء األسبوع، واملدة اليت تقضى يف 

 ملبـادئ   وفقـاً  حق العامل غري املقيد هذا جيب أن مياَرس          غري أن . [...] يوم العمل يف نوبات مستمرة ومتبادلة     
  .)٦٣٥١٢٢/٢٠٠٠طلب املراجعة رقم (وقواعد ال تعرض صحته البدنية والنفسية واملالية للخطر 

 لظروف العمل الدنيا اليت حيددها نظراًوخيضع مبدأ اإلرادة املستقلة يف جمال احلق يف العمل لقيود صارمة،   - ١٨٠
ولـيس اإلذن   . ال ميكن عدم االمتثال هلا على حساب العاملني، ملا تؤديه من دور يف النظام العـام               القانون واليت   

الدستوري بالتخفيف من شدة عالقات العمل واسع النطاق وغري مقيد لدرجة احلد من احلقوق الـيت يكفلـها                  
  ).٧٦٤١٨٥حظر طلب املراجعة رقم (القانون صراحة 

اسات تتعلق بالتوظيف والعمل والدخل، إىل جانب مبادرات هتدف إىل تدعيم وقد بدأت الدولة تنفيذ سي  - ١٨١
الوساطة يف ) ٢(مبادرات للتأمني ضد البطالة؛ و) ١: (وإعادة هيكلة النظام العام للتوظيف، ويتضمن ذلك ما يلي

أشكال االقتـصاد   ) ٥(منح االئتمانات الصغرية املباشرة؛ و    ) ٤(التأهيل االجتماعي واملهين؛ و   ) ٣(جمال العمل؛ و  
مكافحة ) ٨(معلومات عن سوق العمل؛ و) ٧(السياسات العامة املتعلقة بأول وظيفة للشباب؛ و     ) ٦(التضامين؛ و 

  .إنفاذ املعايري اليت تكفل صحة العامل وسالمته) ٩(التمييز على أساس نوع اجلنس أو العرق أو اإلعاقة؛ و

لعامة االحتادية كمية كبرية من املوارد املتأتية يف املقام األول من            هلذه الغاية، يوجد لدى اإلدارة ا      وحتقيقاً  - ١٨٢
وتكمل . ممتلكات موظفي اخلدمة املدنية    والضرائب على    برامج اإلدماج االجتماعي  جمموعات من الضرائب على     

تثل لقوانني هذه املوارد املخالفات اليت يفرضها مكتب املدعي العام املعين بالعمل على مؤسسات األعمال اليت ال مت 
وثيقة غري قضائية تفرض على      (شروط تعديل السلوك  العمل، والتعويضات عن الضرر واملعاناة اجلماعيني يف إطار         

أو يف إطار الدعاوى املدنية املعروضة أمـام حمـاكم   ) أرباب العمل االلتزام بأداء أو االمتناع عن أداء أمور معينة       
وتكاد تكون موارد برامج الصندوق املدرة للدخل . دوق مساعدة العمالويوَدع جمموع هذه املوارد يف صن. العمل

 ٤١، مقارنة بفترة السنوات الثالث السابقة، مبا يتجاوز ٢٠٠٥- ٢٠٠٣قد تضاعفت خالل فترة السنوات الثالث 
  ). باملرفقات١٤اإلطار (مليار ريال برازيلي 

صال مع قطاعات اجملتمع الرئيسية عن طريق اجمللـس        وُتجري إدارة املساواة الثالثية للصندوق حوارا متوا        - ١٨٣
  .التداويل التابع للصندوق الذي متثَّل فيه احلكومة والعمال واملوظفون
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وهتدف الربامج املنفذة مبوارد الصندوق إىل تعزيز سياسات التوظيف، مع التركيز بصفة خاصـة علـى                  - ١٨٤
عدهم نظام التوظيف العام، وخفض مدة إعـادة إدمـاج          الفئات الضعيفة، وذلك بزيادة عدد العاملني الذين يسا       

  .العاملني يف القوى املنتجة، وخفض التكاليف االجتماعية للبطالة

وأول ما يستحق اإلشارة هو املساعدة املالية املقدمة لألشخاص املستبعدين مؤخرا من سوق العمـل يف                  - ١٨٥
 ٢٩اجلـدول   ( أقـساط    ٤,٢إعانة البطالة على     ماليني شخص يف املتوسط      ٥ويتلقى  . شكل تأمني ضد البطالة   

 للحاجة إىل مساعدة قطاعات جمموعة      نظراًوقد شهدت السنوات األخرية زيادة يف عدد املستفيدين،         ). باملرفقات
العاملني اليت تستحق عناية خاصة معترفا هبا، مثل اخلادمات يف املنازل، وصائدي األمساك احلـرفيني، والعمـال                 

  . شبيهة بالسخرة، والعمال الذين أوقفت عقود عملهمالناجني من حاالت

، من حيث العـدد الفعلـي للمـستفيدين         ٢٠٠٢وقد زادت مجيع أشكال التأمني ضد البطالة منذ عام            - ١٨٦
  .واملخططات املالية

والغرض من وساطة العمل هو معاجلة التفاوت يف املعلومات اليت حتدث بصورة طبيعية يف سوق العمل،                  - ١٨٧
 بقاعدة النظام الوطين للبطالةويف هذا الصدد، حتتفظ شبكة املساعدة اليت تضم . املساعدة على مكافحة البطالةبغية 

وحيـتفظ  . بيانات تسجل فيها بيانات حبياة العامل املهنية والشخصية، وملف بالوظائف اجلديدة يف سوق العمل             
ت العاملني بواسطة النظام والوظائف املطروحة يف سوق        النظام الوطين للبطالة هبذه املعلومات للتوفيق بني اهتماما       

وينبغي اإلشارة كذلك إىل أن األولوية توىل يف ربع عمليـات  . العمل واحتياجات مؤسسات األعمال من العمالة  
  .، وللنساءعاماً ٤٠، وملن تزيد أعمارهم عن )عاماً ٢٤ و١٦البالغون بني (التوظيف هذه للشباب 

 الرامية إىل مواصلة محاية أقل الناس حظا اجلهود الدءوبة املبذولة لزيادة كفـاءة نظـام          وتتضمن التدابري   - ١٨٨
عدد األشخاص املسجلني، والوظـائف الـشاغرة     ( حدث منو يف كافة املتغريات       ٢٠٠٥ففي عام   . وساطة العمل 

 ٥,٢٥النظام البالغ عددهم ومن بني العمال املسجلني يف      . ٢٠٠٤مقارنة بعام   ) املسجلة، واإلحاالت، وعمليات التوظيف   
 عامل يف سوق العمل،     ٩٣٤ ٠٠٠ يف وظائف جديدة، وجرى توظيف       عامالً ٤ ٠٤٦ ٠٦٠، جرى تعيني    مليوناً

 يف املائة عما كان عليـه يف  ١٠ وبنسبة ٢٠٠٤ يف املائة عما كان عليه األمر يف عام        ٥ويشكل هذا زيادة بنسبة     
 يف املائة من الوظائف     ٥٣ عامل، على    ٩٣٤ ٠٠٠م، وعددهم   وقد حصل العمال الذين مت توظيفه     . ٢٠٠٣عام  

  .، وهي ذات النسبة اليت حتققت يف السنوات السابقة٢٠٠٥اجلديدة اليت جرى حتديدها يف عام 

 إلدماج وتنسيق السياسات العامة املتعلقـة       خطة التأهيل الوطنية  ، بدأت احلكومة تنفيذ     ٢٠٠٣ويف عام     - ١٨٩
ويتمثل االختالف الكبري يف هذه . التأهيل االجتماعي واملهين التدرجيي حلق العاملني يف   التعميمبالتوظيف، وبدأت   

وهي موجهة، على سبيل التفضيل، للـشباب       . اخلطة يف أهنا تركز يف مبادراهتا على احتياجات األسواق اإلقليمية         
، األسر املزارعـة  لريف، و  سنة، واملعوقني، وعمال ا    ٤٠العاطل عن العمل، واألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم        

واألشخاص الذين وفقت أوضاعهم مبوجب برنامج اإلصالح الزراعي، والعمال املـستقلني، وعمـال املنـازل،               
  .واملدانني السابقني، وعمال املؤسسات املضرورة من عمليات التحديث
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 ال مركزي عن طريق  ملبادئ توجيهية وإجراءات مؤسسية موحدة، وبشكل    وفقاًوتعمل اخلطة بأسلوب منسق       - ١٩٠
  .وخطط التأهيل القطاعية، ومشاريع التأهيل اخلاصة، خطط التأهيل اإلقليمية: ثالث آليات منفصلة ومتكاملة هي

 هو التوفيق بني ما هو معروض من مؤهالت والطلبات النامجة عـن           خطط التأهيل اإلقليمية  والغرض من     - ١٩١
 مليون نسمة،   ١ أن تنفذها الواليات والبلديات اليت يزيد سكاهنا على          وميكن. احمللية/السياسات اإلمنائية اإلقليمية  

ويشترك يف إدارهتا إدارات العمل التابعـة       . وجتمعات البلديات املنتمية إىل نفس املنطقة أو املنطقة املتناهية الصغر         
 أغلبية خطط التأهيل الوطنية وتنفَّذ). اليت ميثَّل فيها العمال وأرباب العمل(للواليات أو البلديات وجلان التوظيف      

  .عن طريق خطط التأهيل اإلقليمية

ميكن أن تستغرق مدة تصل إىل سنتني؛ وتنفَّذ عن طريق شراكات :  مبا يليخطط التأهيل القطاعيةوتتسم   - ١٩٢
صـندوق مـساعدة     بلدية يف سبع واليات برازيلية؛ وميوهلا        ٥١بني القطاعني العام واخلاص؛ وجيري تنفيذها يف        

وقد وجهت املبادرات األوىل حنو الطريان، والتعدين، والسياحة، وعمل املنازل، يف حني أن املبـادرات               . لعمالا
  .التالية ستوجه حنو البناء املدين، والزراعة، واستغالل النفط والغاز

اسات العامـة  ألمانة السي مبوجب اتفاقات بني إدارة التأهيل التابعة    مشاريع التأهيل اخلاصة  وجيري تنفيذ     - ١٩٣
 بوزارة العمل والعمالة، ومنظمات وطنية أو إقليمية ال تستهدف الربح وُيشهد هلا باخلربة والكفـاءة                والتوظيف

التقنية والقدرة التنفيذية يف جمال التأهيل االجتماعي واملهين، على أن تكون مستعدة إلعداد مشاريع تفـضي إىل                 
  .لتأهيلحتسني وتعميم السياسات العامة املتعلقة با

 التشجيع على إنشاء الوظائف     الربنامج الوطين لالئتمان اإلنتاجي املوجه املتناهي الصغري      ومن بني أهداف      - ١٩٤
وتوليد الدخل بني صغار أصحاب األعمال، بتوفري املوارد املالية وتقدمي املساعدة التقنية إىل املؤسسات ذات الصلة 

وقد استفاد من هذا الربنامج     . قدمي اخلدمات للمشاريع الصغري احلجم    بالربنامج، حبيث جيري تعزيز قدرهتا على ت      
، وقدمت املصارف احلكومية ومصارف     ٢٠٠٥ يف عام    مؤسسة لالئتمان اإلنتاجي املوجه الصغري    مخس ومخسون   

ها  يف املائة من هذا املبلغ موارد جديدة وفر        ٢٥ويشكل  .  مليون ريال برازيلي   ٢١٤التنمية ائتمانات صغرية مببلغ     
  . من صغار أصحاب األعمال االئتمان اإلنتاجي الصغري١٤٥ ٠٠٠ويف الفترة نفسها، استخدم . الربنامج الوطين

 برنامج حتديث اجملمع الصناعي الوطين     بتمويل   أيضاً صندوق مساعدة العمال  وباإلضافة إىل ذلك، يقوم       - ١٩٥
ويتألف الربنامج من   .  يف قطاع السلع اإلنتاجية    الذي أُخذ به بغرض الترويج للتحديث الصناعي وإرساء الدينامية        

وُيـسمح بعمليـات    . حدود ائتمانية من خالل موارد يوفرها مصرف التنمية الوطين وصندوق مساعدة العمال           
االئتمان بفائدة حمددة السعر، وتتم تغطية املخاطر النامجة عن التفاوتات يف أسعار الفائدة على املدى البعيد عـن                  

  .االحتادية مبوجب اعتمادات خاصة من امليزانيةطريق احلكومة 

، حيث منت مبعـدل     ٢٠٠٥- ٢٠٠٣وقد كان أداء احلدود االئتمانية املقدمة للبناء املدين جيدا يف الفترة              - ١٩٦
 إىل احلدود االئتمانيـة     أيضاًوجتدر اإلشارة   . أعلى بكثري من الفترة السابقة، وبلغ جمموعها ملياري ريال برازيلي         

ت الربازيلية، أي مخسة أضعاف املبلغ      رياالً مليارات من ال   ٦,٦حنو التصدير، ويبلغ جمموع مواردها حنو       املوجهة  
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املقدم يف فترة السنوات الثالث السابقة؛ واحلدود االئتمانية املوجهة حنو االبتكار التكنولوجي ونـشره، ويبلـغ                
  .أي اثين عشر ضعف املبلغ املقدم يف الفترة السابقة مليون ريال برازيلي، ٣٢١جمموع املوارد املقدمة من أجله حنو 

والغرض من  . وهتدف مبادرة مهمة أخرى إىل تدريب وكالء مؤسسات االئتمان على القضايا اجلنسانية             - ١٩٧
ذلك هو جعل الوكالء أكثر وعياً عند أداء وظائفهم، بغية االرتقاء جبودة اخلدمة، وبالتايل توسيع نطاق الطلـب               

وللتوسع يف وصـول املـرأة إىل       . ات بني النساء، وخباصة الاليت لديهن قوة شرائية أدىن من غريهن          على االئتمان 
 االحتياجـات   –الوصول إىل االئتمـان الـصغري       االئتمان واالئتمان اإلنتاجي احلضري الصغري، جعل مشروع        

جمال االئتمان الصغري أكثـر   موظفا مهنيا يعملون يف ٢٥٠ مشروع استراتيجي لزيادة أعداد العميالت : اجلنسانية
  . يف عشر واليات برازيلية يف املناطق الكبرية بالبلد٢٠٠٥وعياً وتأهالً يف عام 

 رئيسيا يف إدماج العمال عامالً أيضاً برنامج توليد فرص العمل والدخلوكانت احلدود االئتمانية يف إطار   - ١٩٨
لكثيفة العمالة اليت هلا األولوية يف إطار الـسياسات         وجيري التشديد فيها على دعم القطاعات ا      . يف سوق العمل  

اإلمنائية احلكومية، مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر، واجلمعيات التعاونية، ورابطـات العمـال،               
  .واملهنيون املستقلون، وأرباب األعمال املتناهية الصغر ذوو الدخل املنخفض يف املناطق احلضرية والريفية

 برامج لتلبية احتياجات قطاعات ومناطق معينة من االسـتثمار، بغيـة            أيضاًوباإلضافة إىل ذلك، توجد       - ١٩٩
تطوير اهلياكل األساسية، وزيادة القدرة التنافسية والصادرات، وإعادة إدماج العمال ذوي الدخل املـنخفض يف               

  .األنشطة اإلنتاجية

يف تشجيع الدور الرائد الذي يؤديه العاملون يف املـشاريع          ومن بني العناصر املبتكرة يف سياسات التوظ        - ٢٠٠
وقـد أظهـر   . احلرة دون االرتباط بأصحاب شركات أو أرباب عمل، من خالل برامج تعزز االقتصاد التضامين            

ويغطي العمل  .  مليون عامل ميارسون احلق يف العمل احلر       ١,٢٥ أن ما ال يقل عن       ٢٠٠٥استقصاء جرى يف عام     
 من األنشطة، من الزراعة العائلية إىل جممعات صناعة احلديد والصلب الضخمة أو             واسعاً نطاقاًحلرة  يف املشاريع ا  

 وبإدارهتم لرأس املال عـن طريـق   )١٩(وتتميز هذه األنشطة مبلكية العمال لرأس املال   . مؤسسات قطاع اخلدمات  
  .آليات دميقراطية ُتكفل فيها مشاركة العمال

 من العمال املشتغلني بأنشطة االقتصاد التضامين إىل محل احلكومة االحتادية علـى             وقد أدى العدد الكبري     - ٢٠١
، الـيت اعتمـدت   ٢٠٠٣ اخلاضعة لوزارة العمل والعمالة يف عام األمانة الوطنية املعنية باالقتصاد التضامين   إنشاء  

امعات العامة واخلاصة اليت تساند     تقدمي الدعم لشبكة اجل   ) ١: (التدابري التالية لضمان جناح البدائل املتاحة للعمال      
إنشاء شراكات مـع    ) ٣(تقدمي املساعدة لتسويق اإلنتاج وتدفقه اخلارجي؛ و      ) ٢(اجلمعيات التعاونية الشعبية؛ و   

 مركزاً ٢١ من   حالياًاملدن وحكومات الواليات لالشتراك يف تنفيذ االقتصاد التضامين على أقاليمها، كما يظهر             
استحداث حدود ائتمانيـة حمـددة   ) ٤(؛ و )وهي املرجع هلذه السياسات يف كل منطقة       (ين لالقتصاد التضام  عاماً

                                                      

ولكن املهم هو أن تكون العالقات بشكل يتيح اعتبارها . ليس رأس املال دائماً مملوكاً بالكامل للعمال )١٩(
 .تفرقة فيها بني الرئيس واملالكمؤسسة مملوكة للعمال، أي مؤسسة ال 
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برنامج استعادة مؤسسات األعمال عن طريق العمال املنظمني يف         ) ٥(للقطاع مبشاركة مؤسسات مالية رمسية؛ و     
  . مؤسسة مفلسة يف السنة األوىل١٣٩، اليت ساعدت يف استعادة اإلدارة الذاتية

، استفاد منـها    الكويلومبو مبادرات خاصة يف صاحل أخالف مجاعات        االقتصاد التضامين  برامج   وتتضمن  - ٢٠٢
 ٢٠٠٦وبلغ مدى جناح هذه املبادرة يف عـام        .  أسرة عن طريق إعداد وكالء لتنمية التضامن       ٧٦ ٠٠٠أكثر من   

، حركة العمال بال عملمبلغا دفع إىل توسيع نطاقها لتشمل قطاعات أخرى، من بينها القطاعات اليت أسفرت عن 
 إىل مستخدمي اخلدمات الصحية  أيضاً االقتصاد التضامين وتصل مبادرات   . وعدد كبري من سالسل اإلنتاج احملددة     

  .االجتماعيةيف إطار شراكة بني وزارة العمل والعمالة ووزارة الصحة، لدعم إنشاء اجلمعيات التعاونية 

ث عادة عن انعدام خربة هذه الفئة من العمال الشباب وافتقارها           وفيما يتعلق بعمل الشباب، جيري احلدي       - ٢٠٣
ولتعزيز ودعم وصول   . إىل التأهيل بوصفهما السبب يف جزء من عدم إقبال بعض الشركات على تعيني أعضائها             

-Pró(الربنامج املوايت للـشباب     : الشباب إىل فرص العمل، بدأت احلكومة االحتادية برامج التدريب املهين التالية          

Jovem(                ومدرسة األعمال التجارية، وبرنامج إدماج التأهيل املهين يف التعليم الثانوي يف صورة تعليم للـشباب ،
  .واحتادات الشباب، والكبار

والغـرض منـه هـو     .  هو الربنامج االحتادي الرئيسي الذي يستهدف الشباب       والربنامج املوايت للشباب    - ٢٠٤
شئة لقطاع يف غاية الضعف من السكان الشباب الذين حصلوا على مستوى            االستجابة للطلب على املساعدة النا    

ويهدف الربنامج إىل رفع مـستوى التعلـيم   . منخفض من التعليم وجيدون صعوبة يف دخول سوق العمل املنظمة 
. احمللي، وتشجيعهم على املشاركة يف أعمال اجملتمع عاماً ٢٤ إىل ١٨الدراسي والتأهيل املهين للشباب البالغني من 

. وللتأهل هلذا الربنامج، جيب أن يكون املتقدمون قد أمتوا السنة الرابعة ومل يتموا السنة الثامنة من التعليم األساسي
دورة تدريبية لرفع قدراهتم التعليمية من أجل إمتام        ) ١( شهرا   ١٢ويقدَّم للمشاركني يف الربنامج خالل فترة من        

ويتلقى املشاركون خالل   . وحدات تدريب هبدف اإلدماج الرقمي    ) ٣(؛ و تدريب مهين ) ٢(التعليم األساسي؛ و  
  . ريال برازيلي، ويتعني عليهم أن يقدموا خدمات جمتمعية١٠٠تلك الفترة منحة شهرية قيمتها 

 مليون ريال برازيلي، يف كل عاصـمة  ٣١١ مبيزانية قيمتها الربنامج املوايت للشباب، مت تنفيذ  ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٠٥
 للربنـامج بالتوسـع     ٢٠٠٦وسوف يسمح اعتماد امليزانية املتوقع لعام       . اصم الواليات ويف العاصمة االحتادية    من عو 

 مدينة،  ٣٤ أي ما جمموعه     -  نسمة   ٢٠٠ ٠٠٠ليشمل املناطق احلضرية يف العواصم اليت يزيد فيها عدد السكان على            
 ٩٥ ٠٠٠التحق حىت اآلن بالربنامج حنـو       وبعد سنة ونصف فقط، كان قد       .  فرصة عمل جديدة   ٥٧ ٦٠٠مع تقدمي 

  .يف العواصم واملدن األخرى) مسابقة التأهل( شخص ميرون مبرحلة التسجيل ١١١ ٠٠٠شاب وال يزال 

 الذي أُعد بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية، واملديرين احلكوميني، مدارس األعمال التجارية برنامجأما   - ٢٠٦
ب ذوي الدخل املنخفض لدخول سوق العمل، وقد قدمت دورات تدريبية مهنيـة   ومؤسسات األعمال، فيعد الشبا   

، وأال يزيد عاماً ٢٤ و ١٦وللمشاركة، جيب أن يكون عمر املتقدم بني        .  بلدية ٢٥٠ متقدم يف    ١٢ ٠٠٠لللمبتدئني  
ي أو الثـانوي أو      من احلد األدىن لألجور، وأن يكون ملتحقا بنظام التعليم االبتدائ          ١,٥دخل الفرد يف األسرة على      

   مليون ريال برازيلي يف هذا الربنـامج منـذ  ٢٥وقد استثمرت وزارة التعليم . بالربامج التعليمية للحكومة االحتادية  
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 ٢٠٠٦ومن املتوقع أن يصل جمموع االستثمارات يف عام         . ، ويتضمن ذلك منحة مدرسية لكل طالب      ٢٠٠٥ عام  
  . شاب حبلول هناية السنة٤٠ ٠٠٠ تدريب  مليون ريال برازيلي، ويتمثل اهلدف يف٥٤إىل 

، فيعـزز مـشاريع   برنامج إدماج التأهيل املهين يف التعليم الثانوي يف صورة تعليم للشباب والكبار         وأما    - ٢٠٧
اإلدماج االجتماعي اليت تنفذها احلكومة الربازيلية، عن طريق تقدمي تدريب مهين ورفع املستوى الدراسي للعمال               

  /وقد وفر هذا الربنامج الذي أنـشئ يف حزيـران         .  ممن توقفوا عن مواصلة دراستهم     عاماً ١٨ن  البالغني أكثر م  
 عامل حبلول هناية السنة، عن طريق دورات تعليمية للمبتدئني وأخرى مـستمرة             ٨ ٠٠٠ل التدريب   ٢٠٠٥يونيه  

 مليون  ٢١ية الربنامج   وتبلغ ميزان .  ألف ساعة  ٢,٤ ألف ساعة، ودورات تقنية يبلغ جمموعها        ١,٦يبلغ جمموعها   
 مؤسسة تابعة للشبكة االحتاديـة      ١٤٤ مليون ريال برازيلي إىل      ١٥ يذهب منها    – ٢٠٠٦ريال برازيلي يف عام     

  . ماليني ريال برازيلي إىل واليات االحتاد٦للتعليم املهين والتكنولوجي، و

 مثل - تلك الربامج اليت ترعاها احلكومة  وتقدم دولة الربازيل للشباب الذين يواجهون صعوبات يف االستفادة من           -٢٠٨
، والسكان األصليني، والشباب احملتجزين إلعادة تأهيلهم اجتماعيا وتعليميا، والشباب كويلومبواملنتمني إىل مجاعة 

 للشباب الذين ُرفض تـشغيلهم ثـالث    أيضاًوميكن  .  فرصة املشاركة يف احتادات الشباب االجتماعية      - املعوقني  
 مشكل من منظمات للشباب     - وينبغي لكل احتاد    . تقارهم إىل املؤهالت أن يشاركوا يف الربنامج      مرات بسبب اف  

 أن  - منشأة بصورة قانونية منذ أكثر من مخس سنوات وتضم ما ال يقل عن عشر كيانات أو حركات اجتماعية                   
ـ        ة تأهيـل الـشباب   يلتمس الدعم من املؤسسات احلكومية، وقطاع األعمال، وهيئات التمويل والتعـاون، بغي

ووزارة العمل والعمالة هي املسؤولة عن توقيع االتفاقات مع ).  باملرفقات٣١اجلدول (وإدماجهم يف سوق العمل 
اليت اقترحها جملس املديرين، ومكتب العمل اإلقليمي، وأمانة " الكيانات الراسخة"املؤسسات اليت ُيطلق عليها اسم 

  .السياسات العامة املتعلقة بالتوظيف

 موجها حنو اإلدماج الرقمي؛ والقيم األخالقية اإلنسانية وقـيم املواطنـة؛             أساسياً ويوفر االحتاد تأهيالً    - ٢٠٩
والتثقيف البيئي، والصحة، ونوعية التعليم من أجل احلياة؛ واملبادرات الرامية إىل تشجيع ودعم االرتقاء مبستوى               

وجيب أن يكون هـؤالء الـشباب   . ملعدة لتعليم العمل احلرالتعليم املدرسي؛ واملشاركة يف بعض حلقات العمل ا      
ملتحقني باملدرسة، على أال يكونوا قد أمتوا التعليم الثانوي، وأن يكونوا من أسر ال يتجاوز دخل الفرد فيها نصف 

وظائف  يف املائة من املشتركني فيه يف        ٤٠ويتمثل اهلدف من االحتاد يف تعيني ما ال يقل عن           . احلد األدىن لألجور  
  .رمسية أو يف أعمال بديلة مدرة للدخل

 والدستور االحتادي فيما يتعلق بتعزيز ١١١ ورقم ١٠٠ ألحكام اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم ووفقاً  - ٢١٠
تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء ومكافحة مجيع أشكال التمييز يف العمل والوظائف، تستند املبادرات املذكورة               

  .بدأ املساواة اجلنسانية والعنصرية، وخباصة فيما يتصل بالتأهيل املهين لدخول سوق العملأعاله إىل م

جلنة ثالثية  انضمت دولة الربازيل إىل بلدان املخروط اجلنويب األخرى يف إنشاء     ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب   - ٢١١
وتتألف هذه اللجنة   .  والعمالة ، ختضع لوزارة العمل   معنية بتكافؤ الفرص والقضايا اجلنسانية والعنصرية يف العمل       

من ممثلني للحكومات وأرباب العمل والعمال، وتشكل دليال على ما تبذله احلكومة االحتادية من جهود للحـاق              
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ويتمثل غرضها الرئيسي يف إصدار توصيات ومقترحات . بالتأخر التارخيي يف جمال تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز
  . ومكافحة التمييز يف العمل، مع التركيز على القضايا اجلنسانية والعنصريةبسياسات عامة بشأن تكافؤ الفرص

سياسة استحداث ) ١: (وفيما يتعلق بالقضاء على التمييز يف سوق العمل، تتضمن املبادرات املنفذة ما يلي  - ٢١٢
عن طريـق حلقـات      عامة وطنية بشأن التمييز والتمييز العنصري يف العمل والوظائف وتعزيز املساواة العنصرية           

 للمساواة اجلنسانية والعنصرية، والقضاء على الفقر، حتقيقاًبرنامج تعزيز املؤسسات ) ٢(دراسية إقليمية ووطنية؛ و
واهلدف من هذا الربنامج هو تعزيز إدماج القضايا اجلنسانية والعنصرية يف اسـتراتيجيات             . واستحداث الوظائف 

الوظائف وتوليد الدخل، عن طريق تعزيـز القـدرات املؤسـسية           مكافحة الفقر وسياسات وبرامج استحداث      
للحكومات، واملنظمات االجتماعية، ومنظمات العمل وأرباب العمل، مع التركيز على تدريب املديرين الـذين              

  .يعدون وينفذون هذه السياسات

 ١٢٠ األمومة ملدة    ويضمن الدستور االحتادي هلن إجازة    . وتنص التشريعات على محاية النساء العامالت       - ٢١٣
، كما أنه حيمي املوظفة     ) ثامن عشر من الدستور االحتادي     - ٧املادة  ( دون فقدان الوظيفة أو خسارة املرتب        يوماً

احلامل من الفصل التعسفي أو الفصل دون مربر اعتبارا من تاريخ تأكيد احلمل وحىت مرور مخسة أشـهر علـى           
 يضمن للمرأة تغـيري     تشريع العمل املوحد  مث إن   ).  املؤقتة للدستور  من األحكام ) ب (-   أوالً - ١٠املادة  (الوضع  

 ٤الفقرة (وظيفتها ألسباب صحية وإعادهتا إىل وظفتها األصلية، واحلصول على إجازة مرضية أثناء ساعات العمل 
 راحة ، واحلق يف فتريت   )٣٩٥املادة  (، وإلغاء العقد بسبب العمل املؤدى يف ظروف تضر بالصحة           )٣٩٢من املادة   

  ).٣٩٦املادة ( دقيقة خالل ساعات العمل لرعاية الرضيع البالغ حىت ستة أشهر ٣٠مدة كل منهما 

وتقدَّم ضمانات تشريع العمل املوحد فقط إىل النساء العامالت يف سوق العمل الرمسية واحلاصالت على                 - ٢١٤
وال ُتمنح كافة هذه احلقوق .  الربازيليسجل قانوين رمسي لتسجيل العمل واملسامهات يف نظام الضمان االجتماعي

 والاليت ال خيضعن لنظام تشريع العمل اقتصادياً يف املائة من النساء الناشطات ١٧للخادمات يف املنازل الاليت ميثلن 
وليس للخادمات احلق يف االستقرار الوظيفي يف حالة احلمل، وال حيق هلن احلصول على تأمني البطالة أو                 . املوحد
  .جر عن ساعات العمل اإلضافيةعلى أ

 اليت ترمي   خطة التأهيل للعمل يف املنازل واملواطنة      بدء تنفيذ    ٢٠٠٥نوفمرب  /وقد شهد شهر تشرين الثاين      - ٢١٥
ويف املدن السبع اليت جرى فيها تنفيذ املشروع التجرييب . إىل توفري التأهيل املهين واالجتماعي للخادمات يف املنازل

ُمنحت اخلادمات  ) ، وأراكاخو، وسواو لويس، وكامبيناس، وساو باولو، وريو دي جانريو         ريسيفي، وسلفادور (
وبغية القضاء على   ). املدرسة االبتدائية (يف املنازل فرصة االلتحاق بربامج تأهيلية مقترنة برفع مستواهن الدراسي           

 ٢٨٤/٢٠٠٦دبري املؤقـت رقـم     نقص تسجيل اخلادمات يف املنازل كعنصر مقيِّد للتمتع حبقوق العمل، يتيح الت           
ألرباب العمل أن خيصموا من الضريبة على الدخل مسامهاهتم يف الضمان االجتماعي املسدد عن مرتبات اخلادمات 

والغرض من هذا التدبري هو تشجيع هؤالء اخلادمات يف املنازل على تسجيل ).  يف املائة من اجملموع١٢(يف املنازل 
وتتوقع احلكومة  .  يصبحن مؤهالت للحصول على استحقاقات الضمان االجتماعي       حالتهن الوظيفية رمسيا حبيث   

وينبغي اإلشارة إىل توزيع    .  مليون عاملة  ١,٢االحتادية أن يتم يف البداية تسجيل احلالة الرمسية ملا يزيد قليال على             
ا احلكومـة االحتاديـة      كتيب تشرح حقوق اخلادمات يف املنازل، واحلملة اإلذاعية القومية اليت ساندهت           ٥٠ ٠٠٠

  .للتشجيع على التسجيل الرمسي اخلادمات يف الربازيل ورفع قيمتهن
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وال يزال عدد النساء احلاصالت فعليا على حقوقهن االجتماعية يشكل حتديا مستمرا، ليس فقط بالنسبة                 - ٢١٦
للنساء اخلاضعات حلماية التشريع  بالنسبة أيضاًللخادمات يف املنازل وغريهن من العامالت بطريقة غري رمسية، وإمنا 

وفيمـا  . الاليت حيول عدم امتثال أرباب العمل للقوانني اخلاصة الناظمة هلذه املسائل دون حصوهلن على حقوقهن             
يتعلق حبقوق النساء العامالت، يتبع التفتيش الذي جتريه سلطات العمل نفس اإلجراءات املطبقة علـى احلقـوق                 

وعدم . شطة اجلنائية، وتطبيق العقوبات، وتشجيع ممارسات العمل يف ظروف عادلة         األخرى، عن طريق إلغاء األن    
  .امتثال أرباب العمل ألي من هذه القوانني يعرضهم لدفع تعويض قضائي

املسامهة يف ) ١: ( األهداف التالية٢٠٠٥سبتمرب / الذي بدأ تنفيذه يف أيلولولربنامج املساواة بني اجلنسني  - ٢١٧
تشجيع ) ٢( أشكال التمييز فيما يتعلق بفرص الوصول واألجر والترقية واالستقرار الوظيفي؛ و           القضاء على مجيع  

إنـشاء  ) ٣(أرباب العمل على اعتماد ممارسات إدارية تعزز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف مؤسساهتم؛ و              
وهذا الربنامج موجـه يف     .  العمل قاعدة بيانات عن املمارسات اإلدارية اليت حتترم املساواة بني اجلنسني يف سوق           

مرحلته األوىل حنو مؤسسات األعمال العامة الراغبة يف حتمل االلتزام بتنفيذ املبادرات الرامية إىل تعزيز املساواة بني 
إدارة شؤون املـوظفني والثقافـة      : اجلنسني ومكافحة مجيع أشكال التمييز ملدة سنة يف اجملالني الرئيسيني التاليني          

خامت املساواة  وستكون سبع عشرة مؤسسة أعمال عامة انضمت بالفعل للربنامج مؤهلة للحصول على             . ةالتنظيمي
ومن األشكال املعتمدة للقضاء علـى      .  ما أكملت خطة العمل املقترحة حبلول هناية السنة األوىل          إذا بني اجلنسني 

  .التمييز يف العمل التمثيل املفرط للنساء والسود يف برامج التشجيع

 شـخص   ٥٣٧ ٠٠٠وملنع التمييز ضد األشخاص الذين يعانون من أي من أنواع اإلعاقة البالغ عددهم                - ٢١٨
 بالفعل، ولتحسني فرص وصول املعوقني اآلخرين إىل العمل، دأبت احلكومة على اإلشراف             حالياًوالذين يعملون   

 شخـصا يف    ١٢ ٧٨٦لة عمل   ، متكنت السلطات من إجياد فرص     ٢٠٠٥ويف عام   . على االمتثال لتشريع احلصص   
 تنفيذ مبادرات شاملة    مكتب التنسيق الوطين إلدماج املعوقني    ويتوىل  ).  باملرفقات ١٨اإلطار  (إطار نظام احلصص    

وتتضمن املبادرات حلقات دراسية واجتماعات مع مؤسـسات  . يف خمتلف الوزارات هتدف إىل استخدام املعوقني    
  . وخباصة امتثال املؤسسات اليت توفر اخلدمات اخلارجية للحكومةاألعمال لكفالة االمتثال لقانون احلصص،

اجلمعية اليابانيـة   الذي يدعمه مصرف البلدان األمريكية مبساندة من شباب حنو املستقبلويقوم مشروع     - ٢١٩
س ، بتنفيذ مشروع رائد يف الربازيل واليابان، يهدف إىل زيادة فـرص االلتحـاق باملـدار            إلعادة تأهيل املعوقني  

  .واحلصول على عمل للشباب املعوقني، بتأهيلهم للعمل واملواطنة الكاملة

، ) وما بعدها  ١٥٤املادة   (وتشريع العمل املوحد  ،  ) اثنان وعشرون  - ٧املادة  (ويكفل الدستور االحتادي      - ٢٢٠
وزارة العمل  وتتحمل  .  اخلاصة بكل منهما، احلق يف محاية صحة العمال وسالمتهم اجلسمانية          والقواعد التنظيمية 

  .والعمالة املسؤولية عن حتديد هذه القواعد واإلشراف على بيئة العمل وظروف العمل

اليت تصدرها وزارة   )  باملرفقات ١٩اإلطار   (املعايري التنظيمية وتتمثل الوظيفة املعيارية يف إعداد ومراجعة         - ٢٢١
 بالنموذج الذي تفرضه منظمـة العمـل        عمالًالعمل والعمالة بعد التشاور وإجراء مفاوضات ثالثية األطراف،         

وجلنة املساواة الدائمة   ،  اللجنة الوطنية الدائمة املعنية بظروف وبيئة العمل يف صناعة التشييد         وقد قامت   . الدولية
اللتان أنشئتا من أجل التشاور بشأن املعايري وحبثها وتقدمي مقترحات تقنية بشأهنا واملصادقة عليها الثالثية األطراف 
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راجعتها بتشجيع احلكومة منذ التسعينيات على إقامة حوار مع اجملتمع، أسفر عن زيـادة الفعاليـة يف تنفيـذ          وم
  . جلنة ثالثية فاعلة تتناول القضايا احملددة يف هذا امليدان٢٠ حالياًويوجد . الصكوك املتفق عليها

تنظيمية للسالمة والصحة يف العمـل،      ويضطلع مفتشو العمل بالتحقق من االمتثال لألحكام القانونية وال          - ٢٢٢
وقد أدى تقليل عدد إصابات العمل واألمـراض املتعلقـة          .  برفع الدعاوى ملعاقبة منتهكيها    أيضاًوهم املختصون   

 إىل حتسني رفـاه     وبرنامج األغذية للعمال  بالعمل بفضل اإلجراءات اليت يتخذها املفتشون ووجود إطار تنظيمي          
 ٢٠٠٤ و ١٩٩٦وظلت مؤشرات إصابات العمل فيما بني عـامي         .  االجتماعي العمال وخفض تكاليف الضمان   

  .مستقرة نسبيا، يف حني أن عدد حاالت الوفاة والعجز الدائم قد اخنفض

  ٧املادة 

جـدول  إن الربازيل واحدة من الدول اليت تشارك يف مداوالت منظمة العمل الدولية الرامية إىل إنـشاء       - ٢٢٣
  . الذي من شأنه أن يكفل ظروف عمل عادلة ومواتية للعماللالئقأعمال نصف الكرة للعمل ا

ويف حالة الربازيل، تركز املناقشة الدائرة بشأن العمالة الناقصة يف املقام األول على املكاسب اليت تقل عن   - ٢٢٤
 للعمالة الناقصة وسيقتصر االستعراض التايل. احلد األدىن لألجور، مبا أن االجتاه يسري حنو زيادة عدد ساعات العمل

  .على احلد من عدد العمال الذين حيصلون على أجر أقل من احلد األدىن لألجور

ففي السنوات الثالث املاضـية،     . عاماً ٢١، بلغ احلد األدىن لألجور أعلى مستوياته يف         ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٢٥
 ريال برازيلي يف    ٢٠٠ملائة، من    يف ا  ٧٥بنسبة  ) دون خصم التضخم  (ارتفعت القيمة االمسية للحد األدىن لألجور       

وبالرغم من ).  باملرفقات١٧ و١٦الشكالن  (٢٠٠٦أبريل / يف نيسانبرازيلياً رياالً ٣٥٠ إىل ٢٠٠٣مارس /آذار
ذلك، فلم تستوف املطلب الدستوري بأن يكون احلد األدىن لألجور كافيا للوفاء باحتياجات العامل وأسرته فيما        

اإلدارة املشتركة بني واليـات االحتـاد لإلحـصاءات         وتقدر  . كن وامللبس والترفيه  يتعلق بالصحة والتعليم والس   
 أن املبلغ املطلوب لتحقيق هذه األهداف ألسرة معيشية من شخصني كبريين            االقتصادية- والدراسات االجتماعية 

  .)٢٠(برازيلياً رياالً ١ ٥٥٠وطفلني يبلغ حوايل 

. بادرات اليت تطلقها دولة الربازيل ملكافحة عمل األطفال والسخرة        وقد جرى يف السنوات األخرية تكثيف امل        - ٢٢٦
 عن عمل ٢٠٠٦وحظي عملها يف سبيل القضاء على عمل األطفال باإلشادة يف تقرير منظمة العمل الدولية العاملي لعام 

طنيـة إىل التقريـر     إضافة و  واعترافا بالتقدم الذي أحرزته الربازيل، أصدر مكتب منظمة العمل الدولية            .)٢١(األطفال
                                                      

)٢٠( DIEESE, Salário mínimo, nominal e necessário،  http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminout05 ،
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٢: تاريخ زيارة املوقع

زيل رسالة تفيد بأن القضاء على الفقر وتثقيف اجلماهري شرطان مهمان ال غىن             يوجه مثاال آسيا والربا    )٢١(
فإذا كانت الربازيل والصني قد جنحتا يف حتقيق هذا . عنهما النتقال البلدان إىل نقطة التحول يف القضاء على عمل األطفال

التقرير . هدف يف املتناول: ل األطفالوضع حد لعم  . التحول التارخيي، فإن البلدان األخرى تستطيع أن حتقق ذلك أيضاً         
 .٦٠، الفقرة ٢٠٠٦العاملي ملكتب العمل الدويل لعام 
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 عـن   فـضالً ، لتقدمي تفاصيل عن التقدم احملرز وعن احلقائق اليت استحثت اإلشادة بالربازيل يف التقرير العاملي،                العاملي
التحديات اليت واجهها البلد للحد من عدد الفتيات والفتيان واملراهقني الذين يعملون يف ظل ظروف هتدد مـستقبلهم                  

  .)٢٢()٢٠٠٦إضافة عن الربازيل، منظمة العمل الدولية، انظر (مع الربازيليني ومستقبل االقتصاد واجملت

أنه  ٢٠٠٥ الصادر عن منظمة العمل الدولية يف عام   التحالف العاملي ملكافحة العمل اجلربي    ويقدر التقرير عن      - ٢٢٧
ل الرق شـيوعا  وأكثر أشكا .  عامل يشتغلون يف ظروف شبيهة بالرق يف الربازيل        ٢٥ ٠٠٠يوجد عدد يصل إىل     

فالعمال الذين يعيشون عادة يف املناطق الريفية أو احلدودية ُيجـربون جـسمانيا             ": الرق بسبب الدَّين  "اليوم هو   
ومعنويا على البقاء يف املزارع أو املنشآت األخرى حلني انتهائهم من تسديد ما عليهم من ديون أُجـربوا علـى                    

  .أو العمل مبوجب أحكام العقوداحلصول عليها عن طريق أعمال تنطوي على غش 

وتنص تشريعات العمل الربازيلية على ضمان فرص الوصول إىل أشكال العمل الالئق، ويعّرف القـانون                 - ٢٢٨
جرمية السخرة وينص على عقوبة باحلبس ملدة مثاين ) ١٠٨٠٣القانون  (٢٠٠٣اجلنائي الذي جرى تنقيحه يف عام 

  .تثال، دون إخالل بالعقوبات املفروضة عن أي ُعنف ُيرتكبسنوات، باإلضافة إىل غرامة لعدم االم

  التدابري املتخذة من أجل اإلعمال التدرجيي للحق يف العمل احلر والعادل -  ألف

حددت احلكومة الربازيلية زيادة سنوية للحد األدىن لألجور تتجاوز كثريا معدل التضخم السائد يف البلد،   - ٢٢٩
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      ؤول لألحكام املعيارية للدستور االحتادي      بغية اإلعمال التدرجيي املس   

، كان الغرض من تسويات احلد األدىن لألجـور هـو           ٢٠٠٥ و ١٩٩٥وفيما بني عامي    . واالجتماعية والثقافية 
جنة الرباعيـة  الل، حني أنشأ رئيس اجلمهورية ٢٠٠٥وقد تغري هذا يف عام     . تعويض اخلسائر النامجة عن التضخم    

 من ممثلني للحكومة االحتادية، والواليات،      اللجنة الرباعية وتتكون هذه   . املعنية بإعادة هيكلة احلد األدىن لألجور     
والبلديات، وأرباب العمل، والعمال، واملتقاعدين، ويتمثل دورها يف صياغة مقترحات لرفع قيمـة احلـد األدىن              

ا يف املبالغ اليت يدفعها الضمان االجتماعي وبرامج الرعاية اليت يستفيد منها وتنظر أثناء مداوالهت. لألجور باستمرار
وكانت القيمة احلقيقية .  مليون شخص استفادة غري مباشرة٤٠ مليون شخص استفادة مباشرة وما ال يقل عن ١٥

. يف أوائل التسعينيات للحد األدىن الوطين لألجور، أي قدرته الشرائية، قد اخنفضت حبدة يف الثمانينيات، وخباصة              
، وهو  ٢٠٠٦أبريل  / يف نيسان  برازيلياً رياالً ٣٥٠ حىت بلغ    ١٩٩٥مث ارتفع احلد األدىن لألجور اعتبارا من عام         

  .١٩٧٥، متجاوزاً قدرته الشرائية يف عام عاماً ٢١أعلى مستوى له يف 

 للحاجـة  نظراً ألغراض مماثلة،  ٢٠٠٥ يف عام    جلنة مشتركة بني جملس الشيوخ وجملس النواب       أيضاًوأُنشئت    - ٢٣٠
إىل صياغة سياسة عامة متوسطة األجل وأخرى طويلة األجل تعيد حتديد الدور الذي تضطلع به هـذه األداة القويـة                    

وقد أسفرت السياسة املتعلقة برفع قيمة احلـد        . لتحسني توزيع الدخل واحلد من عدم املساواة االجتماعية يف الربازيل         
وهي تسعى مبدئيا . صفها أحد شواغل الدولة وليس احلكومة فحسب، عن إدماجها يف أدوات امليزنةاألدىن لألجور، بو

إىل تعويض التضخم املتراكم خالل الفترة، وتعرب عن النمو يف اإلنتاجية الذي حيققه االقتصاد كما يقيسه الناتج احمللـي     

                                                      

 .٢٠٠٦ الربازيل، التقرير العاملي، - انظر إضافة  )٢٢(
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فاوض بني ممثلي العمال وأرباب العمـل واحلكومـة،   اإلمجايل للفرد، وإن كان ميكن زيادة نسبة التسوية عن طريق الت       
  . يف ظل احلدود اليت تفرضها احلاجة إىل إبقاء احلسابات العامة حتت السيطرةدائماًوذلك 

 يف املائية فيما بـني      ٢٥وقد أتاحت هذه املمارسة رفع قيمة احلد األدىن لألجور بالقيمة احلقيقية بنحو               - ٢٣١
، مسجلة زيادة قدرها مخس نقاط يف املائة عن الزيادة احملققة خـالل             ٢٠٠٦يل  أبر/ ونيسان ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

. السنوات األربع السابقة، مع عدم إحداث أي تغيري يف عدد العمال الذين يتقاضون أقل من احلد األدىن لألجور                 
، حيـث   قريبـاً توظلت نسبة العمال الذين يتقاضون مرتبا تصل قيمته إىل احلد األدىن للمرتب الواحد مستقرة               

االستقصاء الوطين لعينة من األسر  (اقتصادياً يف املائة من السكان الناشطني ٢٧,٦ يف املائة إىل ٢٧,٧اخنفضت من 
 مليون شخص أقل من احلد األدىن لألجور        ١٧وباألرقام املطلقة، يتقاضى حنو     ). ٢٠٠٤- ٢٠٠٣املعيشية للفترة   

 الضرائب على املنتجات اليت تدخل يف سلة األغذية األساسية إىل           ، أدى ختفيف  وأخرياً).  باملرفقات ١٣اجلدول  (
  ). باملرفقات١٨الشكل ( سلة غذاء أساسية ٢,٢ إىل ١,٣زيادة القوة الشرائية للحد األدىن لألجور من 

اخلطة الوطنية للقضاء علـى  وفيما يتعلق بربنامج العمل الالئق، وبصفة خاصة التصدي للسخرة، تتكون         - ٢٣٢
 مبادرة حتدد وتنسق خمتلف األدوار اليت تؤديها كيانات اجملتمع املدين يف التصدي هلذه              ٧٦من  ) ٢٠٠٣( السخرة

 عن إدراج عنصر منع السخرة وإعادة إدماج العمال الذين أُنقذوا منها يف اجملتمع يف جدول أعمال فضالًاملشكلة، 
 عضوا ميثلون الوكاالت الرمسية واجملتمع املدين ١٨ن وتتوىل اللجنة الوطنية للقضاء على السخرة املؤلفة م. احلكومة

اإلشراف الدقيق على تنفيذ هذه اخلطة اليت تنطوي على شراكة مع وزارة العمل والعمالة واألمانة اخلاصة حلقوق                 
  .اإلنسان ووكاالت أخرى

الة التابع لـوزارة    ، أجرى الفريق اخلاص املعين بالتفتيش املتنقل على العم        ٢٠٠٠ و ١٩٩٥وفيما بني عامي      - ٢٣٣
وخالل الـسنوات اخلمـس التاليـة       .  عمال ٢ ٣٠٣ مزرعة وأنقذ    ٥٨٢ عملية فتش خالهلا     ١١٩العمل والعمالة   

وجيري منذ  . عامالً ١٦ ٧٩٩ مزرعة وأنقذ    ٩٢٨ عملية زار خالهلا     ٣٠١، أجرى الفريق اخلاص     )٢٠٠٦- ٢٠٠١(
ويتيح هذا السجل   .  اسم إىل السجل   ١٩ ٠٠٠إضافة   تسجيل العمال الذين يتم إنقاذهم، مما أسفر عن          ٢٠٠٠عام  

للعمال الناجني أن ميثلهم مكتب النائب العام املعين بالعمالة يف دعاوى التعويض اليت حتدد فيها حماكم العمل التعويض 
  ). باملرفقات٢٠اإلطار ( مليون ريال برازيلي ٢٢، بلغ جمموع التعويضات ٢٠٠٦ويف عام . الذي يتعني دفعه هلم

وجيري فريق املفتشني حتريات روتينية يف املناطق اليت تكثر فيها حاالت استغالل العمال يف ظرف شبيهة                  - ٢٣٤
مفتشني يف جمال العمل ووكالء - ويتألف الفريق من مراجعني   . بالرق، مثل واليات ماتو غروسو، وماراهناو، وبارا      

ائب العام املعين بالعمالة الذي أنشأ مكتب التنسيق        ويتابع عملهم بصورة روتينية مكتب الن     . من الشرطة االحتادية  
الوطين ملكافحة السخرة لالضطالع هبذا العمل، بغية إعمال حقوق العمل للعمال الناجني، مثل دفع التعويضات               

ويشترك مكتب النائب العام االحتادي يف تنفيذ سياسات الدولة، ويتلقى التقارير           . والتعويض عن الضرر املعنوي   
  . عن التحريات، ويتخذ إجراءات جنائية عند اللزومالنامجة

وقد أثبت التعويض عن األذى واملعاناة اجلماعيني الذي يلتمسه مكتب حمامي املساعدة القضائية املعـين                 - ٢٣٥
 بالعمالة والذي حتدده حماكم العمل أنه أداة ردع فعالة للغاية، بالنظر إىل العدد الكبري من حاالت اإلدانة، مما جيعل

، حددت حمكمة العمل اإلقليمية بوالية بارا ٢٠٠٥مايو /ففي أيار. استغالل السخرة ألغراض جتارية أمرا غري مربح
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 شخصا، مـن    ١٨٠ ماليني ريال برازيلي عن معاملة       ٥التعويض املستحق على إحدى مؤسسات األعمال مببلغ        
  .على اإلطالقبينهم تسعة مراهقني وطفل، معاملة الرقيق، وهو أكرب تعويض ُيفرض 

ويقيَّد أرباب العمل ومؤسسات األعمال اجلاحنون يف سجل أرباب العمل اجلاحنني الذي أنـشأته وزارة                 - ٢٣٦
، وُيحرمون، من مث، من احلصول على االئتمانات واحلوافز ٢٠٠٤ لسنة ٥٤٠العمل والعمالة مبوجب املرسوم رقم 

ي مفاوضات لتوسيع نطاق هذا التـدبري ليـشمل كافـة           جتر(الضريبية من املصارف الرمسية ووكاالت التنمية       
 امسا ١٥٨) ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٨(ويتضمن هذا السجل يف آخر إصداراته ). املؤسسات املالية العاملة يف البلد

وبعد عامني دون العـودة إىل ممارسـة        .  امسا منحت تعليقاً مؤقتا مبوجب أمر حمكمة باملنع املؤقت         ٣٠من بينهم   
  . رب عمل من هذا السجل١٢سم السخرة، ُحذف ا

وقد أسفرت عن   .  احلمالت اليت قامت هبا الدولة ومنظمة العمل الدولية يف توعية اجملتمع           أيضاًوسامهت    - ٢٣٧
 عهد لألعمال التجارية مناهض للسخرة، تنص على توقيع عقوبات جتارية ومالية على             ١٠٠االحتفال بأكثر من    

وإضفاء الصبغة الرمسية على عالقات العمل؛ وإعالم العمـال املعرضـني           أرباب العمل الذين ينتهكون احلقوق؛      
ويشمل املوقعون على هذه العهود سالسـل جتاريـة         . للتغرير؛ وتأهيل العمال الناجني؛ وتدابري أخرى ذات صلة       

  .كربى، وجمموعات صناعية ومالية، ورابطات ألرباب العمل، ومنظمات غري حكومية

يف الكونغرس الوطين، ) ٤٣٨/٢٠٠١رقم ( مناقشة مشروع تعديل دستوري حالياًي وعالوة على ذلك، جتر  - ٢٣٨
يدعو إىل انتزاع ملكية األراضي اليت ُيكتشف فيها استغالل عمل السخرة، باإلضافة إىل مشروعي قانونني حيظـران                 

ل السخرة، وحصول   على اإلدارة احلكومية التعاقد مع أشخاص طبيعيني أو كيانات قانونية منخرطة يف استغالل عم             
؛ )١٠٨/٢٠٠٥ ورقـم   ٤٨٧/٢٠٠٣مشروعا القانونني رقم    (هؤالء األشخاص والكيانات على ائتمانات حكومية       

سجل واعتبار استرقاق العمال جرمية شنعاء وبالتايل جرمية ال ُيفرج عن مرتكبها بكفالة وختضع لعقوبة أشد؛ ومنح                 
  .ء أرباب العمل الذين خيِضعون عماهلم لظروف مشاهبة للرق قانونيا بنشر أمسامركزاً أرباب العمل اجلاحنني

 بالصكوك الدولية حلماية الطفل، يتبني اهتمام دولة الربازيل هبذا عمالًوفيما يتعلق بقمع عمل األطفال، و  - ٢٣٩
 طفالاملنتدى الوطين ملنع عمل األطفال والقضاء عليه، وبرنامج القضاء على عمل األاألمر من عدة مبادرات، مثل 

وأنشئت يف عام   . وخريطة املؤشرات املتعلقة بعمل األطفال واملراهقني     الذي ينفَّذ بدعم من منظمة العمل الدولية،        
، تتألف من ممثلني لإلدارة االحتادية، واجملتمع املدين، والعمال وأرباب جلنة وطنية للقضاء على عمل األطفال ٢٠٠٣

، اخلطة الوطنية للقضاء على عمل األطفال ومحاية العمال املراهقني        نة  وقد أعدت اللج  . العمل، واملنظمات الدولية  
ويتمثل أهم ما مييزها من ابتكارات يف دمج الربامج االحتادية القائمة وإدراج مبادرات جديدة تركز على املسائل                 

  .املتعلقة بنوع اجلنس، والعرق، والظروف االقتصادية، ونوع الوظيفة

طفال عن طريق أفرقة التفتيش املتنقلة التابعة ملكاتب العمل اإلقليمية، ويساندها يف حاالت    وينفَّذ قمع عمل األ     - ٢٤٠
ويويل التفتيش األولوية لعمل األطفال القـسري،       . معينة مكاتب النائب العام املعين بالعمالة ووكالء الشرطة االحتادية        

خريطة مؤشـرات عمـل األطفـال       ة، وحتددها   وللبلديات واألنشطة االقتصادية اليت يكثر فيها حدوث هذه املشكل        
  .وعمل األطفال هو اهلدف من عمليات التفتيش الروتينية وعمليات التفتيش اليت تتم بناء على البالغات. واملراهقني
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وقد ساهم تفتيش العمل مسامهة حامسة يف خفض مؤشرات عمل األطفال اليت اخنفضت بشكل ملحوظ                 - ٢٤١
، اخنفض عمل األطفال الذين تتراوح      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢وفيما بني عامي    . ٢٠٠٤عام  منذ أوائل التسعينيات وحىت     

 يف املائة، أي أن عدد الذين كانوا يؤدون عمل األطفال خالل            ٦٠,٩ سنوات بنسبة    ٩ سنوات و  ٥أعمارهم بني   
 ١٥ و٥فترة السنتني هذه اخنفض مبقدار نصف مليون طفل؛ كما اخنفض عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

اإلضافة : املصدر (٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٦,٩ إىل ١٩٩٥يف عام )  ماليني طفل٥,١( يف املائة ١٣,٧٤ من  عاماً
 يف املائة يف استخدام عمل      ٤٧,٥وهكذا حدث اخنفاض بنسبة     ). ٢٠٠٦إىل التقرير العاملي ملنظمة العمل الدويل،       

  .يني األطفال واملراهقني قد توقفوا عن العمل من مال٢,٤ يف تلك الفترة، مما يعين أن )٢٣(األطفال

ويقوم مكتب النائب العام املعين بالعمالة، وهو املسؤول عن التدخل يف الدعاوى القانونية اليت ختتص هبا                  - ٢٤٢
حماكم العمل مىت دعت احلاجة إىل محاية املصلحة العامة، بتوجيه االهتام ألرباب العمل الذين يوظفـون أطفـاال                  

.  واملطالبة بالتعويض عن الضرر املعنوي اجلماعي، وهو يتصرف بصفته املشرف على إنفاذ القـانون               ومراهقني،
، له فروع يف مجيـع الواليـات        مكتب تنسيق وطين ملكافحة عمل األطفال وتنظيم عمل املراهقني        ويشتمل على   

  .الالربازيلية اليت تصاغ فيها بشكل مجاعي سياسات عامة بشأن منع وإلغاء عمل األطف

وباإلضافة إىل التدابري القمعية، تقدم الدولة حوافز لألمهات لتأمني عدم التحاق أطفاهلن البالغني أقل من                 - ٢٤٣
 ملواجهة استخدام عمل األطفال     قسائم املواطنة ، استحدثت الدولة    ١٩٩٦ويف عام   .  بالعمل قبل األوان   عاماً ١٦

، وهي تقدم لألمهات .)الرق، والبحث يف مقالب القمامة، اخل(واملراهقني يف أنشطة تعترب من أسوأ أشكال العمل 
، أعيدت تسمية الربنامج إىل برنامج القضاء على عمل األطفال، وجرى توسـيع             ١٩٩٩ويف عام   . منحة شهرية 

باستثناء املتدربني (نطاقه ليشمل منع أي شكل من أشكال العمل اليت يؤديها القصر دون السادسة عشرة من العمر 
وحتول احلكومة االحتادية أمواال للواليات اليت لديها برامج لإلبقاء على األطفال يف املدارس سـاعات               ). نياحلرفي

 يف املناطق احلضرية    برازيلياً رياالً ٢٥إضافية ولتزويد األسر امللتحقة هبذه الربامج مبنحة شهرية عن كل طفل تبلغ             
توسيع نطاق الربنامج منذ مرحلته األوىل، عندما وجه حنو الواليات  ومت .)٢٤( يف املناطق الريفيةبرازيلياً رياالً ٤٠و

  .اليت لديها كثافة أعلى من األطفال املعرضني ألسوأ أشكال العمل؛ وأصبح يغطي اآلن كافة أحناء البلد

، أنفقـت   ٢٠٠٥ويف عام   .  ريال برازيلي  ٩٣١ ٥٠٠، بلغ جمموع ميزانيات هذه املبادرات       ١٩٩٦ويف عام     - ٢٤٤
على منح دراسية وساعات دراسة إضافية استفاد منـها مليـون   )  باملرفقات ٢١اإلطار   (برازيلياً رياالً ٥٣٣,٣ة  الدول

                                                      

البيانات عن عمل األطفال مستمدة من االستقصاء الوطين بأخذ عينات من األسر املعيشية واستقصاء               )٢٣(
ضيف بصورة منفصلة عدد املراهقني الذين مل يكونوا يعملون أثناء األسـبوع            وأُ. ٢٠٠٤- ٢٠٠١ميزانية األسرة للفترة    

وجتدر اإلشارة إىل أنه قد جرى توسيع نطاق االستقصاء الوطين بأخذ . املعين باالستقصاء ولكنهم كانوا يبحثون عن عمل
يكن يغطي من قبل سوى املنـاطق       مل  (عينات من األسر املعيشية ليشمل املناطق الريفية جبميع واليات املنطقة الشمالية            

ولضمان التوافق مع   . وينتج عن هذا وجود عدد أكرب بكثري من األطفال واملراهقني العاملني          ). الريفية لوالية توكانتينس  
 . استبعدت منه املناطق اليت مل تكن مشمولة من قبل٢٠٠٤السنوات السابقة، أُصدر عدد لعام 

 ١٣: ، تاريخ زيارة املوقع   http://nds,gov.br/programas/programas04.asp: متاح على املوقع التايل    )٢٤(
 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
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تربوية تقـدم خـالل     - وتشكل ساعات العمل اإلضافية حافزا ُيمنح للواليات من أجل متويل أنشطة اجتماعية           . طفل
 مليون طفـل    ١,١ حالياًويستفيد من الربنامج    . طولبرنامج يومي تكميلي، من أجل إبقاء األطفال يف املدارس ملدة أ          

  . ماليني طفل ومراهق٣,٢ هو مساعدة ٢٠٠٦ سنة، واملستهدف لعام ١٦ومراهق عامل تصل أعمارهم إىل 

 اللذين سـيقدم    برنامج القضاء على عمل األطفال، وبرنامج منحة األسرة       ، بدأ إدماج    ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٤٥
، وذلك بغية حتديث الربناجمني وتوسيع نطاق تغطيتها لألطفال واملـراهقني           ١٠ملادة  شرح هلما أثناء التعليق على ا     

التربوية لربنامج القضاء على عمل األطفـال لتـشمل األطفـال           - العاملني، وتوسيع نطاق املبادرات االجتماعية    
الستحقاقات جلميع   عن توسيع نطاق ا    فضالًواملراهقني العاملني ممن يتلقون مساعدات من برنامج منحة األسرة،          

  .األسر املؤهلة للحصول عليها

  ٨املادة 

عمليـات اإلضـراب    ) ١٩٤٥- ١٩٣٧(حظر تشريع العمل املستحدث يف أثناء فترة الدولة اجلديـدة             - ٢٤٦
وحدد أن  ) العاملنيطالب  التصدي مل وقف اإلنتاج مببادرة من أرباب العمل للحصول على تنازالت أو           (واإلغالق  

 مسبق من وزارة العمل اليت تصدر ميثاق النقابة بإذن العمل ال ميكن أن تعمل إال ربابأبطات ورانقابات العمال   
لكل فئة اقتصادية يف منطقة جغرافية ة  واحدنقابةسوى هناك كون يكما حدد أنه ال جيوز أن . أو االحتاد املطلوب

، سواء كانوا النقابة الذين متثلهمع العمال  اإلجباري من مجيالنقابة رسم حتصل، ) مدينة أو واليةمقاطعة أو(بعينها 
  .وأن تستبدل قياداهتاالنقابات  ذلك، ميكن للحكومة أن تتدخل يف شؤون وعالوة على.  الأمأعضاء 

عد بعد انتهاء احلكم العسكري، بعض عناصر اهليكل املتوارث منذ فترة           ، املُ ١٩٨٨غري دستور عام    وقد    - ٢٤٧
، ومسح بتـشكيل مراكـز      النقابات عمل املسبق من وزارة العمل بشأن       اإلذنالرئيس فارجاس، وأوقف اشتراط     

  .للنقابات يسددي ذالاإللزامي  واالشتراك لكل فئة ة واحدتشكيل نقابةن الدستور أكد مبدأ أغري . للنقابات

القاعدة "نقابة واحدة لكل فئة، تفهم احملكمة العليا االحتادية أن          سوى   وجودفيما يتعلق باشتراط عدم     و  - ٢٤٨
 مسبقا من الدولة إذنا وأنه ال جيوز أن يشترط القانون ، مؤسسة حرةة أو النقابية املهنيالرابطةؤكد أن ت ةالدستوري
 املـسؤولة عـن     والعمالةوزارة العمل   أي   –، فيما عدا ما يتعلق بتسجيل النقابة لدى اجلهاز املختص           التنظيمه

، )النقابـات (واحدة لكل فئة، وفيما يتعلق باألطراف األخرى املعنية         اإلشراف على االمتثال الشتراط قيام نقابة       
، اللذين يسمحان، يف خالل الفترة الزمنية املنصوص        ٩/٩٠ و ٥/٩٠ومبوجب أحكام التوجيهني املعياريني رقمي      

 ءاالدعـا يتوجب على اإلدارة العامة أن تلغي التـسجيل إذا رأت أن           وعليها، باالعتراض على تسجيل نقابة ما،       
  ).٢٠٧٩١٠االلتماس االستثنائي رقم " (وجيه

ساهم اشتراط تأسيس نقابة واحدة لكل فئة يف القضاء على النقابات اليت كان بعضها ال حيقق إال متثيال        و  - ٢٤٩
وتشري أرقام وزارة العمـل     . اإللزامية لالنتفاع برسوم النقابة      يف العمل   ومستمرة منشأةضئيال، حيث إهنا كانت     

  .٢٠٠٦يف عام نقابة  ٢٣ ٠٠٠ و١٩٨٨ نقابة يف عام ٨ ٠٠٠أنه كان مثة حوايل   إىلوالعمالة
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 تطبيق حق تكوين النقاباتمن أجل  املتخذة  التدابري-  ألف

 منتدى العمل الوطين، وهو جهـاز ثالثـي         االحتاديةاحلكومة  أنشأت   حلل تفاوضي للنظام احلايل،      سعياً  - ٢٥٠
 ٢٠٠٣ لـسنة    ٤٩٧٦ويكلف املرسوم الرئاسي رقـم      .  والعمال ،العملأرباب  ومكون من ممثلني عن احلكومة،      

عالقـات  الربازيلي ل نظام  ال املنتدى مبهمة تعزيز فهم      أيضاً ٢٠٠٣ لسنة   ١٠٢٩ رقم   GM/MTEواألمر اإلداري   
 قـوانني الصياغة مشاريع مسامهات يف  توفري    عن فضالً بالتشريعات النقابية والعمالية،  سيما ما يتعلق     الوالعمل،  

  . إصالح النقابات والعمل على املستويني الدستوري ودون الدستوريالرامية إىل 

 صـياغة مـشروع تعـديل    بشأن عامني بغية الوصول إىل توافق يف اآلراء   يقرب من اجتمع املنتدى ملا    و  - ٢٥١
زيلي تغـيريا   ري اهليكل النقايب الربا   ، ومشروع قانون العالقات النقابية، الذي غَ      ٢٠٠٥ لسنة   ٣٦٩الدستور رقم   

كما حتقق تقدم ملحوظ يف تطبيق ضمانات أفضل تتعلق         . ٨٧شامال مبا يتفق واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
وبعد هذه التغيريات، جتـري اآلن      .  واإلضراب ، يف التنظيم النقايب، والتفاوض اجلماعي     احلكومينيحبق املوظفني   

  . ١٨٥ و١٥٠ و١٥١ولية أرقام اتفاقيات منظمة العمل الدعلى لتصديق لمناقشات 

احلزمـة   مهم من بـني   ، وهو عنصر    عالقات العمل  ل لس الوطين اجملأعقب اكتمال مهمة املنتدى إنشاء      و  - ٢٥٢
ويتكون اجمللس من مخسة ممثلني عن كـل        . بعيد العمال احتفاال  املعدة  ،  "٢٠٠٦ مايو/أيار حزمة"اسم   ب املعروفة

ـ  حتقيق توافق يف اآلراء بشأن       ويتمثل الغرض منه يف   . العمل احلكومة والعمال وأرباب     - قطاع مشارك    سائل امل
 ة مشكل غرفة -  غرفتان ثنائيتان وللمجلس  . عامةالسياسات  البالوساطة يف الرتاعات بني النقابات ووضع       املتعلقة  

  .من ممثلي العمال واحلكومةأخرى مشكلة و، من ممثلي احلكومة وأرباب العمل

حلركـة  ا طاملا نادت بـه    االحتادات النقابية، وهو مطلب      ضفيت الصبغة القانونية على   أُويف الوقت ذاته،      - ٢٥٣
ومينح االعتراف القـانوين هبـذه      . بشأهناتوصيات   منظمة العمل الدولية  اليت أصدرت    املواضيع أحد   ، وكان النقابية

جملس املداوالت التابع ، مثل اجلامعة العامة اهليئاتالكيانات ملمثليها دعما قضائيا للتفاوض مع احلكومة واملشاركة يف 
وختضع املشاركة يف اجملـالس العامـة       . لضمان الوقت املقضي يف اخلدمة    األمناء   جملس و ،لصندوق مساعدة العمال  

  مما ال يقل عن مائة نقابة موزعة على األقـاليم اخلمـسة للدولـة؛              مكونة  تكون العضوية   أن  ) ١: (للشروط التالية 
مخسة قطاعات أعضاء ميثلون لنقابات ل أن يكون) ٣(ون نقابة يف ثالث من تلك املناطق؛ ي عشرأن ميثل االحتاد) ٢(و

يف املائة  ١٠ للمجلس حبد أدىن التابعةالنقابات إىل العمال انضمام تكون نسبة أن ) ٤(وأنشطة اقتصادية على األقل؛ 
 اجلامعـة النقابية يف اجملالس واألجهـزة      وبإجياز، تصبح مشاركة مئات االحتادات      . من العمال على مستوى الدولة    

  . ضمانا ملزيد من الدميقراطية يف عمليات صنع القرار بالبلديشكل مما - موضوعية ومرتبطة بتمثيل النقابة 

 احلدود القانونية ملمارسته، ٧٧٨٣/٨٩وحيدد القانون  . احلق يف اإلضراب   متاماً االحتادي الدستور   ويكفل  - ٢٥٤
ما كما ينص على مواصلة اخلدمات األساسية لتلبية .  واإلخطار املسبق ألرباب العملموميةلعمثل موافقة اجلمعية ا

 وشيك ببقاء السكان ، انطوت على خطر االحتياجات اليت إذا مل تلبَّأياحتياجات اجملتمع، ال حيتمل التأجيل من 
االحتفاظ بفرق ملنع تسبب حاالت وقد نصت االتفاقات املربمة بني أرباب العمل والعمال على . وصحتهم وأمنهم

اإلضراب يف تلف ال ميكن إصالحه للممتلكات واآلالت واملعدات وللتمكني من االستئناف الفوري للعمل حينما               



E/C.12/BRA/2 
Page 56 

 

 حمـاكم   إىل املتصلة باإلضراب رتاعات  ال للعمال إحالة   حمامي املساعدة القضائية    مكتب ويتوىل. ينتهي اإلضراب 
  .ألساسيةالعمل لضمان مواصلة األنشطة ا

)  سـابعاً  ،٣٧املـادة   ( يف اإلضراب    اخلدمة املدنية العموميني   موظفيق  حب أيضاً االحتادييقر الدستور   و  - ٢٥٥
القاعدة القانونية  عدم وجود   ظل  ويف  . مل يصدر بعدُ   قانون تكميلي    يف املنصوص عليها    الضوابط والقيود مبوجب  
حق "أن دعوى ت احملكمة العليا االحتادية ممارسة هذا احلق بوقد عارض.  حتدث اختالفات بني احملاكم الوطنيةهذه،

، االحتادي من الدستور     سابعاً - ٣٧  املادة   يف احملدد    القانوين  اكتمال املعيار  يستلزماملوظفني املدنيني يف اإلضراب     
حالة اسـت  . يف اإلضراب  موظفي اخلدمة املدنية   ممارسة حق    ضوابط وقيود عن طريق إصدار قانون تكميلي حيدد       

  .)٢٥(" بالقياس٧٧٨٣/٨٩لقانون اتطبيق 

اليت  حتقيقات الشرطة والقضايا القانونية إىل باإلضافة قادة النقاباتتزايد عدد الشكاوى املتعلقة باغتيال و  - ٢٥٦
 ألنشطة النقابية يف كثري من واليـات االحتـاد،        ل جترمي    أهنا تنطوي على   ل،ا املمثلة للعم  األجهزة، يف رأى    ُيعتقد
  .السلطات الثالثاملوظفني احلكوميني العاملني يف  التدخل العاجل من يتطلبو يف إثارة القلق، يتسبب

  ٩املادة 

 االجتماعي اخلاص هبا مبا يتفق الضمان، وضعت الربازيل نظام ١٩٨٨ لعام االحتادي الدستور صدوربعد   - ٢٥٧
 ملا هو متعـارف     وفقاً يعين   وهذا،  ١٩٥٢ة   لسن ١٠٢ يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        الواردةمع التوصيات   

احلماية االجتماعية املقدمة من اجملتمع ألعضائه من خالل سلسلة من اإلجراءات العامـة ضـد احلرمـان               "،  عليه
صابة العمل   إ ملرض أو األمومة أو   ا يف حالة  بشدة قلت مكاسبهم أو    اليت لوالها الختفت  االقتصادي واالجتماعي   

  ." الرعاية الطبية ودعم األسر املعيلة عنفضالًاملوت،  كرب السن أو لبطالة أو العجز أوأو املرض املهين أو ا

 الرئيسيةصراحة بعض املبادئ    ، واعتمد    أعاله  املذكور  النظام الربازيلي ضمنيا املفهوم    اعتمدوبناء عليه،     - ٢٥٨
التغطيـة واملـساعدة    ) ١: (الصحة و والرعاية لضمان االجتماعي اليت ينبغي أن حتكم مجيع السياسات املتعلقة با       

                                                      

وباملثـل، قررت احملكمـة فيما يتصل بالدعوى املباشرة بعدم الدستورية         . ٤٨٥األمر الزجري رقم     )٢٥(
 دستوري قانون الوالية الذي ينص على الفصل العاجل للموظف املدين يف أثناء فترة التعيني               ال يعد غري  " أنه   ٣٢٣٥رقم  

فحق املوظفني املدنيني يف اإلضراب مل ينظَّم بعُد، ومن . التجرييب بسبب مشاركته يف تعطيل اخلدمات عن طريق اإلضراب
ـ ".  سابعاً من الدستـور االحتادي    -  ٣٧مث ال تنطبـق املادة       RMS(درت حمكمـة العمـل العليا قراراً مماثالً وقد أص

ـ         ): "٨٨١١رقم     در القانون التكميلـي الـذي تـشترطه    تظل عمليات إضراب املوظفني املدنيني غري قانونية ما مل يص
ومن ناحية أخرى، فإن موقف قاضي احملكمة العليا االحتادية ماركو أوريليو           ".  سابعاً من الدستور االحتادي    -  ٣٧املادة  

إن كون احلق يف اإلضراب، الذي : "يلو يلخص تفكري املستشارين الذي يقر مبمارسة املوظفني املدنني للحق يف اإلضرابم
يكفله الدستور للموظفني العموميني، مل ينظَّم بعُد ال ينبغي منحه قوة حامسة، على الرغم من مرور عشر سنوات علـى                    

ذلك، ليس غياب احلق هو القائم بل غياب التوجيهـات الالزمـة     وحىت حيدث   . ١٩٨٨صدور الدستور االحتادي لعام     
إن عدم دفع مرتبات املضربني يشكل استخداما هائال للقوة، يف خمالفة ملبدأ املعقولية، يتجاهل كرامة العمال،                . لتشكيله

  )" SS 2061. (وحيول دون التمتع حبق مكفول دستورياً
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إمكانية اإلنقاص عدم ) ٣(و الريفية واحلضرية؛ بني االستحقاقات املقدمة للمناطقتكافؤ ال والتوحيد) ٢(و؛ للجميع
الطابع ) ٥(وي؛  االجتماع  للضمان )مستقلة (ميزانيةتنوع قاعدة التمويل يف شكل      ) ٤(و؛  االستحقاقات قيمة   من

  ).والرعايةالصحة و االجتماعي، الضمان(االجتماعي الفرعية الضمان  لنظمالدميقراطي 

 املعرضني تقدمي احلماية االجتماعية لألفراد إىل على أساس تلك املبادئ املنفذةتسعى السياسة االجتماعية و  - ٢٥٩
 ؛باشتراكات اجتماعي   ضمان مبوجب نظام    بأسلوب حمدد وتتم مساعدة هؤالء األفراد     . خلطر اجتماعي وعائالهتم  

؛ وخدمة صحية موحدة على دفع اشتراكات القادرة موجه للقطاعات األكثر فقرا غري جماين ةاجتماعيرعاية نظام و
  .)١٢ على املادة التعليقاتانظر  (جمانية

 االجتماعي املنفصلة   الضمان نظميتكون األول من    .  ثالثة فروع  باشتراكات االجتماعي   الضماننظام  ول  - ٢٦٠
 الضمانويشمل النظام الفرعي الثاين     . )٢٦(اتوالبلدي مستويات االحتاد الواليات     جليش على للموظفني املدنيني وا  

 القطـاع   عن طريـق  لمؤمن عليهم   ل تكميلية   استحقاقات تقدمي   إىلاالجتماعي التكميلي الطوعي، الذي يهدف      
ي التكميلي  االجتماعالضمان بتأسيس   ٤٧/٢٠٠٥ رقم و ٤١/٢٠٠٣ويسمح التعديالن الدستوريان رقم     . اخلاص

 الـضمان  املغطى بنظام    اإللزامياالجتماعي  الضمان  أما النظام الفرعي الثالث فهو      . أيضاً العامالطوعي للقطاع   
  . االجتماعي الوطين الضمان معهد الذي يديرهاالجتماعي العام 

الزراعة األسرية  جب نظام   مبوال الريفيني   العممتباينة تطبَّق على     مبعايري    العام االجتماعي الضمانيسمح نظام   و  - ٢٦١
 على اإلنتاج االشتراكات يتوقف  حتديد من أشكال   شكالً املتباينةهذه املعاملة   وتعتمد  ). ماملؤمن عليه ال الريفيون   العم(

ومعـايري  مدة اشتراك الفرد وعمره،     بدال من   العمل يف الزراعة األسرية     إثبات وقت   و،  )املدفوع من املشتري  (ق  املسوَّ
وتشمل هذه الفئة الزوج    . املطبقة على املؤمَّن عليهم يف املناطق احلضرية      عايري  امل عن   خمتلفة ستحقاقاتللحصول على اال  

كما تشمل هذه الفئـة     .  يف نشاط ريفي   األسرة الذين يعملون مع     ةالرفقاء واألطفال فوق السادسة عشر    والزوجة،   أو
  .الذين ينخرطون يف أنشطة ريفية همأسرو الكويلومبو وأفراد مجاعة، واهلنود، احلرفينيالصيادين 

كما جينيهـا   ال جينون دخوهلم    الزراعة األسرية    يف ظل نظام     املزارعني أن   هويربر هذه االختالفات    وما    - ٢٦٢
 صلة   لعدم وجود  نظراًو.  الشهري مرتبهم من خالل    ة دوري القادرين على تسديد اشتراكاهتم بصورة    عمال احلضر   

املـرض، أو   أو   عند الوفـاة،  عاش  ، أو امل  بالتقاعداملتعلق   االستحقاقن تقرير قيمة    فإلربط االشتراكات،   تقليدية  
  . لألجور األدىنللحد مكافئة الثابتةاملنطقي الذي تكون قيمته ام  يتبع النموذج العاألمومة

قطاعات ألكثر ال ه   ويوجَّ ، على مبدأ اإلدارة الالمركزية    بدون اشتراكات  ة االجتماعي عايةيقوم نظام الر  و  - ٢٦٣
، مبا املعوقني وواملسننييقدم النظام سلسلة من اخلدمات املستهدفة لألطفال واملراهقني و.  اجملتمع الربازيلييفضعفا 

رياض األطفال، واملالجـئ ضـمن      واخلدمات االجتماعية،   و،   النهارية  الرعاية ومراكز،  الرعاية املرتلية يف ذلك   
،  األطفالعملبرنامج القضاء على  برامج حتويل الدخل، مثل ةاعي االجتمعايةكما يشمل نظام الر. خدمات أخرى

                                                      

وميكن مساعدة املوظفني   . ي بالنسبة للحكومة االحتادية   نظام الضمان االجتماعي املنفصل نظام اختيار      )٢٦(
املدنيني يف املستويات احلكومية الذين ليس لديهم نظام للضمان االجتماعي مبوجب نفس القواعد املطبقة يف نظام الضمان 

  .االجتماعي العام
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 الذين يضعهم دخلهم حتت     املعوقني و للمسنني، املوجه    املستمر االستحقاقوبرنامج  ،  ٦املادة  إطار   يف   إليهاملشار  
  .خط العوز

خرى اليت هي جزء  السياسات األإىل، باإلضافة ةاالجتماعيالرعاية االجتماعي ونظام الضمان يقدم نظام و  - ٢٦٤
 املتعلقة  الفعالةاملساعدة  :  يف النواحي العديدة اليت يغطيها هذا التقرير       استحقاقاتاالجتماعي،  الضمان  من نظام   
 املدفوعة االستحقاقات تناول وسيجري. ، والناجني، وإصابة العمل، واألسرةوالعجز، واملسنني، واألمومةباملرض، 

  .وطين يف كل جمال يف الفقرات التالية االجتماعي الالضمانمبوجب معهد 

الفـرد   يعـين أن اسـتحقاق        وهذا .نظام مدفوع االشتراكات   االجتماعي يف الربازيل     الضماننظام  إن    - ٢٦٥
 التغطيـة   تشملوهكذا،  .  أن يساهم حبصة من دخله طوال حياته       عليه يفرض يف ظل هذا النظام،      لالستحقاقات

).  باملرفقات ٢٠ و ١٩الشكالن  (القانون  يف  روط األهلية املنصوص عليها     ، بشرط أن يفي املؤمن عليه بش      اجلميع
غري املتمتعني باحلماية نسبة غري أن . يةاالجتماعماية احل عدد غري املتمتعني بزاد، ٢٠٠٢و ١٩٩٢ ما بني عاميفيو

  .املتمتعني هبانسبة وارتفعت ، ٢٠٠٢ عام اعتبارا مناخنفضت االجتماعية قد 

 يف املائة من النـاتج      ٧,٥٠االجتماعي  الضمان   استحقاقات، بلغت نسبة اإلنفاق على      ٢٠٠٥يف عام   و  - ٢٦٦
 يف املائة من النـاتج      ٥,٥٧ نسبةاملكافئة ل باملتحصالت الصافية   ، مقارنة   ) باملرفقات ٣٤اجلدول  (اإلمجايل  احمللي  
 رئيـسيان ن  اومثة سـبب  .  اإلمجايل لي يف املائة من الناتج احمل     ١,٩٣ نسبةمما يتطلب متويال مكافئا ل     ، اإلمجايل احمللي

 بدورها اليت تأثرتالعوامل الدميغرافية يف العقد األخري، بهذا النمو مباشرة ويرتبط . الرتفاع االحتياج إىل التمويل
مـن   املـسنني  يف عدد زيادة  ما يقترن به من     واملتوقع  ارتفاع العمر   ) ٢(اخنفاض معدل املواليد و   ) ١: (بظاهرتني

، بلغ ٢٠٠٤  عام للنساء؛ ويف٦٨,٦ للرجال وعاماً ٦٤,٥املتوقع ، بلغ العمر ٢٠٠٠يف عام و. ازيلينيالسكان الرب
 يف  ٣,٢اخنفض معدل املواليد مـن      ومن ناحية أخرى،    ).  باملرفقات ٢١الشكل  ( للنساء   ٧١,٧ للرجال و  ٦٧,٩

ويرتبط العامل الثاين بسياسة تعديل ). قات باملرف٢٢الشكل ( يف املائة يف العقد احلايل ٢,٠ إىلاملائة يف الثمانينيات 
 يف املائـة مـن      ٦٥,٧البالغة  و،  املعادلة للحد األدىن لألجور    فيما يتعلق باالستحقاقات     ال سيما و،  االستحقاقات

وقد جتاوزت التعديالت التـضخم، وبالتـايل       . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  االستحقاقات املدفوعة يف     جمموع
، حقق متوسط قيمة استحقاقات     ٢٠٠٥ و ١٩٩٨عامي  ما بني   فيو.  الشرائية ونوعية احلياة   تزايدت قدرة املنتفعني  

  حنو، دفع النظام٢٠٠٥ويف عام ).  باملرفقات٢٣الشكل ( يف املائة ١٦,٢االجتماعي زيادة حقيقية بلغت الضمان 
 ملـسامهة   ئيـسي الرشكل  ال وهذا هو ي،  االجتماع الضمان  يف املتوسط من استحقاقات     مليون استحقاق  ٢٣,٥

  ). باملرفقات٢٢اإلطار ( الفقر وعدم تكافؤ الدخول يف االقتصاد الربازيلي يف مكافحةلسياسات االجتماعية ا

   االجتماعيضمان احلق يف الإلعمالاإلجراءات املتخذة  - ألف 

 نيلموظفلعي  االجتماالضمانهذا التقرير هو إصالح نظام اليت يشملها  يف الفترة تشريعيكان أهم تغيري   - ٢٦٧
التعـديل الدسـتوري     (٢٠٠٥كمل يف عـام     ، املُ )٤١/٢٠٠٣التعديل الدستوري رقم     (٢٠٠٣ يف عام    نياملدني
ـ وبني قواعـد     ني املدني ني االجتماعي للموظف  ضمانقواعد ال بني  قرب هذا اإلصالح    قد  و). ٤٧/٢٠٠٥  ضمانال

: ما يلي ٤١/٢٠٠٣ التعديل الدستوري رقم االيت أدخله التغيريات  أهموكانت. االجتماعي لعمال القطاع اخلاص
لتقاعدية  ا اتمعاشحد أقصى لل  وضع  و املوظفني املدنيني وقضاة احملكمة العليا االحتادية؛        ألجور حد أقصى وضع  
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احلد  يعادل،  )٢٠٠٤ يناير/من كانون الثاين    اعتبارا  (اإلصالح  صدور  خلدمة املدنية بعد    إىل ا لموظفني املنضمني   ل
 خيـار صـندوق     إتاحةالقطاع اخلاص، مع    ني ب عامللل االجتماعي   ضماندفوعة بنظام ال  قاقات امل األقصى لالستح 

املتقاعدين وأصـحاب املعاشـات     نظام الشتراك    وإنشاء؛  الذي مل يتم تنظيمه بعدُ    تكميلي  الي  االجتماع الضمان
 املـؤهلني  املوظفني املدنيني     نظام حوافز  اعتمادمنفصلة؛ و نظم  تضامين لتمويل   الي  التقاعدية يف الضمان االجتماع   

 إنشاء نظـام    يةمكانإ جتديدات مثل    ٤٧استحدث التعديل الدستوري رقم     و. للتقاعد ليبقوا يف العمل مدة أطول     
يعملون من  نخفض ومن ليس لديهم دخل شخصي أو        املدخل  من ذوي ال   للعمال   وجامع اجتماعي خاص    ضمان

  .للمعوقني خمتلفة شروط ومعايري اعتماد؛ ومسح بيف املنازل

وتقـدم  .  احلقـوق احملـددة    إلعمال االجتماعي احملددة، مثة برامج عديدة       الضمانفيما يتعلق جبوانب    و  - ٢٦٨
 يف حالة وُيمنح هذا االستحقاق األخري.  املرض وإصابة العملاستحقاق يف حالة املرض من خالل الفعالةاملساعدة 

مجيع أنواع  ا االستحقاق عن    منح هذ ُيو. ن عليه وبيئة عمله    بوظيفة املؤم  تتعلق العمل ألسباب    عناملؤقت  العجز  
تطلـب  ي، بينمـا ال     اشـتراكاً  ١٢ استحقاقات املرض، يتعني أن يكون العامل قد دفع          وللحصول على . العجز

 إثباتـاً وللحصول على االستحقاقات، يتعني أن يقدم املؤمن عليه         .  سابقة عملية دفع  أي إصابة العمل    استحقاق
  . املؤقت ومدتهالعجزدد حي طيب جيريه فريق وأن خيضع لفحص  املسددةباالشتراكات

 ٢٠٠٠ يما بني عام  فيف. شهدت السنوات األخرية زيادة ملحوظة يف عدد استحقاقات املرض املمنوحة         وقد    - ٢٦٩
ويف عـام   ).  باملرفقات ٢٣إلطار  ا( يف املائة يف استحقاقات املرض اجلديدة        ١٤٣ ة بنسب  زيادة حدثت،  ٢٠٠٥و

  مليون ١,٨٦ إىل، ارتفع هذا العدد     ٢٠٠٥  عام رض؛ ويف امل استحقاقا من استحقاقات   ٧٦٦ ٩٠٠نح  ، مُ ٢٠٠٠
، ٢٠٠٥  عام يفُدفعت استحقاقاً ١ ٤٩٢ ٠٠٠ يف مقابل، استحقاقاً ٤٩٢ ٠٠٠فع ، ُد٢٠٠٠يف عام . استحقاق

  ). باملرفقات٢٢ اإلطار( يف املائة ٢٠٣ وهذا ميثل زيادة بنسبة

ملـدة  احلصول على استحقاق األمومة     ملرأة  ا ومن حق .  لألمومة  يف شكل مرتب   األمومة استحقاق منح ويُ - ٢٧٠
وحىت ذلك احلني، . األمومة استحقاق، مت التوسع يف تغطية ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ يما بني عامفيو. يوماً ١٢٠ إىلتصل 

خادمات أن  من  رغم  بالو.  لالقتصاد الرمسيالقطاع  العامالت يف   سوى السيدات   ذلك االستحقاق   مل حتصل على    
، وهو موقف بدأ يف الـتغري       دائماًإهنن مل ميارسن هذا احلق      ف،  التمتع بذلك االستحقاق  لريفيات حيق هلن    املنازل وا 

يسددن اشـتراكات   نساء الاليت   أصبح هذا احلق ُيمنح لل    ،  ٢٠٠٠وبدءا من عام    .  األعوام اخلمسة املاضية   خالل
علـى عـدد    ،  ٢٠٠٠ املناطق الريفية يف عام      ، جرت يف  لة توعية باحلقوق  محأثرت   ذلك،   وباإلضافة إىل . فردية

 أنه، بدءا   إىلومع ذلك، فيما يتعلق بالتغطية املوسعة، جتدر اإلشارة         .  املدفوعة للمؤمن عليهن   األمومةاستحقاقات  
، يومـاً  ١٢٠و ٣٠ تتـراوح بـني     أمومةجازة  إ يستحققن  ألطفال ، أصبحت األمهات املتبنيات   ٢٠٠٢عام  من  

  .  أال يتجاوز عمر الطفل املتبىن مثانية أعوامشريطة على عمر الطفل، ويتوقف هذا

ـ  الرعايـة  االجتماعي و  لضمانلمسنني استحقاقات ا  املقدمة ل ساعدة  املتشمل  و  - ٢٧١ تتكـون  و. ة االجتماعي
، ك يف الربنـامج   االشترا طول مدة    إىل العمر و  إىل استنادا   يةالتقاعداملعاشات   االجتماعي من    لضماناستحقاقات ا 

وخيضع التقاعد القائم   . فئة املسنني  ل  املستمر االستحقاق من برنامج    ةاالجتماعيعاية  بينما تتكون استحقاقات الر   
للتقاعد عند   عمال احلضر مؤهلني     إذ ُيصبح . يف املناطق احلضرية والريفية لقواعد خمتلفة     القانونية  السن  بلوغ  على  

ويف . عامـاً  ١٥ من سنوات االشتراك يف الربنامج يبلغ     د أدىن   حب رهناً،  عاماً ٦٠ والنساء   عاماً ٦٥بلوغ الرجال   
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الذي  رتب يف املائة من امل٧٠  التقاعدي يعادل املعاشاالشتراك يف الربنامج،ذلك احلد األدىن من فترة استيفاء حالة 
 سن التقاعد   على أال يتجاوز   جل املؤمن عليه التقاعد،   أميكن رفع هذه النسبة، إذا      و. الشتراك على أساسه   ا ُحدد

. عاماً ٥٥  عندما يبلغن  والنساء من العمر    عاماً ٦٠ عندما يبلغ أما يف املناطق الريفية، فيتقاعد الرجال       . اإللزامي
وللتأهل للتقاعد  .  يف البيئة الريفية عنه يف املناطق احلضرية       الذي يقل ،  العمر املتوقع ر اختالف السن باختالف     ويربَّ

وتبلغ قيمة االستحقاق   لنشاط الريفي،   ل ممارستهم   ما يثبت  أن يقدموا سوى    ني املتقدم ليس على لريفية،  يف البيئة ا  
 االستحقاقات  إىلبالنظر  و).  معادل للحد األدىن لألجور    مرتب واحد  (ةاالجتماعيعاية  لرألدىن الستحقاق ا  د ا احل

 يف  ١٩حدوث زيادة بنسبة    ظ  ، يالحَ رجعيا شهرا م  ديسمرب من كل عام   /كانون األول  وباختاذ ،احلضرية والريفية 
  .٢٠٠٥ و٢٠٠٠ يما بني عامفي لبلوغ السن القانونية التقاعد حاالتاملائة يف عدد 

، ألن   القانونية السنبلوغ   القائم على    يالتقاعداملعاش   استحقاقمنح  إىل  جتاه  اال ، تصاعد يف التسعينيات و  - ٢٧٢
لدسـتور  ، اليت أُدخلت علـى ا      االجتماعي للبيئة الريفية   الضماننظام  يف  لتغيريات  ل جٍو ونض تلك كانت فترة تنظيمٍ   

، علـى   ١٩٩٢ويف عام   . هبذا االستحقاق لتغطية  للتوسع يف ا   يهو العامل الرئيس  كان هذا   ، و ١٩٨٨لعام  االحتادي  
يف ، حقاقاست ماليني ٤ جرى تسديدسبيل املثال، حني بدأ دفع استحقاقات املناطق الريفية مبوجب التشريع اجلديد، 

يف القانونية السن  بلوغ   التقاعد القائم على     وتسود حاالت  .)٢٧(٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  يف   ماليني ٧,٣ مقابل
، ٢٠٠٥ ديـسمرب /يف كانون األول  إمجايل املعاشات التقاعدية القائمة على بلوغ السن القانونية         فمن  : البيئة الريفية 

يف  االجتمـاعي    ومع دمج الـضمان   .  الريف يفتقاعد  حالة   ماليني ٤,٦ماليني حالة، حدثت     ٦,٧ والبالغ عددها 
 القانونية تبعت الدينامية  السن  بلوغ  الزيادة يف عدد حاالت التقاعد القائم على        فإن   املناطق الريفية يف نظام التقاعد،    

  .ائة يف امل١٠,٥، ارتفع عدد االستحقاقات املمنوحة بنسبة ٢٠٠٥ و٢٠٠٠عامي ما بني فيو. الدميغرافية

 االسـتحقاق برنـامج   (لمسنني  ل املستمر   االستحقاقيحمي املسنني مبنح    ف ة،االجتماعيعاية  نظام الر أما    - ٢٧٣
. الدخل الشهري مدى احليـاة    حل حمل   ي ل ١٩٩٦يف عام   االستحقاق   ا هذ وقد اسُتحدث ). املستمر، فئة املسنني  

 املستمر مبوجـب    ُنظم االستحقاق  حىت   منحوكان يُ  ، يف السبعينيات  وكان هذا االستحقاق األخري قد اسُتحدث     
 للمعوقني أو   أكثر أو   عاماً ٧٠لألفراد البالغني   وكان هذا االستحقاق ُيدفع     .  األساسي ةاالجتماعيالرعاية  قانون  

يف الـضمان   علـى األقـل      اشتراكاً ١٢ قد سددوا    املتقدمونوكان حصريا نسبيا، حيث كان يتعني أن يكون         
يف االقتصاد  اليت مل تسبق هلا املشاركة      ضعفا  الفئات   من هذا الشرط أكثر      تواستثني. هتمي يف أثناء حيا   االجتماع
  .احلد األدىن لألجور فحسب نصف يبلغ ذلك، كان االستحقاق إىلباإلضافة و. الرمسي

لكنه ، و اً مالي اشتراكاًشترط  يوال  مساو للحد األدىن لألجور،      مرتب واحد    االستحقاق املستمر عادل  وي  - ٢٧٤
 للرعايـة   مانة الوطنيـة  األ وتتوىل تنسيقه . لألجوردىن  األ ربع احلد  دخل أقل من     ملن حيصلون على  وجهة فقط   م

ولدى تطبيق  . ة االجتماعي عايةلر ل صندوق الوطين ال وميوله،  ة االجتماعي عايةلر ل عهد الوطين امل وينفذه،  ةياالجتماع
خفضت إ  مث،  عاماً ٧٠ بله  القانونية   السن   حتددت،  هذا االستحقاق  ومع استحداث  . ١٩٩٨يف عام    عاماً ٦٧ىل  ُ 

االجتاه املتصاعد يف عدد االستحقاقات     القانونية  سن  ال ختفيضويفسر  . ٦٥بالقانونية  سن  ال حتددت،  قانون املسنني 
                                                      

تمـاعي  االجالـضمان   استحقاقات  بلغ إمجايل    يف حني ،  الرعاية االجتماعية استحقاقات  يشمل ذلك    )٢٧(
  .ماليني ٧,١وحدها 
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 قـانون   ، حني دخل  ٢٠٠٤؛ ويف عام     استحقاق ١٠٧ ٥٠٠ جمموعها، بلغ   ٢٠٠٠ففي عام   : املستمرة املمنوحة 
 .١٨٥ ٠٠٠ جمموع االسـتحقاقات  ، بلغ   ٢٠٠٥يف عام   و. لمسننيل استحقاق ٣١٧ ٠٠٠نح  يذ، مُ  حيز التنف  املسنني

الفئات اليت تعيش يف  فيما يتعلق بتغطية كبرياً املستمر تقدما لالستحقاق الدنيا السن القانونية التغيري يف وقد شكل
لمسنني، بتكلفة  ل تحقاق مستمر اس مليون   ٢,٢٧ما جمموعه   فع  ، دُ ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول ويف  . فقر مدقع 

وال يزال هناك جمال لتوسيع تغطية االستحقاق املستمر، حيث إنـه،           .  مليون ريال برازيلي   ٣٦٥,٤شهرية بلغت   
يقـل   من العمر    ٦٥لشخص ممن جتاوزا ا    ١٥٠ ٠٠٠ حنو فإناملعيشية،   لالستقصاء الوطين لعينة من األسر       وفقاً

  .استحقاقات أي يتلقون الو احلد األدىن لألجور ربععن دخلهم 

والتقاعد القائم  )  مالية اشتراكاتدفع  فيه  ال يشترط   الذي  (لمسنني  لهدف االستحقاق املستمر املقدم     وي  - ٢٧٥
 يف العمل يف ة املنقضياملدةالعمال دليال على عنه  أن يقدم  جيبالذي  (يف املناطق الريفية    القانونية  السن  بلوغ  على  

 تسويق إىل يستند، االشتراك عليه شكل آخر من دة االشتراك يف الربنامج، والذي ينطبقمالزراعة األسرية بدال من 
 رفع الفقر عن نسبة     إىل،  ا مساويا للحد األدىن لألجور     واحد ا، وكالمها يكافئان مرتب   )جدنتاجهم الريفي، إن وُ   إ

 يف املائة ٣٠فإن ، ة األسر املعيشي لعينة منالوطين لالستقصاء وفقاً، ٢٠٠٤ويف عام .  من السكان الربازيلينيكبرية
 ٤٢,١ىل إريتفع  سوكان هذا الرقم    . حتت خط الفقر  كانت تعيش   نة عن دخلها،    من األسر املعيشية الربازيلية املعلِ    

 واالستحقاق املستمر، مما يعين أن هذه االستحقاقات قللت مستوى          ة االجتماعي عاية الر مدفوعاتيف املائة، لوال    
).  باملرفقـات ٢٤لـشكل  ا( مليون شخص ارتفعوا عن خط الفقر ٢٠,٤ أن قطة مئوية، أي ن١١,٥الفقر بنسبة   

ـ ولوال؛  األصغر سنا  أن خط الفقر بني املسنني أقل بكثري منه بني           أيضاًويالحظ    االجتمـاعي،  ضمان حتويالت ال
انتشال الناس مـن     يف   رباحلد األدىن لألجو  يساعد ربط االستحقاقات    و. كبرياً  الفقر بني املسنني ارتفاعاً    الرتفع
  .  معدل التضخمبنسبة أعلى من سنويا يعدَّل احلد األدىن لألجور ألن الفقر

املخاطر  بالتحديدال يغطي هذا النوع من املعاش       و. مدة االشتراك  قائم على     تقاعدي معاش أيضاًيوجد  و  - ٢٧٦
 األخرى املتصلة خاطرامل وليس بالسن أو   املسامهة مبدة معيار األهلية يرتبط     حيث إن االجتماعي،   بالضمان   ةاملتصل

والذين انضموا للنظام    يف حالة األفراد املتمتعني بتغطية       تناسبياً أو   كامالًاملعاش   يكون   وقد. يبالضمان االجتماع 
اشـترك يف هـذا   والستحقاق املعاش الكامل، يتعني أن يثبت العامل أنه      . ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ١٦قبل  

والسـتحقاق  . للنـساء بالنسبة   عاماً ٣٠مدة االشتراك كون  ت، بينما يشترط أن     عاماً ٣٥تقل عن   ملدة ال   النظام  
ارتفع عدد  قد  و. واحلد األدىن للسن   االشتراك يف النظام   مدة: املعاش اجلزئي، يتعني على العامل أن يفي مبعيارين       

 ٢٢ اإلطـار  ()٢٨(٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ي  ما بني عـام   في يف املائة    ١٠ إىل االشتراك مدةحاالت التقاعد القائم على     
 مـدة ، حل التقاعد القائم علـى       ١٩٩٨ عام    اليت جرت يف    االجتماعي الضمان إصالح    عملية منذو). باملرفقات
  .عامل الضمان االجتماعيلخيضع أصبح  و، اخلدمةمدة حمل التقاعد القائم على االشتراك

 للمعاشات  األولية معادلة حلساب القيمة     ، ويتمثل يف  ١٩٩٩ يف عام    عامل الضمان االجتماعي  حدث  اسُت  - ٢٧٧
العمـر  وملتقدم  ا  خدمة  مدة احلسبانويأخذ يف   .  املتقاعد  الختيار وفقاً اخلدمة أو السن،     مدة إىل التقاعدية استنادا 

وكان . ٢٠٠٤يف عام   كامال إال    ومل يصبح وكان تطبيقه تدرجييا،    . إذا ظل ناشطا   عالوة املتوقع، ومينح املستحق  
                                                      

  .ديسمرب من كل عام هو الشهر املرجعي/كانون األول )٢٨(
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ذا العامل، ارتفع متوسط سن التقاعد      األخذ هب ومنذ  .  يف هذا  جنح وقد   ،و رفع متوسط سن التقاعد     ه الغرض منه 
 إىل ٢٧,٥ من االشتراك مدة   وزادت. عاماً ٥٦,٩ إىل ٥٤,٣ والرجال من    عاماً ٥٢,٢ إىل ٤٩,٧لدى املرأة من    

  . للرجال عاماً ٣٣,٨ إىل ٣٢,٧ للنساء ومن عاماً ٢٨,٧

رأى جلنة طبية تابعة للمعهـد      ل أو املرض،    عدم القدرة على العمل   لعجز، يف حالة    سبب ا بخيضع التقاعد     - ٢٧٨
وطبقا لإلجراء . إلعفائه من وظيفتهلي أو جزئي عجز كاالجتماعي تؤكد أن املؤمن عليه يعاين من ضمان الوطين لل

 إذا مل يستطع بعدها     بسبب العجز ش   معا إىل املرض، مث يتغري     إىل تقاعديا استنادا  ا معاش أوالاملعتاد، يتلقى العامل    
  .أن يستأنف العمل

ارتفع عـدد   وقد  . ١٩٩٦ يف عام    الذي اسُتحدث  للمعوقني ةيعاية االجتماع رال استحقاق أيضاًوجد  وي  - ٢٧٩
والستحقاقه، يتعني  . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ يما بني عام  في يف املائة    ٢٢,٨ بنسبة   لذلك االستحقاق األشخاص املتلقني   

 كـل عـامني     ويعاد النظر . إعاقتهدليال على   وأن يقدم   ربع احلد األدىن لألجور،      يقل عن    أن يكون للفرد دخل   
وتتمثل عملية إعادة النظـر هـذه يف        .  ال تزال قائمة   االستحقاق بسببها ما إذا كانت الظروف املمنوح       لتحديد

  .زيارات مرتلية بواسطة نوخرباء طبيون و اجتماعيتقييمات جيريها أخصائيون

 ١٩٩٦ يما بني عـام   فيوحدثت الذروة   . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ يما بني عام  فياستقرت وترية الطلبات    قد  و  - ٢٨٠
 االستحقاق احلق يف    أصبح، حني بدأ منح االستحقاق املستمر على أساس تعريف جديد لإلعاقة، حيث             ١٩٩٧و

  .اشتراك مايل مسبق، دون اشتراط خلقية بإعاقة يقدَّم للمصابني

احلصول حيق ألسرة العامل و. وفاةال ا يصرف يف حالة بوصفه معاشني على قيد احلياةالباق وُيقدم استحقاق  - ٢٨١
إذا حـدثت   ف. االشتراك عليه حىت وقت وفاته، بغض النظر عن مدة          ا مؤمن املتوىف إذا كان    على هذا االستحقاق  

شروط التقاعـد عنـد   الوفاة ومل يعد العامل مؤمنا عليه، حيق للمعالني املعاش، بشرط أن يكون قد استوىف مجيع       
يف معاش  ٣١٩ ٩٠٠ إىلوفاة؛ وارتفع هذا العدد ليصل ال  بسبب معاش٢٩١ ٨٠٠نح ، ُم٢٠٠٠ويف عام . ةوفاال

  ). باملرفقات٢٣اإلطار ( يف املائة ٩,٦  نسبتها زيادةحمققا، ٢٠٠٥عام 

الوفـاة،  بسبب   عاشوامللعجز،  بسبب ا قد تأخذ مساعدة العمال ضحايا إصابات العمل شكل التقاعد          و  - ٢٨٢
ان، جيوز اجلمع  تعويضينبدل اإلصابة والبدل التكميلي استحقاقاو. بدل اإلصابة، والبدل التكميليوبدل املرض، و

بـسبب  عـاش  املالتقاعد لإلعاقة، بدل املـرض،  ( االجتماعي الضمان أنواع أخرى من استحقاقات     بينهما وبني 
 . عمـل  حادث بالغ بوقوع  بإرسالادث  احل هت إليه من وقوع   األعمال اإلبالغ عما انت    وتتوىل مؤسسة ). الوفاة
  .٢٠٠٥ و٢٠٠٠  عاميما بنيفي يف املائة ٤,٦عن حوادث العمل بنسبة ستحقاقات املمنوحة االارتفع عدد وقد 

 العمال حىت سن معينة للمساعدة      إىل  وُتدفع األسرة، عالوة األسرة   إىلتشمل أشكال املساعدة املقدمة     و  - ٢٨٣
 املوظفني والعمال املستقلني    وكال.  سن أيقني من   و أو املع  بلوغهم الرابعة عشرة من العمر    ألطفال حىت   يف رعاية ا  

 يف حالـة    برازيليـاً  رياالً ٢١,٢٧ األسرة   عالوة بلغت،  ٢٠٠٥يف عام   و. ا االستحقاق هذمؤهل للحصول على    
  العامـل  وصول مكاسب    يف حالة    اًبرازيلي رياالً ١٤,٩٩، و برازيلياً رياالً ٤١٤,٧٨ىل  إ العامل   وصول مكاسب 
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، ا االستحقاقدفع هذؤسسات األعمال  موتتحمل.  سنوياه العالوة تعديل هذوجيري. برازيلياً رياالً ٦٢٣,٤٤ إىل
  . االجتماعيضمان الاشتراكاهتا يف من وجيوز هلا استقطاعه، األمومة راتب شأنه شأن

ـ       ضد  تمييز  الفيما يتعلق بالقضاء على مجيع أشكال       و  - ٢٨٤  ضمانفئات معينة بسوق العمل وبتوسيع تغطية ال
 إىل أن   )٢٩(االجتمـاعي ضمان  برنامج التوعية بال  االجتماعي لتشمل جمموعات مستبعدة من سوق العمل، يهدف         

 االفتقـار إىل  بسبب   ال تشترك فيه وال حتصل على استحقاقاته         من السكان شرحية   االجتماعي   ضمان يف ال  يدرج
  .لذلك  ، على الرغم من أهليتهاةاملعرفة أو الالمباال

االجتماعي واملبادرات األخرى   ضمان  نظام ال يروج لالنضمام إىل      االجتماعي ضمانبرنامج التوعية بال  و  - ٢٨٥
 ضمانمعلومات مؤسسية عن أمهية ال    الربنامج  وينشر  . راحة املستفيدين ضمانا ل  اخلدمات   سرعة تقدمي اهلادفة إىل   

االجتماعي واخلدمات، كما أنـه    لضمان  ات توجيهية دورية بشأن استحقاقات ا      ويعقد جلس  ،االجتماعي للعمال 
  .ينشئ شراكات مع قطاعات من اجملتمع املدين املنظم

التـدبري  االجتماعي قدر اإلمكان، أصدرت احلكومة      ضمان  النطاق  توسيع  املتمثل يف   تحدي  الملواجهة  و  - ٢٨٦
 خادمات املنازل الرمسية على الصبغة ضفاء يقدم حافزا إل ، الذي ٢٠٠٦ مارس/آذار ٦أ املؤرخ    ٢٨٤رقم   تاملؤق

االجتمـاعي املتعلقـة    ضمان   مسامهة ال  املستحقة عليهم بالسماح ألرباب العمل باالستقطاع من ضريبة الدخل        
  .تخدام خادمات املنازلباس

 مـستدام،   على حنو على نطاق أوسع و   االستحقاقات  احلصول على    وضمان   ة االجتماعي عايةلتعزيز الر و  - ٢٨٧
ـ                ضمان عملت احلكومة الربازيلية على جبهات متعددة لتحسني إدارة وجودة اخلدمات املقدمة من خالل نظام ال

 وحتـسني جـودة     ، االنتظار مدةوتقليل  االنتظار،   تقصري طوابري ويهدف برنامج إدارة املساعدة إىل      . االجتماعي
خدمات عديدة من خالل     أيضاًم  تقدَّو.  ساعتني املخصصة للجمهور مد ساعات العمل اليومية     وجرى  . اخلدمات

  . املرض وجدولة املواعيداستحقاقنترنت مثل استمارة احلصول على اإل

مل بالتعاون  فرق عمل تع   تشكلو،  جهودها ملكافحة الغش  ، كثفت احلكومة الربازيلية     نفسهويف الوقت     - ٢٨٨
تـسجيل  إعادة يسعى عن طريق ، ان االجتماعيللضموجتري إحصاء  االحتادية،  مع مكتب املدعي العام والشرطة      

  . أو اليت كان ينبغي إيقافها بالفعلاليت ُتدفع دون وجه حقإلغاء االستحقاقات املستفيدين إىل 

أوروغواي، وباراغواى، و حكومة الربازيل دولة موقعة مع األرجنتني، فإنما يتعلق باملساعدة الدولية، وفي  - ٢٨٩
الذي دخل    الذي أعدته السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب        األطراف  املتعدد اتفاق الضمان االجتماعي  على  

 االجتماعي بني الدول    ضمانتنظيم عالقات ال  ل االتفاق معايري    ا هذ ويرسي. ٢٠٠٥يونيه/ حزيران ١ يف   حيز النفاذ 
تبارا من ذلك التاريخ، اع و .داخل هذه الكتلة  ي للمهاجرين الدوليني من     االجتماع الضمان غطاء من نح  مياملوقعة و 

االتفاق، علـى   هذا  مبوجب  حيصل مثال    االجتماعي بباراغواى،    ضمان يف نظام ال   شتركاملأصبح العامل الربازيلي    
جتري مناقشة   باالتفاق،   يتصلوفيما  . مبوجب هذا النظام   العملدة   مل وفقاًك البلد   ل يف ذ  تقاعدهاستحقاقات عند   

                                                      

  .  حتت مسمى برنامج االستقرار االجتماعي٢٠٠١ذكر هذا الربنامج يف تقرير عام  )٢٩(
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ومن املتوقع أن يستفيد . ياالجتماع  للضماننظام خاص هبميف ملوظفني املدنيني  اإدراج إمكانية للمرة األوىل بشأن
  عامـل ٧٣٣ ٠٠٠ويوجد حـوايل  . الذين يعملون خارج أوطاهنم من ذلك النظام من  مليون عامل٢,١حوايل  
. نـويب الدول األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجل       منهم من   عامل   ٣٧٠ ٠٠٠يأيت  بالربازيل،   أجنيب

 يف  اشتراكهم، بالتناسب مع مدة     بلدينن املعاش من    وومبوجب اتفاقات التقاعد الدولية، جيوز أن يتلقى املستفيد       
حمددة شهادة انتقال مؤقت، تسمح له مبواصـلة        زمنية  لفترة  بلد آخر   صدر للعامل الذي يعمل يف      ت إذ. كل دولة 
  .االجتماعي بوطنهضمان  يف نظام الاالشتراك

  ١٠املادة 

الدولـة،  من  ماية اخلاصة   ، ومبنحها احل  بالتأكيد على أن األسرة هي الوحدة املؤسسة للمجتمع الربازيلي          - ٢٩٠
وبالنسبة للدستور الربازيلي، .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٦ املادة االحتادي من الدستور ٢٢٦ املادة ضمت

 من شخص   املكونة واجملموعة   - مستقر بني رجل وامرأة      احتاد   -  األسرة من خالل احتاد شخصني بالزواج        تتكون
فكل األطفـال   . يف إطار العالقة الزوجية، أو خارجها، أو بالتبين        بني األطفال املولودين     متييزبالغ وأطفاله، دون    

  .قدم املساواةيتمتعون بالشرعية على 

  قانون- عاية االجتماعية  بنظام الرةتعلق املاحملددة اتالتشريعيف  التأكيد على مركزية األسرة وجتري إعادة  - ٢٩١
وقـانون  ،  )٨٠٦٣/٩٠قـانون   ال( الطفل واملراهق    وقانون،  )٨٧٤٢/٩٣قانون  ال(األساسي  الرعاية االجتماعية   

  . احلماية االجتماعيةبؤرةالوطنية اليت تضع األسرة يف الرعاية االجتماعية ، يف سياسة  ومؤخراً- املسنني 

، نصوصا معينة خاصة باألسـرة،      ٢٢٩، يف فصله السابع، املادة      ١٩٨٨ لعام   ادياالحتيتضمن الدستور     - ٢٩٢
من واجب اآلباء مساعدة، وتربية،     : "واألطفال، واملراهقني، واملسنني وخاصة بتبادلية الرعاية بني اآلباء واألطفال        

  ".، أو احلاجة، أو املرضوتعليم أطفاهلم القصر ومن واجب األبناء البالغني مساعدة وإعانة آبائهم عند كرب السن

 اليت تعيش يف حالة   مساعدة األسر   :  يف الربازيل ثالثة جوانب من محاية احلقوق       )٣٠(تشمل محاية األسرة  و  - ٢٩٣
. اإلقرار بالتغريات الطارئة على شكل األسرة ودينامياهتاو عنف مرتيل؛ فيهامساعدة األسر اليت حيدث والفقر؛ من 

، املوجهة لألسر اليت يبلغ دخل      برنامج منحة األسرة   ال سيما وبرامج حتويل الدخل،    ) ١( احلماية من خالل     وتوفَّر
واليت وقعـت   اليت متر حبالة ضعفالدعم االجتماعي لألسر و) ٢(؛ برازيلياً رياالً ١٢٠الفرد الشهري هبا أقل من   

،  اليـوم  مطلوبا هو   ، كم  شامال تفسريا ريفسر الدستو النظام القضائي الذي    و) ٣(نتهاكات احلقوق؛   ية ال ضح
  . لألمناط األسرية اجلديدةاستجابةً

.  الفقراليت تعيش يف حالة منمحاية األسر من أجل  بالتحويل املشروط للدخل برنامج منحة األسرةتسم وي  - ٢٩٤
ويف .  ريال برازيلي١٠٠ دخل الفرد فيها أقل من يبلغ مليون أسرة ١١,٢ مساعدة  يف البداية هوكان اهلدفوقد 

                                                      

عند األساسي  الرعاية االجتماعية   تناول االستحقاقات االجتماعية حلماية األسرة مبوجب قانون        جيري   )٣٠(
  . هذا التقريريف ٩ املادة التطرق إىل
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لـول   حباملستهدف يتحقق ومن املتوقع أن   على االستحقاق،  ماليني شخص  ٩ حصل أكثر من  ،  ٢٠٠٦مايو  /أيار
  ). باملرفقات٣٥دول اجل (٢٠٠٦عام هناية 

 األسر على التمتع باحلقوق االجتماعية املكفولة       برنامج منحة األسرة   االجتماعي مبوجب    املقابليساعد  و  - ٢٩٥
املدارس وخدمات يف  النقدي مراقبة انتظام أعضاء األسرة االستحقاقطلب تقدمي وهكذا، يت. االحتاديالدستور يف 

 مـن  اتسجيل أطفاهل) ١ (املستفيدة األسرويتعني على . التعليم والصحة ورعاية األمومة والطفولة واألمن الغذائي   
 من احلصص كل شهر؛  يف املائة٨٥ حيضرون على األقل االتأكد من أن أطفاهل) ٢(و سنة باملدارس؛ ١٥ إىل ٦سن 
 اليت أعـدهتا   سنوات، مبا يتفق مع اجلداول       ٧ القصر حىت سن     ا ومتابعة تطور أطفاهل   احتديث حتصني أطفاهل  ) ٣(و

ويف حالـة   ) ٥(؛  هاوبعـد   أنفسهن للفحص قبل الوالدة    قيامهن بعرض يف حالة احلوامل،    ) ٤(ووزارة الصحة؛   
الرعاية  موظفو اليت يروج هلاصحي، الغذاء الة بالرضاعة الطبيعية وتعلقاملنشطة األاألمهات املرضعات، املشاركة يف 

 إىل البيانات   استناداذه الشروط،   هلاالمتثال  كل يف جماهلا، رصد      ، التعليم والصحة  اوزارتوتتوىل   .نواحملليالصحية  
  .املقدمة من اإلدارة احمللية

. تحويل الدخل، ولكنه ليس األول     ل  الربازيلية  احلكومة تنفذه برامج   ، فهو أمشل  برنامج منحة األسرة   أما  - ٢٩٦
؛ )وزارة الصحة (منحة الغذاءو؛ )وزارة التعليم (ارسمنحة املد: مشاهبةاحتادية  برامج ٦فعند إنشائه، كانت هناك 

 واملوظـف ، وبرنامج القضاء على عمل األطفـال ، ات الوجب ركاتذو؛  )وزارة املناجم والطاقة   (بدل غاز الطهي  و
 وزارات خمتلفة، وصعوبة عن طريق اجلمهور املستهدف، وتنفيذ هذه الربامج رأت تشوهات بسببوقد ط. الشاب
 من أشكال ترشيد هـذه الـربامج   شكالًليكون  منحة األسرة وقد ُصمم برنامج. املستفيدين عنالبيانات تقاسم  

 لـذات البنـود     خيـضع ،  ملستفيدينإنشاء سجل موحد با   من   دمج هذه الربامج     فمكّن .)٣١(فعاليةوجعلها أكثر   
 ،ارسمنحة املـد   تدَمج تقترب اآلن من االكتمال،       اليت يف املرحلة األوىل  :  الدمج على مرحلتني    ويتم .والشروط

برنامج  يضاف، ٢٠٠٦  عام بدأت يف اليت؛ ويف املرحلة الثانيةاتكر الوجباوتذ، بدل غاز الطهيو، منحة الغذاءو
  ). باملرفقات٣٩ و٣٨ اجلدوالن. (اليت أُدجمت بالفعلربعة األالربامج  إىل  األطفالعملالقضاء على 

 ٩٥و ١٥ما بـني  في برنامج منحة األسرة النقدي احملول مباشرة لألسر يف ظل       قيمة االستحقاق تتراوح  و  - ٢٩٧
 فتتلقـى .  أساسي ومتغري  -  جزأين إىل   ويقسَّم لتكوين األسرة ووضعها املايل      وفقاًويتحدد املبلغ   . برازيلياً رياالً

 ٦٠ يـصل إىل      ثابتاً  أطفال أو حوامل أو مرضعات أم ال، مبلغاً        ا، سواء كان لديه   دقعماألسر اليت تعيش يف فقر      
 األسـر   االستحقاق الذي حتصل عليـه    ويضاف إىل هذا املبلغ األساسي مبلغ متغري يساوي         .  للفرد برازيلياً رياالً

 سنة، أو امرأة ١٥ هبا طفل واحد على األقل يصل سنه إىل دفع لألسر اليتوي، ) للفردبرازيلياً رياالً ١٢٠(الفقرية 
 ثالثـة ؛  برازيلياً رياالً ٣٠ن،  ا؛ عضو برازيلياً رياالً ١٥عضو واحد،   : وذلك على النحو التايل   حامل أو مرضعة،    

صى ملا ميكن املبلغ األساسي، فإن احلد األقحتصل على األسر الفقرية ال أن  مباو. برازيلياً رياالً ٤٥أعضاء أو أكثر، 
ويف . برازيلياً رياالً ٩٥ ما يصل إىل     مدقعوتتلقى األسر اليت تعيش يف فقر       . برازيلياً رياالً ٥٠ هو   حتصل عليه أن  

                                                      

وحىت مع األخطاء يف مـنح      .  باملرفقات خمططات كل برنامج وعدد املستفيدين منه       ٣٧يبني اجلدول    )٣١(
البدالت مثل ازدواج االستحقاقات، الذي ال تظهره البيانات، فمن املمكن مالحظة زيادة كبرية يف عـدد املـستفيدين                  

  .واملبالغ املتلقاة
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 ألن حكومة كـل     يكون االستحقاق أكرب  ، ويف بعض البلديات، مثل ريسيفي،       وساو باول بعض الواليات، مثل    
  .االحتادية  احلكومةالذي تدفعه للمبلغ مقابالًمنهما تضيف 

 وزارة التنمية االجتماعية    تسجيل املستفيدين، وتتوىل  البلديات مبسؤولية   إىل   برنامج منحة األسرة   ويعهد  - ٢٩٨
 لـضمان الربنامج مـن ميزانيـة    اوميوَّل. مباشرة إىل حكومة البلدية مبالغ االستحقاقات   اجلوع حتويل   ومكافحة  

، بلغ إمجايل االسـتحقاقات  ٢٠٠٥ويف عام . ةاالحتاديامة للحكومة    الع امليزانية من   جزءاًاالجتماعي، اليت تشكل    
يف  اإلمجايل    يف املائة من الناتج احمللي     ٠,٣٥ أي ما يقرب من    مليار ريال برازيلي،     ٦,٧٨النقدية املدفوعة لألسر    

باإلضـافة إىل    األسرة برنامج منحة ومتول هذه املوارد    .  تريليون ريال برازيلي   ١,٩٤٧بلغ  تلك الفترة، املقدر مب   
  .فيه إدماجها جيري اليت املتبقيةالربامج 

 الصادر ١٠٨٣٦ينص القانون . برنامج منحة األسرة مبوجب للمرأة املخصصة املعاملة اإلشارة إىلينبغي و  - ٢٩٩
 ضَّليفاملؤسس للربنامج، على أن املسؤولية القانونية لألسرة فيما يتعلق بالربنامج  و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٩يف 

 وكلمة السر   املصرفيةبطاقة  المسؤولية االحتفاظ ب  املستفيدة،  وهكذا، تتوىل املرأة يف العائلة      . املرأةأن يعهد هبا إىل     
يف   اضطلعت هبذا الدور    املرأة أن ٢٠٠٦ يناير/ر يف كانون الثاين   ويقدَّ. االستحقاقاليت يتعني استخدامها لسحب     

  .املستفيدة يف املائة من األسر ٩٠

اجلـوع أن   مكافحة   معاهد مستقلة مكلفة من وزارة التنمية االجتماعية و        اليت أجرهتا توضح الدراسات   و  - ٣٠٠
ت دراسة استقصائية من خالل وأظهر. وأنعش االقتصاد احملليملستفيدة  قد حسن حياة األسر ابرنامج منحة األسرة

ستفيدين  أن متوسط الدخل الشهري للم)١( بلدية من خمتلف مناطق البلد ٨٦ أسرة يف ٢ ٣١٧عقد مقابالت مع 
 يف املائة يعتقدون أن ظروف حياهتم أصبحت        ٨٧,٨أن  ) ٢(ويف املائة؛    ٢١ بنسبة    زاد برنامج منحة األسرة  من  

 يعتقدون أن جودة غذائهم قد ممن جرت معهم املقابالت يف املائة ٨٢,٤  أن)٣(وأفضل بعد انضمامهم للربنامج؛ 
 كاف جلميع مـن يف      االستحقاق املتلقى  يف املائة يعتقدون أن      ٤٤,٧أن  ) ٤(وامج؛  جهم بالربن راحتسنت منذ إد  

  ).Instituto Polis/MDS: املصدر(األسرة للحصول على طعام جيد 

 البلدية، حيث إن دخل األسرة      عائدات على   اً إجيابي اً أثر ربنامج منحة األسرة  لأظهرت دراسة أخرى أن     و  - ٣٠١
الفقـر  مـن    الفقر و  اليت تعيش يف حالة من    ومبا أن الربنامج يستهدف األسر      . البلدية حيرك دورة املال يف      األعلى
النابع من الربنامج كان أكثر وضـوحا       األعلى  ا يف الشمال الشرقي، فإن الدخل       ـ معظمه زـواليت يترك ،  املدقع

آثـاره   إلقليمـي ألن   ا التفاوت يف تقليل    برنامج منحة األسرة  ساعد  فقد   ذلك،   وعالوة على .  البلد ببقيةمقارنة  
: املـصدر ( عـدد تلـك األسـر     كلما زاد  تالَحظ بشكل أكرب  مساعدة األسر األشد فقرا،      النامجة عن    اإلجيابية

Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo/MDS.(  

 الربنامج ثلميويف بعض احلاالت، .  القتصادهابرنامج منحة األسرةوكلما اشتد فقر البلدية، ازدادت أمهية   - ٣٠٢
 االشـتراكات يف   تكـون دينا، والية ميناس جريايس، على سبيل املثال،        يويف م  .كثري من أنشطتها االقتصادية   ال

 يف املائة مما تتلقاه البلدية من ٣٠بنسبة  البلدية من ضريبة املبيعات، وعائدات منيف املائة  ٣٥أعلى بنسبة الربنامج 
 احملليـة   يـرادات اإل( املتاحة   إيراداهتا يف املائة من     ٢٩بنسبة  ة، و االحتاديبة   الضري اإليراداتاحلكومة كنصيبها من    

 احملولة يف ظل النظـام      األرصدة االحتادية  يف املائة من     ١٦٥بنسبة  ، و ) دستورياً املكفولةباإلضافة إىل التحويالت    
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ملتاحة؛ ويف فيتوريا رادات ان اإلي يف املائة م٤٣ تعادل االشتراكاتويف بيدرا برانكا، والية سيارا، . الصحي املوحد
  .املتاحةرادات  يف املائة من اإلي٤٠ أيضاً تعادل االشتراكاتدى سانتو انطاو، والية برنامبوكو، 

بني  يف الدراسةنتظام االاجلوع بشأن مكافحة لوزارة التنمية االجتماعية ووتبني أحدث دراسة استقصائية   - ٣٠٣
 أسـرة   ٢٤ ٩٦٥  يوجد طفل واحد على األقل يف األسر البالغ عـددها          أنهة  أطفال األسر احلاصلة على املساعد    

 أسرة، أو ٨ ٨٢٣ -  وساو باول وهذه النسبة أعلى يف والية ،يقل انتظامه عن املتوقع)  يف املائة من اإلمجايل٠,٣١(
م املدرسي ضـئيلة     وعلى الرغم من أن األسر العاجزة عن االلتزام بشرط االنتظا          .)٣٢( يف املائة من اإلمجايل    ١,٠٨

  . نسبيا، فهذه مشكلة ينبغي معاجلتها

 دون وجه   الستحقاقاتواالستيالء على ا   بعدم االلتزام بالشروط     اليت تفيد  التقارير اإلعالمية    إىلبالنظر  و  - ٣٠٤
  للبلديات مواعيد هنائية ربع سنوية لتقدمي التقارير بشأن انتظام     فحددت اإلشراف،   االحتادية، كثفت احلكومة    حق

إنـذار  :  عدم االلتزام  قائمةيف   إدراج الطفل    عندوتطبق العقوبات على مراحل متتابعة      . )٣٣(املدارسيف  األطفال  
ملدة االستحقاق  صرف مث وقفالشهر التايل؛ يف  مرتني مع الصرفشهر دة  ملصرف االستحقاق مث تعليقمكتوب؛ 

  .االستحقاق بسبب التكرارلغاء مث إ ؛لصرف االستحقاق جديد  مث وقف؛الدفعيستأنف بعدها ، يوماً ٦٠

 األشـخاص   يعرضه النتقاد  على تراخي النظام، مما      املراحل األربع السابقة لإللغاء النهائي دليالً     ورمبا بدت     - ٣٠٥
غري إن الرؤية الشاملة للفقـر،      .  على التكاسل  دليالًاملستفيدين   هفوة من جانب     أيالذين قد يرون    ،  األكثر تشدداً 
، ألن الغرض مرنةولذا تتسم العقوبات األولية بأهنا . تبار الظروف االجتماعية والنفسية الناجتة عن الفقرتأخذ يف االع

  . التمتع باحلق يف الصحة والتعليم األساسي، ومن مثليس استبعاد األسر وإمنا إقناعه بااللتزام بالشروط احملددة

 املتابعة النفـسية    )٣٤(قوقخمتلف احل على  ملستفيدين  ا الربنامج من تيسري حصول      املراد حتقيقه من  يشمل  و  - ٣٠٦
 ٢٠٠٦عـام   يف بداية  منحة األسرة الشروط املطبقة علىمديرأعلن قد و. االجتماعية لتعزيز التحرير واالستقالل 

  .)٣٥(متخصصنيخرباء عن طريق  مشروع جترييب ملتابعة األسر إطالق

                                                      

)٣٢( ANGÉLICO, Fabiano, Projeto Reforça Requisitos do Bolsa Família.  
www.pnud.org/pobreza_desigualgade/reportagens/index.php?id01=1721&lay=pde . كانون  ١٣: تاريخ الزيارة 

  .٢٠٠٦يناير /الثاين
)٣٣( ASCOM/MDS. Patrus Ananias’s lecture on the Family Grant Program before Public 

Prosecutors. www.mds.gov.br , accessed on February 5, 2006 .  
)٣٤( ROMANO, Jorge O. and ANTUNES, Marta. Introdução ao debate sobre empoderamento e 

direitos no combate à pobreza. In ROMANO, Jorge O. and ANTUNES, Marta (orgs.) Empoderamento e 

direitos no combate à pobreza, p. 6www.actionaid.org.braccessed on December 20, 2005..  
 مشروع تعزيز متطلبات األسرة الصغرية، أجنيليكو فابيان، )٣٥(

 www.pnud.org/pobreza_desigualgade/reportagens/index.php?id01=1721&lay=pde . تاريخ الدخول على املوقع
  .٢٠٠٦يناير /كانون الثاين١٣اإللكتروين 
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 اإلجراءات، تعرف   الذين ميرون حبالة ضعف   هدف للنساء واألطفال    فيما يتعلق مبكون محاية األسرة الثاين، املست      و  -٣٠٧
  .عاية االجتماعيةالتخصصي للرواملركز املرجعي ، الوقائيةملدرسة وا، باملبادرات التعليمية التكميلية املتخذةاألساسية 

راهقني والـشباب    شغل األطفال وامل   إىل وزارة التعليم    اليت طورهتا  املبادرات التعليمية التكميلية  هتدف  و  - ٣٠٨
 ةالتحريـر املـستهدف   كما تدعم هذه املبادرات مشاريع      . بأنشطة تعليمية ورياضية وترفيهية بعد الدوام املدرسي      

تنميـة   إىل املشاريع اهلادفة    إىلضافة  إل خالل التدريب املهين، با    ناالرتقاء اجتماعيا هبذه األسر م    و  األسر إلدماج
؛ واحترام التنوع الثقايف؛ واملعرفة بالتوجه اجلنسي والوقاية اجلنسانيةالعنصرية واحترام االختالفات وبيئي؛ الوعي ال

  .من األمراض؛ واألفكار املتعلقة باألخالق واملواطنة

 واليـة،   ١٥ منظمة غري حكومية واقعـة يف        ٣٤ مع   ٢٠٠٤اتفاقات يف عام    عقد   االحتفال ب  وقد جرى   - ٣٠٩
 بتأهيل املراقبني والتدريب    املتصلة لتغطية النفقات    ة برازيلي تياالًر ٣ ٦٢٧ ٩٠٥,٣٨يبلغ جمموعه    اإنفاقتتضمن  

؛ ووسائل النقل ) والترفيهية،والرياضية، والتعليمية اإلمدادات املدرسية، والفنية،( املواد األساسيةووبدل اإلعاشة؛ 
ـ  ١ ٥٤٠وأن يكون حوايل      شخص قد استفادوا،   ٢١ ٧٠٠ يكون   أن ومن املقدر . للجمهور املستهدف  ا معلم

  .  يف ظل هذه االتفاقاتمدارس قد تلقوا تدريبا، ٤٠٣ آخرين من ا تعليميوخبريا

تـدريب  :  الذي يتمثل الغرض منه فيما يلي      الوقائية،املدرسة   برنامج   مبادرات الدعم التعليمي   ومن بني   - ٣١٠
لعنـف  واإلمهال، واهلجر،   اوحتديد األطفال واملراهقني ضحايا العنف اجلسدي والنفسي،        على   التعليميني   املهنيني

الضرر الناجم عن األشكال العديدة للعنـف  بتوعية اآلباء واالجتار باألطفال بغرض االستغالل اجلنسي؛ و   اجلنسي  
 دورة العنف يف    وكسر األسرة ككل؛    ومنواالجتماعي   -   األطفال واملراهقني اجلسدي والنفسي    الذي يلحق بنمو  

سر التربوية لتقدمي التوجيه وتـشجيع التأمـل يف عـاداهتم وسـلوكياهتم       جمموعات األ عن طريق   حياهتم اليومية   
  .كجهة تتلقى الرعاية وتقدمهاوالستعادة دور األسرة 

 ١٨٧ طفـال و   ٢٧١ساعد  فقد  ،  ٢٠٠٤استحدث يف عام    ، الذي   التجرييب الوقائيةاملدرسة  مشروع  أما    - ٣١١
 هذا الربنامج يف برنامج احلكومة مث أُدمج، ٢٠٠٦ام ويف ع. بيليم وفورتاليسا وريسيفي  :  يف ثالث عواصم   مراهقاً
وقد عزز هذا الربنـامج      .املتكاملة ملكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال واملراهقني      للمبادرات املرجعية    االحتادية

 واألمـن  الرعاية االجتماعيةشبكة مكافحة العنف اجلنسي يف البلديات من خالل تنسيق جهود التعليم والصحة و          
عزيز الوقاية من هذا االنتهاك اخلطري للحقوق؛       ت) ٢(و للضحايا؛    املقدمة  املساعدة جتزؤمنع  ) ١: (إىل اهلادفة   العام
الربنامج، اجلاري تنفيذه يف تسع واليات، هو نتاج تعـاون          و. اجلناةمعاقبة  يف جمال   تعزيز قدرات احلكومة    ) ٣(و

  .يات واجملتمع املدينالواليات والبلداحلكومة االحتادية وحكومات مستمر بني 

املركز  هو،  حمدد إنشاء جهاز    إىلألطفال واملراهقني   اإلساءة اجلنسية واالستغالل اجلنسي ل    أدت مكافحة   وقد    - ٣١٢
ية االجتماع -  نفسيةالملساعدة  ا ة ويقدم االجتماعيعاية   مبادرات الر  وهو ينفذ ،  املرجعي التخصصي للرعاية االجتماعية   

 إىل ٣١٤تغطية هذه اخلدمة مـن      نطاق   توسيع   وجرى. لعنفلضحايا  اليت تقع   راهقني واألسر   قانونية لألطفال وامل  الو
  طفـل  ٥١ ٨٠٠ توسيع قدرهتا على املساعدة لتشمل       كما جرى . ٢٠٠٦ منها يف عام     ٧٦٠  أضيفت  بلدية، ١ ١٠٤

وتقدم إليه دعمـا تقنيـا       ، املسؤولية عنه  البلديات والواليات وتتقاسم   يال مركز ويتسم تنفيذ الربنامج بأنه     . ومراهق
  .  منها يف املائة٩٨,٤٠ومت إنفاق )  مليون ريال برازيلي٣٥,٢ (امليزانية يف املائة من ٩٩,٥ حوايل اعتمادومت . وماليا
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االجتماعية والقانونية مهمة لألطفال واملراهقني ولألسر، ألن ذلك يزيد من تقديرهم  -  املساعدة النفسيةو  - ٣١٣
.  سياسات عامة أخرى، مثل الصحة والتعليم والعمل واإلسكان وسياسات تكميل الدخل           لذاهتم ويدجمهم ضمن  

ظاهرة معقدة وهي  التحديات املواجهة يف مساعدة ضحايا االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ومكافحته، ومن
  .من يقومون باإلساءة اجلنسية واالستغالل اجلنسيصعب حلها، إدانة ي

 اجتماعية وشخصية، الذين يعيشون     خاطراألطفال واملراهقني يف مواقف اهلجر واملعرضني مل      فيما يتعلق ب  و  - ٣١٤
علـى  تـشجيع   اليف مالجئ، يتمثل اهلدف األساسي للحكومة يف ضمان حقهم يف احلياة األسرية واجملتمعيـة، ب              

ـ  أشكاالً تعزز ، املؤسسات احمللية واحلكوماتتتخذها إجراءات   استحداث ري املؤسـسي،   جديدة من اللجـوء غ
احلقوق، لتعزيز إعادة تنظيم املؤسسات     الس   بالتعاون مع جم   اإلجراءات حوافز للتبين القانوين وتنفيذ      إىل باإلضافة

املؤسسات بسبب  ومن أجل منع هجر األطفال واملراهقني يف        . الطفل واملراهق قانون   من   ٩٢ ألحكام املادة    وفقاً
تركز هذه اخلطة  و.اخلطة الوطنية للمساعدة املتكاملة لألسرة بتنفيذ االحتادي، تقوم احلكومة أو قلتها انعدام املوارد

جتنب احلدوث الفعلـي    ومن مث    بعينها،   اليت تستهدف مشاكل  على األسرة، مما يسمح بإدماج وتعزيز اإلجراءات        
وهرية للخطة  ويتمثل أحد العناصر اجل   .  األطفال والعنف اجلنسي   عمل احلال يف    هيحلاالت انتهاك احلقوق، كما     

 خالل توسـيع شـبكات إجـراءات        ناألسر م الوطنية للمساعدة املتكاملة لألسر يف االلتفات التام الحتياجات         
  . لتقدمي املساعدة االجتماعية يف البلدياتوتشغيل املراكز املرجعية  ،املساعدة االجتماعية احمللية

احلكـوميني الـدوليني     األخصائيني اجتماع   ٢٠٠٦أغسطس  /آب الدويل، استضافت الربازيل يف      امليدانيف  و  - ٣١٥
 لألطفال احملرومني من الرعاية األبويـة، وهـي         تنياحلماية والرعاية البديل  ب املتعلقةات الدولية   ي التوجه مشروعراجعة  مل

 أمـواج (فقد أدى الرتاع املسلح، والكـوارث الطبيعيـة         . ٢٠٠١مسألة قيد النقاش من جانب املتخصصني منذ عام         
، والفقر  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   ، واألوبئة العاملية من     ) واألعاصري يتسونام

إجراء اعتماد   قطع الصالت بني األطفال وأسرهم، مما يتطلب         إىل يف بعض مناطق العامل      املدقع، والتفاوتات االجتماعية  
وحماولة فيما يتخذه من إجراءات،     إرشاد الدول   الرامية إىل   ات الدولية   يوعند وضع التوجه  . رعاية بديلة توفري  وقائي و 
 لتوسيع اإلطار القانوين يف هذا  مهمة وممثلو احلكومات خطوة     األخصائيونملسألة، اختذ   جتاه هذه ا   املختلفة   النهجتوحيد  
اجملتمعية يف مرحلـة متقدمـة مـن        ومت اختيار الربازيل الستضافة االجتماع ألن اخلطة الوطنية لألسرة والرفقة           . اجملال
لربازيل النسخة  اأكتوبر وأن تقدم    /تشرين األول  حبلول   بلدا ٥٠ومن املتوقع أن تكتمل منهجة مسامهات ممثلي        . النقاش

  .، للتقييم واملناقشة٢٠٠٧  عام يفاملعقودةجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل االنهائية من الوثيقة 

 العناصـر الكالسـيكية     حيث مل تعد   مناقشة مفهوم األسرة،     إىلاجملتمع  أت على   اليت طر أدت التغريات   و  - ٣١٦
ميكـن أن تـرى األسـرة اآلن        و. متشابكة كما كانت من قبل    )  واحلياة معا  ،اإلجنابو،  يةاجلنساحلياة  (لتعريفه  

 مشتركةوات متبادلة،  اليت حتدد التزاماأللفةالتحالف، أو روابط  وأباعتبارها جمموعة من األفراد املوحدين بالدم، 
  .اجلنسانيةعالقات ال والتوالدمنظمة على أساس و

 مفهـوم   تعريـف الزمان واملكان يف    و الوحدة االقتصادية    إىل اإلحاالت   ألغيتونتيجة لتلك التغريات،      - ٣١٧
  األسـرية  للتجمعـات وهذا يشكل حتديا للدولة من حيث احلماية من خالل املعايري والسياسات العامة             . األسرة
 مع اجملموعات االجتماعية املشكلة للوحـدات       يومياً ذاته أن يتعامل     برنامج منحة األسرة  ويتعني على   . املعاصرة

األم املربيـة ألطفـال أخيهـا       و،   ومعهن أطفال  األمهات غري املتزوجات  واجلدة واألحفاد،   (األسرية األشد فقرا    
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 من املعـايري    استيعاب هذه التجديدات  ضائي أسرع يف     الق اجلهازوقد كان   ). وما إىل ذلك   أطفاهلا،   إىل باإلضافة
  .القانونية يف تكيفها مع الواقع اجلديد

احلصول احلق يف ف. هذا الواقع اجلديدمع  املعايري القانونية تكييف يف اممه ا السلطة القضائية دورفقد أدت  - ٣١٨
أصبح القـائم بتـأمني   و. على املوقف على كل من األطفال واآلباء اعتمادا       صار يطبق   املساعدة من األسرة    على  

األطفـال آلبـائهم    و،  االحتياج الثابتة الوالد أو الوالدة لألطفال القصر أو األطفال البالغني يف حالة           هو  اإلعاشة  
ال ميكن قبول   : "علياالعدل ال  بقرار حمكمة    دجيدر االستشها أفضل،   فهما   ولفهم هذه احلماية  . املسنني احملتاجني هلا  

املولودة  (اليت قدم هلا املساعدة    الطفل باسم االبنة     دعم مدفوعات من زوجته السابقة     ليسترد الزوج السابق    ادعاء
خالل حياهتم معا كأسرة، واليت دفع هلا نفقة بعد االنفصال مبوجب االتفـاق             ) من عالقة زنا من الزوجة السابقة     

والوالية ىل احلياة معا هو يستند إ و،أن املوقف الفعلي حىت يف حالة اخلطأ بش    يستمر   الطفل   فااللتزام بدعم . الرمسي
فال يلغى وال يعوض ما .  اتفاق االنفصالإىلن حتت سقف واحد، باإلضافة ا حني كانا متزوجني ويعيشعلى الطفلة

 ، جيوز استبعاده من املرياث وعدم توريثه، ولكنإطار الزواجوفيما يتعلق بالطفل املولود خارج .  للطفلدعماًدفع 
  )". REsp 412684: حمكمة العدل العليا(ة بتربيته املتعلق املدفوعاتليس هناك ما يذكر بشأن االلتزام بإعادة 

 يتعلق بتكوين األسرة، تدرك احملكمـة العليـا         صدر مؤخرا فيما  فيما يتعلق بالعالقات املثلية، يف قرار       و  - ٣١٩
 بالزواج، وكذلك األسـر ذات الوالـد        لعن االحتفا الدستور يضمن محاية خاصة لألسرة، بعيدا       : "أن االحتادية
وينبغـي  . معااآلباء واألبناء   ف فقط على أساس الرابطة بني الرجل واملرأة أو حياة           ولكن األسرة ال تعرَّ   . الواحد

 باألشخاص من نفس اجلنس أو من أجناس خمتلفة الذين يعيشون معا وتوحدهم روابط عاطفيـة دون                 االعتراف
فالنسل ليس جوهريا لشخصني يعيشان معا الستحقاق احلماية القانونية، مما ال           . ية ككيان أسري  اإلحياءات اجلنس 

ما هـو   رؤية  عن  سؤولية  املوقد اضطلع النظام القضائي ب    . [...]  العالقات املثلية من مفهوم األسرة     ديربر استبعا 
 اآلن االسـتقالل املتكـافئ      يبدين  وينبغي أ . قضائيةالشرعية  الجديد يف إسباغ العالقات خارج إطار الزواج ب       

  .)٣٦(."بعمالت اقتران أفراد من نفس نوع اجلنسوالشجاعة فيما يتعلق 

 الطفل، كما يتضح من القرار التايل وحضانةاالنفصال  وأقرت احملاكم بالعالقة املثلية يف حالة املرياثوقد   - ٣٢٠
. ان مثليانزوج.  مستقراقتران. االعتراف. يةامللخص؛ دعوى تفسري: "والية ريو غراندي دو سول بحملكمة العدل   

 مـستقر يف    اقتران لالعتراف بوجود    املالئمةاألداة القضائية   هي  الدعوى التفسريية   إن  . الصلة. االمتثال للشروط 
ويستجيب اجملتمع  .  لذلك الكيان األسري قد تأكدت وثبتت      االفتراضات املسبقة  أن تكون    شريطةشراكة مثلية،   

                                                      

على الرغم من موقف احملكمة، مل يتم       . ٣٠٠م الدستورية    دعوى مباشرة بعد   :احملكمة العليا االحتادية   )٣٦(
تـاريخ  . www.stf.gov.br: متاحة على املوقع التايل   . الفصل يف موضوع الدعوى نظراً لعدم االمتثال للشروط اإلجرائية        

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥: الزيارة
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 األزواج املثليني يف اخلروج من العزلة والتخلص مـن          لنية لتطور العادات والقرارات القضائية،      ضاملعراحلديث،  
  .)٣٧(".املتزوجني مع ومساواهتم أوضاعهم توفيقاملكانة املستنكرة حبثا عن 

:  يف التـبين   حبقهـم  آخر للمثليني، بـاالعتراف      انتصاراًيف اآلونة األخرية    حققت بعض القرارات    وقد    - ٣٢١
كما هو ال جديد حتت الشمس، . اإلمكانية.  اجلنس نوع من شخصني من نفسزوجان. التبين. ستئناف املديناال"

عالقة يقيمان ، )ن، يف هذه احلالةاامرأت(حني يكون املوضوع هو االعتراف حبق شخصني من نفس اجلنس  واضح،  
 إذا كان هذا الشكل من التبين يفيد الطفل         هو ما  وضعه يف االعتبار  ما يتعني   ف. أسرية مستقرة، يف تبين أطفال معا     

ال تـشري الدراسـات     و. [...]  من القانون املـدين    ١٦٢٥ معيار توجيهي نصت عليه املادة        أم ال، وهذا   املتبىن
البيئة األسرية  هبا  سم  تتبين املثليني لألطفال؛ واألهم هو نوعية الروابط والعاطفة اليت ت         عيب يف    أي إىلاملتخصصة  

اليت ولذا حان الوقت للتخلي عن التحامل واملواقف املنافقة . تربطهم مبن يرعاهمس األطفال واليت فيهاسيدمج اليت 
الدستور، وهي ضـمان حقـوق      احملددة يف    واختاذ موقف حازم جتاه األولوية املطلقة        ، أساس علمي  ال تستند إىل  

  .)٣٨() من الدستور االحتادي٢٢٧املادة (األطفال واملراهقني 

  ١١املادة 

 سواء من خـالل     -  مل تنتهج دولة الربازيل سياسة حمددة لقياس نسبة انعدام األمن الغذائي بني السكان              - ٣٢٢
بربنـامج  لذلك، عندما بدأ العمـل      . تعدادات السكان، أو من خالل االستقصاء الوطين لعينة من األسر املعيشية          

ت اليت اعُتمد عليها مستقاة من دراسة أجراها        ، كانت البيانا  ٢٠٠٣فرباير  / يف شباط  القضاء الكامل على اجلوع   
، حيث خلصت الدراسة إىل أن عـدد        خريطة اجلوع ، بعنوان   ٢٠٠٣معهد البحوث االقتصادية التطبيقية يف عام       

األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، أي ال حيصلون على الغذاء بكميات كافية ونوعيات مناسبة،                
  . مليون شخص٣٢يبلغ 

واستخدمت البيانات املستمدة من االستقصاءات الوطنية لعينة من األسر املعيشية يف حتديد عدد األسر اليت   - ٣٢٣
  ومبا أن دخل األسرة واملؤشرات األخـرى غـري املباشـرة           . ال متلك دخال كافيا للحصول على الغذاء املناسب       

من الغذائي، فقد مت االعتماد على نظام مباشـر  ال يكفيان لتحديد عدد السكان الذين يعانون من خطر انعدام األ         
وأداة التقييم  . ، وذلك لقياس األمن الغذائي واجلوع     )٣٩(للقياس يشبه النظام الذي طبقته وزارة الزراعة األمريكية       

هذه ملعدالت التغذية واألمن الغذائي لكل أسرة معيشية مناسبة لتشخيص أسباب انعدام األمن الغذائي، وحتديـد                
. ملعرضني خلطر أكرب، وكذلك تقييم أثر السياسات العامة الرامية إىل وصول الغذاء الكايف إىل الـسكان    السكان ا 

                                                      

جمموعة احملاكم . ٧٠٠١١١٢٠٥٧٣اجللسة بكامل هيئتها رقم . (بيةاجللسة بكامل هيئتها وافقت باألغل )٣٧(
خوسيه كارلوس تيكسيريا جيورجيس، القرار : كاتب الفتوى. املدنية الرابعة، حمكمة العدل، والية ريو غراندي دو سول

  ).٢٠٠٥ هيوني/ حزيران١٠الصادر يف 
  .٧٠٠١٣٨٠١٥٩٢حمكمة العدل بوالية ريو غراندي دو سول، الدعوى  )٣٨(
 .٢٠٠٠يكيل وآخرون، ب )٣٩(
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، ٢٠٠٤وقد اعُتمد هذا اإلجراء للمرة األوىل عند القيام باالستقصاءات الوطنية لعينة من األسر املعيشية يف عام                 
  . من انعدام األمن الغذائيوأشار هذا النهج اجلديد إىل تزايد عدد األشخاص الذين يعانون

.  شخص أجابوا على أسئلة عن مستوى األمن الغذائي ألسـرهم ٤٠٠وأُجريت مقابالت مع ما يقرب من     - ٣٢٤
   يف املائة من األشخاص الذين أُجريت معهـم املقـابالت، أي            ٣٤,٨ أن   وقد أظهرت البيانات اليت نشرت حديثاً     

 مستوى منخفض، أو متوسط، أو مرتفع من انعـدام األمـن             مليون شخص، تعيش أسرهم يف     ٧٢ما يعادل حوايل    
 املاضية مل يتيسر هلم احلصول على الغذاء بكميات يوماًالغذائي، ويعين ذلك أن هؤالء األشخاص على مدى التسعني      

  . كافية أو نوعيات مناسبة، أو أهنم شعروا بأهنم يوشكون على التعرض للمزيد من القيود يف املستقبل القريب

 عانوا من حالة     يف املائة من األسر املعيشية اليت خضعت لالستقصاء تضم أفراداً          ١٢,٣وأظهرت النتائج أن      - ٣٢٥
.  يف املائة ممن عانوا من حالة خطرية من انعدام األمن الغذائي٦,٥متوسطة من انعدام األمن الغذائي، وذلك يف مقابل 

 تقريبـاً "الة اليت يعاين فيها األفراد من اجلوع، وغالبا ما كان ذلـك  وقد ُعرَِّف انعدام األمن الغذائي اخلطري بأنه احل 
أما انعدام  .  اليت سبقت إجراء املقابلة    يوماًخالل فترة التسعني    " ملدة يوم أو يومني   "، أو   "يف بعض األيام  "، أو   "يومياً

املعانـاة مـن    "إىل مرحلة   األمن الغذائي املتوسط فيعين صعوبة احلصول على الغذاء بكميات كافية، دون الوصول             
  . مليون شخص٣٩,٥بويقدر إمجايل عدد األفراد الذين يعيشون يف ظل أي حالة من تلك احلاالت ". اجلوع

  التدابري املتخذة من أجل اإلعمال التدرجيي حلق اإلنسان يف الغذاء الكايف -  ألف

بربنامج ء يف الربازيل، حيث بدأ العمل        فيما يتعلق بتطبيق احلق يف الغذا       ملحوظاً  تغيرياً ٢٠٠٣شهد عام     - ٣٢٦
 خالل هذا العام مما يؤذن ببداية سياسة حكومية جديدة هتدف إىل مكافحـة انعـدام   القضاء الكامل على اجلوع  

ومنذ ذلك احلني، أصبح ينظر إىل احلق يف الغذاء باعتباره إحدى املسؤوليات اليت تـضطلع هبـا                 . األمن الغذائي 
وقد وضـعت   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       أحكام   الدولة، وذلك متاشيا مع   

احلكومة على قائمة أولوياهتا االمتثال حلق اإلنسان يف الغذاء من خالل تيسري احلصول على الغذاء وتوفريه بشكل                 
  .ل احترام البيئة للمعايري الثقافية احمللية ويف ظوفقاًمباشر بكمية كافية، ونوعية صحية ومغذية 

 يف سياسة شاملة طموح تضطلع هبا وزارة التنميـة االجتماعيـة            برنامج القضاء الكامل على اجلوع    ويتمثل    - ٣٢٧
ومكافحة الفقر، ويشتمل على مبادرات أطلقتها العديد من الوزارات األخرى وكذلك اجملتمع املدين بفضل مشاركته                

س الوطين لألمن الغذائي الذي أُعيد تأسيسه يف        ـ جزءاً من اجملل   التنفيذي معاً رع  ـع املدين والف  ـوميثل اجملتم . املكثفة
  ). باملرفقات٢٤اإلطار رقم  (١٩٩٥، مث جرى حله يف عام ١٩٩٣ وكان قد أُسس يف عام -  ٢٠٠٣عام 

 من مبادرات حكومية قطاعية شاملة ترتبط بكافة جمـاالت          برنامج القضاء الكامل على اجلوع    ويتكون    - ٣٢٨
تنفيذ املبادرات املشتركة بني احلكومة واجملتمع، والقضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة      : ط احلكومة؛ وهي  نشا

االقتصادية، واالجتماعية، والعرقية، وكذلك عدم املساواة بني اجلنسني، وتنـسيق امليزانيـة واإلدارة، وهيكلـة               
لتنمية االجتماعية ومكافحة الفقر، والتنميـة      ويضطلع بتنفيذ هذا الربنامج وزارات ا     . املبادرات وتدابري الطوارئ  

الزراعية، والصحة، والتعليم، والزراعة، والثروة احليوانية واملوارد، والعمل والتوظيف، والعلوم والتكنولوجيـا،            
ء برنامج القضاويتيح التنسيق بني الوزارات املختلفة املكلفة بتنفيذ سياسات . والتكامل االجتماعي، والبيئة، واملالية
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القيام بأنشطة مالئمة جيدة التخطيط من شأهنا ضمان احلصول على الغذاء، وتوسيع نطـاق              الكامل على اجلوع    
إنتاج الغذاء الصحي واستهالكه، وتوفري فرص العمل وتوليد الدخل، وارتفاع مستويات التعلـيم، إىل جانـب                

 علـى أن    - ، وحتسني اهلياكل األساسية البلدية    االرتقاء بالظروف الصحية، وتوفري املرافق الصحية واملوارد املائية       
  .يأخذ كل نشاط من هذه األنشطة حقوق املواطنة بعني االعتبار

 مليار ريال برازيلي على ٢٧,٥، أنفقت احلكومة االحتادية ٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٣وخالل الفترة من عام   - ٣٢٩
توسيع نطاق احلصول على الغذاء؛     ) ١: (سيةبرنامج القضاء الكامل على اجلوع، وبالتحديد يف ثالثة جماالت رئي         

ويشكل توسيع نطاق احلصول    . وتشجيع اإلنتاج الشامل، والتنسيق، والتعبئة    ) ٣(تعزيز الزراعة األسرية؛ و   ) ٢(و
برامج الغذاء والتغذية؛ ) ٢(مبادرات وبرامج حتويل الدخل؛ و) ١(على الغذاء الركيزة األساسية للربنامج، ويشمل 

  .لى املعلومات والتعليماحلصول ع) ٣(و

، حيث كان لربنامج القضاء الكامل على اجلوعويف بادئ األمر، كان حتويل الدخل ميثل املبادرة الرئيسية   - ٣٣٠
 لألسر اليت يقل دخل الفرد فيها عن هذا املبلغ، شريطة برازيلياً رياالًينفَّذ من خالل بطاقة الغذاء اليت متنح مخسني 

وبعد مرور ستة أشهر على العمل هبذا النظام، جرى دمـج بطاقـة   . بلغ على الغذاء فحسبأن يتم إنفاق هذا امل  
 الذي جرى توسيع نطاق تغطيته تدرجييا ليقوم اليوم         برنامج منحة األسرة  الغذاء وغريها من برامج الدخل ضمن       

 ٧٨ على يت حتصل شهرياً يف املائة من األسر الفقرية ال٩٦,٦ مليون شخص، أو ما يعادل ١١,١ لبتقدمي املساعدة 
وتتوقف االستفادة من الربنـامج علـى       . يف املتوسط )  دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة     ٣٩(ريال برازيلي   

. مشاركة األسر يف برامج الصحة والتعليم املصممة هبدف النهوض بظروفهم املعيشية، وتعزيز إدماجهم اجتماعيا             
  .موال ُتنفق بالفعل على الغذاءوقد أظهرت الدراسات االستقصائية أن األ

 مليـون طفـل   ٣٧  لويقدم الربنامج الوطين للغذاء املدرسي وجبة واحدة عالية اجلودة على األقل يومياً            - ٣٣١
، والذي يومياًومنذ تويل اإلدارة احلالية ملهامها، جرى تعديل املبلغ املخصص للفرد  . ومراهق يف املدارس احلكومية   

 برازيلياً رياالً ١٣ يف املائة، أي أن قيمة الوحدة اليومية قد اخنفض من ٤٠مات البلدية، بنسبة حيوَّل للدولة واحلكو
)  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٠,٠٩١ (٠,٢٢ليصل إىل )  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة   ٠,٠٦(
  ). باملرفقات٢٥اإلطار رقم (

 ٥٤اليت قامت بتوزيع التثقيف الغذائي والتغذوي،  من خالل برامج وجيري نشر املعلومات املتعلقة بالغذاء  - ٣٣٢
وحيـاَرب تبديـد الغـذاء      . مليون كتيب يف املدارس االبتدائية احلكومية واخلاصة، وذلك من بني أنشطة أخرى           

، وكذلك عن طريق إنشاء بنوك الغذاء الـيت تتـوىل           التثقيف الغذائي والتغذوي  واإلسراف فيه عن طريق برامج      
  .ولية احلفاظ على كميات املواد الغذائية املمنوحة وإدارهتامسؤ

 ماليني عامل يف السوق الرمسية،      ٨,٥، الذي خيدم    برنامج غذاء العاملني  ويستفيد املوظفون العاملون من       - ٣٣٣
وهنـاك  .  يف املائة  ٣٤وتبلغ تغطية هذا الربنامج     . حيث حيصلون على بدل نقدي حمدد لشراء الوجبات أو الغذاء         

 مطاعم شعبية يف املراكز احلضرية الكربى ميكن للعاملني ذوي األجر املنخفض أن حيصلوا فيها على وجبـة                  أيضاً
وتعترب بنوك الغذاء، اليت يصل ).  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٠,٤٥حوايل ( ريال برازيلي ١يومية بقيمة 
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لى تبديد الغذاء واإلسراف فيه، وتشجيع التربع بالغذاء         بنكا، أداة فعالة تساهم يف التغلب ع       ٦٦عددها اآلن إىل    
  . أسرة من الربامج الزراعية احلضرية١١٢ ٩٤٩وباإلضافة إىل ذلك، يستفيد أكث من . للمجموعات الضعيفة

 لتشجيع التعاون بني اجملتمع واحلكومة االحتادية من أجل شن محـالت هتـدف إىل               أيضاًوُتبذل جهود     - ٣٣٤
 ٥٤وقد ساعد توزيع .  شراكات١٠٦وأقيم بالفعل أكثر من .  حتقيق األمن الغذائي والتغذويمكافحة اجلوع وإىل

 مذكرة على مدرسي املدارس احلكومية يف مجيع أحنـاء  ٧٠٠ ٠٠٠مليون كتيب، كما أشري سابقا، باإلضافة إىل      
  .البلد على تثقيف وإدماج األسر اليت تعيش يف حالة من الضعف االجتماعي

.  سياسية األمن الغذائي اليت تنتهجها الربازيل إىل ضمان األمن الغذائي يف احلاضـر واملـستقبل               وهتدف  - ٣٣٥
وبرنـامج  ،  الربنامج الوطين للزراعة األسرية   : وتعتمد عملية تعزيز إنتاج الغذاء على ثالثة مكونات أساسية، هي         

  .برنامج شراء منتجات الزراعة األسرية، وحفر اخلزانات

لربنامج القضاء الكامل على     شراء منتجات الزراعة األسرية، فهو واحد من الركائز األساسية           أما برنامج   - ٣٣٦
، قامت الوزارة االستثنائية لشؤون األمن الغذائي ومكافحة الفقر، اليت كانت موجـودة             ٢٠٠٣ويف عام   . اجلوع

 علـى   امج املشتريات الغذائية  برنآنذاك، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومن خالل شركة التوريد الوطنية، بوضع            
وتتمثل األهداف  . ٢٠٠٣ يوليه/ متوز ٢ الصادر يف    ١٠٦٩٦ من القانون رقم     ١٩النحو املنصوص عليه يف املادة      

ضمان متكني العاملني يف الزراعة األسرية، والعـاملني        :  فيما يلي  لربنامج شراء منتجات الزراعة األسرية    الرئيسية  
راعي من بيع إنتاجهم الزراعي واحليواين، وتشجيع إنتاج األغذية، وتيسري وصـول       املستقرين يف ظل اإلصالح الز    

  .هذا الغذاء إىل األسر اليت تعيش يف حالة من انعدام األمن الغذائي

العبيد اهلاربون السابقون من مجاعـة      ( إىل الفئات الضعيفة واجملتمعات التقليدية       أيضاًوقُدمت املساعدة     - ٣٣٧
فإىل جانب التوزيع املضمون للغذاء اجملاين، متول الـربامج         ). ود، واملنحدرون من أصول أفريقية    كويلومبوال، واهلن 

   الـيت اسـتثمرت     حافظة السكان األصـليني   ومن بني هذه املشاريع     . مشاريع يف جمال األمن الغذائي والتغذوي     
، ٢٠٠٥ و )٤٠(٢٠٠٤مي   يف مشاريع جمتمعات السكان األصليني فيمـا بـني عـا           برازيلياً رياالً ٧ ٣٦٢ ٥٢٨

تقدمي املساعدة إىل املتبقني من العبيد اهلاربني السابقني من أجل           (جلماعة الكيولومبوال  املعدات الالزمة ومشروع  
  ).شراء املعدات الالزمة لألمن الغذائي والتغذوي، كاملعدات الالزمة إلنتاج دقيق املنهوت، ومعدات الصيد

 بإبرام عقود توفر تكـاليف      الربنامج الوطين للزراعة األسرية   حتفل  ، ا ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وفيما بني عامي      - ٣٣٨
وزاد التمويل املوجه هلذا الربنامج زيـادة ملحوظـة بالقيمـة           .  ماليني ريال برازيلي   ٤,٣واستثمارات تبلغ حنو    

، مث ٢٠٠٣ ماليني ريال برازيلي يف عام ٤,٧، مث ٢٠٠٢ ماليني ريال برازيلي يف عام ٣,٧فجرى إنفاق . احلقيقية
 يف املائة عن العام السابق، بيد أن حجم اإلنفاق قد           ٣٨، بزيادة قدرها    ٢٠٠٤ ماليني ريال برازيلي يف عام       ٦,٥

وُيعزى هذا االخنفاض بدرجة كبرية إىل األحـوال        .  ماليني ريال برازيلي   ٥,٨ ليصل إىل    ٢٠٠٥اخنفض يف عام    
بني الوقائع اإلجيابية األخرى إعالن قانون الزراعة األسرية ومن .  فترة اجلفاف الطويلة يف اجلنوبال سيمااجلوية؛ و

                                                      

  .سنة استحداث الربنامج )٤٠(
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 باملعايري املعتمـدة مـن      عمالً، الذي يعترف بالزراعة األسرية والعاملني هبا كقطاع منتج،          ٢٠٠٦ يوليه/يف متوز 
 الربنامج الوطين للزراعة األسرية ووزارة التنمية الزراعية، األمر الذي يضمن إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى          

  .السياسات العامة املنشودة يف هذا القطاع

 لتعزيز احلق يف الغذاء واألمن التغذوي، فـإن إنـشاء           أساسياً ألن احلصول على املاء يعد عنصرا        نظراًو  - ٣٣٩
اخلزانات يف املنطقة الشمالية الشرقية شبه القاحلة اليت يقتصر فيها سقوط األمطار السنوي على أربعة أشهر فقط                 

ومنـذ عـام    . قل املؤشرات االجتماعية يف البلد، قد زود املزارعني باملياه الالزمة لالستهالك احمللي           واليت تسجل أ  
 خزان لتجميع مياه األمطار من خالل الشراكات القائمة مع منظمـات            ١١٨ ٠٠٠، أنشئ ما يزيد على      ٢٠٠٣

د اليت توفرها هلم احلكومة االحتادية      وتعلم السكان كيفية تركيب اخلزانات بأنفسهم باستخدام املوا       . اجملتمع املدين 
 شخص من احلصول على مياه عالية اجلـودة يف          ٥٩٤ ٠٠٠وقد استفاد ما يزيد على      . ومنظمات اجملتمع املدين  
  .منازهلم منذ بدء املشروع

إن تعزيز اإلدماج املثمر والبناء يشجع االقتصاد التضامين، ويتضمن مبادرات هتدف إىل تأهيل الـسكان                 - ٣٤٠
 شخص تدريبا مـن     ٣٩٠ ٠٠٠ويف هذا السياق، تلقى     . نخفضي الدخل حىت يتسىن إدماجهم يف سوق العمل       امل

خالل املشاريع املنفذة بالتعاون مع منتديات االقتصاد التضامين للواليات السبع والعشرين اليت تـؤدي عملـها                
 طريق منتدى االقتصاد التضامين     ومن خالل هذه املشاريع، سواء جرى تنسيقها على املستوي الوطين عن          . بالفعل

  . مشروع تساهم كلها يف اإلدماج االجتماعي١٥ ٠٠٠الربازيلي أم ال، جرى حتديد 

ودفعت التقارير املتكررة املتعلقة بوفيات األطفال من اهلنود الغورانيني بسبب سوء التغذيـة يف مدينـة                  - ٣٤١
جلنة إلدارة السياسات املتعلقة بالـسكان      ىل تشكيل   دورادوس، بوالية ماتو غروسو دوسول، احلكومة االحتادية إ       

وفيما .  تضطلع بوضع السياسات املعنية باألمن الغذائي والتغذوي اليت تستهدف هذا اجملتمعاألصليني يف دورادوس
التنسيق والتعاون فيما بني الوكاالت اليت متارس عملها على األراضي اهلندية من        ) ١: (يلي بعض املبادرات املنفذة   

 قائدا حمليا ليكون    ٤٤إنشاء جملس للسكان األصليني يتألف من       ) ٢(ناحية واحلكومة البلدية من ناحية أخرى؛ و      
توزيع عدد أكرب من سالل األغذية األساسية، مع إيالء األولوية للنـساء            ) ٣(أداة للتنفيذ والرقابة االجتماعية؛ و    

 ٤٦ سلة غذاء تـزن كـل منـها          ٢ ٥٠٠ها اإلمجايل    وقد بلغ عدد   - احلوامل واملرضعات، واملعوقني، واملسنني   
إنشاء مرافق خاصة بتخزين، وجتميع، وتوزيع سالل الغذاء يف دورادوس وأمامباي ) ٤(؛ وشهرياًكيلوغراما، توزع 

تـشجيع  ) ٥(و باالشتراك مع املؤسسة اهلندية الوطنية ومؤسسة الصحة الوطنية، وبالتنسيق مـع جلنـة اإلدارة؛             
 لألطفال من عمر ستة أشهر إىل عامني، وهم األكثر عرضة ملخاطر )٤١()jakarupã(ة من احلساء اإلمدادات اليومي

تساعد النساء املنحدرات من السكان األصليني يف إعداد احلساء، وتقطيع وطهي مكوناته، بينمـا              (سوء التغذية   
  ؛ )الغـذاء وطـرق حتـضريه   جيري وزن األطفال وتطعيمهم، ويقوم خرباء التغذية بإلقاء حماضرات بشأن أمهيـة   

استكمال حفر اآلبار األرتوازية ومد املواسري الالزمة لتوصيل مياه الشرب إىل مجيـع املنـازل يف قـرى                  ) ٦(و
  .استكمال العيادة الصحية اخلاصة بالسكان األصليني يف دورادوس) ٧(جاغوابريو وبورورو؛ و

                                                      

  ".حنن نأكل، حنن نستمتع بالطعم"كلمة بالغورانية تعين  )٤١(
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ى اهتمام دولة الربازيل بضمان توفري بيئة يـسودها         وباإلضافة إىل هذه املبادرات اجلاري تنفيذها، يتبد        - ٣٤٢
األمن الغذائي يف البلد يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل حشد اجملتمع الدويل حنو حتقيق األمن الغذائي والتغذوي يف                   

ي البلدان النامية األخرى؛ كما ينعكس اهتمامها يف وضع إطار قانوين للنظام الوطين لألمن الغذائي والتغذوي الذ              
. لن خيضع للتقلبات السياسية، وكذلك يف وضع خطط حمكمة ملواجهة انعدام األمن الغذائي يف مجيع أحناء البلـد              

واجلدير بالذكر أنه جيري سنويا اآلن قياس مستوى انعدام األمن الغذائي من خالل االستقصاء الوطين لعينة مـن                  
  .األسر املعيشية

. لويات املدرجة على جدول األعمال الوطين واخلارجي للربازيل       وتشكل مكافحة اجلوع واحدة من األو       - ٣٤٣
فعلى الصعيد الدويل، يربز دور برنامج القضاء الكامل على اجلوع ملسامهته يف حتقيق مخسة من األهداف اإلمنائية                 

 األساسـي،   القضاء على الفقر املدقع واجلوع، وتعميم التعليم      : الثمانية لأللفية اليت حددهتا األمم املتحدة، وهي      
صحة األم (وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وخفض معدالت وفيات األطفال، وحتسني الصحة النفاسية 

  وفيما يتعلق باهلدف األول املتمثل يف خفض معدالت السكان الذين يعيشون على دخل أقـل مـن              ).بعد الوالدة 
 الربازيل بالفعل تقدما ملحوظا وتبنت هدفا جديدا مـن          ، حققت يومياً دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ١

 دوالر من دوالرات    ١خفض نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من         : ، وهو ٢٠١٥املزمع تنفيذه حبلول عام     
  . إىل الربعيومياًالواليات املتحدة 

العمل من أجـل    ادرة   مب ٢٠٠٤سبتمرب  /وقد أطلق الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا يف نيويورك يف أيلول            - ٣٤٤
 بالشراكة مع رؤساء الدول واحلكومات يف فرنسا، وشيلي، وإسبانيا، وبدعم من األمني العام لألمم مكافحة الفقر

وهتدف هذه املبادرة إىل تعزيز املناقشات الدولية املتعلقة بآليات التمويل املبتكرة الرامية إىل             . املتحدة كويف عنان  
  .وعالتنمية ومكافحة الفقر واجل

 دولة أخرى ١٨٧، ويف جملس منظمة األغذية والزراعة، قامت الربازيل باالشتراك مع أيضاً ٢٠٠٤يف عام   - ٣٤٥
وقد ُصـممت هـذه املبـادئ    .  للحق يف غذاء كافاملطرد ل التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمابااللتزام باخلطوط

 التوجيهيـة   علق جبهودهم الرامية إىل تطبيق اخلطـوط       فيما يت   عملياً التوجيهية الطوعية بغية توجيه الدول توجيهاً     
ويف هذا الصدد، قدمت الربازيل مساعدات إنسانية لكل . التدرجيي للحق يف غذاء كاف الطوعية لدعم اإلعمال

 . من الغذاء طنا١٤٢ًب من هايييت، وتايالند، وسري النكا من خالل إمدادهم 

 عنها برنامج القضاء الكامل على اجلوع، قامت الربازيل بالتوقيع وباإلضافة إىل هذه املبادرات اليت متخض  - ٣٤٦
على اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم مع كل من أنغوال، واألرجنتني، وبوليفيا، والكامريون، ومصر، وغواتيماال، 

  .وهاييت، وموزامبيق، وبريو، وأوروغواي، وفرتويال

يف ) والية برنـامبوكو  (ألمن الغذائي، املعقود يف مدينة أوليندا       وقد اعتمد املؤمتر الوطين الثاين املتعلق با        - ٣٤٧
، يتم مبوجبه إعمال حـق      نظام لألمن الغذائي والتغذوي   ، قراره الرئيسي الذي يقضي بإنشاء       ٢٠٠٤مارس  /آذار

 رأكتـوب /ومنذ بداية املؤمتر وحىت تشرين األول.  لطموحات واحتياجات الشعب الربازيلي   وفقاًاإلنسان يف الغذاء    
، عندما ُعرض هذا املوضوع يف إحدى ندوات الكونغرس الوطين، أُثري جدل واسع بشأن مشروع قانون                ٢٠٠٥

اجمللس الوطين  وقد أجريت املناقشات يف     . نظام لألمن الغذائي والتغذوي   يتعلق باملبادئ التوجيهية الالزمة إلنشاء      
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ة للغذاء والتغذية اليت أتيحت هلـا الفرصـة إلبـداء     مبشاركة نشطة من اجملالس احلكومية والبلدي     للغذاء والتغذية 
  .وجهات نظرها من خالل عقد املؤمترات بواسطة الفيديو على مستوى الدولة كلها

  وبعد أن أجرت السلطة التشريعية دراسة موجزة ملشروع القانون، جرت املوافقة عليه ليصبح القـانون                 - ٣٤٨
 ويتماشى هذا القانون مع أحكام العهد وآراء اللجنة، حيث .٢٠٠٦أيلول /سبتمرب١٥ الصادر يف ٣٤٦- ١١رقم 

 يف جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أحد الوثائق املرجعية الـيت كانـت     ١٢كان التعليق العام رقم     
  .مصدر إهلام له

اجمللـس   قام   ،٢٠٠٤ففي عام   . وحظي حق اإلنسان يف الغذاء الكايف باالهتمام يف العديد من األوساط            - ٣٤٩
بتشكيل فريـق  الوطين للغذاء والتغذية، يف خطوة هتدف إىل متابعة املؤمتر الوطين الثاين لألمن الغذائي والتغذوي،             

، تقدم الفريق العامل بـاقتراح      ٢٠٠٤ يوليه/وخالل االجتماع املعقود يف متوز    . عامل خمتص لتويل هذا املوضوع    
اللجنة الدائمـة حلـق   وتضطلع . قابية، وبالفعل ُنفذت هذه اخلطوة بسرعةلتحويله إىل جلنة دائمة تابعة للهيئة الن  

وقد نتج عن اسـتعراض     .  مبراقبة السياسات االحتادية العامة الرامية إىل إعمال هذا احلق         اإلنسان يف الغذاء الكايف   
  .مالربنامج الوطين للغذاء املدرسي اخلروج ببعض التوصيات اليت اعتمدهتا بالفعل وزارة التعلي

 ،٢٠٠٥ينـاير   /، يف اجتماعها املعقود يف كانون الثاين      اللجنة الدائمة حلق اإلنسان يف الغذاء الكايف      واقترحت    - ٣٥٠
إنشاء هيئة نقابية، تتألف من ممثلني عن احلكومة واجملتمع املدين، وتتوىل دراسة البالغات املتعلقة بانتهاكات حق                

اجمللس الـوطين للغـذاء     ، و األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان    ضمت   ومتخضت املفاوضات اليت  . اإلنسان يف الغذاء  
 عن تشكيل اللجنة اخلاصة املعنية باحلق يف        وجملس الدفاع عن حقوق اإلنسان    وممثلني عن اجملتمع املدين،     ،  والتغذية

ديد، وسوء وتتوىل هذه اللجنة تنسيق ردود األفعال املؤسسية جتاه حاالت اجلوع الش. ٢٠٠٥الغذاء الكايف يف عام 
التغذية، وانعدام األمن الغذائي، مما يعكس اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني هذه األوضاع بشكل تدرجيي من                
خالل االعتماد على وثائق فعالة هتدف إىل حتري، ومنع، وإصالح انتهاكات حق اإلنسان يف الغذاء باإلضافة إىل                 

  .)٤٢(زيادة فرص التمتع هبذا احلق

برنامج القضاء الكامـل علـى       على أنه على الرغم من التقدم احملرز بفضل          أيضاًهنا من التأكيد    بد   وال  - ٣٥١
 فيما يتعلق بتحويل الدخل، واحلماية االجتماعية، وتعزيز حق اإلنسان يف الغذاء املناسب، فإن التحـدي                اجلوع

  .قائماًلألسر املستفيدة من الربنامج ال يزال " اإلدماج املثمر"املتمثل يف حتقيق 

                                                      

جملـس  ) ٢(؛  )CONSEA(اجمللس الوطين للغذاء والتغذيـة      ) ١( تتألف عضوية اللجنة من ممثلني عن      )٤٢(
شركة اإلمدادات الوطنية   ) ٤(جلنة حقوق اإلنسان التابعة لغرفة النواب؛       ) ٣(؛  )CDDPH(الدفاع عن حقوق اإلنسان     

)CONAB(  ؛)(مكتب حمامي املساعدة القضائية االحتادي      ) ٥DPU(  ؛)(مؤسـسة الـصحة الوطنيـة     ) ٦(FUNASA ؛  
األمانة اخلاصة حبقوق اإلنسان ) ٩(؛ )MPF(مكتب النائب العام االحتادي ) ٨(؛ ) MDS(وزارة التنمية االجتماعية ) ٧(
)SEDH (  ؛)(للغذاء املدرسي   الربنامج الوطين   ) ١٠PNAE( ؛)مكتب املقرر الوطين املعين حبق اإلنسان يف الغـذاء  ) ١١

  .الكايف، واملاء، واألراضي الريفية



E/C.12/BRA/2 
Page 78 

 

  احلق يف السكن -  باء

ويقع إطار السياسة الوطنيـة     . جيب النظر يف احلق يف السكن الالئق يف إطار السياقني الريفي واحلضري             - ٣٥٢
وهذا احلق الذي تكفلـه     . للتنمية احلضرية اليت اعتمدهتا احلكومة الربازيلية ضمن املنظور األوسع للحق يف املدينة           

) ١٠٢٥٧/٢٠٠١القانون رقم   (لدستور االحتادي، وحيكمه النظام األساسي احلضري        من ا  ١٨٣، و ١٨٢املادتان  
يتألف من احلق يف السكن الالئق، واملرافق الصحية البيئية الشاملة، وحرية تنقل اجلميع يف املنـاطق احلـضرية،                  

 وزارة املـدن عـام      وقد رمى إنشاء  . واألراضي املرخصة، والنظام اإلقليمي الذي يليب احتياجات مجيع املواطنني        
 إىل تعزيز احلق يف املدينة على املستوى املؤسسي، حيث تضم الوزارة حتت مظلتها املنـاطق الـسكنية،                  ٢٠٠٣

واملرافق الصحية البيئية، وحرية التنقل يف املناطق الريفية، والتخطيط اإلقليمي، ووضع سياسة متكاملـة للتنميـة               
ماعية للمدينة واملمتلكات، اليت يعرب عنها احلق يف املدينة، ارتباطا وثيقا ويرتبط االعتراف بالوظيفة االجت. احلضرية

  .باملدن الربازيلية يف ظل امتداد التجمعات السكنية العشوائية واألمهية اليت متثلها

وفيما يتعلق بالتنمية احلضرية، فإن إعمال احلق يف املدينة يعين اإلدماج النـاجح للتجمعـات الـسكنية                - ٣٥٣
ئية ضمن املدن اليت يتحقق فيها بالفعل احلق يف السكن الالئق، مما يتيح إدخال تغيريات هيكلية على أمناط                  العشوا

  .  عن أسلوب ختصيص األراضي واملوارد الطبيعيةفضالًاإلنتاج واالستهالك باملدينة، 

 يف املائة من السكان   ٨٠ من   وقد أصبح الطابع احلضري غالبا على الربازيل يف العقود األخرية، حيث يعيش أكثر              -٣٥٤
وترتب على عملية التحضر السريعة تعرض الفئات األشد فقرا من السكان إىل عملية ترحيـل   . داخل املدن وعلى أطرافها   

وتوضح األرقام حتول بؤرة الفقر إىل املنـاطق        . واسعة النطاق، مما أدي إىل حتول الفقر إىل مشكلة حضرية يف املقام األول            
 يف املائة يف املناطق احلضرية، بينما كان الفقر مشكلة ريفية           ٨٥، تركز الفقر بنسبة     ٢٠٠٢ففي عام   . لربازيلاحلضرية يف ا  

وعلى عكس املفهوم التقليدي للفقر يف الربازيل، فإن عدد الفقراء يف جنوب شرق            .  مضت عاماًيف املقام األول قبل ثالثني      
ويتركز ).  يف املائة على التوايل    ٣٩ يف املائة و   ٣٧( عدد الفقراء يف مشال شرقها       البلد، وهي أكثر املناطق ثراًء، مياثل تقريباً      

ويقـدر العجـز يف     . الفقر يف اجلنوب الشرقي يف العواصم، بينما يتركز يف الشمال الشرقي يف املدن الصغرية واملتوسطة              
).  ماليني مـرتل   ٥,٥( املناطق احلضرية     يف املائة منها يف    ٨٠ ماليني وحدة سكنية،     ٧ بأكثر من    )٤٣(اإلسكان يف الربازيل  

 على سكان املناطق احلضرية الذين يصل دخلهم إىل مخسة أضعاف احلد األدىن              بالغاً ويؤثر عدم توافر السكن الالئق تأثرياً     
 ١٤ عاصـمة و   ٢١ مدينة، من بينها     ٣٥ شخص يعيشون يف     ٢٥ ٠٠٠ ب، قدر عدد املشردين     ٢٠٠٥ويف عام   . لألجور

وباإلضافة إىل نقص املساكن، يعيش عدد كبري مـن األسـر يف            .  نسمة ٣٠٠ ٠٠٠د عدد سكاهنا عن     مدينة أخرى يزي  
 مليـون وحـدة سـكنية يف        ١,٦، يوجد   ٢٠٠٠ للتعداد السكاين الذي أجري يف عام        ووفقاًجتمعات سكنية عشوائية؛    

 يف املائـة مـن      ٣,٩(يني نسمة    مال ٦,٦ بلدية، يعيش فيها     ١٨٧العشوائيات والتجمعات السكنية املشاهبة، موزعة على       
 مـن األحيـاء      حياً ١٦ ٤٠٠وقد حددت الدراسة االستقصائية للبيانات األساسية املتعلقة باحملليات         ). الشعب الربازيلي 

                                                      

يقاس العجز الكمي يف اإلسكان باحلاجة إىل أبنية جديدة نتيجة لعدد األسر اليت تتـشارك مـساحة                  )٤٣(
البيانات مستقاة من دراسة أجرهتا . جيار، وعجز االستبدالواحدة، واملساكن الريفية والعشوائية املرجتلة، وتزايد عبء اإل

  .٢٠٠٥مؤسسة جواو بينهريو لوزارة املدن يف عام 
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دون اعتـراف   ( تقسيم فرعي سري     ١٦ ٨٠٠ تقسيم فرعي غري نظامي، و     ٢٢ ٨٠٠ مبىن سكنيا، و   ٣٣ ٤٠٠و الفقرية،
 .لعشوائيات وغريها من أنواع التجمعات السكنية العشوائية بالقياس حبجم البلديةويزداد احتمال ظهور ا). رمسي

 ١٢٨ مليون نسمة يعيشون يف منازل دائمة، من بينـهم           ١٦٨، هناك   ٢٠٠٠ كذلك لتعداد عام     ووفقاً  - ٣٥٥
ل حصلوا  يعيشون يف منازيني مال٤,٥ مليون يعيشون يف منازل مؤجرة، و٢١مليون يعيشون يف منازل ميلكوهنا، و

  .عليها عن طريق القروض

 أن متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة علـى        ٢٠٠٣- ٢٠٠٢وقد أظهر استقصاء امليزانية األسرية للفترة         - ٣٥٦
 للمعايري  وفقاًومتثل هذه النسبة أقصي حصة من دخل األسرة املخصص للسكن،           . )٤٤( يف املائة  ٣٠اإلسكان يبلغ   

، واليت اعتمدها اآلن مصرف االدخار االحتادي الذي يرى أن هذه جود سابقاًالتقليدية للبنك الوطين لإلسكان املو
بيد أنه يوجد عدد كبري من األسر اليت يصل دخلـها إىل            . النسبة أقصى حد مقبول لإلنفاق املباشر على السكن       

حـوث  معهد الب ، أحد منشورات    )٢٠٠٥ (الرادار االجتماعي ويشري تقرير   . عشرة أضعاف احلد األدىن لألجور    
، إىل أن األماكن املستأجرة     االستقصاءات الوطنية لعينة من األسر املعيشية     ، القائم على أساس     االقتصادية التطبيقية 

، وأن عدد األشـخاص     ) باملرفقات ٢٥.الشكل رقم ( ماليني شخص    ٥,٧ على امليزانية األسرية حلوايل      متثل عبئاً 
وتتخذ هذه املشكلة املرتبطة باحلضر . ٢٠٠٣- ١٩٩٢ئة يف الفترة  يف املا١٨٠ قد ارتفع بنسبة الذين يدفعون إجياراً

  . أكثر حدة يف املدن الكربى مثل ريو دي جانريو، وساو باولو، والعاصمة االحتاديةصوراً

 يف كثافة السكان القاطنني داخل نفس املرتل، اليت تتمثل يف وجود أكثر     أيضاًينعكس العجز يف اإلسكان       - ٣٥٧
وعلى الرغم من اخنفاض متوسط     ).  باملرفقات ٢٦الشكل رقم   (تشاركون حجرة نوم واحدة     من ثالثة أشخاص ي   

 يف املائة مـن  ٩,٩( مليون شخص   ١٧حجم األسرة، وزيادة عدد األشخاص الذين يعيشون مبفردهم، فإن هناك           
ر االجتماعي   للرادا ووفقاً. يعيشون يف منازل يشترك فيها أكثر من ثالثة أشخاص يف حجرة نوم واحدة            ) السكان

يصل دخل األسرة املعيشية فيها     ( يف املائة من هذا العدد اإلمجايل يعيشون يف بيوت فقرية            ٦٢,٦، هناك   )٢٠٠٥(
أفراد أعلنوا أهنم من الـسود  ( يف املائة يف أسر معيشية أرباهبا من السود        ٦٦,٧، و )إىل نصف احلد األدىن لألجور    

 يف املائة يف عدد األشخاص الذين يتأثرون بكثافة اإلشغال الزائد يف ٢١غري أن هناك اخنفاضا بنسبة   ). واخلالسيني
  ). ٢٠٠٣ إىل ١٩٩٢الفترة ما بني 

 ماليني شخص يف الربازيل يعيشون يف منازل مقامـة علـى        ٩,٨فيما يتعلق باالمتالك غري اآلمن، هناك         - ٣٥٨
  ).٢٠٠٥الرادار االجتماعي،  ( ماليني يف املناطق احلضرية٧,٣أراض ملكيتها غري نظامية، من بينها 

شهدت مؤشرات الصرف الصحي حتسنا على الرغم من التقدم البطيء احملرز يف توسيع نطاق خـدمات                  - ٣٥٩
 ٢٠٠٢- ١٩٩٣وقد شهدت الفترة ما بني . املياه والصرف الصحي خالل التسعينيات بسبب تراجع االستثمارات       

 مرتل جديـد  ١٠،٧٠٣،٣٤٧ليت تصل إليها املياه، نتيجة لوجود  يف املائة يف عدد املنازل ا    ٢٨,٦٨ قدره   ارتفاعاً

                                                      

جتدر اإلشارة إىل أن البيانات اخلاصة بالدراسة االستقصائية مليزانية األسرة ال تأخذ يف االعتبار األسر                )٤٤(
  . على متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة على السكن يف املائة من دخلها على السكن بل تعتمد٣٠اليت تنفق أكثر من 
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 قـد   )٤٥(الشبكة العامة إلمداد املياه   وبالتايل، فإن عدد املنازل اليت ال ختدمها        . الشبكة العامة إلمداد املياه   ختدمها  
  .) باملرفقات٢٦اإلطار رقم  (٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٦,٨ إىل ١٩٩٣ يف املائة يف عام ٢٥اخنفض من 

 ٣٠ بنسبة   )٤٦(وفيما يتعلق بالصرف الصحي، ازداد عدد املنازل اليت خيدمها نظام جتميع مياه الصرف الصحي               - ٣٦٠
وتوضح املقارنة بني   .  ماليني مرتل جديد   ٤,٣، نتيجة إلضافة    ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٣ يف الفترة ما بني      تقريباًيف املائة   

واليت  ١٠ ٤٦٧ ٣٢٢زي عدد املنازل اجلديدة البالغة  يف املائة توا٧٣ وجود زيادة قدرها     ٢٠٠٤ و ١٩٩٣عامي  
، وهي الفترة االنتقالية يف سياسة الـصرف        ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢وخالل الفترة ما بني     . خيدمها نظام الصرف الصحي   

 مرتل للنظام ٢ ٧٦٢ ٤٦٧ يف املائة نتيجة إلضافة ١٢,٥١الصحي، بلغت الزيادة يف جتميع مياه الصرف الصحي     
  ). باملرفقات٢٧. اإلطار رقم( خالل عامني فقط العام للصرف الصحي

، بزيادة ٢٠٠٤ مرتل من هذه اخلدمة خالل عام ٣ ٤٠٧ ٥٩٣وفيما خيتص جبمع القمامة املرتلية، استفاد   - ٣٦١
 يف املائة   ٨٥,٥ ليشمل   ٢٠٠٤وقد امتد نطاق نظام مجع القمامة عام        . ٢٠٠٢ يف املائة خالل عام      ٨,٤٥قدرها  

 ازداد عدد املنازل ١٩٩٩ إىل ١٩٩٣وخالل الفترة ما بني . ١٩٩٣ يف املائة فقط عام ٦٩,٩ بمن املنازل مقارنة  
 ١٩٩٩ يف املائة يف الفترة ما بني ١٨ يف املائة، بينما بلغت هذه النسبة ١٥,٩اليت يغطيها نظام مجع القمامة بنسبة 

  ). باملرفقات٢٨اإلطار رقم  (٢٠٠٤إىل 

، أظهـرت املعلومـات املـستقاة مـن         ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ملنازل مابني عامي    على الرغم من زيادة عدد ا       - ٣٦٢
 أنه قد جرى التوسع يف تقدمي خدمات النظافة العامـة يف    ٢٠٠٤ لعام    الوطين لعينة من األسر املعيشية     االستقصاء

هجية املستخدمة وبناًء على املن. ذلك اجملال كان له أثر كبري تلك الفترة إىل حد كبري، مما يشري إىل أن االستثمار يف
، وبعد غض الطرف عن املناطق الداخلية يف اإلقليم ٢٠٠٣ حىت عام  الوطين لعينة من األسر املعيشيةيف االستقصاء

 هلذا املعيار، فقد زاد عدد املنازل فيما ووفقاً. ٢٠٠٢الشمايل، ميكن إجراء مقارنة متجانسة مع الوضع السائد عام 
 وحدة سكنية جديدة ٣ ٣٩٧ ٦٥٨ بيف املائة، وهو ما يعين زيادة تقدر  ٧,١٤ بنسبة ٢٠٠٤ و٢٠٠٢بني عامي 

 مرتل، مما يعين وصول العدد اإلمجايل       ٤٧ ٥٥٨ ٦٥٩، الذي كان يبلغ     ٢٠٠٢إىل العدد املتوافر من املنازل عام       
  ).٣٨انظر املرافق، اجلدول ( مرتل ٥٠ ٩٥٦ ٣٥٧ إىل ٢٠٠٤للمنازل عام 

 ٢٠٠٢ة يف عدد املنازل املتصلة بالشبكة العامة إلمداد املياه ما بني عـامي              ومن جهة أخرى، فإن الزياد      - ٣٦٣
، وهو ما يتوافق مع الزيادة الكلية يف عدد املنازل، اليت فاقت الزيادة يف عدد  يف املائة٨,٨١ بلغت نسبتها٢٠٠٤و

دة يف خـدمات    أما عن الزيـا   .  وحدة سكنية   ٣ ٤٣٤ ٥٧٨الوحدات السكنية عرب البلد، حيث بلغت الزيادة        
 يف املائة يف    ١٢,٥١ة هبا أكثر ارتفاعاً، فقد بلغت نسبتها        ـالصرف الصحي، اليت تعد تكلفة البنية التحتية اخلاص       

                                                      

صنفت مصادر املياه املستخدمة يف املنازل تصنيفاً خمتلفا وفقاً ملا إذا كانت املياه مستخرجة من اآلبار أو  )٤٥(
تسَن الينابيع، أو املستودعات اليت متدها باملياه الشاحنات ذات اخلزانات، أو مياه األمطار أو غريها من املصادر اليت مل ي                  

  . إدراجها ضمن الفئات املذكورة
 مياه الفضالت والصرف الصحي اليت يتم التخلص منها من خالل نظام للتجميع ينتهي عند               - التجميع   نظام )٤٦(

 . منطقة عامة للتخلص من النفايات يف املكان، أو املنطقة، أو البلدية حىت وإن كان النظام ينقصه وجود مصنع ملعاجلة الفضالت
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وبالنسبة جلمع .  مرتل جديد إىل الشبكة العامة للصرف٢ ٧٦٢ ٤٧٦، وهو ما يتوافق مع إضافة عدد ٢٠٠٢عام 
، وهو ما ميثل زيادة     ٢٠٠٤ مرتل يف عام     ٢ ٤٠٧ ٥٩٣اخلدمة يف   القمامة من املنازل، فقد جرت االستفادة هبذه        

 ).  باملرفقات٢٧الشكل  (٢٠٠٢ يف املائة عن عام ٨,٤٥تصل نسبتها إىل 

ويف هذا الصدد، تشري البيانات املتوافرة عن خدمات إمداد املياه، والصرف الصحي، ومجع القمامة ما بني   - ٣٦٤
اهات احلديثة يف سياسة النظافة العامة، فبينما بلغت الزيادة يف عدد  بشكل واضح إىل االجت٢٠٠٤ و٢٠٠٢عامي  

 مرتل منها قد مت توصيله بشبكة إمداد املياه، ٣ ٤٣٤ ٥٧٨، فإن  جديداً مرتال٣ً ٣٩٧ ٦٩٨املنازل يف تلك الفترة 
 منها على خدمـة مجـع       ٣ ٤٠٧ ٥٩٣ مرتل بشبكة الصرف الصحي، وحصل       ٢ ٧٦٢ ٤٧٢بينما مت توصيل    

وبالنظر إىل تلك األرقام يتضح أن مجيع مكونات النظافة العامة األخرى قد فاقت الزيادة يف عدد املنازل         . امةالقم
على نطاق القطر كله، باستثناء خدمات الصرف الصحي، اليت تعترب أكثر تكلفة، كما أن هلا بديال كافيا أال وهو 

  ).خزانات التفسخ(خزانات الصرف الصحي 

 مبؤشرات املنازل عن النظافة األساسية اخلاصة حبسب املنطقة، فإن نسبة التوسع يف اخلدمات تتجاوز               وفيما يتعلق   -٣٦٥
الزيادة يف عدد املنازل يف كل منطقة، وباستثناء شبكة الصرف الصحي العامة يف اجلنوب، اليت مت التعويض عنها إىل حـد            

فة األساسية يف كل منطقة قد جتاوزت الزيادة يف عدد          كبري باستخدام خزانات الصرف الصحي، فإن مجيع مؤشرات النظا        
وجيدر املالحظة بأنه يف ظل وجود عجز سابق، ومنو حضري ذي منط غري متسق              . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢املنازل ما بني عامي     

وآخذ يف االمتداد بال حدود يف البلد، فإن مؤشر خدمات النظافة األساسية، اليت جرى التوسع يف توفريها، يشري بـشكل                    
  ). باملرفقات٢٥الشكل (اضح إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تعميم تلك اخلدمات و

 للبيانات اليت مجعها معهد البحـوث االقتـصادية التطبيقيـة    وفقاًوبالنسبة ملسألة عدم مالئمة املنازل، ف     - ٣٦٦
هلدف التنموي السابع لأللفية،    خصيصا هلذا الغرض، وباستخدام املنهجية اليت طرحها موئل األمم املتحدة لرصد ا           

 يعانون  ن يف املائة من إمجايل عدد املنازل، ال يزالو        ٤٠,٣ مليون مرتل يف احلضر، أي ما يعادل         ١٧تبني أن هناك    
من شكل أو أخر من أشكال عدم املالئمة، على الرغم من أن نسبة املنازل اليت تتصف باملالئمة قد ارتفعت مـن      

عدم االتصال بالشبكة : وتشمل أشكال عدم املالئمة. ٢٠٠٣ يف املائة عام ٥٩,٧إىل  ١٩٩٢ يف املائة عام ٤٩,٤
العامة إلمداد املياه، وكذلك الشبكة العامة للصرف الصحي، أو حىت عدم توافر خزانات الصرف الصحي، هذا                

سـقف  باإلضافة إىل عدم توافر دورات للمياه خمصصة االستخدام الشخصي لسكان املرتل، وكـذلك وجـود أ               
وحوائط مصنوعة من مواد ارجتالية، ووجود كثافة يف اإلشغال تصل إىل أكثر من ثالثة أشخاص يف مساحة النوم                  

، واالستخدام غـري النظـامي      )قطاعات دون املستوى الطبيعي   (الواحدة، باإلضافة إىل عدم مطابقة معايري البناء        
وبتقسيم البيانات حبسب اللون    ).  من اإلسكان  بناء مساكن على أرض ميتلكها آخرون أو أنواع أُخرى        (لألرض  

مقارنة بتلك اليت متتلكها )  يف املائة٧١,٥(والعرق، ميكن مالحظة أن نسبة مالئمة املساكن ترتفع بني البيض أكثر 
 .)٤٧() يف املائة٤٦,٩(أسر معيشية يرأسها من ينحدرون من أصل أفريقي 

                                                      

)٤٧( Brasil - Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio. Brasília, IPEA, 2006.  
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ليت يصل دخل الفرد فيها إىل ربع ونصف احلد األدىن لألجور على حتصل األسر املعيشية الفقرية واملعوزة، ا  - ٣٦٧
 األسر املعيشية  أيضاًالتوايل، وكذلك األسر املعيشية املتمركزة يف التجمعات السكنية العشوائية واملناطق الريفية، و           

ة نـسبة   اليت يرأسها السود بوجه عام على مستوى منخفض من تغطية اخلدمات األساسية، هذا إىل جانب زياد               
  .الكثافة يف الوحدة السكنية الواحدة، وزيادة درجة العشوائية فيما خيص متلك السكن

وفيما يتعلق باملسائل اجلنسانية، فإن مقارنة الظروف املعيشية لألسر اليت ترأسها النساء بظروف اإلسكان   - ٣٦٨
شية اليت يرأسها نساء من السود تعيش يف        بيد أن األسر املعي   . املعتادة يف الربازيل تظهر أنه ال توجد فروق ظاهرة        

، كما إهنا ال حتظى بفرصة كافية للحصول على اخلدمات احلضرية مقارنـة باألسـر               ظروف معيشية أسوأ حاالً   
املعيشية اليت ترأسها نساء من عرق أبيض أو أصفر، كما أن األسر املعيشية اليت ترأسها نساء يف املناطق الريفية ويف 

) مثل األحياء الفقرية والتجمعات السكنية املناظرة     ( حيث توجد جتمعات سكنية دون املستوى        القطاعات اخلاصة 
  وبناًء عليه، فإن الفئات املستـضعفة،      . يعيش سكاهنا يف ظروف معيشية أسوأ مقارنة بنظريهتا يف املناطق احلضرية          

اليت ترأسها نساء من الـسود يف       فيما يتعلق بالظروف املعيشية للسكن واحلصول على اخلدمات، هي تلك األسر            
املناطق الريفية ويف التجمعات السكنية احلضرية العشوائية، واليت حتصل على دخول منخفضة، وتواجه صعوبات              

  .)٤٨(أكرب يف سوق العمل فيما يتعلق باملستويات املرتفعة من البطالة والوظائف غري الرمسية

   يف السكنالتدابري املتخذة لإلعمال التدرجيي للحق -  جيم

يكفل النظام القضائي الربازيلي احلق يف السكن؛ فتنص املادة السابعة يف الفقرة الرابعة من الدستور االحتادي   - ٣٦٩
احلد األدىن من األجر الذي ينص عليه القانون يف مجيع أحنـاء            على حق العمال يف الريف واحلضر يف احلصول على          

 ٢٣ كما أن املادة ،(...) املعيشية األساسية وحاجات أسرهم، مثل السكن الدولة، والذي ميكنهم من تلبية حاجاهتم
من الفقرة التاسعة تنص على التزام احلكومة االحتادية، والواليات، والعاصمة االحتادية بالتشجيع على إعداد بـرامج             

، بإضافة احلق   ٢٦/٢٠٠٠ومؤخراً قام التعديل الدستوري رقم      . إلنشاء املساكن، وأخرى لتحسني مستواها املعيشي     
التعليم، والصحة،  : احلقوق االجتماعية تشتمل على   يف السكن بشكل ظاهر إىل أحكام الفقرة السادسة، ليوضح أن           

والعمل، والسكن، والترفيه، واألمن، والضمان االجتماعي، ومحاية األمومة والطفولة، واملساعدة يف حالة العوز،كما    
، )السياسة احلـضرية   (١٨٣تأسيس حق االمتالك الدستوري الوارد يف املادة        وقد أستند   . )٤٩(جاء يف نص الدستور   

                                                      

 A Mulher e o Direito a Moradia Adequada, Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica:انظـر  )٤٨(

Aplicada, 2003.  
فقد أصدرت بعض   . عدالة إىل احلق يف السكن     درجة هامة من درجات ال     ٢٠٠٠قدم التعديل الدستوري لسنة      )٤٩(

 قرارات لضمان احلصول على هذا احلق مبا يتواءم مـع   ٢٠٠٣احملاكم، مثل احملكمة االحتادية اإلقليمية التابعة لإلقليم الثاين يف عام           
، UF: RJ، 0460231 2002.02.01، دعوى رقم Agravo de instrumento – 105708حقوق أخرى على نفس القدر من األمهية، 

: ، بتـاريخ .TRF 2001 12858. DJU، وثيقـة  ٩/١٢/٢٠٠٣: اجلهاز احلاكم، الفريق اخلـامس، تـاريخ صـدور القـرار    
وقـد مت  . ، استرجاع حق االستحواذAgravo de instrumentoدعوى مدنية، : ، ملخص١٤٩: رقم الصفحة ،١٨/١٢/٢٠٠٣

ملرتبة على احلق يف التملك، وكذلك لعدم حدوث خـسائر يـصعب أو             رفض القرار املؤقت، حبجة أن احلق يف السكن يعلو يف ا          
وبناًء عليه، قررت احملكمة رفض املذكرة التمهيدية على أساس أنه عند تقييم املصاحل اليت جيب أن تؤخـذ يف                   . يستحيل إصالحها 

ق يف السكن، ومبا إنه ال يوجد خطر من االعتبار يف تلك القضية، تبني أن احلق الدستوري الذي جيب محايته يف املقام األول هو احل
حدوث خسائر غري قابلة لإلصالح أو خسائر يصعب إصالحها من طرف املدعي، فقد مت رفض القرار حمل الـرتاع، مت رفـض                      

Agravo de instrumentoررالقاضي فيريا لوتشيا ليما، رفض الفريق باإلمجاع االستمرار يف رفع الدعوى وقبلوا حبكم املق: ، املقرر.  
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على مبدأ الوظيفة االجتماعية للعقار، الذي حيق من خالله إعطاء حق حيازة العقار      ) السياسة الزراعية  (١٩١واملادة  
  .لكل من يرغب يف متلك املنطقة املخصصة لغرض السكن لفترة مخسة أعوام متعاقبة

 من الدستور االحتادي سبال لضمان احلق يف املدينة يف كـل بلديـة،   ١٨٣ واملادة   ١٨٢م كلٌ من املادة     وتقد  - ٣٧٠
وكذلك الوفاء بالوظيفة االجتماعية للمدينة وللعقار، باإلضافة إىل تقريرها احلاجة إىل وضع خطة رئيسية لكل بلديـة                 

العمل ) ٢٠٠١ يوليه/ متوز ١٠ املؤرخ   ١٠٢٥٧رقم  قانون  (وينظم قانون املدن    .  ألف نسمة  ٢٠يزيد عدد سكاهنا عن     
  . من الدستور االحتادي، كما يضع حدودا ومبادئ توجيهية لسياسة احلضر يف الربازيل١٨٣ و١٨٢مباديت 

ومبوجب قانون املدن، يعد وضع املخطط العام اإللزامي مفروضا على البلديات اليت يفوق عدد سـكاهنا              - ٣٧١
ناطق املدن الكربى، ومناطق اإلسكان احلضرية، ومناطق اجلـذب الـسياحي،            ألف نسمة، وذلك يف م     ٢٠عن  

ومن شأن  . واملناطق اليت توجد هبا ممارسات مؤثرة أو أنشطة هلا أثر بيئي كبري على املنطقة أو على الدولة بأسرها                 
ظروف اليت جيب أن املخطط العام، الذي يشكل أداة أساسية لتنمية البلديات والتوسع احلضري، أن يقوم بتحديد ال

وجيب على جملس املدينة أن يقوم مبناقشة اخلطة الرئيسية . تتوافر يف العقار حىت يتسىن له القيام بوظيفته االجتماعية
للبلدية واملوافقة عليها، مث يقوم رئيس البلدية باعتمادها، حىت تتحول الصيغة األخرية من الوثيقة إىل قانون رمسي                 

. عبريا ماديا عن امليثاق الضمين بني اجملتمع واألجهزة التشريعية والتنفيذية التابعـة للبلديـة           للبلدية، وهو ما يعد ت    
وباختصار، فإن قانون املدينة يضع السبل اليت ميكن للبلدية من خالهلا التدخل يف ختطـيط املنـاطق احلـضرية                    

  .واألراضي وإدارهتا، وهو ما يضمن إعمال احلق يف املدينة

 الذي مبوجبـه  ٢٠٠٣مايو / أيار٢٨ املؤرخ ١٠٦٨٣ إجراء تشريعي مهم بإقرار القانون رقم     وقد اتُّخذ   - ٣٧٢
وضع سياسة التنمية احلضرية، والسياسات القطاعية      : أنشئت وزارة املدن اليت تضطلع مبسؤوليات عدة، أال وهي        

لك العمل بالتعاون مع خمتلـف      املتعلقة باإلسكان، والنظافة البيئية، ووسائل النقل يف احلضر والنقل العابر، وكذ          
األجهزة احلكومية على مستوياهتا، والقطاع اخلاص، واملنظمات األهلية، على تشجيع املبادرات والربامج يف جماالت 
التحضر، والنظافة األساسية والبيئية، ووسائل النقل يف احلضر والنقل العابر، والتنمية احلضرية، هذا باإلضافة إىل               

امية إىل توفري الدعم لإلسكان الشعيب، والنظافة العامة، ووسائل النقل يف احلضر، وكـذلك              وضع السياسات الر  
التخطيط، واألمور التنظيمية، والقواعد املعيارية، واإلدارة املتعلقة بوضع املوارد يف اإلطار التنفيذي، وذلـك يف               

ساسية والبيئية، ووسائل النقل يف احلضر      السياسات املتعلقة بالتنمية احلضرية، والتحضر، واإلسكان، والنظافة األ       
والنقل العابر، هذا إىل جانب املشاركة يف حتديد املبادئ التوجيهية العامة للحفاظ على شبكة إمـداد امليـاه يف                   

  .احلضر، وكذلك اعتماد فكرة وجود أحواض للصرف كوحدات أساسية لتخطيط عملية النظافة العامة وإدارهتا

 والقرار ٢٢٢٠/٢٠٠١م ـت رقـراء املؤقـب اإلجـ، الذي أنشئ مبوجن الربازيليةس املدـجملد ـيع  - ٣٧٣
وهو نتاج مشاركة كبرية، حيث ُوضع تصور وختطيط له يف املؤمتر القومي            .  للمجتمع  قوياً ، ممثالً ٥٠٣١/٢٠٠٤رقم  

 من وزارة املدن،    ئماًدا جزءاً تشكل   هيئة مجاعية ، وقد أصبح    ٢٠٠٣أكتوبر  /األول للمدن الذي عقد يف تشرين األول      
ويتكون جملس املدن الربازيلي من مثانية قطاعات اجتماعية، ويـشكل بـدوره          . وتتشارك معها يف نفس درجة السلطة     

وتتمثل وظيفته األساسـية يف  . منتدى لتفاوض خمتلف اجلهات الفاعلة ومناقشة مصاحلها فيما خيتص بالسياسات العامة       
تنمية اإلقليمية واحلضرية، مع وجود املشاركة االجتماعية، ودمج السياسات املتعلقـة           تقييم وطرح املبادئ التوجيهية لل    

باستخدام األراضي يف املناطق احلضرية، وكذلك اإلسكان، والنظافة البيئية، والنقل العابر، ووسائل النقل، وإمكانيـة               
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أن القضايا قيد البحث خـالل املـؤمتر   وقد أُحرز تقدم عن طريق إدارة حوار شامل بش     . التنقل داخل املناطق احلضرية   
ويف جمال  - ٢٠٠٥,٣٧٤ديسمرب /نوفمرب وحىت كانون األول/القومي الثاين للمدن الذي عقد يف الفترة من تشرين الثاين

، اليت أقرها جملس "سياسة اإلسكان القومي"اإلسكان، سامهت قاعدة عريضة من القطاعات االجتماعية يف صياغة 
 مشروع سياسة اإلسكان القومي قيد املناقشة، وذلـك متهيـداً    لوال يزا . ٢٠٠٤ديسمرب  /ولاملدن يف كانون األ   

لتسليمها إىل الكونغرس الوطين، وتقترح السياسة اختاذ تدابري سياسية، وقانونية، وإدارية، إلعمال حق املواطن يف               
للمجالني الذين تشتمل عليهمـا      حنو وضع معايري رمسية      وال شك أن هناك التزاماً    . السكن بغض النظر عن دخله    

  .اإلسكان ذي الفائدة االجتماعية، واإلسكان التجاري: سياسة اإلسكان القومي، أال ومها

نظام اإلسكان القـومي ذو الفائـدة        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ املؤرخ   ١١١٢٤وقد أنشأ القانون رقم       - ٣٧٥
وظل مشروع القانون ذو    .  واجمللس املنوط بإدارته   الصندوق القومي لإلسكان ذو الفائدة االجتماعية      و االجتماعية

ويهدف صندوق اإلسكان القومي ذو الفائدة االجتماعية . عاماًالصلة لدى الكونغرس الوطين ألكثر من ثالثة عشر 
إىل تركيز موارد املوازنة وإدارهتا بغية تنفيذ الربامج اليت تطلق يف ظل نظـام اإلسـكان القـومي ذو الفائـدة                     

ة، وهو يضطلع بشكل أساسي بتحويل األحياء الفقرية إىل مناطق حضرية، وبناء املنازل، وحتسني ظروف االجتماعي
، كان الصندوق القومي ميتلك مليار ريال برازيلي حتت     ٢٠٠٦ويف عام   . إسكان الفئات السكانية حمدودة الدخل    

تخصيصها لإلسكان القومي ذي الفائدة تصرفه، وهو ما اعترب حصة تارخيية غري مسبوقة قامت احلكومة االحتادية ب
وسوف تقدم املوارد املالية للحكومات يف الواليات والبلديات لغرض بناء مساكن لألسر اليت يصل              . االجتماعية

  ) باملرفقات٢٦شكل . (دخلها الشهري إىل ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجور

كومة االحتادية بتخصيص مليار ريال برازيلـي ل        ويف حماولة منها لتقليص العجز يف اإلسكان، قامت احل          - ٣٧٦
، الذي يهدف إىل تشجيع بناء الوحدات السكنية وترميمها من أجل تأجريها يف مناطق              "برنامج التأجري السكين  "

  .املدن الكربى، وكذلك يف البلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن املائة ألف نسمة

رهن :  حتسني الوسائل التنظيمية، مثل١٠٩٣١/٢٠٠٤ قانون وفيما يتعلق بسوق اإلسكان، فقد استهدف  - ٣٧٧
املنقوالت، وحفظ أصول شركات العقارات، ودفع املديونيات غري املتنازع عليها، مما يكفل ضمانا أكثر ألصحاب 

 الـذي   ١١١٩٦/٢٠٠٥وقامت احلكومة االحتادية باعتماد قانون      . الشركات العقارية واملشترين على حد سواء     
  .آمنة لتمويل العمل يف جمال العقارات ومينح مشتري العقارات إعفاءات ضريبيةيضع وسائل 

وبسبب املخاوف من اخنفاض مستوى التمويل املخصص لشراء مرتل ألول مرة بسعر أكثر اخنفاضا، فقد                 - ٣٧٨
   وهـو  ،"نظام التمويل اإلسكاين"قررت احلكومة تعديل القواعد هبدف توجيه املدخرات الستخدامها ضمن إطار     

وقد ساعدت تلك التدابري على إضافة أكثر       . ما يعمل على تشجيع عملية تركز التمويل العقاري يف هذا القطاع          
، أدت إعادة توجيـه    ٢٠٠٥ويف عام   . ٢٠٠٤ مليار ريال برازيلي ملوارد نظام التمويل العقاري يف عام           ٢,٥من  

وسطة من الوكالء املاليني، وهو ما وصل بإمجايل عقود املدخرات إىل حتفيز عروض اإلقراض املوجهة إىل الطبقة املت
، وبلـغ جممـوع     ٢٠٠٤ يف املائة عن عام      ٦٢ مليار ريال برازيلي، وهو ما ميثل زيادة بنحو          ٤,٢القروض إىل   

وقد نتج عن ذلك حتفيز قطاع البناء املدين، وخلق فرص العمل، وزيادة عدد             .  مقترض ٤٩،٨٢٠املوقعني عليها   
 مليار ريال برازيلي يف ٨,٧ إىل استثمار "نظام املدخرات والقروض الربازيلي"، خيطط ٢٠٠٦ عام ويف. املقترضني

  . ٢٠٠٣، وأربعة أضعاف تلك املستثمرة عام ٢٠٠٥اإلسكان، وهو ما ميثل ضعف الكمية املستثمرة عام 
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فل احلق يف السكن،    لقد ساعدت عملية إعادة اهليكلة الضخمة اليت جرت على اإلطار املعياري الذي يك              - ٣٧٩
 مليون ريـال    ٥٥ففي هذا الصدد، قامت احلكومة االحتادية بتخصيص حنو         . على توجيه عمل احلكومة االحتادية    

 بلدية بغية وضع خطط رئيسية مبا يتوافق مع قانون املدن، كما ُوضعت جمموعة مـن                ١ ٧٠٠برازيلي إىل عدد    
.  ووضع خطط رئيسية، ووضع قانون املدن حيز التنفيـذ   مبادرات الدعم التقين حتت تصرفهم ألغراض التدريب،      

 مدينـة   –خطة رئيسية تـشاركيه     " ، قامت وزارة املدن بإطالق محلة قومية حتت عنوان          ٢٠٠٥مايو  /ويف أيار 
أقيمت مراكز للحملة يف كل والية، وقدمت       . بالتعاون مع جملس املدن هبدف زيادة وعي اجملتمع املدين        " للجميع
  .  شخص على التدريب يف غالبية املدن اليت استهدفتها احلملة١٠ ٠٠٠كما حصل حنو  حلقة عمل، ٢٥٦

 ألف عنوان بريد إليكتروين من مجيع أحنـاء         ٤٠وقد أنشئت شبكة للمخطط العام تتألف من أكثر من            - ٣٨٠
يناميكيـة  الدولة، وهو ما يوفر مساحة لتبادل املعلومات، والتأمل، والنقد، حبيث أصبحت تلك الشبكة قنـاة د               

، وذلك بغيـة  "بنك اخلربات املتعلقة باخلطة الرئيسية التشاركية  "للتحاور وتبادل التجارب واخلربات، كما أُنشئ       
ختزين املعلومات املتعلقة باحللول املطروحة، واملبادرات، واالستراتيجيات املطبقة يف كل مرحلة من عملية إعداد              

ام البلديات بتطبيق الوسائل املنصوص عليها يف قانون املدن يف العديد           وتظهر تلك احللول كيفية قي    . املخطط العام 
 يف املائة ٨٨ أن ٢٠٠٦مايو /وقد أظهرت دراسة استقصائية أجرهتا وزارة املدن يف أيار. من املواقف على اختالفها

وضـع   بلدية، تدخل ضمن نطاق من يتعني عليهم االلتزام بوضع خمطط عام، قد انتهت مـن                 ١ ٦٨٤من واقع   
  . تعمل على وضعهلخمططها، أوال تزا

السياسة القومية "، قامت احلكومة االحتادية يف سابقة هي األوىل من نوعها يف البلد بصياغة ٢٠٠٣ويف عام   - ٣٨١
 ،"برنامج سندات ملكية األراضي" هلا يف  مادياً وقد وجدت تلك السياسة متثيالً".لتنظيم األراضي يف املناطق احلضرية

عم تنمية الربامج اليت تطلقها البلديات والواليات، وكذلك مبادرات اجملتمع املدين من خالل ثالث طـرق                الذي يد 
تقدمي الدعم املايل للتنظيم، إزالة العوائق القانونية والتشريعية، وتقدمي الدعم السـتقالل الفـرق              : رئيسية، أال وهي  

 مكمال للتدابري املتخذة لتنظيم األراضي اليت يضطلع        جزءاًات إال   وما هذه املبادر  . البلدية واجملتمعات احمللية وتدريبها   
، وهو الربنامج الذي يستثمر يف التنميـة        "موئل الربازيل  "- هبا برنامج حتويل املناطق السكنية العشوائية إىل حضرية         

ومن ناحية  . ريةاملؤسسية للبلديات، وكذلك يف عملية التحويل الشامل للمناطق السكنية العشوائية إىل أخرى حض            
 يرمي إىل اإلسهام يف وضـع حـل         "األمانة الوطنية لربامج احلضر   "أخرى، فإن التنسيق املؤسسي الذي تضطلع به        

وقد ُوضـعت خطـة     . للصراعات على األراضي احلضرية، كما يعمل على منع إجراءات اإلخالء باستخدام العنف           
 مليون أسرة، كما تتضمن أشـكال       ٢,٦شمل اخلطة   ، وت ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣مشتركة لتسوية األراضي للفترة ما بني       

ال العمل املباشر وغري املباشر، اليت تربر نواجته التراكمية توقع الوصول إىل األهداف املنصوص عليها، أو نتيجة مماثلة، 
  . يف مناطق املدن الكربى اليت تعتمد بشكل مباشر على تدخل احلكومة االحتاديةسيما

حجم املوارد اليت توجه للفئات السكانية احملدودة الدخل، أدخل تعديل على برنـامج             ويف حماولة لزيادة      - ٣٨٢
اإلسكان ذي الفائدة االجتماعية هبدف إعطاء أولوية أكرب للموئل االجتماعي، وهو برنامج حتويل األحياء الفقرية               

وقد ". ج االئتمان التضامين  برنام"أمريكية، هذا إىل جانب طرح      - إىل مناطق حضرية بتمويل من بنك التنمية البني       
استفادت من تلك املبادرات األسر اليت يصل دخلها إىل ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجور، كما أتاحت الفرصة                 
للبلديات بتوسيع مشاركتها يف الربامج، وتنمية مؤسساهتا، باإلضافة إىل تقدمي الدعم للمناطق الريفية وللفئـات               
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 أيـة   "صـندوق التنميـة االجتماعيـة     "ومل خيصص   . كويلومبوملعوزة وجمتمعات   اجملتمعات ا : اخلاصة من أمثال  
 من موارد االئتمان التضامين ميكـن اجلمعيـات         مصدراً، بيد أنه أضحى     ١٩٩٦استثمارات جملال اإلسكان عام     

  .الشعبية واملؤسسات التعاونية من املشاركة مرة أخرى يف إنتاج مساكن هلا فائدة اجتماعية

يالء االهتمام إىل األولوية اليت تضطلع احلكومة االحتادية بتنفيذها، وهي ختصيص موارد لألسر الـيت               جيدر إ   - ٣٨٣
فباإلضافة إىل ختصيص مليار ريال برازيلي من موارد برنـامج           .يصل دخلها إىل مخسة أضعاف احلد األدىن لألجور       

 يف اإلطار   صندوق ضمان وقت اخلدمة   ع موارد   التمويل اإلسكاين، فقد أدت مراجعة املبادئ التوجيهية املتعلقة بوض        
التنفيذي إىل إحداث تغيري تارخيي عن طريق إتاحة استخدام الدعم ملساعدة الفئات اليت يصل دخلـها إىل مخـسة                   

.  ما يؤول الدعم املادي إىل العمليات اليت تنفَّذ بالتعاون مع الواليات والبلديات            وغالباً. أضعاف احلد األدىن لألجور   
، جرى ختصيص مليار ريال برازيلي حبيث يذهب مخسون يف املائة منه إىل األسر اليت يـصل               ٢٠٠٦لعام املايل   ففي ا 

وهبذه الطريقة تسعى احلكومة إىل زيادة فرص احلصول على املـوارد           . دخلها إىل ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجور      
  .فائدة االجتماعية اخلاصة بكل منهااملخصصة للبلديات ألغراض التخطيط وتطبيق سياسة اإلسكان ذي ال

 إىل تغيري الـشكل     "إعادة تأهيل وسط املدينة   "وفيما يتعلق بسياسات ختطيط األراضي، فيهدف برنامج          - ٣٨٤
الذي أصبحت عليه املناطق السكنية يف وسط املدينة من إخالء وتدين املستوى املعيشي عن طريق تشجيع شـغل                  

 الربنامج، على أساس األولويات، املساعدة لألسر اليت يصل دخلها إىل مخـسة             ويقدم. الوحدات العقارية املعطلة  
، على استغالل جزء من الوحـدات       ٢٠٠٣وقد عمل الربنامج، الذي طرح يف عام        . أضعاف احلد األدىن لألجور   

 ل اسـتغالالً   ماليني وحدة يف وسط املدينة، أو تلك العقارات اليت مل ُتستغ           ٥,٤السكنية غري املستغلة واليت تبلغ      
، وذلك من أجل إسقاط منوذج التحضر املنبين على التمديد املستمر حلدود املدينة، وإبداله بتوفري وحـدات                 جيداً

  .سكنية يف مناطق عمرانية جيدة التخطيط تضمن لقاطنيها احلصول على مجيع اخلدمات احلضرية

تبذهلا احلكومة لتغيري الوضع اخلطري للنظافـة       وتشري مؤشرات النظافة األساسية األخرية إىل اجلهود اليت           - ٣٨٥
األساسية بالبلد بعد ما يقرب من عقد كامل من االستثمار العام احملدود يف أنظمة املياه والصرف الصحي يف مجيع 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٣وقد وافقت احلكومة ما بني عامي .  يف املناطق األكثر احتياجا لتلك األنظمةال سيماأرجاء البلد، 
 مليار ريال برازيلي مع الواليات والبلديات، وقد فاقت قيمة االستثمار التخـصيص             ٩ام عقود مبا قيمته     على إبر 

 مبليار ريال برازيلي،    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤املايل السنوي املبدئي املنصوص عليه يف اخلطة املرحلية للفترة ما بني عامي             
ومتثل تلك السياسة التغيري الكبري الذي حدث يف        . مما يوضح التزام احلكومة اجلاد بتحسني ظروف النظافة العامة        

، وهي يف الوقت ذاته احنرافا عن سياسة االستثمار اليت كانت متبعة يف التسعينيات،             ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٥الفترة من   
  . مليار ريال برازيلي بالقيمة احلالية١٣حينما اسُتثمر حوايل 

 قطاع النظافة املختلفة أن تكون أكثر اجيابية إثـر          كان ميكن ملؤشرات التقدم احملرز فيما خيص مكونات         - ٣٨٦
بيد أن املتغريات السياسية واملؤسسية تؤثر يف سياسة االستثمار املتعلقة بالنظافة، . ختصيص مبالغ كبرية هلذا القطاع

 العامـة   حبيث يتعلق العديد منها بتعيني املسؤوليات مبوجب امليثاق االحتادي، وباملرياث التنظيمي لنموذج النظافة            
ومن بـني املـشاكل   . الذي طُبق يف العقود القليلة املاضية، والذي شرع العمل به خالل احلكم العسكري للبالد           

الرئيسية االعتماد الواضح لسياسة النظافة القومية على سرعة عمل الشركات يف الواليات وقدرهتا على اإلدارة،               
وإىل . التشغيلي إلبرام عقود بقروض ضخمة يف فترات زمنية قصريةاليت يفتقر العديد منها إىل توافر الدعم التقين و
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 البلديات صغرية ومتوسطة احلجـم، تتعلـق   ال سيماجانب هذا، توجد مشاكل يف عدد غري قليل من البلديات،          
نونية باملشاريع الناقصة غري املستكملة، وعدم فعالية األنظمة، والقروض املعلقة، وغريها من القضايا اإلدارية والقا             

  .اليت مل يفصل فيها، مما يشري إىل وجود مشاكل خطرية يف اإلدارة

وفيما يتعلق بإمكانية التنقل يف احلضر، فقد ُمنحت األولوية لتعميم احلصول على الفرص، واخلـدمات،                 - ٣٨٧
امة يف احلضر،   واألدوات اليت تتيحها احلياة يف احلضر، كما أن هناك إمجاعا على األمهية الكربى لوسائل النقل الع               

 حمل  لومن املتوقع أن تقوم التغريات املطروحة، اليت ال تزا        . وهو ما يتطلب إصالح اإلطار القانوين اخلاص بذلك       
نقاش، بتعزيز كفاءة البلديات، وحتديد املبادئ التوجيهية واألدوات اليت يتطلبها ختطيط أنظمة النقـل وإدارهتـا،     

ومن املبادئ التوجيهية إلمكانية .  عقود مع القطاع اخلاص لتشغيل النقل العام       باإلضافة إىل تلك اليت يتطلبها إبرام     
تعميم االنتفاع باخلدمات، وحتقيق املساواة يف وسائل النقل العام، وتوفري األمن يف تنقل             : التنقل يف احلضر ما يلي    

  .خدام املركبات اخلاصةالسكان ويف مناطق املرور العام، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام، وترشيد است

، الذي يقدم   برنامج تشجيع النقل العام   ومن الربامج الرئيسية املتعلقة بإمكانية التنقل يف املناطق احلضرية            - ٣٨٨
 نسمة يف وضع مشاريع البنية التحتية حمل التنفيذ، مما يعطي ١٠٠،٠٠٠العون للبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن 

ام من أجل ضمان تعميم الوصول إىل اخلدمة وإعطاء األولوية لوسائل النقل اليت ال تسري األولوية لوسائل النقل الع
ضعف عائدات كل بلدية من الضريبة اإلضافية       تشجيع النقل العام    ويبلغ التمويل املايل املقرر لربنامج      . باحملركات

 وضع خطط إلمكانية التنقل      بلدية، على  ٤٣٧وقد جرى تشجيع البلديات اليت يصل عددها إىل          )٥٠(على الوقود 
 "الدراجـة يف الربازيـل    "وبرنامج  . يف احلضر باستخدام منهجية خاصة هبم، ومن مث القيام بتنفيذ برامج تدريبية           

برنامج آخر لتشجيع البلديات على التوسع يف استخدام الدرجات، والعمل على دجمها مع وسائل النقل األخرى                
الربنامج "أما الربنامج الثالث، فهو     . دة الفئات السكانية منخفضة الدخل    من أجل تقليص تكاليف التنقل، ومساع     

 الذي يسعى ملساعدة تنفيذ معايري الوصول إىل اخلدمات املعمول هبا يف الربازيل، ،"الربازيلي للوصول إىل اخلدمات
ات اليت ال تتمتع حبرية وكذلك مساعدة احلكومات يف البلديات والواليات يف تنفيذ املبادرات املوضوعة لصاحل الفئ

. التنقل، واملنبنية على مفهوم التصميم العاملي لوسائل النقل العام، واألجهزة احلضرية، واملرور يف املناطق العامـة               
  . لتلك الربامج٢٠٠٦وجرى ختصيص مليار ريال برازيلي يف موازنة 

 جـزءاً  واحلكومات احمللية تـشكل  وال شك أن تلك الربامج واملبادرات اليت تنفذها حكومات البلديات          - ٣٨٩
 –وقد أظهرت الدراسة االستقصائية األساسية ملعلومات البلديات        . مكمال للجهود اليت تبذهلا احلكومة االحتادية     

 نـسمة لـديها بـرامج       ٥٠٠ ٠٠٠ل يف املائة من البلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن ا          ٧٨,١اإلدارة العامة أن    
 يف  ٥٣,١ يف املائة منها أماكن، وأقامت نسبة        ٥٦,٣املساكن، بينما قدمت نسبة     لإلسكان، أو مبادرات إلنشاء     

 يف املائة منها برامج لتنظيم ملكية األراضـي،         ٦٨,٨املائة منها مشاريع لتجمعات سكنية حضرية، وقامت نسبة         
تحـسني املـساكن     يف املائة منها برامج ل     ١٨,٨ يف املائة منها بتوفري مواد البناء، وكان لدى          ٣٤,٤كما قامت   

  .  يف املائة منها برامج إسكان أخرى١٨,٨الفقرية، كما كان لدى 

                                                      

 .الضريبة اإلضافية على الوقود )٥٠(
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مناطق ذات فائدة اجتماعيـة     "أو  " نطاقات ذات فائدة اجتماعية خاصة    "وقد أقام العديد من البلديات        - ٣٩٠
 واملعايري الفنية ، منحت مقدمي خدمات البنية التحتية العامة يف التجمعات السكنية الشعبية معايري التحضر "خاصة

وساعد ذلك على تقدمي قاعدة قانونية للمبادرات احمللية املتعلقة بالتحضر، وتنظيم ملكيـة             . املطبقة مبرونة كبرية  
األراضي، حتسن الظروف املعيشية للمساكن، وتساعد على تقليل شغل املناطق اخلطرة وإحالل الوحدات السكنية    

ج تنظيم ملكية األراضي احلضرية يف البلديات حنو منح عقود امللكية للنساء            وقد كان هناك اجتاه يف برام     . القائمة
ويف عـام   . الاليت يترأسن أسرهن املعيشية من ضمن عدة أمور أخرى، وذلك ألهنن يضمن بقاء الفائدة باألسرة              

 يزيد عـدد   يف املائة من البلديات اليت     ٨٤,٤ يف املائة من اجملموع الكلي للبلديات، و       ١١,٦، أصبح لدى    ٢٠٠١
  . نسمة نطاقات ذات فائدة اجتماعية٥٠٠,٠٠٠سكاهنا عن 

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان وصول خدمة اإلسكان للمجتمعات املنحدرة من أصـل أفريقـي                 - ٣٩١
 مرفق من مرافـق النظافـة يف عـدة    ٨٠٠ وحدة سكنية و   ١٢٠٠، فقد كان اهلدف هو بناء       )كويلومبومجاعة  (

 ١٥٥ الذي قدمته وزارة التعدين والطاقة، فقد جـرى توصـيل            "اإلنارة للجميع "يتعلق بربنامج   وفيما  . واليات
وباإلضافة .  شخص٤ ٦٢١، وهو ما استفاد منه ٢٠٠٥ بشبكة الكهرباء يف عام      الكويلومبوجمتمعا من جمتمعات    

ويف عـام   .  أسرة ١ ٧٣٢زل   جمتمعا بالبدء يف تنفيذ مشاريع من شأهنا توفري الكهرباء إىل منا           ٦٤إىل ذلك، قام    
 جمتمعا، جيري العمل اآلن يف سبعة منها ومن املتوقع أن           ٤٣٥، ستدخل مشاريع أخرى حيز النفاذ خلدمة        ٢٠٠٦

  . أسرة١٢ ١٩٩تعود بالنفع على 

وفيما يتعلق بالسياسات التنموية اليت يدعمها البنك الدويل، جيدر مالحظة تطبيق نظام القـروض علـى      - ٣٩٢
وضع القروض يف إطار برجمي لتحقيق منو املستدام واملكفول         : دعم قطاع اإلسكان   " لسياسة وفقاًن  قطاع اإلسكا 

وقـد وافـق   .  ويشتمل برنامج القروض الرامي إىل دعم سياسة اإلسكان على عملييت ائتمان متتابعتني         ".للجميع
. اليني دوالرات الواليات املتحدة    من م  ٥٠٢,٣بجملس إدارة البنك الدويل على عملية االئتمان األوىل اليت تقدر           

 مليون دوالر من دوالرات الواليات   ٤٠٠بوبناًء عليه، ستبدأ املفاوضات املتعلقة بعملية االئتمان الثانية اليت تقدر           
 ماليـني دوالر مـن      ٤,٠٤تبلغ قيمته   " قرض الدعم التقين  " وكانت دولة الربازيل قد تفاوضت بشأن     . املتحدة

للسياسة التنموية  وفقاًتحدة لتمويل املبادرات املرتبطة جبدول األعمال الذي اتفق علي تنفيذه دوالرات الواليات امل
، اليت هتدف إىل تعزيز قدرات احلكومة على صياغة سياسة اإلسكان ووضـعها حيـز               املوضوعة لقطاع اإلسكان  

 ماليني دوالر   ٤,٠٤ "ع اإلسكان الدعم التقين املقدم لقطا   " لسياسة   وفقاًويقدر املبلغ املخصص للقروض     . التنفيذ
  .من دوالرات الواليات املتحدة 

وعلى الرغم من الزيادة الكبرية يف االعتمادات املالية االحتادية مقارنةً بالسنوات السابقة، ترى وزارة املدن   - ٣٩٣
اإلسـكان،   يف شكل موارد مالية ميسرة يف جمـاالت          ال سيما أن هناك حاجة ملحة لزيادة االستثمارات العامة،        

والنظافة العامة، والبنية التحتية يف املناطق احلضرية، وذلك على مستويات احلكومة الثالث، هذا إىل جانب إيالء                
االهتمام الكايف لألسر اليت يصل دخلها إىل ثالثة أضعاف احلد األدىن لألجور، واليت تشكل الغالبية املطلقة للسكان 

ويف هذا الصدد، تفهمت احلكومة     . سكان والبنية التحتية يف املدن الربازيلية     يف الربازيل حيث تتأثر بالعجز يف اإل      
الربازيلية أن حاجات القطاعات املعوزة من السكان، وكذلك احلاجة إىل تعميم اخلدمات من أجل حتقيق األهداف 

تولد عن طريق تكـوين     التنموية لأللفية الشك وأهنا تفوق موارد املوازنة العامة، كما أن املوارد من املمكن أن               
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وإىل جانب ذلك ستظهر احلاجة إىل إحداث تغريات يف أسـاليب         . أشكال خمتلفة من الشراكة مع القطاع اخلاص      
احملاسبة املتفق عليها دوليا بغية معاملة استثمارات البنية التحتية معاملة خاصة بشكل يتيح عدم إدراجها ضمن قيود 

  .املوازنة احلالية كليا أو جزئيا

 تنفيذا كامال من أجل الوصول إىل ختطـيط ومراقبـة           "النظام القومي ملعلومات املدن   "وال بد من تنفيذ       - ٣٩٤
وتقييم أفضل لتنفيذ برامج ومبادرات اإلسكان والتنمية احلضرية، كما تشكل متابعة السياسات العامة احتياجـا               

م واخلاص، وكذلك من أجل تقييم األثر        لتحقيق ختصيص أفضل للموارد عن طريق موظفي القطاعني العا         أساسياً
ويتيح النظام إطالع مجيع األطراف املعنية على       .  فيما يتعلق بتقدمي العون للفئات منخفضة الدخل       ال سيما احمللي،  

  .املعلومات عرب شبكة اإلنترنت، مما ييسر عملية ختطيط املناطق احلضرية، والتحكم يف طرق استغالل املوارد

ويعد . بسوق اإلقراض اخلاص، فتعود الصعوبات بشكل كبري إىل اإلطار املؤسسي بالتحديد          وفيما يتعلق     - ٣٩٥
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، صغريا ٢٣ من الدخل القومي، الذي ميثل جزءاًحجم اإلقراض اخلاص، باعتباره 

هامش الربح املرتفع الذي يـؤثر      والوجه اآلخر لإلقراض صغري احلجم هو       . إذا ما قورن بالدول الناشئة األخرى     
تأثرياً سلبياً على رفاهة األسرة، سواًء بشكل مباشر عن طريق املبالغة يف تكلفة القروض الشخصية، املمنوحة لشراء 
السلع املعمرة أو العقارات، أو بشكل غري مباشر عن طريق األثر الذي خيلفه على تكلفة االستثمار اخلاص، والنمو 

  .فرص العملاالقتصادي، وخلق 

ومن مث فإن التحديات اليت تواجهها سياسة اإلسكان القومي هي حماولة إلبدال التدخالت املتفرقة واملنفـصلة              - ٣٩٦
بتطبيق األدوات واالستراتيجيات املوجهة إىل التنسيق بني الربامج واملبادرات وإحداث التكامل بينها، مما يساعد علـى                

سكانية املتدنية الدخل نتيجة تضافر جهود ثالثة مستويات من احلكومة والقطـاع            توجيه االستثمارات يف القطاعات ال    
أما التحدي الثاين، فهو ضمان توافر موارد املوازنة االحتادية بشكل دائم، وهو            . اخلاص، واجملتمع املدين والتشارك فيها    

  .  الكلي احلاليةما سوف يتيح لالستثمارات املطلوبة فرصة سد العجز اإلسكاين يف بيئة االقتصاد

. ٢٠٢٠ مليون ريال برازيلي من اآلن وحىت عام         ١٧٦بوسيتطلب تعميم خدمات النظافة توفري ما يقدر          - ٣٩٧
وتقوم احلكومة بتنفيذ بعض التدابري هبدف ترشيد اإلدارة، كما إهنا سوف تقوم بتأسيس إطار تنظيمـي جديـد                  

وباإلضافة إىل ذلك، جرى تقدمي عـدة بـرامج         . استه بدر حالياًمبوجب مشروع قانون يقوم الكونغرس الوطين       
برنامج النظافة البيئية يف احلضر، وبرنامج النظافة يف املناطق الريفية، وبرنـامج التعـايش،              : استراتيجية، تشمل 

 وكخطوة تكميلية   .وبرنامج املخلفات الصلبة يف املناطق احلضرية، وبرنامج الصرف املستدام يف املناطق احلضرية           
 نفِّذت مبادرات للتدريب على إدارة النظافة بالتعاون مع الواليات والبلديات، وقد قامـت اجلامعـات                لذلك،

، قام مشغلو حتديث قطاع النظافة لربنامج  ووفقاً. واملنظمات األهلية ومعاهد حبوث النظافة بتوفري التدريب الالزم       
ح يطلب منهم اإلعالن عن اتفاقات حتسني األداء        النظافة بوضع مبادرات التنمية املؤسسية حيز التنفيذ، حيث أصب        

وفيما يتعلق بترشيد النفقات العامة، فقـد       . املتعلقة بكل منهم حىت يتاح هلم احلصول على املوارد والدعم التقين          
أصبحت عمليات اختيار املستفيدين تشمل املؤشرات االقتصادية االجتماعية، واملتطلبات القانونية واإلدارية هبدف 

بيد أن النواة اهليكلية   .  إمتام املشاريع اليت مل يتم االنتهاء منها، وتكامل املكونات اليت مت متويلها تكامال فنيا              ضمان
اليت تنبين عليها سياسات النظافة القومية تعتمد على إقرار مشروع قانون النظافة الذي مازال حمل نظر الكونغرس                 
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 الذي استمر منذ الثمانينيات من القرن املاضي، كما سيـسمح           وسوف يتيح التشريع اجلديد سد العجز     . الوطين
  .لألطراف املشاركة يف تنفيذ تلك السياسة بالتعامل بشفافية وأمان من الناحية القانونية

جيب أن تتعامل احلكومة على مجيع مستوياهتا مع التحديات اليت تواجه إمكانية التنقل يف املناطق احلضرية     - ٣٩٨
 خلطورة أشكال التمييز يف شغل مناطق املرور، واالختناقات املروريـة، والتكـاليف   نظراًبيا، ويف وقت قصري نس  

وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكـن لوسـائل النقـل          .  يف مناطق املدن الكربى    ال سيما االقتصادية والبيئية الباهظة،    
ع املبادئ السلوكية املتعلقة بتعميم االستمرار على شكلها احلايل املتداعي، وإال سيصبح من الصعب موائمة املدن م

  .واستدامة التنقل يف املناطق احلضرية

الشك أن عدم توافر التخطيط اإلقليمي، والسياسات اليت تأخذ يف االعتبار خصائص كل بلدية وقدراهتا                 - ٣٩٩
اكل اإلسـكان   من شأنه أن يعرقل الدور الذي من املمكن أن تؤديه املدن يف التنمية القومية، ومن مث يف حل مش                  

 بشكل خاص يف حالة مناطق املدن الكربى، اليت تواجه باإلضافة إىل            ضرورياًويعد هذا   . والبنية التحتية يف احلضر   
 لوعلى الرغم من اختاذ خطوات كبرية يف هذا املنحى، إال إنه ال يـزا             . ما سبق حتديات خطرية خاصة بالتمويل     

 لضمان احلق يف املدينة، الذي يشمل احلق يف احلصول على سكن ماًمتاالطريق طويال أمام صياغة سياسات متكاملة 
ومن ناحية أخرى، جيب تنمية األفعال التشاركية       . مالئم، بإضافة إىل حقوق أخرى ملن يقطنون باملناطق احلضرية        

ة، مما بشكل أكثر حىت يتسىن للمدن أن تتضامن تضامنا جوهريا عن طريق أجهزهتا ومنظماهتا مع احلكومة االحتادي
يكسبها التواؤم مع الوضع القائم، والقدرة على التأثري يف عملية صنع القرار، وكذلك على إحداث التفاعل بـني      

 . الفروع التنفيذية والتشريعية

ويؤيـد الدسـتور االحتـادي    . ومثة قضية أخرى ذات أمهية خاصة للدولة الربازيلية، وتتعلق باإلصالح الزراعي            -٤٠٠
 تطبيق نزع امللكيـة مـسألة       يشكل و ،)٥١(ية للملكية، ويسمح برتع امللكية ألغراض اإلصالح الزراعي       الوظيفة االجتماع 

  . يف البيئة االجتماعيةدائماً لكية األراضي حتدث توتراًاملتعلقة مبأساسية إلقرار السالم يف املناطق الريفية، إذ إن املنازعات 

 على احلّد من حدوث هد الوطين للتوطني واإلصالح الزراعياملعوعملت وزارة التنمية الزراعية من خالل   - ٤٠١
تسوية الرتاعات مـن    ) ٢(وتطبيق اإلصالح الزراعي؛    ) ١(نزاعات، ومارست نشاطها على جبهتني بوجه خاص        

  .خالل مكتب الوسيط الزراعي

                                                      

رابع  -  ٥للدولة العضو صالحية نزع ملكية املصاحل االجتماعية ألغراض اإلصالح الزراعي مبوجب املادة  )٥١(
ونزع امللكية غري املخول إال للحكومة االحتادية       . ٤١٣٢/٦٢ من القانون     ثانياً -  ٢عشر من الدستور االحتادي، واملادة      

ألن " عقوبة نزع امللكية" من الدستور االحتادي، وهو خيضع الشتراطات حمددة يطلق عليها    ١٨٤ة  منصوص عليه يف املاد   
ونزع امللكية حتقيقاً ملصلحة اجتماعية ال يأخذ يف احلسبان مـا إذا            . امللكية الريفية املعنية ال تؤدي وظيفتها االجتماعية      

على سوء استخدام امللكية، وإمنا يتعلق بسياسات عامة تتـصل          وال يتعلق األمر باملعاقبة     . كانت امللكية منتجة أم عزبة    
حمكمة العدل  . SS2117: احملكمة العليا االحتادية  (مبصلحة اجتماعية حمددة جيوز للوالية العضو أن تضعها موضع التنفيذ           

 ).RS/15545ضد حمكمة العدل العليا، طعن األمر الزجري رقم . RS/13959طعن األمر الزجري رقم : العليا
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 عاتق املعهد تقع مسؤوليتها كلها على واإلصالح الزراعي هو عملية معقدة تشمل سلسلة من املراحل، ال  - ٤٠٢
ويواجه حتديد وتأمني األراضي من حيث      . الوطين املذكور أعاله، وهو املؤسسة املكلفة بتطبيق اإلصالح الزراعي        

الشروط القانونية وشروط التربة واحملاصيل املزمع تطبيقها يف مشاريع االستيطان اجلديدة، صعوبات قانونية وتقنية       
ويف الفتـرة   . أسـرة  ٢٨٣ ٥٩٨مشاريع استيطان تستوعب اآلن      ٢٠٠٠- ١٩٩٦وأطلقت يف الفترة    . وإدارية
  ويف الفتـرة   .  أسـرة  ١٨٣ ٢١٦، انتفعـت هبـا       إضـافياً   جديـداً   مـشروعاً  ٢ ٥٥٦، نفذ   ٢٠٠٥- ٢٠٠١
أسرة، سواء من    ٢٤٣ ٢٨٤ توطينها زيادة ملموسة، وبلغ جمموعها       جرى عدد األسر اليت     زاد،  ٢٠٠٥- ٢٠٠٣

طار املشاريع القائمة، أو شغلها مبوجب مشاريع جديدة أنشئت يف هـذه  خالل شغل مساحات من األراضي يف إ    
  ). باملرفقات٤٢اجلدول (الفترة 

وفيما يتعلق باإلصالح الزراعي، يعترف الربنامج املتكامل اجلاري تنفيذه خبصائص كل مجهور مستهدف               - ٤٠٣
الطرق، والكهرباء، واحلـصول علـى      يف كل إقليم، لكي يتسىن إبراز جدوى تنفيذ البين التحتية االجتماعية، و           

 ٢٠٠٣، فقد عانت املستوطنات اليت أنشئت قبل        كبرياًيزال   ولكن التحدي ال  . احلقوق، ودعم اإلنتاج والتسويق   
 يف  ٨٠ل يف املائة من األسر من احلصول على إمدادات املياه، ومل يتوافر             ٩٠من احتياجات شديدة، إذا مل يتمكن       

وعلى الرغم من هذه الصعوبات .  يف املائة منها أي مساعدة تقنية٥٣الكهرباء، ومل يتلق املائة من األسر الطرق أو 
  .أمكن إحراز تقدم إالّ أنه مل يتسن حىت اآلن قياس التقدم احملرز

 وأمكن زيادة اإلقراض الداعم من أجـل إنـشاء وتعزيـز            ٢٠٠٣وشهد منوذج االستيطان تغريات منذ        - ٤٠٤
وتغطي هـذه املـوارد     .  ريال برازيلي لكل أسرة    ١١ ٣٠٠ إىل   ٤٥٠٠ احلالية، من    املستوطنات يف ظل اإلدارة   

. تكاليف بناء املساكن أو مواد اإلصالح، وبناء الصهاريج يف املناطق شبه القاحلة، وإعالة األسر حىت يبدأ اإلنتاج        
 االستثمار  أيضاًوازداد  .  أسرة من هذه املوارد    ١١٤ ٠٠٠، استفادت أكثر من     ٢٠٠٥- ٢٠٠٣ويف خالل الفترة    

، واسـتخدمت هـذه     ٢٠٠٣ مليون ريال برازيلي منذ      ٣٤٠يربو على    وأنفق ما . يف البين التحتية للمستوطنات   
 صهريج إلمدادات   ٥ ٠٠٠ كيلومتر من الطرق، و    ٢٨ ٠٠٠األموال يف متويل مشاريع كثرية تشمل بناء أكثر من          
صول على موارد مائية مستدامة لتلبية متطلبات الزراعة واليت املياه، مما يوضح اهتمام احلكومة الربازيلية بضمان احل

  . يف إعمال احلق يف الغذاءأساسياًتعترب عنصرا 

 لألشخاص الـذين     جديداً  ائتمانياً  حداً ٢٠٠٧- ٢٠٠٦خطة حماصيل الزراعة األسرية للفترة      ووضعت    - ٤٠٥
ين من الفئة ألف، مبوجب الربنامج الوطين       توطينهم مبوجب اإلصالح الزراعي، والذين استنفدوا احلد االئتما       جرى  

وجيوز لكل مقترض أن حيصل على قرض . دون أن يستكملوا إقامة بناهم التحتية اإلنتاجية. لدعم الزراعة األسرية
 يف خالل عـشر      ريال برازيلي، مع فترة مساح من ثالث سنوات، على أن يتم السداد تدرجيياً             ٦ ٠٠٠يصل إىل   

خطة حماصيل الزراعة األسرية    وأنشأت  .  يف املائة ولكن بدون عالوة االمتثال للشروط       ١سنوات، بفائدة قدرها    
 واملشتغالت بالزراعة بغض النظر عن      برناجما وطنيا لدعم الزراعة األسرية خمصصا للنساء       ٢٠٠٧- ٢٠٠٦للفترة  

أجل األنشطة الزراعية   حالتهم االجتماعية، وجيوز للنساء مبقتضاه أن حيصلن على قروض لالستثمار والصيانة من             
ويتراوح احلد االئتماين طبقا للفئة اليت ينتمي إليها . والسياحة الريفية واحلرف وغريها من األنشطة يف البيئة الريفية

  ؛ )الفئـة جـيم   ( ريـال برازيلـي      ٦ ٠٠٠و؛  )جيم وباء /الفئات ألف وألف  (ريال برازيلي   ١ ٥٠٠ :املقترضون
  ).الفئة هاء (٣٦٠٠٠و؛ )الفئة دال( ريال برازيلي ١٨ ٠٠٠و
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مكتب وإن من بني مهام     .  إىل حد كبري على العالقات يف الريف        املنازعات الزراعية تؤثر سلباً    لوال تزا   - ٤٠٦
  . ، وهو مكتب تابع لوزارة التنمية الزراعية، مراقبة املنازعات والعمل على حلها يف هذا اجملـال               الوسيط الزراعي 

ريف بسبب منازعات األراضي شائعة، ومعظم الضحايا من بني قادة النقابـات             عمليات االغتيال يف ال    لوال تزا 
 جمموعة من املبادرات الرامية إىل استئصال بؤر العنف         مكتب الوسيط الزراعي   وينفذ   .)٥٢(واحلركات االجتماعية 

  ). باملرفقات٣٠اإلطار (احملتملة 

 بربنامج األرض والسالم، وبرنامج     ل هاتفياً اتص(ويضطلع بالوساطة يف املنازعات برامج متنوعة، تشمل          - ٤٠٧
 للحصول على معلومات مـن      جماناً" األرض والسالم "وميكن للسكان استخدام خط برنامج      ). السالم يف الريف  

سائل األراضي يف خمتلف أحناء البلد، واإلبالغ عن أعمال العنف يف الريف، وأوجه املعين مبمكتب الوسيط الزراعي 
  الزراعي، وجتاهل األطراف املتورطة يف املنازعات الزراعية للحقوق اإلنـسانية واالجتماعيـة،   اخللل يف اإلصالح  

تدريب الوسطاء يف   : برنامج وضعه مكتب الوسيط الزراعي لألغراض التالية      " والسالم يف الريف  . "وما إىل ذلك  
إنشاء مكاتب للوسيط الزراعي يف كل      املنازعات الزراعية، االهتمام بالتبليغات، التوسط يف املنازعات الزراعية، و        

؛ وجيري إنشاء مكاتـب      بارا، وسيارا، وماتو غروسو دو سول      والية، وقد أنشئت هذه املكاتب فعال يف واليات       
  . ميناس جريايس، ماراهناوأخرى يف والييت

 الـيت   ريفيةاللجنة الوطنية ملكافحة العنف يف املناطق ال       الوطين بتنسيق    مكتب الوسيط الزراعي  ويضطلع    - ٤٠٨
 مـن اسـتراتيجية   جزءاًوبالنظر إىل أن هذه اللجنة تشكل      .  اخلطة الوطنية ملكافحة العنف    ٢٠٠٣  عام أعدت يف 

إجراء : احلكومة لرصد وتنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة العنف يف املناطق الريفية، فإهنا تتوخى األهداف التالية              
 تنفيذها بالتعاون مع الواليات من أجل مكافحة العنف يف الريف           دراسات، ووضع مشاريع، وتدابري منسقة ميكن     

والوقاية منه واحلّد من وطأته، بدون املساس بالوسائل القضائية للوقاية واملكافحة اليت تعتمدها الواليات يف ممارسة 
لى األراضي ألغـراض  اقتراح تدابري لتسريع اإلجراءات اإلدارية والقضائية املتعلقة باالستيالء ع      ) ٢(وصالحياهتا؛  

اإلصالح الزراعي، ومن أجل ترسيم حدود أراضي السكان األصليني، وإنشاء وحدات الصون، واالستيالء على              
والسكان الذين يعيشون على ضفاف األهنار واملتأثرين ببناء السدود، والوقائع           كويلومبوالأراضي بقايا مجاعات    

اقتراح تدابري بديلة لالمتثال لقرارات احملاكم اليت تتعلق باحلقوق         ) ٣(واملرتبطة بالصراعات واملّعرضة للعقوبات؛     
اإلنسانية واالجتماعية لألطراف يف منازعات األراضي والزراعة، وحقوق السكان األصليني واحلقـوق البيئـة،              

ـ  ) ٤(و، وحقوق سكان ضفاف األهنار املتأثرين ببناء السدود؛         كويلومبوالوحقوق بقايا مجاعات     وار تشجيع احل
والتفاوض بني اهليئات احلكومية واجملتمع املدين املنظم حبثا عن حلول سليمة ألوضاع معينة يف املنازعات الزراعية؛     

تنسيق إنشاء جلان مماثلة، يف الواليات والبلديات، لتأمني مشاركة اهليئات والكيانات احلكومية واجملتمـع              ) ٥(و
، وسكان كويلومبوالى من سكان الريف والسكان األصليني ومجاعات املدين املنظم، تسهيال للتبليغات أو الشكاو

جتميع واستيفاء املعلومات عن املنازعات الزراعية يف خمتلـف أحنـاء   ) ٦(وضفاف األهنار املتأثرين ببناء السدود؛    
 العاصـمة إحالة الطلبات املتعلقة بعمل اللجنة إىل احلكومة االحتادية وحكومة الواليات، وحكومـة   ) ٧(والبلد؛  

  .االحتادية، وحكومة البلديات، واىل اهليئات اإلدارية غري املباشرة لكل منها

                                                      

 .حاالت وفاة يف املناطق الريفية )٥٢(
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 يف إطار السلطة القضائية من خالل اجتماعات مع جممع رؤساء احملاكم وجمموعـة          حالياًوتبذل املساعي     - ٤٠٩
تراح إجراءات موحدة يف    وسطاء احملاكم من أجل تقدمي خطة وطنية بشأن مكافحة العنف يف املناطق الريفية، واق             

  .مجيع احملاكم فيما يتعلق بالعنف يف املناطق الزراعية

ويف هذا السياق أنشئت عدة حماكم احتادية زراعية، باإلضافة إىل حماكم زراعية يف الواليـات يف إطـار            - ٤١٠
ة يف املنازعـات  وأنشأت مكاتب املدعي العام يف الواليات وحدات للمقاضاة متخصص   . النظام القانوين للواليات  

، أيضاًوأنشأت السلطة التنفيذية دوائر للشرطة يف الواليات متخصصة يف هذا اجملال . الزراعية ومنازعات األراضي
 من قانون اإلجراءات املدنية، يقضي بأن يعقد مكتب املـدعي           ٢٢٨ و ٩٢٧وأعّد مشروع قانون لتعديل املادتني      

لزراعي، ومعاهد األراضي بالواليات، جلسة مسبقة لسماع الدعوى،        العام، واملعهد الوطين للتوطني واإلصالح ا     
قبل أن يفصل القضاة يف الطلبات املؤقتة يف دعاوى امللكية، وبذلك يلقي على املالك عبء اإلثبات فيما يتعلـق                   

  .بالوظيفة االجتماعية ملمتلكاهتم

وزارة العدل ووزارة التنمية الزراعية ، أصدرت األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان و٢٠٠٦ هيوني/ويف حزيران  - ٤١١
ووزارة البيئة أمرا إداريا مشتركا بني الوزارات بشأن إنشاء اللجنة الوطنية املعنية مبكافحة العنـف يف املنـاطق                  
الريفية، ملكافحة خمتلف أنواع العنف اليت ترتكب ضد العمال الريفيني واملالك والسكان األصـليني ومجاعـات                

 الذين يعيشون على ضفاف األهنار ويعانون من بناء السدود، والتوسط لفـض املنازعـات               ، والسكان كويلومبو
وسيشارك يف هذه اللجنة إدارة الـشرطة االحتاديـة، واإلدارة          . الناشئة عن أعمال العنف هذه وإجياد حلول هلا       

ام بالواليات ومكتـب    االحتادية لدوريات احلراسة بالطرق العامة، ومكتب املدعي االحتادي ومكاتب املدعي الع          
وبالنظر إىل أن هـذه اللجنـة       . املدعي العام لشؤون العمال، ورابطة احملامني يف الربازيل، واجمللس الوطين للعدالة          

تشجع احلوار والتفاوض كوسيلة للتوصل إىل حلول سلمية للمنازعات الزراعية يف إطار اخلطة الوطنية ملكافحـة                
  .ستصبح كيانا رئيسيا ملنع العنف يف هذا اجملالالعنف يف املناطق الريفية، فإهنا 

  ١٢املادة 

إن حتسني املستويات التعليمية والتغذوية للسكان، وتنفيذ نظام اخلدمـة الـصحية املوحـدة، والنـهوض                - ٤١٢
باخلدمات الصحية بوجه عام، باإلضافة إىل التغريات يف أساليب احلياة، وعملية النمو احلـضري، وحتـسن نظـم                  

 بعض العوامل اليت تفسر التغري الكبري الذي طرأ على طبيعة املشكالت اليت تواجه الشعب تشكلألساسية، التصحاح ا
فمنذ سبعينيات القرن املاضي شهدت معدالت الوفيات تغريات كبرية، من جراء زيادة حدوث األمراض              . الربازيلي

 أيضاًويالحظ  ).  باملرفقات ٣١اإلطار  (لالنتقال  مع هبوط ملحوظ يف األمراض القابلة       . غري القابلة لالنتقال والعنف   
  .٢٠٠٢عام ، احتلت املركز اخلامس يف ١٩٧٩عام أن األمراض املعدية والطفيلية، السبب الثاين للوفاة يف 

  وكانت األسباب الرئيسية للوفاة يف عقد السبعينيات من القرن املاضي هي أمـراض الـدورة الدمويـة،                   - ٤١٣
واألورام هي السبب   . ية املرتبطة باألوعية الدموية، اليت هي السبب الرئيسي للوفاة يف الربازيل           احلوادث املخ  ال سيما 

 وأكثر أنواع األورام انتشارا بني النساء هو سرطان -  العوامل اخلارجيةبيسمى  ، يليها ما٢٠٠٢  عامالثاين للوفاة يف
سباب الرئيسية للوفاة بني الرجال كانت سـرطان        الثدي، يليه سرطان الرغامي والشعب اهلوائية وعنق الرحم؛ واأل        
 زيادة يف أمراض اجلهاز التنفسي ويف أيضاًولوحظ . الرغامي والشعب اهلوائية والرئة، يليها سرطان الربوستاتا واملعدة
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ي يؤثر وسياق األوبئة اجلديد هذا الذي تّدعم يف الربع األخري من القرن املاض. أمراض الغدد الصماء والتغذية واأليض
 على البشر يف املستوى االقتصادي األدىن الذين ميوتون بسبب األمراض غري القابلة لالنتقال يف املقام األول،                 أساساً

 خماطر أشد للموت من جراء األمراض املعدية نيواجهومثل احلوادث املخية املرتبطة بالدورة الدماغية والقتل، والذين 
  . سائدة يف جمال الصحةلال تزا اليت املساواةعدم  على لما يد وهو ،)٥٣(مثل السل

 كـان  ٢٠٠٣ و١٩٩٩ففيما بني عامي . وقد اخنفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة اخنفاضا حادا         - ٤١٤
 يف  ٤٦,١ -   أشـد  وسجل اجلزء الشمايل الشرقي من البلد اخنفاضاً      .  يف املائة  ٣٨,٣املتوسط الوطين لالخنفاض    

 يف االخنفاض الذي شهدته      رئيسياً عامالًالوفيات النامجة عن األمراض املعدية والطفيلية       وكان االخنفاض يف    . املائة
كما سامهت العوامل املرتبطة بالتنمية االجتماعية مثل حتسني ظـروف اإلسـكان والعوامـل              . وفيات األطفال 

 بعـض الـربامج     أيضاًلك  وسامهت يف ذ  . الدميغرافية مثل اخنفاض معدل اخلصوبة، يف حتقيق هذه النتائج املواتية         
، والعالج بإعادة اإلمهـاء إىل الفـم      ،  برنامج الصحة األسرية  واملبادرات الصحية اليت نفذت يف تلك الفترة مثل         

  .وبرنامج الرعاية الصحية لألطفال والرضاعة، وبرنامج الرعاية الصحية املتكاملة للنساء

 يف املائة،   ٣٢,٨ت وفيات األطفال مبعدل     ـفض، اخن ، وهي فترة قصرية نسبياً    ٢٠٠٤- ١٩٩٦ويف الفترة     - ٤١٥
وحدث .  حالة وفاة لألطفال الذين يقل عمرهم عن عام واحد يف كل ألف طفل ولد حياً               ٢٢,٥ إىل   ٣٣,٥من  

.  يف املائـة ٣٥,٦هذا االجتاه اهلبوطي ي مجيع املناطق، وكان أشد التخفيضات حدة يف املناطق الشمالية الشرقية       
 يطرح حتـديا    لال يزا ظ، فإن ختفيض معدالت وفيات األطفال بدرجة أكرب،         ولتقدم امللح وعلى الرغم من هذا ا    

 بني األطفال الذي يقل حالياًوبالنظر إىل أن اخنفاض الوفيات .  للمديرين ومهنيي الصحة، واجملتمع بوجه عامكبرياً
األطفال الذين تقل أعمارهم عن عمرهم عن عام واحد يف الفترة التالية للوالدة، يالحظ أن أكثر من نصف وفيات 

عام واحد، إمنا يعزى إىل أسباب وثيقة الصلة بالوالدة، وتتعلق بالظروف الصحية والتغذوية لألطفال عند الوالدة، 
  .واملستوى التعليمي واالجتماعي االقتصادي لألم، ونوعية الرعاية قبل الوالدة وأثناءها

ذا اجملال يف العقود الثالثة األخرية بسبب مايـسمى بالنقلـة           وحدث تغري آخر يف الصورة الصحية يف ه         - ٤١٦
وعلى سـبيل  .  يف سوء التغذية لدى األطفال والكباركبرياًفقد شهدت الربازيل يف هذه الفترة اخنفاضا       . التغذوية

ض سـوء  وتزامن اخنفـا .  يف املائة يف مجيع املناطق منذ عقد الثمانينيات      ٧٠املثال اخنفض قصر القامة مبا يتجاوز       
التغذية بزيادة ملحوظة يف مشكالت الوزن املفرط والبدانة، اليت أخذت طابعا وبائيا مشابه ملا حيدث يف البلـدان            

ويالحظ يف املناطق احلضرية بوجه خاص أن األغذية غري املناسبة ذات الـسعرات احلراريـة املرتفعـة،           . املتقدمة
ا إىل أمراض مثل السكري واملشكالت القلبية الوعائيـة، قـد           واملسببة للوزن املفرط والبدانة اليت تؤدي بدوره      

  . خطورة عن سوء التغذيةلال تقأصبحت مشكلة صحية عامة 

 وفاة  ٥٠دل وفيات األمهات،    ـان مع ـ، ك ٢٠٠٣عام  ففي  . وتوجد مؤشرات أخرى تدعو إىل القلق       - ٤١٧
عة، اخنفض معدل وفيات األمهات من  مرتفلال تزاولكن على الرغم من أن املؤشرات      .  حالة والدة  ١ ٠٠٠لكل  
، وزاد هذا املعـدل يف املنطقـة       ٢٠٠٣  عام  يف ٥١,٦ إىل   ١٩٩٩عام   حالة والدة يف     ١ ٠٠٠ وفاة لكل    ٥٧,١

                                                      

)٥٣( Saúde no Brasil: uma análise da situação de saúde. Ministry of Health, Brasilia, 2005. 
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 يف ١٧,١(ويف اجلنـوب  )  يف املائة٢٩,٩(الشمالية الشرقية فقط، بينما اخنفض إىل حد كبري يف اجلنوب الشرقي  
لقيت نظرة على أسباب وفيات األمهات يف املناطق املختلفة، يتضح قدر من التباين             وإذا أ . ، يف الفترة ذاهتا   )املائة

 يف الشمال والشمال الشرقي،     ال سيما بينها، فبينما تكون النسبة املئوية لألسباب املباشرة أعلى يف مجيع املناطق،            
يب، حيث تكون أمراض جهـاز      يالحظ أن النسبة املئوية لألسباب غري املباشرة أعلى يف اجلنوب ويف الوسط الغر            

  .الدورة الدموية هي األسباب الرئيسية غري املباشرة للوفاة

وعلى الرغم من أن وفيات األمهات ليست ضمن األسباب العشر الرئيسية لوفاة النساء يف العمر اإلجنايب،   - ٤١٨
 املائة من احلاالت عن طريـق      يف ٩٠ إىل أنه ميكن منع الوفاة يف        نظراً شاغال خطريا إىل أقصى حد       تشكلإال أهنا   

  .الرعاية الطبية الكافية

 امرأة إىل املستشفيات مبوجب النظام الصحي املوحد إلجراء عمليات ٢٤٠ ٠٠٠، نقلت ٢٠٠٣  عامويف  - ٤١٩
 الكشط ثـاين أكثـر      يشكلو. الكشط بسبب التعقيدات النامجة عن اإلجهاض الالإرادي أو اإلجهاض السري         

وعلى الرغم من أوجه القصور يف التبليغ       . والدة يف املستشفيات، بعد عملية الوالدة العادية      اإلجراءات املتعلقة بال  
  . عن اإلجهاض، ناجتا٢٠٠٣ً  عام يف املائة من وفيات األمهات يف١٠عن هذه احلاالت، كان 

ليت تؤثر على    أن يؤخذ يف االعتبار يف إطار هذا العرض العام، األسباب اخلارجية للوفيات ا             أيضاًوينبغي    - ٤٢٠
ويف هذه احلالة، ترجع الزيادة يف الوفيات إىل العدد الكبري من حاالت القتل             . الشباب من الرجال يف املقام األول     

 وفاة ٧٠وبوجه عام فإن الوفيات اليت تعزى إىل أسباب خارجية تبلغ حوايل .  شخص١٠٠ ٠٠٠ لكل ٢٧حوايل 
  . حالة١٠٠ ٠٠٠لكل 

 لوال تزا .  للوفيات الناجتة عن املرض النظر يف بعض األمراض املعدية والطفيلية          ويتطلب التشخيص العام    - ٤٢١
  .أمراض املالريا والسل واجلذام مشكلة صحية عامة

اخنفض معدل اإلصابة باملالريا، وهو مرض يكاد يكون حمصورا يف منطقة األمازون اليوم، ولكن نشأت                 - ٤٢٢
 حدث هبوط ملحوظ يف حاالت املالريا اليت        ٢٠٠٤ و ١٩٩٠مي  ففيما بني عا  . حاالت من أكثر أشكاله خطورة    

والوفيـات  )  يف املائة من احلاالت املميتـة ٨٠الذي يسبب  (Plasmodium falciparumيسببها طفيل أوايل هو 
  مراهناو، وماتو  تضم مناطق يف الواليات الشمالية السبع ووالييت      (النامجة عن املالريا يف منطقة األمازون القانونية        

 نسمة، واخنفضت احلاالت اليت يسببها      ١ ٠٠٠ لكل   ٢٠,٤ إىل   ٣٣,١واخنفضت احلاالت الطفيلية من     ) غروسو
Plasmodium falciparum ٠,٤ إىل ٥,٢، بينما هبطت نسبة الوفيات من ٢٢,٤ يف املائة إىل ٤٤,٦ من.  

 حالـة   ٨٠٠ ٠٠٠حوايل  (ع  ، استقر عدد احلاالت اجلديدة عند مستوى مرتف       ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢وفيما بني عامي      -٤٢٣
).  باملرفقات ٤١اجلدول  (، وحدث الشيء نفسه يف حاالت السل مع اختالف طفيف من سنة إىل أخرى               )جديدة سنويا 

 يف املائة من  ٣٧,٣، كان   ٢٠٠٣  عام وفيما يتعلق حباالت الوفاة اليت أبلغت إىل نظام معلومات الوفيات بوزارة الصحة يف            
 يف املائة مـن     ٠,٨ يف املائة من الصفر و     ٠,٧ يف املائة من السود،      ١٤,٥و) خمتلطي النسل ( من اخلالسيني    ٣٦,٧البيض و 

وكان احتمال الوفاة من السل     . العنصر عن احلاالت الباقية   /السكان األصليني، بينما مل تتوافر معلومات فيما يتعلق باللون        
  .ة يف حالة السود مقارنة بالبيض مر٣,٣ مرة بالنسبة إىل اخلالسيني مقارنة بالبيض، وأعلى ١,٤أعلى 
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وطبقا للمنهجية اليت أوصت هبا منظمة الـصحة        . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وحدث هبوط يف مرضى اجلذام بني         - ٤٢٤
وعلى الرغم  . ٢٠٠٥ديسمرب  / شخص يف كانون األول    ١٠ ٠٠٠ حالة لكل    ١,٧١العاملية، كانت الربازيل تعاجل     

 شخص، وهذا هو اهلدف فيما يتعلق بالقضاء على ١٠ ٠٠٠كل من هذا اهلبوط الزال معدل املرض يتجاوز حالة ل
  .املرض كمشكلة صحية عامة

وشهد العقدين األخريين ظهور وباء اإليدز، وهو مشكلة صحية ذات أبعاد هائلة، وكان وراء ربع حاالت                  - ٤٢٥
  عـام   ومنتصف ١٩٨٠  عام ويف الفترة بني  . ٢٠٠٢  عام الوفاة الناجتة عن األمراض املعدية والطفيلية يف الربازيل يف        

 ١٩٩٨عـام  وصعدت معدالت اإلصابة باملرض يف .  حالة جديدة من حاالت اإليدز   ٣٦٠ ٠٠٠ عن   أُبلغ،  ٢٠٠٤
 حاالت اإليدز ازدادتوعلى الرغم من االجتاه حنو الثبات على املستوى الوطين، .  شخص١ ٠٠٠ حالة لكل ٢٠إىل 

. ف اجتماعية اقتصادية متدنية، أغلبيتهم من السود، وبني النساءبشكل أكثر حدة بني السكان الذين يعيشون يف ظرو
 ٠٠٠ وفيات لكل    ٦ورغم ذلك شهدت نسبة الوفيات هبوطا حادا منذ منتصف عقد التسعينيات، واستقرت عند              

.  شخص، وذلك بفضل تعميم العالج املضاد للفريوسات الرجعية، الذي يقدم مبوجب اخلدمة الصحية املوحدة            ١٠٠
  .٢٠٠٣ و١٩٩٣عامي بني ما على ذلك ارتفع معدل جناة مرضى اإليدز فيوعالوة 

   التدرجيي للحق يف الصحةإلعمالمن أجل ااملتخذة التدابري  -  ألف

الصحة حق لكل األشخاص وواجب على الدولة، وهو يكفل عن طريق           ينص الدستور االحتادي على أن        - ٤٢٦
تقليل خماطر املرض وغريها من املخاطر، ومن خالل تعميم االنتفاع     السياسات االجتماعية واالقتصادية الرامية إىل      

ويسمح الدستور ). ١٩٦املادة  (على قدم املساواة بالتدابري واخلدمات اهلادفة إىل تعزيز الصحة ومحايتها واستعادهتا
، وهـو حـق     واحلق يف الصحة  . للقطاع اخلاص باملشاركة يف تقدمي الرعاية الصحية، بصورة إضافية أو تكميلية          

، ومكفول يف الربازيل مبوجب النظام الصحي، الـذي          عن احلق يف احلياة، هو حق للناس مجيعاً        لال ينفص أساسي  
  .يرتكز على املبادئ األساسية للشمول واملساواة واالكتمال

 الوضع بغض النظر عن اللون أو العنصر أو الدين أو.  ملبدأ الشمول، تكفل الرعاية الصحية للجميعوطبقاً  - ٤٢٧
الوظيفي أو الدخل، ومجيع املواطنني متساوون أمام النظام الصحي املوحّد، وهلم احلق يف احلصول على الرعايـة                 

وهكذا فإن من األمهية القصوى مبكان اإلقرار بأن اختالف الظروف املعيشية للفئات السكانية             . طبقا الحتياجاهتم 
أو التعرض بدرجات متفاوتة ألمراض وحـوادث       / خماطر و  املتنوعة، يطرح مشكالت صحية حمددة، باإلضافة إىل      

 أن تؤخذ يف احلسبان يف صوغ وتنفيذ سياسات تقوم على           ال بد وهذه االحتياجات املتباينة    . وأعمال عنف معينة  
النظرة الشاملة وليس اجلزئية إىل الفـرد،       ) ١: (ويف تقدمي الرعاية الشاملة جيري التركيز على عنصرين       . املساواة
من أكثرهـا بـساطة إىل   ) األساسية واملتوسطة والفائقة التعقد(ن احلصول على الرعاية مبختلف مستوياهتا       وضما

 -   االكتمال األفقي  -  تعزيز الصحة ومحايتها واستعادهتا   ) ٢(أشدها تعقدا، وهكذا يكفل االكتمال العمودي؛ و      
  .ة الناسمن خالل دمج تقدمي الرعاية الصحية يف املبادرات اليت تؤثر على صح

تضح من قبل فإن النظرة الشاملة للحق يف الغذاء تتجلى يف التخفيض امللموس للوفيات النامجة عن اوكما   - ٤٢٨
وقد أحرزت املراقبة الصحية تقـدما      . أسباب ميكن جتنبها يف السكان بوجه عام، ووفيات األطفال بوجه خاص          

وكـان  .  خاص يف مبادرات مكافحة األوبئة واألمراض       يف السنوات األخرية بسبب حتقيق الالمركزية بوجه       كبرياً
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 ١١٧٢ باألمر اإلداري رقم     ٢٠٠٤  عام ، الذي جرى حتديثه يف    ١٣٩٩/٩٩حيكم هذه الالمركزية األمر اإلداري رقم       
الذي نص على عقالنية املبادرات وفعاليتها، وعلى إمكانية التمويل عن طريق التحويالت املباشرة من الصندوق                

 التمويل  استقراروكان سقف متويل املراقبة الصحية مسألة مبتكرة تكفل         . صناديق الواليات والبلديات  الوطين إىل   
وبلغـت  . عن طريق حتديد مبالغ لكل فرد ختتلف من والية إىل أخرى، وتأخذ يف احلسبان الظـروف الوبائيـة                 

، ارتفـع  ٢٠٠٦عام لي، ويف  مليون ريال برازي٢٩٢، ١٩٩٩ و١٩٩٧االعتمادات يف هذا اجملال فيما بني عامي   
  . مليون ريال برازيلي٧٣٧هذا املبلغ إىل 

ففيما . ويف أعقاب تطبيق الالمركزية، حصل مبحث األمراض الوبائية على عناية أكرب من دوائر الصحة               - ٤٢٩
 ١٢ تعزيز النظام الوطين ملختربات الصحة العامة من خالل إنشاء        جرى  ، على سبيل املثال،     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠بني عامي   

 خمتربا يف مناطق احلدود لضمان االستجابة السريعة يف حـاالت           ١٢، وإنشاء   ٣ لألمن احليوي من املستوى      خمترباً
 متت املوافقة على متويل إضايف للمختربات املركزية للصحة العامـة لتمكينـها مـن               ٢٠٠٥عام  ويف  . الطوارئ

التغطية األوسع حلملة التطعيم    ) ١( إىل   أيضاًشارة  وجتدر اإل . االضطالع بدورها يف إدارة شبكة خمتربات الواليات      
التعبئة من أجل مكافحة محى الضنك ) ٢(واملوجهة إىل املسننني واحلفاظ على مستويات تطعيم األطفال والكبار؛      

 ال سيما، ٢٠٠٢  عامالذي اخنفض انتشارها على املستوى الوطين منذ إدخال الربنامج الوطين ملكافحة الضنك يف          
التغطيـة األوسـع    ) ٣(وتعلق باحلاالت اخلطرية من هذا املرض؛ وثبات العدد السنوي للحاالت اجلديدة؛            فيما ي 

مبادرات ترمي إىل التعزيـز     ) ٤(وللخدمات من أجل حتديد االنتشار العمودي لفريوس اإليدز والزهري اِخللْقي؛           
دمات من أجل تشخيص هذه األمـراض  إدخال حوافز لتحقيق المركزية اخل) ٥(والدائم ملكافحة السل واجلذام؛  

  .وعالجها، بغية توسيع نطاق االنتفاع بالعالج اخلاضع لإلشراف، وتنفيذ هذا العالج

 مبوجب اتفاق بني احلكومـة الربازيليـة   Vigisus تنفيذ مشروع استمرأما يف جمال التعاون الدويل، فقد      - ٤٣٠
 مليون دوالر لكل مرحلة،     ٢٠٠، خصصت ميزانية تبلغ     وينقسم تنفيذ املشروع إىل ثالث مراحل     . والبنك الدويل 

، خصصت املوارد هليكلة النظام الوطين للمراقبة الصحية، ويف ٢٠٠٤ و١٩٩٩ففي املرحلة األوىل، اليت نفذت بني 
املراقبـة الوبائيـة    ) ١: (املرحلة الثانية اجلاري تنفيذها، تعمل أمانة املراقبة الصحية يف أربعة جماالت مـستهدفة            

حتليل الوضع الصحي ومراقبـة     ) ٣(واملراقبة البيئية يف جمال الصحة؛      ) ٢(وكافحة األمراض القابلة لالنتقال؛     وم
دعم القدرات املؤسسية للتدريب علـى إدارة املراقبـة الـصحية يف    ) ٤(واألمراض والعلل غري القابلة لالنتقال؛   

  .الواليات والبلديات

نبغي استرعاء االهتمام إىل جناح برنامج التطعيم الوطين، الذي يشجع على وفيما يتعلق مببادرات الوقاية، ي  - ٤٣١
التطعيم املنتظم، والذي يرمي يف املقام األول إىل مكافحة األمراض اليت ميكن الوقاية منها بالتمنيع والتخلص منها                 

  عـام   يف املائة يف   ٧٢,٥وقد جتاوزت تغطية محالت التطعيم األهداف السنوية، وتراوحت بني          . أو استئصاهلا /و
 أو األكرب عاماً ٦٠، يف حالة التطعيم ضد األنفلونزا لألشخاص الذين يبلغون ٢٠٠٥  عام يف املائة يف٨٤ و٢٠٠٠

 يف املائـة لألطفـال دون سـن         ٩٥ل ، جتاوزت تغطية التطعيم ضد شلل األطفال هدف ا        ١٩٨٠  عام ويف. سنا
 مليون ريال برازيلي ٥٩٢ إىل ١٩٩٩  عامون ريال برازيلي يف ملي٢٦٣وقد ارتفعت ميزانية التطعيم من . اخلامسة

.  يف مجيع فئـات األعمـار      التحصينات مليون شخص مبختلف أنواع      ٦٠، مما مسح بتطعيم زهاء      ٢٠٠٥  عام يف
 يف املائة من األطفال الربازيليني حيصلون ٩٠ على دما يزي  أن   ١٩٨٠ة بربنامج التطعيم منذ     املتعلقوتظهر البيانات   
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 ، وحيصلون على التطعيمB تطعيم ضد احلصبة والدفترييا والتيتانوس والسعال الديكي، والتهاب الكبد الوبائي على
BGC        ساعد برنامج التحصني    ٢٠٠٦  عام ويف).  باملرفقات ٤٢اجلدول  ( ضد األشكال اخلطرية من مرض السل 

ضد الفريوس الدوار علـى املـستوى       الوطين على زيادة نطاق التطعيم من خالل إدخال التطعيم عن طريق الفم             
 وهو تقدم ملحوظ يف مكافحة أمـراض اإلسـهال          -  أسبوعا ٢٤ و ٦الوطين لألطفال اليت تتراوح أعمارهم بني       

 أن برنامج التحصني الوطين يكفل رعاية خاصة للسكان أيضاًوجدير بالذكر . اخلطرية اليت يسببها الفريوس الدوار
  ). باملرفقات٤٧اجلدول (عفا وتعرضا األصليني ولفئات السكان األكثر ض

 من أجل تأمني ظروف صحية مالئمة،  شامالً وإن احلكومة الربازيلية إذ تدرك أن احلق يف الصحة يتطلب هنجاً            - ٤٣٢
التصحاح البيئـي   :  باثنيت عشرة مبادرة تندرج يف أربعة برامج رئيسية لإلصحاح مشتركة بني الوزارات            حالياًتضطلع  

وعالوة على ذلك، تنفذ    . ح الريفي، والفضالت اجلامدة احلضرية، ونظام الصرف احلضري املستدام        احلضري، والتصحا 
 أخرى من خالل اجلامعـات  احتاديةاحلكومة االحتادية مبادرات توفر التدريب يف إدارة التصحاح بالتعاون مع وحدات     

 منها مببدأ املـساواة إىل ترشـيد        ية إمياناً وتسعى الدولة الربازيل  . واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات حبوث التصحاح     
اعتمادات التصحاح عن طريق إدخال مؤشرات اجتماعية واقتصادية موضوعية يف عملية اختيار املنـتفعني، وحتديـد                

  .مولتاالشتراطات القانونية واإلدارية لضمان استكمال اإلجراءات املطلوبة، والتكامل التقين للعناصر اليت 

 باحلصول على املياه تشجع الدولة الربازيلية االستثمار الكبري يف نظم إمدادات املياه والصرف وفيما يتعلق  - ٤٣٣
 املناطق األكثر احتياجا، عن طريق حتسني احلصول املادي على املياه، وحتاشـي     ال سيما الصحي يف مجيع املناطق،     
 مليون ريال برازيلي على     ١٤ أُنفق   ، ويف هذا السياق،   ) باملرفقات ٤٥ و ٤٤اجلدوالن  (مصادر التلويث األخرى    

ولكي يتسىن احلّد من تعرض السكان للمواد الضارة، . الربنامج الوطين ملراقبة نوعية املياه لالستهالك البشريتنفيذ 
 ٢٠٠٦  عـام ؛ ويف ٢٠٠٥عام  جرى تكثيف مبادرات كانت ترمي إىل حتديد السكان املعرضني لتلوث التربة يف             

 بنيما وفي.  واملتكاملة للمراقبة الصحية مبوجب النظام الصحي املوّحداملتفق عليهاالربجمة  أدرجت هذه املبادرات يف
 منطقة للسكان املعرضني ٦٨٩ ريال برازيلي لتحديد ماليني ٧,٥، أنفق مبلغ إمجايل قدره ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ عامي

  .ذه املناطقلتلوث التربة والسكان املعرضني للمخاطر على املستوى الوطين، وإعداد خرائط هل

التربية الصحية يف إطار مـشروع      ومثة مبادرة أخرى جديرة باملالحظة يف اخلطة املتعددة السنوات وهي             - ٤٣٤
، وترمي إىل تقدمي الدعم التقين واملايل للمديرين يف الواليات والبلديات، وممثلي منظمات اجملتمع املدين               التصحاح

حلكومية، من أجل إعداد وتنفيذ ورصد ومراقبة مشاريع وبرامج وأنشطة          املعنية بالقضايا العامة، واملنظمات غري ا     
تعليمية ذات طابع دائم ترمي إىل تعزيز الصحة والوقاية من املشكالت اخلطرية النامجة عن نقص التصحاح املالئم، 

  . والتصدي هلا

الة الوطنية إىل تعزيز ومحاية وترمي هذه الوك. الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية عمل أيضاًوجدير بالذكر   - ٤٣٥
صحة السكان من خالل املراقبة الصحية إلنتاج وتسويق املنتجات واخلدمات اخلاضعة للمراقبة الصحية، مبـا يف                

وقد . ذلك التسهيالت والعمليات واملدخالت والتكنولوجيات ذات الصلة، وضمان احلصول على هذه املكونات           
ا صالحيات لتناول قضايا مثل تنظيم األسعار وضبط األسواق، ورصـد           وّسعت الوكالة من نطاق عملها، ولديه     

ـ أنشطة الدعاية واإلعالن، وكذلك املوافقة املسبقة على الطلبات املقدمة للحصول على براءات االختراع   ة املتعلق
ل، بالتعاون مع  إىل املوانئ واملطارات وعبور احلدود، وتتواصأيضاًوميتد نشاطها . باملنتجات والعمليات الصيدالنية
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وزارة اخلارجية، مع املؤسسات األجنبية لتتناول قضايا دولية تتعلق باملراقبة الصحية وترمي بعض مبادراهتا الكربى 
؛ الربنامج الوطين ملراقبة النوعية الصحية لألغذية) ١(إىل حتسني مجيع اجلوانب البيئية والصناعية للصحة العامة، مثل 

تدريب مفتشي الصحة ومفتشي قطاع ممارسات التصنيع اجليـدة،         ) ٣(ونيع اجليدة؛   تنظيم ممارسات التص  ) ٢(و
  .تنفيذ الربامج الوطنية للتفتيش الصحي يف املنشآت املعرضة ملخاطر أكرب) ٤(واخلاضعة للتنظيم؛ 

 اجملتمعي  والربنامج،  استراتيجية الصحة األسرية  ويرجع التقدم يف الرعاية الصحية األولية يف الربازيل إىل            - ٤٣٦
، وكالمها يستهدف تقريب املمارسات واملبادرات الصحية الدائمة واملتكاملة إىل األسر، ممـا             للمشتغلني بالصحة 

، كانت استراتيجية الصحة   ٢٠٠٠ويف عام   . يساعد على حتسني نوعية احلياة يف اجملتمعات الريفية وضواحي املدن         
وأدت هذه الزيادة إىل توسـيع      . ٢٠٠٥  عام  بلدية يف  ٤ ٩٨٦ بلدية؛ وارتفع عددها إىل      ١ ٧٥٣األسرية تغطي   

 ٧٨ ٦١٧ ٥٦٢( يف املائـة    ٤٤,٤إىل  ) نـسمة  ٢٨ ٥٨١ ٢٤٤( يف املائة من السكان      ١٧,٤نطاق التغطية من    
، ارتفع عدد البلديات اليت كان يوجد هبا برنامج جمتمعي للمـشتغلني            ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠وفيما بني عامي    ). نسمة

، ٢٠٨ ١٠٤  إىل١٣٤ ٢٧٣  العدد اإلمجايل هلذا الربنامج منارتفع بلدية، بينما ٥ ٢٤٢  إىل٤ ٣٥٤ بالصحة من
 نـسمة   ١٠٣ ٥٢٠ ٥٨٦إىل  )  يف املائـة   ٤٢,٨ (٧٠ ٠٩٩ ٩٩٩مما جعل باإلمكان توسيع نطاق التغطية من        

نتفـاع  وساعد تنفيذ هذه االستراتيجية على ختفيض أوجه التفاوت بني املناطق من حيـث اال             )  يف املائة  ٥٨,٤(
، وأوجه التفاوت املرتبطة بالصعوبات املادية اليت حتـول دون          ) باملرفقات ٥١ و ٥٠اجلدوالن  (باخلدمات الصحية   

  .االنتفاع باملنشآت والسلع واخلدمات الصحية

  ومن بني أوجه التقدم اهلامة يف تنفيذ استراتيجية الصحة األسرية، إدخال الرعاية الـصحية لألسـنان يف           - ٤٣٧
وقبـل  . وتشمل سياسة الرعاية الصحية للفم جمموعة من املبادرات املوجهة إىل مجيع فئات األعمار            . ٢٠٠٤عام  

 يف املائة من الرعاية الصحية لألسـنان        ٣,٣، كان   ٢٠٠٤،  مارس/ آذار ١٧ يف    املبتسمة تطبيق الربنامج الربازيل  
نامج يشمل مبادرات ترمي إىل التعزيز      وهذا الرب . املقدمة مبوجب النظام الصحي املوحد، يتعلق بالعالج املتخصص       

  .والوقاية والترميم لضمان صحة الفم اليت تنطوي على أمهية أساسية للصحة بوجه عام ونوعية احلياة

ويف .  مليار ريال برازيلي   ١,٣أكثر من   الربازيل املبتسمة   ، كان قد خصص لربنامج      ٢٠٠٦وحبلول هناية     - ٤٣٨
ال برازيلي على مبادرات صحة الفم مبوجب برنامج الـصحة األسـرية،       مليون ري  ٩٠، أنفق حوايل    ٢٠٠٣عام  

، أشار مكتب احملاسبة للحكومة االحتادية أيضاً ٢٠٠٤ويف .  مليون ريال برازيلي عن العام السابق٤٠بزيادة تبلغ  
 ٤٠٠دات  ، جتاوزت االعتما  ٢٠٠٥ويف  .  يف املائة يف أعداد األشخاص املعاجلني      ٤٥إىل زيادة غري مسبوقة قدرها      

 ٢٠٠٢ديسمرب / فريقا بني كانون األول٨ ٣٤١وأنشئت أفرقة جديدة لصحة الفم بلغ عدها . مليون ريال برازيلي
، تعمـل  ) يف املائة١٩٥بزيادة قدرها  (١٢ ٦٠٢، وبذلك ارتفع عدد األفرقة إىل       ٢٠٠٥ديسمرب  /وكانون األول 

ة هذه األفرقة ليشمل أعدادا إضافية من السكان بلغ         وأثناء هذه الفترة، اتسع نطاق تغطي     .  بلدية ٣ ٨٩٦كلها يف   
ولكي يتسىن متويل هذه الزيادة     .  مليون نسمة  ٥٩ مليون نسمة، وهكذا بلغ عددهم اإلمجايل أكثر من          ٣٣عددها  

  . يف املائة٦٥يف أفرقة صحة الفم، جرى تعديل احلوافز االحتادية حبوايل 

ة األمراض املزمنة غري القابلة لالنتقـال، وحتمـل تكاليفهـا           ولكي تتمكن الدولة الربازيلية من مواجه       - ٤٣٩
واهلدف من  . برنامج الرعاية األساسية الرتفاع ضغط الدم الشرياين ومرض السكري        االجتماعية واملالية، أنشأت    

هذا الربنامج هو تعزيز الوقاية والتشخيص والعالج واملراقبة الرتفاع ضغط الدم الشرياين ومرض السكري، وذلك 



E/C.12/BRA/2 
Page 100 

 

. عن طريق رعاية املرضى يف إطار شبكة اخلدمات الصحية األساسية واستراتيجية الصحة األسرية ذات األولويـة               
  .وجيري اآلن إعادة تنظيم الشبكة األساسية بغية حتاشي تقدمي الرعاية بناء على طلب تلقائي وعلى أساس متقطع

الربنامج الوطين لألمراض اليت تنتقل      االهتمام إىل    وفيما يتعلق باألمراض القابلة لالنتقال، ينبغي استرعاء        - ٤٤٠
ومعروف عن هذا الربنامج دوليا أنه برنامج شامل للجميع وجماين وموجه إىل . اإليدزوعن طريق االتصال اجلنسي 

خمتلف الفئات االجتماعية، وينأى عن التحيز على أساس العرق أو اللون أو الدين، ويساعد مرض فريوس اإليدز                 
وقد ساهم هذا العالج يف     .  مريضا، والذين يتلقون العالج املضاد للفريوسات الرجعية       ١٦ ٦٥٠٠عددهم  البالغ  

حتسني نوعية احلياة ويف زيادة متوسط األعمار، وقلل من احتماالت العدوى العارضة وسـاعد علـى اسـتعادة             
 عدد من يدخلون املستشفيات وأسفرت هذه السياسة الصحية عن ختفيض ملموس يف الوفيات ويف. دفاعات املناعة

 شخص املستشفيات، وهـذا     ١٩٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أنه أمكن حتاشي دخول        . بسبب العدوى العارضة  
  . مليون ريال برازيلي٥٧٠يعين حتقيق وفورات بلغت زهاء 

يق االتـصال  ولكي يتسىن حتسني النوعية، وتوسيع االنتفاع بالربنامج الوطين لألمراض اليت تنتقل عن طر              - ٤٤١
اجلنسي ومرض اإليدز، جرى تكثيف املبادرات املتعلقة بدعم الفئات األكثر ضعفا وضمان الوقاية هلا وإدراجها يف 

وتكفل الدولة الربازيلية هذا . شبكات الرعاية، واملتعلقة باحلصول على الوسائل الكفيلة بتأمني ممارسات أكثر أمنا
وقد اعترفت عدة هيئات تابعة للسلطة القضائية، من        . دمة الصحية املوحدة   للناس مجيعا مبوجب اخل    العالج جماناً 

 نقـص املناعـة      بواجب احلكومة فيما يتعلق بتوفري الـدواء ملرضـى فـريوس           ،)٥٤(بينها احملكمة االحتادية العليا   
  .)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

                                                      

 احلق -مريض باإليدز ال ميلك املوارد املالية : موجـز. ، الفريق الثاين RE AgR 27186االستئناف االستثنائي  )٥٤(
 -)  من الدستور االحتـادي    ٢٦، واملادة   ٥ديباجة املادة   ( واجب الدولة الدستوري     - لألدوية    التوريد اجملاين  -يف احلياة والصحة    

 إن احلـق العـام      - احلق يف الصحة يشكل نتيجة دستورية ال ميكن فصلها عن احلق يف احلياة               - رفض الطعن املضاد     -السوابق  
وهو امتيـاز قـانوين حيميـه       ). ١٩٦املادة  (س بوجه عام    الشخصي يف الصحة امتياز قانوين يكفله دستور اجلمهورية نفسه للنا         

الدستور، على الدولة أن تشرف على ضمانه بطريقة مسؤولة، حيث إنه يتعني عليها صياغة وتنفيـذ الـسياسات االجتماعيـة                    
كتسب، دون تفرقة بينهم واالجتماعية املناسبة الرامية إىل كفالة حصول مجيع املواطنني، مبن فيهم املصابون مبتالزمة نقص املناعة امل          

وإىل جانب كونه حقاً أساسياً مكفوالً للجميع، فإن احلق يف الـصحة نتيجـة              . على املساعدة الدوائية والطبية ويف املستشفيات     
ي وال ميكن رؤية الدولة، أياً كان جمال عملها املؤسسي داخل التنظيم االحتاد           . دستورية ال ميكن الفصل بينها وبني احلق يف احلياة        

الربازيلي، تتجاهل املشاكل الصحية للسكان، وإال تعرضت للعقوبة، ولو عن اإلغفال الذي يعاقب عليه القانون، بسبب انتهاكها                 
فالطابع الربجمي للمعيار الوارد    . وال ميكن تغيري تفسري النظام الربجمي إىل وعد دستوري ال يقبل الوفاء           . سلوك غري دستوري خطري   

 املوجه إىل كافة الكيانات السياسية اليت تكون، على املستوى املؤسسي، التنظيم االحتـادي              -يثاق السياسي    من امل  ١٩٦يف املادة   
 ال ميكن حتويله إىل وعد دستوري غري قابل للوفاء، إال إذا كانت الدولة، ضاربة عرض احلائط بكل اآلمال الـيت          -لدولة الربازيل   

 شرعية، عن الوفاء بواجبها غري القابل للتقليص بتصرف يتسم بعدم الوفاء احلكـومي              يعقدها عليها اجملتمع، تستعيض بطريقة غري     
إن االعتراف القانوين بالصالحية القانونية لربامج      . التوزيع اجملاين للدواء على املواطنني املعوزين     . بأحكام القانون األساسي للدولة   

، ٥ديباجة املادة   (ذلك األدوية املعاجلة لإليدز، يضع أحكام دستور اجلمهورية         التوزيع اجملاين للدواء على املواطنني املعوزين، مبا يف         
  موضع التنفيذ، ويشكل إعمال نطاقه تصرفاً ينم عن االحترام واملساندة جتاه صحة الناس وحياهتم، وخباصـة مـن                  ) ١٩٦واملادة  

 . العليا االحتادية احملكمةسوابق. ال ميلكون شيئاً، باستثناء إدراكهم إلنسانيتهم، وكرامتهم األساسية
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، ملعاجلـة   شكالً ٣٥وية املضادة للفريوسات الرجعية تتخذ       دواء من األد   ١٦ حالياًوتتيح وزارة الصحة      - ٤٤٢
ومثـة  . ٢٠٠٤ هيوني/ شخص يف حزيران   ١٥٨ ٠٠٠األشخاص الذين يتعايشون مع اإليدز، الذين بلغ جمموعهم         

مبادرة أخرى وهو توسيع نطاق االنتفاع بتشخيص فريوس اإليدز وغريه من األمراض اليت تنتقـل عـن طريـق                   
 إىل إنشاء وتشغيل شبكة خمتربات، وحفز اإلنتاج الوطين لالختبـارات يف            أيضاًر اإلشارة   وجتد. االتصال اجلنسي 

  .املختربات، وتوسيع سلسلة اخلدمات اليت تتيح االختبارات

اإليدز، بالتعاون مع األمانة /، أطلق برنامج األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي٢٠٠٥عام ويف   - ٤٤٣
 املساواة العنصرية، خطة استراتيجية إلدخال املنظور االستراتيجي يف مبادرات ترمـي إىل  اخلاصة لسياسات تعزيز  

نـشر املعلومـات    (ويركز هذا الربنامج على جماالت املعلومـات        . البحث يف هذا الوباء والوقاية منه ومكافحته      
مبا يف ذلك املمارسـات     (دمات  واالنتفاع باخل ) واملعرفة، واملراقبة والبحوث واالتصال والتثقيف يف جمال األوبئة       

املتعلقة بتعزيز السكان السود وتثقيفهم صحيا بشأن أساليب الرعاية التقليدية، وتسهيل انتفاع السكان الـسود               
وكثري من املبادرات اليت نفذهتا وزارة الصحة لتحقيق هذه األهـداف،           ). جبميع خدمات اخلدمة الصحية املوّحدة    

  .٢٠٠٦ليل النتائج امللموسة قبل هناية حديث العهد، وال سبيل إىل حت

 أنشطة الدولة   لال تزا  تشكّل مشكلة صحية عامة،      لال تزا وفيما يتعلق باألمراض املعدية والطفيلية اليت         - ٤٤٤
الربازيلية يف هذا اجملال تسترشد بالالمركزية والتمويل املستمر ملكافحة األمراض املتوطنة، مما يسمح مبزيـد مـن              

وأفرقـة الـصحة    " "الربامج اجملتمعية للمشتغلني بالـصحة    "ادرات الرعاية األساسية األخرى مثل      التكامل مع مب  
  ".اخلدمة الصحية املوّحدة"وشبكة اخلدمات يف إطار " األسرية

وفيما يتعلق باملالريا، استحدثت وزارة الصحة، بالتعاون مع اإلدارات الصحية يف الواليات والبلديات، يف   - ٤٤٥
وكان اهلدف من اخلطة هـو      . خطة لتكثيف مبادرات مكافحة املالريا يف األمازون القانوين       ،  ٢٠٠٠ يوليه/متوز

، ومنع حدوث األوبئة حمليا، واحلـّد مـن         ٢٠٠١ يف املائة يف هناية      ٥٠تقليل الوفيات الناشئة عن املالريا مبعدل       
راتيجية الرئيـسية للخطـة علـى    وارتكزت االست. خطورهتا وبالتايل ختفيض حاالت الوفاة ودخول املستشفيات  

التشخيص املبكر حلاالت املالريا وعالجها العاجل؛ وعلى تدخالت منتقاة ترمي إىل مكافحة حـاملي املـرض؛                
، أعيد  ٢٠٠٣عام  ويف  . والكشف الفوري لألوبئة؛ وإشراك البلديات على نطاق أوسع يف تنفيذ تدابري املكافحة           

، ولكنها احتفظت بنفس اخلصائص والقسمات، وخصص    كافحة املالريا اخلطة الوطنية مل  تسمية اخلطة لكي تصبح     
ولكي يتسىن ضمان التشخيص املبكّر حلاالت املالريا، مت توسيع شبكة التشخيص بـني عـامي               . هلا موارد أكثر  

وتقدم اخلدمة الصحية املوّحدة .  يف املائة١٤٣، أي بزيادة قدرها  خمتربا٢ً ٨٦٠ إىل ١ ١٨٠، من ٢٠٠٤ و١٩٩٩
  .يع األدوية املطلوبة ملعاجلة حاالت املالريامج

، ظل تعزيز اسـتراتيجية العـالج       ٢٠٠٤ومنذ  .  داء السل أولوية من أولويات الدولة الربازيلية       يشكلو  - ٤٤٦
 يف املائة من حاالت الـسل،       ٧٠اخلاضع لإلشراف األداة الرئيسية لتحقيق اهلدف الدويل املتمثل يف الكشف عن            

، ارتفـع   ٢٠٠٢ومنذ  . وتشخيص السل وعالجه جماين يف الربازيل     .  يف املائة من احلاالت    ٨٥وحتقيق الشفاء يف    
 يف املائة من وحدات الصحة يف ٢١تدرجييا عدد وحدات الصحة القادرة على تقدمي العالج اخلاضع لإلشراف إىل  

لق باحلاالت اجلديدة    أفضل فيما يتع   ولوحظ أن وحدات الصحة اجملهزة لتقدمي العالج حققت سجالً        . ٢٠٠٣عام  
  .اليت أمكن عالجها، واخنفاض عدد حاالت التسرب من العالج
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، وأولته وزارة الصحة     اجلذام للقضاء على للربنامج الوطين   ، أجري فحص دقيق     ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار   - ٤٤٧
مة على البيانات حتسني املعلومات القائ: وارتكزت االستراتيجية اجلديدة على ثالث فرضيات رئيسية. أولوية إدارية

ة باملناطق املختلفة؛ وزيادة قدرة اخلدمة الصحية املوحدة على تشخيص احلاالت يف املتعلقاحلالية والصاحلة واملوثوقة 
املراحل املبكرة للمرض وعالجها؛ وتقليل العبء االجتماعي للمرض من خالل ختفيض عدد حاالت العجز البدين               

وارتفعت تغطية اخلدمات اليت تقدمها وحدات الصحة واليت تكفل تشخيص         . زوتوفري العالج املالئم حلاالت العج    
وتشمل مبـادرات أخـرى     . ٢٠٠٤، مقارنة بعام    ٢٠٠٥عام   يف املائة يف     ٤١,٠٦مرض اجلذام وعالجه مبعدل     

يف  يف املائة ٦٩,٢٤ إىل ٢٠٠٤عام  يف املائة يف ٦٧,٢٦ارتفاع معدالت الشفاء، اليت زادت من : يما يلونتائجها 
 حالة لكل   ٠,٧٩؛ واخنفاض معدل احلاالت اجلديدة اليت كشفت بني الصغار دون اخلامسة عشرة من            ٢٠٠٥عام  
؛ وحتويل األموال إلعـادة  ٢٠٠٥عام  نسمة يف  ١٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٠,٦٠ إىل   ٢٠٠٤عام   نسمة يف    ١٠ ٠٠٠

  . إضايف؛ واعتماد وزارة الصحة ملركز وطين مرجعي)٣٣من ( مستعمرة -   مستشفى١٥هيكلة 

، وبالنظر إىل احلاجة إىل ضمان عدم انقطاع العالج املطلوب بسبب نقص املوارد املالية              ٢٠٠٤  عام ويف  - ٤٤٨
 عالية التكلفـة    نما تكو  مريض إمكانية احلصول على أدوية استثنائية، عادة         ٣٣٠ ٠٠٠الالزمة لألدوية، ومنح    

 أي  - وفيما يتعلـق باألدويـة االسـتراتيجية      . وحدةوتستخدم لفترات طويلة، وتقدم يف إطار اخلدمة الصحية امل        
املستخدمة ملعاجلة األمراض املتوطنة مثل السل واجلذام وغريها من األدوية املستخدمة يف عالج ارتفاع ضغط الدم                

 مليون مـريض تقـدموا      ٨٧ قدمت املساعدة إىل     -  ومرض السكري، باإلضافة إىل منتجات الدم لعالج الُنزاف       
ومت توسيع نطاق برنامج الصيدليات الشعبية بغية تأمني توافر أدوية ارتفاع           . خلدمة الصحية املوّحدة  بطلباهتم إىل ا  

 يف ٩٠ صيدلية جتارية وخمزن لألدوية، تباع بتخفيضات تصل إىل ١ ٢٠٠ضغط الدم ومرض السكري يف أكثر من 
  . مباشراًنامج انتفاعاً مليون شخص ينتفعون هبذا الرب١١,٥وتشري التقديرات إىل أن حوايل . املائة

ويقدم هذا الربنامج املساعدة ). SAMU/192 (اخلدمة املتنقلة يف حاالت الطوارئ إىل أيضاًوجتدر اإلشارة   - ٤٤٩
ومن خالل هذا الربنامج ختفّض احلكومة حاالت . إىل السكان يف حاالت الطوارئ مبوجب اخلدمة الصحية املوّحدة

 ٢٤وتقدم هذه اخلدمة    . ستشفى، وحتّد من النتائج السلبية لقصور الرعاية الفورية       الوفاة، وطول مدة اإلقامة يف امل     
، باالستعانة بأفرقة صحية معنية تشمل األطباء واملمرضني ومساعديهم، والقائمني علـى خـدمات              يومياًساعة  

فحص اإلكلينيكي   واحلاالت ذات الصلة بال    عاإلسعاف واملعاونة الطبية الذين يواجهون الطوارئ يف حاالت الرض        
وهذا الربنامج الذي . وأمراض األطفال، والتدخل اجلراحي، وأمراض النساء والوالدة، والصحة العقلية) السريري(

  .يومياً بلدية، وخيدم آالف األشخاص ٦٤٧استحدثته احلكومة االحتادية يعمل يف 

وساعد . اية الصحية املتكاملة للنساءالرعاملتعلقة بالسياسة الوطنية ، طبقت وزارة الصحة ٢٠٠٤عام ويف   - ٤٥٠
، والعهد الوطين بشأن ختفيض وفيات سياسات وطنية بشأن الرعاية أثناء التوليد واحلقوق اجلنسية واإلجنابيةتطبيق 

 هذا العهد منوذجا للتعبئة االجتماعيـة     ميثلو.  وفيات األمهات  خفضاستراتيجيات  األمهات والرّضع، على تنفيذ     
نه يشمل ثالث مستويات للحكـم، احلكومـة االحتاديـة          إعزيز األهداف اإلمنائية لأللفية، إذ      واحلوار من أجل ت   

  .وحكومة الوالية والبلديات، أدت إىل إنشاء جمموعة كبرية ومتنوعة من الشراكات مع منظمات اجملتمع املدين

 إىل حتسني رعاية النـساء       مليون ريال برازيلي لتعزيز املبادرة الرامية      ٣١,٧ مبلغ إمجايل قدره     وُخصص  - ٤٥١
 حلقة دراسية يف الواليات تناولت الرعاية اإلنسانية ١٨وعقدت حلقتان دراسيتان على املستوى الوطين و. واملواليد
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ولكي يتسىن إضفاء طابع .  دارا للوالدة٢٥٧على أسس علمية يف حاالت الوالدة والرّضع، موجهة إىل املهنيني يف 
ورعاية املواليد، خصصت أموال لتدريب النساء يف اجملتمعات احمللية ملساعدة النساء يف            إنساين على عملية التوليد     

 دورة دراسية متخصصة بشأن التمريض يف حاالت الوالدة، ونشر ٣٤حاالت املخاض يف واليات عشر؛ ونظمت 
؛ قيصرية غري الـضرورية   عمليات ال ال لتقليل   ، احلملة الوطنية  يف حاالت اإلجهاض   املعاملة اإلنسانية دليل تقين عن    

 ١ ١٤٢يف  " عند الوالدة "وعالوة على ذلك نفذ مشروع      . وتلقى املهنيون تدريبا يف بعض دور األمومة الرئيسية       
الذين مل يتسن   . دارا لألمومة من أجل ضمان االختبار السريع حلاالت فريوس اإليدز والزهري للنساء يف املخاض             

 ورغبة يف  - لرعاية السابقة على الوالدة، باإلضافة إىل العالج الواقي للمواليد        اختبارهن قبل والدة الطفل أو أثناء ا      
 ١ ٠٦٨حتسني الرعاية السابقة على الوالدة، والتغلب على مشكلة االنقطاع يف املتابعة بني احلمل والوالدة، انضمت 

، وهكذا أصـبح العـدد اإلمجـايل        ةالربنامج اإلنساين للرعاية قبل الوالدة والرعاية أثناء الوالد       بلدية إضافية إىل    
 منـهن اإلجـراءات     ١١٧ ٦٨٢، استكملت   ٥٠١ ١٥٧، وعدد النساء احلوامل املسجالت      ٥ ٠٦٨للبلديات  

ويقضي هذا . واعتمد قانون يكفل حق املرأة يف اختيار شخص ليقوم باملتابعة قبل الوالدة وأثناءها وبعدها. املقررة
  .ت العنف ضد املرأة بضرورة اإلبالغ عن حاالأيضاًالتشريع 

واستثمرت الدولة الربازيلية مبالغ كبرية يف تدريب النساء يف اجملتمعات احمللية من أجـل املـساعدة يف                   - ٤٥٢
مازون، وأمابا، وبارا، األ قابلة تقليدية يف واليات إيكر، و١٥٥عمليات الوالدة املرتلية، يف واليات تسع، وتدريب 

وغوياس، وميناس غريايس، ولضمان جودة رعاية الوالدة املرتلية، مت تقدمي تدريب  ،س، وبارايبااوماراهناو، وأالغو
 أيضاًوقُدم التدريب . واليات للقابالت التقليديات ومهنيي الصحة يف مقاطعات الصحة للسكان األصليني يف سبع

 قابلة مت تدريبهن    ٩٠٤   إىل انضممن، الاليت   غوياسيف كالونغا بوالية    كويلومبوال  خلمس وأربعني قابلة من مجاعة      
  .يف السنوات السابقة

 أوجه القصور يف التبليغ عن وفيات األمهات مما يعوق املعرفـة            اللجان املعنية بوفيات األمهات   وتدرس    - ٤٥٣
 وهذه اللجان تتناول مسألة وفيات األمهات بغية اقتراح التدابري الالزمة لتحسني            -  الدقيقة هبذه املشكلة يف البلد    

عـام  ويف  .  عن حتسني تسجيل احلـاالت     فضالًرعاية يف عمليات التوليد ومنع حدوث حاالت جديدة،         نوعية ال 
 وقّعت وزارة الصحة سبعة اتفاقات مع الواليات الشمالية بشأن املراقبة الوبائيـة لوفيـات األمهـات،                 ٢٠٠٥

 ٣٦١جلنة إقليمية و ٣١، أنشئت ٢٠٠٥ و٢٠٠٢وفيما بني عامي . وراجعت دليل اللجان بشأن وفيات األمهات
  . جلنة للمستشفيات٥٦جلنة بلدية و

ولكي يتسىن ختفيض مؤشرات وفيات األمهات، أنشئت جلنة ثالثية تتألف من احلكومة االحتادية واجملتمع                - ٤٥٤
ـ  التشريعات العقابية    استعراض، من أجل    سياسات املرأة لاألمانة اخلاصة   املدين واملؤمتر الوطين، وتنسقها      ة املتعلق

ومن بني القضايا ذات األمهية القصوى اليت تناوهلا املؤمتر الوطين األول عن سياسات املرأة،              . إلجهاض اإلرادي با
كانت مراجعة التشريعات العقابية موضوع مشاورات مستفيضة أثناء مؤمترات البلديات والواليات اليت حضرها             

اللجنة الثالثيـة املعنيـة مبراجعـة    سفر اجتماع وأ.  امرأة، وموضوع مداوالت يف املؤمتر الوطين٢٠٠٠أكثر من  
، عن مشروع قانون قدم إىل املؤمتر الوطين، ويرمي إىل ضمان احلق ة باإلجهاض اإلرادياملتعلقالتشريعات العقابية 

يف اإلجهاض اإلرادي، وضمان تغطية اخلدمة الصحية املوّحدة هلذا األجراء، وإقرار نفس التغطية مبوجب خطـط                
  .صةالصحة اخلا
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وكان عمل اجلمعيات العلمية والرابطات الطبقية واملناصرة للمرأة ذا أمهية كبرية من أجل صوغ ومراقبة                 - ٤٥٥
وينبغي اإلشارة يف هذا السياق إىل املشروع الذي نفذته الشبكة          . السياسات واملبادرات اليت نفذهتا وزارة الصحة     
واإلجنابية، بدعم من وزارة الصحة، لتدريب النساء والقياديات يف         الوطنية ملناصرة املرأة واملعنية باحلقوق اجلنسية       

  .الواليات الربازيلية للمشاركة يف الكيانات اليت متارس رقابة اجتماعية على النظام الصحي املوحد

وساعدت السياسة الوطنية بشأن احلقوق اجلنسية واإلجنابية على نشر طرائق منع احلمل يف أكثـر مـن                   - ٤٥٦
وبلغت قيمة املشتريات   .  مدينة موانع احلمل من خالل النظام الصحي املوحدّ        ٥ ٢٣٢واآلن توفّر   . ة بلدي ٣٨٨٤

وبالنظر إىل هذا التوسع يف توزيع موانع احلمـل، أصـبحت           .  مليون ريال برازيلي   ٢٧األخرية من موانع احلمل     
بشأن احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة،     الربازيل قاب قوسني أو أدىن من حتقيق اهلدف الذي حددته السياسة الوطنية             

 يف  ١٠٠ يف املائة إىل     ٣٠من  ) غري اجلراحية (والدليل على ذلك الزيادة التدرجيية يف طرائق منع احلمل االنعكاسية           
 عملية تعقيم عن طريق سد أنبويب فالوب ٣٨٢٧٦، أجريت ٢٠٠٤عام ويف . املائة من الطلب على الشبكة العامة

  .اة السائل املنوي، يف إطار الشبكة الصحية العامة يف الربازيل عملية لقطع قن١٤ ٠٢١و

 من جمموعة التدابري املتعلقة بالرعاية النسائية، ويندرج يف إطار العناية أال يتجز جزءاًوهذا التشريع يشكّل   - ٤٥٧
طرائق والتقنيات  ولكي يتسىن ممارسة احلق يف التخطيط األسري، تتاح مجيع ال         . الشاملة واملتكاملة مبسائل الصحة   

املقبولة علميا من أجل احلمل ومنع احلمل شريطة أالّ تلحق الضرر حبياة األشخاص وصحتهم، مع مراعاة حريـة                  
ويستعني التخطيط األسري بالتدابري الوقائية والتثقيفية، وتأمني وكفالة االنتفاع املتكافئ باملعلومـات            . االختيار

ومع ذلك فإن الدولة الربازيلية تسلّم بـأن مـن          .  من أجل تنظيم اخلصوبة    والوسائل والطرائق والتقنيات املتاحة   
واجبها أن تعمل من خالل النظام الصحي املوحد وبالتعاون مع املستويات املختصة يف النظام التعليمي، من أجل                 

  . األسريتعزيز الظروف واملوارد اإلعالمية والتثقيفية والتقنية والعلمية لضمان املمارسة احلرة للتخطيط

، ٢٠٠٥عام  يف  :  يف زيادة عدد األّسرة يف وحدات الرعاية الفائقة        ، أخرى ناحية من   ،تقدم كبري أحرز  و  - ٤٥٨
. ، وبذلك جتاوزت اهلدف املتعلق بتخفيض نقص األّسرة يف هذا اجملال جديداً سريرا٢ً ٨٧٩أضافت وزارة الصحة 

  . ملساعدة النساء احلوامل والنساء يف حاالت املخاض وحدة طوارئ للرعاية املتنقلة، جمهزة٩٤ أيضاًوأضيفت 

مل مـشترك بـني القطاعـات،       اورغبة يف تلبية احتياجات النساء من السكان األصليني، أنشئ فريق ع            - ٤٥٩
  شاركت فيه عناصر قيادية من النساء اهلنديات، بغية تأمني الرعاية الصحية املتكاملة للنـساء اهلنـديات، وهـو           

  .يف إطار السياسة الوطنية بشأن السكان األصليني أيضاً جما يندر

، من أجل وضع سياسة صحية وطنية للسكان        جلنة صحية تقنية للسكان السود    ، أنشئت   ٢٠٠٤عام  ويف    - ٤٦٠
والغرض املنشود هنا هو تقليل الفوارق الواضحة يف جمال الصحة بني السكان البيض والسكان الـسود،                . السود

 يف املائـة يف     ٥٠ومن بني التدابري اليت نفذت زيادة قدرها        . ينة تستهدف النساء خاصة   باإلضافة إىل مبادرات مع   
، ٢٠٠٥نوفمرب /ويف تشرين الثاين. كويلومبوالاحلوافز املخصصة الستراتيجية الصحة األسرية ملساعدة بقايا مجاعة 

ية وتدريب ملهنيـي الـصحة       مبادرة حكومية قيد التنفيذ يف هذا اجملال، تتراوح بني محالت توع           ٧٠كان يوجد   
  .وتدابري مباشرة للحّد من األمراض اليت تصيب معظم السود خاصة مثل فقر الدم املنجلي
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 عليه من ارتفاع يف     بوما يترت وبالنظر إىل ارتفاع معّدل اإلصابة بفقر الدم املنجلي بني السكان السود              - ٤٦١
الربنـامج الـوطين    إطار اخلدمة الصحية املوحدة،     معدل الوفيات واألعراض القاسية، وضعت وزارة الصحة، يف         

ويؤكد هذا الربنامج على أمهية     . للرعاية املتكاملة ملرضى فقر الدم املنجلي وغريه من أشكال اعتالل ِخضاب الدم           
ليهم  إىل األفراد الذين تظهر عأيضاًالرعاية قبل الوالدة ورعاية املواليد املصابني بفقر الدم املنجلي، ويقدم إرشادات 

ومن بني املبادرات املقررة املتعددة التخصصات إجراء . أعراض املرض، باإلضافة إىل نشر املعلومات عن املرض ذاته
اللون الذي /واإلجابة عن السؤال املتعلق باجلنس. اختبارات على السكان املّعرضني للخطر بغية الكشف عن املرض

  .برية للكشف عن املصابني هبذا املرض وعالجهمتطرحه مجيع الدوائر الصحية، تنطوي على أمهية ك

 من أجل تأهيل مهنيي الصحة للعمل مع املراهقني والشبيبة الذين           أيضاًوختصص الدولة الربازيلية املوارد       - ٤٦٢
وجيري اآلن اعتماد تدابري من أجل ختفيض الوفيـات بـسبب           .  يف املائة من العدد اإلمجايل للسكان      ٢٥يشكلون

 عن أسباب خارجية، وتشجيع مشاركة األحداث يف السياسات الصحية، وتأمني الصحة اجلنسية             األمراض النامجة 
وبالنظر إىل أن الشباب يبدأون حياهتم اجلنسية . واإلجنابية لكال اجلنسني، مبا يف ذلك االستعانة بأساليب منع احلمل

لشباب يف أن حييوا حياة جنسية إجيابيـة        يف سن مبكرة ومبعدل متزايد، فإن الدولة الربازيلية تعترف حبق هؤالء ا           
واستحدث، من مث برنامج للصحة والوقاية يف املدارس، يف         .  حباجتهم إىل ذلك   أيضاًوصحية وآمنة، كما تعترف     

، لتوفري التربية الوقائية وتوجيه الشباب واملعلمني واآلباء واجلماعات بغية ختفيض معـدالت إصـابة               ٢٠٠٤عام  
. ، بفريوس اإليدز وغريه من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتـصال اجلنـسي             ٢٤- ١٣ الشباب يف فئة األعمار   

وباإلضافة إىل إشاعة مفاهيم الصحة اجلنسية واإلجنابية بني الطالب، يرمي هذا الربنامج إىل توسيع دائرة احلـوار                 
 فضالًحلمل، والعنف، واملخدرات، بشأن القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان، واملسائل اجلنسانية، والتمييز والتحيز، وا

  .عن توفري التدريب املستمر للمعلمني ومهنيي الصحة

وفيما يتعلق بالوقاية من األمراض بني صفوف املسنني، تتمثل املبادرة الرئيسية يف تطعيم هـؤالء ضـد                   - ٤٦٣
 بلغت التغطيـة    ٢٠٠٥ام  ع يف املائة ويف     ٧٠ل األنفلونزا واملكورات الرئوية، اليت يتجاوز معدل تغطيتها هدف ا        

وفيما يتعلق بالرعايـة، أجريـت   .  يف املائة، ومتكنت كل الواليات من حتقيق األهداف الدنيا احملددة٨٥الشاملة  
 أيضاً وإن من األمهية مبكان      .)٥٥( أو أكثر  عاماً ٦٠ استشارة مرتلية لألشخاص البالغني من العمر        ١١ ٨٧٢ ٤٤٢

 يف املائة من ٤٩، أجريت ٢٠٠٣عام ففي .  بعالجات فائقة التعقد   أيضاًنتفعون  استرعاء االهتمام إىل أن املسنني ي     
 يف املائة من جراحات األورام على املرضى املسنني مما يدل على مالئمة الرعاية الـصحية                ٤٣جراحات القلب و  

  .املقدمة، وانتشار أنواع هذه األمراض على نطاق واسع

 اخلطة الوطنية للصحة    ٢٠٠٣عام  ني صفوف نزالء السجون، اعتمد يف       ولكي يتسىن تعزيز احلق يف الصحة ب        - ٤٦٤
واهلدف من التدابري املتخذة واخلدمات     . وانبثقت هذه اخلطة عن التنسيق بني وزارة العدل ووزارة الصحة         . يف السجون 

يض أكثر املخاطر   أو ختف /املقدمة مبوجب هذه اخلطة هو تعزيز الصحة الشاملة لرتالء السجون، واملسامهة يف مكافحة و             
 هلذا الغرض، ستعمل أفرقة األطباء واملمرضني واألخـصائيني االجتمـاعيني، واألخـصائيني             وحتقيقاً. الصحية انتشاراً 

  .النفسيني، ومساعدي املمرضني، ومساعدي عيادات أمراض األسنان، طبقا للخصائص املميزة للنظام الوطين للسجون
                                                      

 .٢٠٠٦وزارة الصحة، قاعدة البيانات،  )٥٥(
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النظام الصحي املوّحد إىل االستعاضة عن النموذج القائم على إيـداع           وترمي سياسة الصحة العقلية يف        - ٤٦٥
وأعطـى القـانون    . املريض مستشفى حيتوي على منوذج للصحة العقلية يستند إىل قاعدة مكانية وأسس جمتمعية            

 عقلية، واملؤمتر الوطين الثالث اضطرابات، الذي ينص على محاية حقوق األشخاص الذين يعانون ١٠٢١٦/٢٠٠١
 إلصالح الطلب العقلي الذي نفذ يف عقد الثمانينيات من           وحافزاً  دافعاً ٢٠٠١عام  صحة العقلية الذي عقد يف      لل

مواصلة احلّد من الطابع ) ١: (ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل اخلطوط اإلرشادية والربامج التالية. القرن املاضي
 عدد أسرة األمراض العقلية، وتقدمي حوافز لتأهيـل         املؤسسي املتخصص، وذلك عن طريق التخفيض التدرجيي يف       

 مراكز  -  توسيع الشبكة اخلارجة عن املستشفيات من خالل ختصيص متويل حمدد         ) ٢(مستشفيات أصغر حجما؛    
الرعاية االجتماعية النفسية، واخلدمات العالجية يف أماكن اإلقامة؛ واملستوصفات النهارية، ودمج مبادرات الصحة 

برامج ترمي إىل إلغاء الطابع املؤسسي فيما خيص        ) ٣(الرعاية األساسية، وخدمات املستشفيات العامة؛      العقلية يف   
، املدعوم مبنحة تأهيـل     الرجوع إىل البيت  املرضى الذين يودعون مؤسسات عالجية لفترات طويلة، مثل برنامج          

  ). باملرفقات٥٢اجلدول . (اجتماعية نفسية للمنتفعني

  بيتاً ٤٣٤ للرعاية االجتماعية النفسية موزعة يف الواليات و       مركزاً ٨٤٨ إنه يوجد اآلن     وخالصة القول   - ٤٦٦
، وختفيض عدد األسرة سنويا مبعدل يتراوح يف املتوسط         الرجوع إىل البيت   من برنامج     مستفيداً ٢ ٢٤٠ و عالجياً

  .ضى الصحة العقلية ملر خمصصاً برناجما٢٢٣ًسرير، وبرامج مولدة للدخل بلغ عددها  ٣ ٠٠٠ و ٥٠٠بني 

 عقلية، توجد مبادرات معينة مثل إصدار األمر        تاضطراباوفيما يتعلق بضمان حقوق املرضى الذين يعانون          - ٤٦٧
، الذي نص على إبالغ مكتب احملامي العام واهليئة الصحية احمللية حباالت اإليـداع              GM ٢٣٩١/٠٢اإلداري رقم   

نة متعددة التخصصات الستعراض ورصد حاالت اإليداع يف هـذه          القسري يف مؤسسات الصحة العقلية، وأنشأ جل      
، املنتدى الوطين للصحة العقلية لألطفال واملـراهقني       إنشاء   أيضاً ٢٠٠٤وشهد عام   . املؤسسات ضد رغبة املريض   

ـ      . مبشاركة من احلكومة واجملتمع املدين والعاملني يف اجملال القانوين         . راهقنيومكتب احملامي العام لشؤون األطفال امل
ويسعى هذا املكتب إىل إتباع اخلطوط التوجيهية لقانون الطفل واملراهق من خالل تنفيذ سياسة الـصحة العقليـة                  

 املؤمتر الوطين على مراجعـة التـشريعات        ٢٠٠٢وعالوة على ذلك حثت وزارة الصحة منذ        . لألطفال واألحداث 
 قادرة على تعزيز حقوق األشخاص ع تشريعات أكثر مشوالًاحلالية اليت تركّز على جترمي تعاطي املخدرات، وحتبيذ وض

 فريق عامل مشترك بني الوزارات أنيطت أيضاًوأنشئ .  ذات صلة بتعاطي مواد غري مشروعةتاضطراباالذين يعانون 
 عقلية وارتكبوا جرائم تاضطرابابه صياغة مقترحات ملراجعة التشريعات من أجل السماح لألشخاص الذين يعانون 

  .درة مؤسسات الصحة العقلية، لكي يتمكنوا من تلقي الرعاية مبوجب النظام الصحي املوّحدمبغا

 ٢٠٠٢  عـام   مشكلة صحية عامة خطرية يف البلد، وضع يف        متثلوفيما يتعلق باملواد غري املشروعة، اليت         - ٤٦٨
وتتمثـل اسـتراتيجيته يف   . ت وغريه من املخدرايةالكحولاملشروبات  برنامج وطين للرعاية اجملتمعية ملن يتعاطون       

وخدمات املستـشفيات املرجعيـة املتعلقـة       ) مراكز الرعاية االجتماعية النفسية   (توسيع نطاق االنتفاع بالعالج     
، ويكفل نظرة دينامية متكاملة للمشكلة ويعزز احلقوق، ويتبىن هنجا           من املخدرات  ا وغريه باملشروبات الكحولية 

، لتنظـيم   GM1028/٠٥، صدر القـانون اإلداري      ٢٠٠٥عام  ويف  . األضرارمن شأنه أن يؤدي إىل التقليل من        
التدابري الرامية إىل احلّد من أضرار الصحة العامة، أما على املستوى الدويل، فقد ناصرت احلكومة الربازيلية منـذ           

  .ية إدراج استراتيجية احلّد من األضرار يف وثائق األمم املتحدة الرمسية املتعلقة هبذه القض٢٠٠٣
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 اضطراباتوبالنظر إىل ضرورة إجراء مناقشة أكثر استفاضة بشأن احلق اإلنساين لألشخاص الذين يعانون   - ٤٦٩
عقلية، حرصت وزارة الصحة واألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان على دمج حقوق اإلنسان يف السياسات العامـة                

ع املدين املنظم لدى إصدارمها ألمر إداري       للصحة العقلية، وسعيا من أجل تلمس مشاركة حامسة من جانب اجملتم          
، وأنشئ مبوجب هـذا     )مايو/ أيار ١٨(إحياًء لليوم الدويل ملناهضة إقامة مؤسسات خاصة ملرضى الصحة العقلية           

وسيتألف هذا الفريق اجلامع . نواة برازيلية حلقوق اإلنسان والصحة العقليةاألمر فريق عامل أنيطت به مهمة إنشاء 
تنسيق حقوق األشـخاص    ) ١: (كومة واجملتمع املدين على أساس متكافئ، وسيكلف باملهام التالية        من ممثلي احل  

 ناشئة عـن    اضطرابات عقلية مبن فيهم األطفال واملراهقون؛ واألشخاص الذين يعانون          اضطراباتالذين يعانون   
 توليـد معلومـات     )٢(وإساءة استخدام الكحول وغريه من املخدرات، واألشخاص الذين ميارسون العنـف؛            

ودراسات وحبوث جيدة عن نقاط االلتقاء بني حقوق اإلنسان والصحة العقلية، واإلسهام يف احلماية الفّعالة هلذه                
 عقلية اضطراباتاستحداث آليات للنظر يف الطلبات املقدمة من األشخاص الذين يعانون ) ٣(واحلقوق وتعزيزها؛ 

  .ابري بشأهناومن منظمات اجملتمع املدين، واختاذ التد

 فإن من األمهية مبكان التنويه باالعتراف الدويل الذي منحته منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة                وأخرياً  - ٤٧٠
ومنظمة الصحة العاملية إلصالح الطب العقلي يف الربازيل، مبناسبة االحتفال بالذكرى اخلامسة عـشرة إلعـالن                

 .٢٠٠٥نوفمرب / يف تشرين الثاينبرازيلياًكراكاس، الذي عقد يف 

 ١٣املادة 

 أن متوسط معدل التعليم     ٢٠٠٤- ٢٠٠١ألسر املعيشية   عينة من ا   ل الوطين االستقصاءأظهرت بيانات من      - ٤٧١
وتتأثر ). ٢٠٠١ سنوات عام    ٦,٤ ب مقارنة   ٢٠٠٤ سنوات عام    ٦,٨(باملدارس بني سكان الربازيل يتزايد بتردد       
وعلى الرغم  ).  ال يزال مرتفعاً بإصرار    الذي( للباقني لإلعادة والراسبني     سرعة الزيادة إىل حد كبري باملعدل املرتفع      

 إمتام الصف يف يف املائة منهم ال ينجحون ٤٣ سنة، فإن ١٤و ٧من شبه تعميم احلصول على التعليم لألطفال بني 
  .  للسكان خفض متوسط معدل التعليم باملدارسيف السن الصحيح، مما يساعد يفالثامن للتعليم اَألوَِّلى 

ـ ( وإذا نظرنا إىل متوسط عدد سنوات التعليم باملدارس بالنسبة للفئات العمريـة املختلفـة                - ٤٧٢  ٤٨ دولاجل
 سنوات من التعليم، هم فقط من       ٨,٦، الذين حصلوا على     عاماً ٢٤و ١٨، جند أن الشباب فيما بني       )املرفقاتب

وعلى الرغم من أن مـستوى التعلـيم        . األساسييتمتعون مبتوسط أعلى بشكل طفيف من متوسط إهناء التعليم          
 ٥,٥(، فإنه ال يزال حتت متوسط الدولة        ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ عامي عاماً قد ارتفع بني      ٤٠لباملدارس للسكان فوق ا   

). املرفقاتب ٣٢شكل ال(كما توجد اختالفات واضحة بني الواليات ).  سنة من التعليم باملدارس٦,٨بسنة مقارنة 
 ٦ سنة، بينما ال يزال املتوسط أقل من ٨٠٨ية، وصل متوسط التعليم باملدارس بني السكان إىل      العاصمة االحتاد  ففي

 ٦ بني سكان مناطق العاصمة، الذين بلغوا متوسط أيضاًويوجد تفاوت .  معظم الواليات الشمالية الشرقيةيفسنوات 
 ٤ إىل صل متوسط التعليم باملدارس بينهم، وسكان املناطق الريفية، والذين و٢٠٠٤سنوات من التعليم باملدارس عام 

  ).املرفقاتب ٤٩دول اجل (األساسيسنوات، وهى متثل فقط املرحلة األوىل من التعليم 
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 التسعينات، وبشكل أكثـر     ففي.  الربازيل يف األمية مؤشراً مهماً آخر لتقييم تنفيذ حق التعليم          تشكلو  - ٤٧٣
وابتداًء مـن عـام     .  العام يفدل األمية مبتوسط نقطة مئوية      ، تراجع مع  ١٩٩٨و ١٩٩٢ عاميحتديداً، فيما بني    

  .٢٠٠٤و ٢٠٠٣ عامي يف املائة ثابتة عملياً يف ١١ ل، تباطأت سرعة االخنفاض، حبيث ظلت نسبة ا١٩٩٩

 يف املائة مـن     ١١,٢ مليون شخص، أو     ١٤,٦ الربازيل تؤثر على ما يقرب من        يفوظلت مشكلة األمية      - ٤٧٤
 سن اخلامسة عـشرة أو      يف يف املائة من السكان      ٢٦,٢ املناطق الريفية على     يفنما أثرت   ، بي ٢٠٠٤السكان عام   

 الريف من والية إىل     يفوتتفاوت معدالت األمية    . أكثر، وهى نسبة مئوية أعلى مخس مرات من مناطق العاصمة         
 أعلى ثالث مرات -  مية بأعلى معدل كلى لألأيضاً يتمتع والذي، الشرقي الشمال يفأخرى، وتبلغ أعلى معدالهتا 

. زالت هناك عدم مساواة كبرية بني البيض والسود فيما يتعلق بالتعليم           وال). املرفقاتب ٥٠دول  اجل(من اجلنوب   
وبالنظر إىل مجاعات   ).  يف املائة  ٧,١(أكثر من ضعف املعدل بني البيض       )  يف املائة  ١٦(فمعدل األمية بني السود     

 ٢٤ و ١٥ بني   الواقعة الفئة العمرية    يفوهو أن األمية بني الشباب أقل كثرياً        : رخييتاالسكان املختلفة يتأكد اجتاه     
وميكن ربط ). املرفقاتب ٥١دول اجل(بني األفراد فوق األربعني يف املائة  ١٩,٣ ب، إذا ما قورنت )يف املائة ٣(عاماً 

عقود األخرية، مما جعل االخنفاض امللحوظ  اليف توفري التعليم يفهذه االختالفات حسب الفئة العمرية بالتوسع مثالً 
  . األمية بني الشباب أمراً ممكناًيف

ألسر املعيشية  عينة من ا   ل الوطين ستقصاءوقد أظهر اال  .  إلزامياً األساسيويتصل هذا التوسع بكون التعليم        - ٤٧٥
دارس األساسية، مبا ميثل     يف املائة من السكان بني سن السابعة والرابعة عشرة انتظموا بامل           ٣٩,٩ أن   ٢٠٠٤لعام  

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املؤشر قـد     ).املرفقات ب ٥٢دول  اجل (١٩٩٢ يف املائة مقارنة بعام      ١٢,٤زيادة قدرها   
 يف املائة فقط من أطفال الريف بني سن السابعة والرابعة ٦٦,٥فبينما التحق . تساوى بني املناطق الريفية واحلضرية

 حمـي وقد  . ٢٠٠٤ يف املائة حبلول عام      ٩١,٨، ارتفعت النسبة لتصل إىل      ١٩٩٢ام  عشرة باملدارس األساسية ع   
 التفاوت بني املناطق وكذلك التفاوت املتعلق بـالعرق والنـوع           عمليتعميم فرص احلصول على التعليم بشكل       

  ).املرفقات ب٥٣دول اجل (االجتماعي

، املدرسي حنو االرتفاع  صلون على التعليم قبل      النسبة املئوية لألطفال حىت سن السادسة الذين حي        وتتجه  - ٤٧٦
 يف يف املائة فقط من األطفال حىت سن الثالثة          ١٣,٧، انتظم   ٢٠٠٤ عام   ففي. وإن كانت ال تزال منخفضة نسبياً     

باإلضافة إىل ذلك، .  نقطة مئوية٣,١ زيادة قدرها ٢٠٠٤و ٢٠٠١ عاميوقد شهدت الفترة فيما بني . احلضانات
ة فقط من األطفال حىت سن الثالثة الذين ينتمون ألسر يبلغ دخل الفرد فيها نصف احلـد األدىن                 يف املائ  ٨,٥فإن  

 يتعدى دخل الفرد فيها ثالثـة  اليتلألجور قد انتظموا باحلضانة، وهو ما يساوى ربع النسبة املوجودة بني األسر       
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم ، بلغت ٢٠٠٤وىف عام ). املرفقات ب٦٠دول اجل(أمثال احلد األدىن لألجور 

وينتظمـون  ) ال يتعدى دخل الفرد فيها نصف احلد األدىن لألجور        (بني الرابعة والسادسة وينتمون إىل أسر فقرية        
  . يف املائة٦٣,١باملدارس 

 ٨٢,٤من  (س   عاماً الذين ينتظمون باملدار    ١٧و ١٥ النسبة املئوية للشباب بني سن       يفكان هناك اخنفاضاً طفيفاً       -٤٧٧
املنتظمني  يف املائة فقط من      ٥٤,١باإلضافة إىل ذلك، فإن     ). ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٨٢,٢ إىل   ٢٠٠٣يف املائة عام    

ـ ( يف املائة كانوا ملتحقني بصفوف مناسـبة ألعمـارهم           ٨٢,٢باملدارس الثانوية الذين ميثلون نسبة        ٥٥دول  اجل
 معدل التعلـيم باملـدارس      يفإىل زيادة قدرها نقطتان مئويتان      وعلى الرغم من ذلك، جتدر اإلشارة       ). املرفقاتب
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 عدم التناسب بني العمر والـصف       يف، ألن هذه الزيادة تعكس تراجعاً       )٢٠٠٣ يف املائة عام     ٤٣,١حيث كان   (
  . السن املناسب لذلك أكثر احتماالًيف، مما جيعل أمر التحاق األجيال األصغر باملدارس الثانوية املدرسي

 النسبة املئوية للشباب الذين ينتظمون باملدارس الثانويـة         يفناك اختالفات ملحوظة فيما بني املناطق       وه  - ٤٧٨
 الفئة العمرية   يف التحاق الذكور واإلناث     يف اختالفات ملحوظة    أيضاًوتوجد  . االجتماعيحسب العرق والنوع    

 الطالب حىت سن الرابعـة عـشرة        يف عاماً باملدارس، وإن كان يصعب مالحظة هذه االختالفات          ١٧ و ١٥بني  
 يف املائة مـن الفتيـات املراهقـات    ٥٠ عاماً، تنتظم ١٧و ١٥ الفئة العمرية بني   ففي). املرفقات ب ٥٦دول  اجل(

 يف الفرق بني الشباب     ويتزايد وضوح .  يف املائة فقط من املراهقني الذكور      ٤٠,١باملدارس الثانوية، مقارنة بنسبة     
 يف ٥٠ لنسبة الثانوي املناطق الريفية، تتاح فرصة احلصول التعليم ففي:  املناطق احلضريةيف املناطق الريفية وأمثاهلم
أقل مـن   )  يف املائة  ٣٤,٣(وكانت النسبة املئوية للسود الذين انتظموا باملدارس الثانوية         . املائة فقط من املراهقني   

 إىل  الشرقي الشمال   يفون هلذه الفئة العمرية     ويشري وضع الشباب الذين ينتم    ).  يف املائة  ٥٦,٥(املراهقني البيض   
 املدارس الثانوية، وهى نسبة أقل يف يف املائة فقط من الشباب ٢٧,٩ختلف الكثريين منهم عن التعليم، حيث ينتظم 

فعلى الرغم مـن انتظـام      . املدرسيويتضح بشكل كبري التعارض بني السن والصف        . الوطينبكثري من املتوسط    
 يف املائة فقط منهم كـانوا مـسجلني باملـدارس    ٤٥، فإن  ٢٠٠٤ املدارس عام    يفمن املراهقني    يف املائة    ٨٢,٢
 يف  ٢٨، حيث التحـق     الشرقي الشمال   يف كافة مناطق الربازيل، خاصة      يفوكانت هذه الرتعة ملحوظة     . الثانوية

  . هذه الفئة العمرية باملدارس الثانويةيفاملائة فقط من الشباب 

زيادة تقدمي التعليم للسكان األصـليني    ) INEP/MEC/2005( للمدارس   الرمسيت اإلحصاء   أظهرت بيانا   - ٤٧٩
 من الطالب مـن     ١٣٩ ٠٠٠، التحق ما يقرب من      ٢٠٠٣ عام   ففي.  العامني املاضيني  يف يف املائة    ١٧,٥بنسبة  

 ٢ ٣٢٤ حاليـاً ويوجد  . ١٦٥ ٠٠٠ ب٢٠٠٥، بينما قدر عدد الطالب عام       األساسيالسكان األصليني بالتعليم    
 .٢٠٠٣ للمدارس منذ السنة املدرسية الرمسي مدرسة جديدة سجلها اإلحصاء ٦١٨مدرسة للسكان األصليني، منها 

 مدرساً جديداً، وعلـى  ٢ ٤٠٠ طالباً جديداً، و٤٣ ٠٠٠وقد أدى ارتفاع عدد املدارس هبذا الشكل إىل وجود     
  .ن األصليني السكابأراضي املدارس يف هندياً يتلقى األجر ٣ ٠٠٠األقل 

 ١٠,٨، جند أن    العايل عاماً، وهو السن املناسب لالنتظام بالتعليم        ٢٤ و ١٨بالنظر إىل الشباب فيما بني        - ٤٨٠
باإلضافة إىل ذلك، فإن النسبة املئوية للشباب الـذين انتظمـوا           . يف املائة فقط منهم قد وصلوا إىل هذه املرحلة        

 يف املائة بـني     ٣٤ بعد أن ظلت ثابتة عند       ٢٠٠٤ عام   ٣٢,٤ل إىل    هذه الفئة العمرية اخنفضت لتص     يفباملدارس  
وميكن تفسري هذا االخنفاض بتسرب عدد من الطـالب مـن           ). املرفقات ب ٥٥دول  اجل (٢٠٠٣ و ١٩٩٩ عامي

، حيث ظلت نسبة الطالب     )١٩٩٦وهى أعلى نسبة منذ عام      ( يف املائة    ١٥املدارس الثانوية، وصلت نسبتهم إىل      
  .٢٠٠٤و ٢٠٠٣ عامي ثابتة بني العايلحتت هذه الفئة العمرية وينتظمون مبؤسسات التعليم الذين يندرجون 

 حسب املنطقة،   العايل على التعليم    ٢٤ و ١٨ إمكانية حصول الشباب بني سن       يفوهناك اختالفات واضحة      - ٤٨١
. الف األكرب مبحل اإلقامة   ويتعلق االخت ). املرفقات ب ٥٧دول  اجل (االجتماعياللون، والنوع   /وحمل اإلقامة، والعرق  

.  منـاطق العاصـمة  يف مرات من انتظام الشباب مثاين أقل  العايل مؤسسات التعليم    يففانتظام شباب املناطق الريفية     
وعلـى  .  هذا الصدد إىل حد كبري، وإن كان االختالف طبقاً حملل اإلقامة أقل            يفويتضح الفرق بني البيض والسود      

وتتشابه الفروق بني املناطق مع الفروق بني     .  إىل أن الفرق بني البيض والسود يتناقص       الرغم من ذلك، جتدر اإلشارة    
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وكان عدم املساواة بني    .  تزايد يف متت مالحظتها فيما عدا كون مؤشرات الفروق املرتفعة بني املناطق            اليتاألعراق  
  .وضوحاً، وإن كان خطرياًًأقل نوع من أنواع عدم املساواة األربعة املذكورة ) لصاحل املرأة(اجلنسني 

، وذلك فيما يتصل العايلجتدر اإلشارة إىل هيمنة القطاع العام على مجيع مستويات التعليم فيما عدا التعليم    - ٤٨٢
، تراوح نـصيب القطـاع      ٢٠٠٤ و ٢٠٠١ عاميوىف الفترة ما بني     . بااللتحاق باملدارس وكذلك عدد املدارس    

؛ )املدرسـي  احلضانة والتعليم قبل يف( يف املائة    ٣٠و يف املائة    ٣٢يمية بني    عدد املؤسسات التعل   إمجايلاخلاص من   
 ٦٩؛ وبني )الثانوي التعليم يف( يف املائة ٣٠و يف املائة ٣١؛ وبني )األساسي التعليم يف( يف املائة ١٢و يف املائة  ١٠وبني  

  ).العايل التعليم يف( يف املائة ٧٢ويف املائة 

 مليـون   ٢,٥ وجود ما يقرب من      ٢٠٠٤ للمدارس لعام    الرمسيني، أظهر اإلحصاء    ما يتعلق باملدرس  يوف  - ٤٨٣
 املناطق الريفيـة، أن هـذه       يف بعض املناطق، خاصة     يفوقد نالحظ   .  الربازيل يف التعليم اَألوَّىل    يفوظيفة مدرس   

 كذلك أن ٢٠٠٤عام ويبني إحصاء .  يتطلبها القانوناليتالوظائف التدريسية يشغلها أناس يفتقرون إىل املؤهالت 
 يف املائة   ٩ وأن   الثانوي مل يكملوا تعليمهم     املدرسي مرحلة التعليم قبل     يف يف املائة من املدرسني      ٣ما يقرب من    

 يف املائة من املدرسني الذين      ١٧كما أن   .  ال يفوا مبتطلبات التدريس    الثانويمن املدرسني الذين أكملوا تعليمهم      
  . ا مبتطلبات التدريس كذلك ال يفوالعايلأكملوا تعليمهم 

   التعليميف للحق التدرجييإلعمال املتخذة من أجل االتدابري  -  ألف

، وكذلك  ١٤/١٩٩٦ الدستوري والتعديل   ١٩٨٨ الربازيل الدستور االحتادي لعام      يفحيكم نظام التعليم      - ٤٨٤
 باملبادئ  املتعلقستورية، حدد القانون    وىف تنظيم املبادئ الد   . الوطينت التعليم   أساسياًقانون املبادئ التوجيهيـة و   

لألطفال حىت سـن     (املدرسي مفهوم التعليم اَألوَّىل بأنه يضم التعليم قبل         الوطينت التعليم   أساسياًالتوجيهيـة و 
للمراهقني  (الثانوي، والتعليم ) الفئة العمرية بني السادسة والرابعة عشرةيفلألطفال  (األساسي، والتعليم )السادسة

 اإلجباري للتعليم   التدرجيي املد   أيضاًويتضمن هذا املفهوم    ). فئة العمرية بني اخلامسة عشرة والسابعة عشرة       ال يف
 توفري مراحـل    يفوحيدد القانون كذلك اختصاصات ومسؤوليات كل وحدة احتادية         .  إىل املرحلة الثانوية   واجملاين

وجيب على  . تعليمية اخلاصة بكل منها عن طريق التعاون      ووسائل التعليم املختلفة، ويلزم الواليات بتنظيم النظم ال       
 على أساس حتديد األولويات، بينما جيب على الواليات واألساسي املدرسي توفري التعليم قبل يفالبلديات املشاركة 

م وجيب على احلكومة االحتادية تنظي    .  على أساس حتديد األولويات    الثانوي والتعليم   األساسيضمان توفري التعليم    
  . للهيئات االحتادية األخرىواملايل التقين وتوفري الدعم العايلنظام التعليم 

 ترتبط باختالف قدرات    واليت، ظلت االختالفات االقتصادية االجتماعية الواضحة بني املناطق،         وتارخيياً  - ٤٨٥
 علـى التعلـيم اَألوَّىل    تعترض تعميم فرص احلصول  اليتالواليات والبلديات على متويل التعليم، من أهم العوائق         

 األساسيصندوق متويل وتطوير التعليم  ١٩٩٦وملواجهة هذه املشكلة، أسست الربازيل عام .  الربازيليفوحتسينه 
ويهدف الصندوق أساساً إىل ضمان احلد األدىن من النفقات لكل طالب وبدايـة             . وإعطاء القيمة ملهنة التدريس   

 حدوث إنشاء الصندوقوقد أتاح .  العام ورعايته ورفع جودتهاألساسيلتعليم مرتبات املدرسني بغية تعزيز تعميم ا
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وعلى الرغم من ذلك،    . ، خاصة فيما يتعلق بتعميم فرص احلصول على التعليم        األساسي التعليم   يفتطور ملحوظ   
  .)٥٦(الثانوي وال املدرسي لتشمل التعليم قبل يوسع نطاقهافإن آلية التمويل هذه مل 

زيادة فرص التحاق السكان هبذه املراحل التعليمية للوفاء مبطلب اإلمكانية االقتصادية املنصوص            من أجل     - ٤٨٦
 اآلن تقدمي اقتـراح     جيري اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       الدويل من العهد    ١٤ املادة   يفعليه  

وسـيغطى نظـام    .  التعليم أخصائييمة   قي ورفع األساسيصندوق متويل وتطوير التعليم      إلنشاء   دستوريتعديل  
 السن املناسـبة  يف والثانوي األساسيالتمويل اجلديد هذا تعليم الشباب والبالغني الذين مل تتاح هلم فرصة التعليم      

  .لذلك، وكذلك التعليم اخلاص

، يبالغـر  والوسـط    الشرقي الشمال، والشمال    يف احلكومية   األساسيومن أجل تقوية أداء نظم التعليم         - ٤٨٧
أنشئ صندوق  هذه املناطق، يفبالشراكة مع إدارات التعليم بالواليات والبلديات، وذلك لتحسني مؤشرات التعليم 

 تكيف املدارس املشاركة ومتويل بناء منشآت جديـدة؛         تعزيز هتدف استراتيجياته إىل     )Fundescola(للمدارس  
يذ املشروع اهلادف إىل ضمان تنفيذ مبادرات حتـسني         وتعزيز تدريب فرق إدارات التعليم واملدارس املرتبطة بتنف       

                                                      

يف  ، أكدت احملكمة االحتادية العليا التفاهم املبني٢٠٠٥نوفمرب /الثاين تشرين ٢٢ يف  حكمها الصادريف )٥٦(
ل للحقوق  جتنب عدم االمتثاالقضائي بأنه جيب على الفرع 45رقم ) ADPF (أساسي قضائيعدم االمتثال ألمر  يف التفكري

. Celso de Melloالوزير املقرر . العادياالستئناف غري  يف RE-AgR 4107-15/SP São Paulo  .AG REG. االجتماعية
-DJ O3-02-2006. PP 00076 EMENT VOL 0221908 PP: النشر. الثاينالفريق : هيئة احلكم. 22/11/2205: احلكم

مكتب احملامى العـام  : املدعى عليه. João Guilherme Souza de Assis: احملامى. Santo Andréبلدية :املدعى. 01529
مراكز الرعاية والتعليم قبل  يف  الرعاية-  الطفل حىت سن السادسة- العادياالستئناف غري : امللخص. São Pauloلوالية 

 يف  الدسـتوري حق   لل العاملي النطاق   -  )iv،  208انظر املادة    (الدستوري حق يكفله النص     -   تعليم الطفل  - املدرسي  
مت رفـض  ). 2 § 211 انظر املادة (-   يقع واجب تنفيذه على الوالية، خصوصاً البلديةالذي القضائي الواجب -  التعليم

مراكز الرعاية وإمكانية  يف  للطفل غري قابل للتصرف يكفل االهتمام بالطفلدستوري تعليم الطفل هو امتياز -  االستئناف
 ).IV 208انظر املادة ( بغية التنمية التكاملية للطفل وكمرحلة أوىل من عملية التعليم اَألوَّىل درسياملالوصول إىل التعليم قبل 

 بإجياد شروط الدستوري على الدولة، بسبب األمهية الكربى لتعليم الطفل، االلتزام القضائي، يفرض هذا االمتياز وبالتايل
 الوصول الفعال وتلقى االهتمام )IV 208انظر املادة " (سادسةاألطفال حتت ال"موضوعية تتيح، بشكل ملموس، لصاحل 

 احلاد، القادر على اإلحباط غري العـادل        احلكومي تعاىن من التقصري     اليت،  املدرسيمبراكز الرعاية ووحدات التعليم قبل      
  . التراخـي للتحقيق الكامل من ِقَبل السلطة العامة اللتزام مفروض عليها مبوجب نص الدسـتور االحتـادي بـسبب                  

  .  لإلدارة وال ألسباب الرباغماتية احلكوميـة      التقديري لكل طفل، للتقييم     أساسيوال خيضع تعليم الطفل، باعتباره حق       
 وتعليم الطفل، التهرب من املهام الدستورية، امللزمة قانوناً، األساسيالتعليم  يف الرئيسيوال جيوز للبلديات، وهى الفاعل 

 اإلداري السياسيوما ميثل عامل مقيد للتقدير .  للجمهوريةاألساسي من القانون IV 208املادة واملفروضة عليها مبوجب 
بشكل ) IV،  29انظر املادة   (مراكز الرعاية    يف   جمال رعاية األطفال   يف    ال ميكن القيام باختياراهتا    واليتلوكاالت الوالية،   

 يف وبينما يقع امتياز صياغة وتنفيذ السياسات العامة. الئم بسبب جمرد حكم ماألساسي االجتماعييعوق فعالية هذا احلق 
القانون ذاته،  يف  حتديد أشكال السياسات العامة احملددةالقضائي، ميكن للفرع أساسي بشكل والتنفيذي التشريعيالفرعني 

 يعىن عدم االمتثال ذيال ميكن لتقصريها،   واليت، حبيث تقوم اهليئات املقصرة بالدولة،       استثنائيوإن كان ذلك يتم بشكل      
. الدستور، بتنفيذها يف للمهام السياسية القانونية اإللزامية هلا، إعاقة فعالية وسالمة احلقوق االجتماعية والثقافية املسطورة

  ".حفظ املوجود"وتتعلق هذه املسألة بنظرية 
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. الدويل عن طريق موارد احلكومة وقروض البنك الصندوقوُيَموَّل .  التدريسملتخصصاملدارس والتدريب املستمر 
 مدرسة ٨ ٠٠٠، مبا يغطى الغريب والوسط الشرقي الشمال، والشمال يف والية ١٩ يف بلدية ٣٨٤وتساعد حالياً  

مـن   مليار دوالر ١,٣ جمموعها إىل  يفوتستخدم هذه املبادرة موارد تصل      . عة للواليات أو البلديات   حكومية تاب 
  .دوالرات الواليات املتحدة

 املدارس، تقوم وزارة التعليم بتنفيذ مبـادرات        يفومن أجل تشجيع طلبة املدارس احلكومية على البقاء           - ٤٨٨
  . املدرسية وكذلك ممارسة الرياضةللوجبات املالية تكميلية، مثل توزيع الكتب املدرسية واملعونة

لتوفري الكتب املدرسية، والكتب األخرى والقواميس للطلبة املدرسي  للكتاب الوطينالربنامج بوبدأ العمل   - ٤٨٩
 يف نظم املدارس احلكومية االحتادية واخلاصة بالواليات والبلديات وكذلك يف األساسي الصفوف الثمانية للتعليم يف

. ٢٠٠٥ عام األساسيكتاب جماناً لطلبة التعليم ماليني  ١١٠وقد وزع هذا الربنامج أكثر من . العاصمة االحتادية
 الشرقي الشمال والشمال يف، الثانوي للتعليم املدرسي للكتاب الوطينالربنامج ب بدأ العمل، أيضاً ٢٠٠٥وىف عام 

 التأكيد على جهود احلكومة لتحـسني معـايري         وينبغي.  ذلك العام  يف مليون كتاب    ٢,٧ وزع البداية، حيث    يف
 تتم املوافقة علـى الكتـب       فلكي.  خمتلف أحناء البلد مبوجب هذا الربنامج      يف توزَّع اليتاختيار الكتب املدرسية    

 بل جيب أن تشجع التفاهم - السليباملدرسية وترشيحها، ال يكفى أن تتجنب تلك الكتب الصور النمطية واحملتوى 
  .ل بني اجلنسني وبني اجملموعات اإلثنية والدينية والعرقية، وكذلك بني البلداناملتباد

 هو الوفاء باحتياجات طلبة املدارس احلكومية للتغذية أثناء  للوجبات املدرسيةالوطينالربنامج والغرض من   - ٤٩٠
 العامل، يفجبات املدرسية ، وهو أضخم برنامج للوالربنامج الوطين للوجبات املدرسيةويساعد . وجودهم باملدارس

 وتكوين عادات صحية لتناول الطعام، وكذلك تشجيع        املدرسي حتسني األداء    يف مليون طفل، مما يساهم      ٣٦,٤
 اليوم بالنسبة للطالب امللـتحقني مبـدارس   يف املبلغ املخصص للطالب ُعدلوقد .  املدارسيفالطالب على البقاء   

 يف املائة   ٢٠بنسبة  )  ذلك املدارس اخلريية   يفمبا  ( بنظام املدارس احلكومية     ياألساس والتعليم   املدرسيالتعليم قبل   
 يف، وصلت التعديالت    ٢٠٠٢ومنذ عام   .  ريال برازيلي  ٠,١٨ ريال برازيلي إىل     ٠,١٥، وذلك من    ٢٠٠٥عام  

ن األصـليني    مناطق الـسكا   يف يتم توفريه للفرد بالنسبة للسكان       الذيوخيتلف املبلغ   .  يف املائة  ٣٨جمموعها إىل   
 املدرسـي  احلضانات ومـدارس التعلـيم قبـل      يف ريال برازيلي للطلبة     ٠,٢٢فبينما يبلغ   : كويلومبوالومناطق  
 ريال برازيلي للطلبة امللتحقني مبدارس السكان األصـليني واملـدارس           ٠,٤٤ احلكومية واخلريية، يبلغ     واألساسي

  .كويلومبوال جمتمعات يفالواقعة 

 وزارة الرياضة الفرصة لطلبة املدارس األساسية والثانوية ملمارسـة  الذي تنفذه  الثانية ولةاجليوفر برنامج     - ٤٩١
، ٢٠٠٣ أواسـط عـام   يف بدأ تقدميه الذيويساعد هذا الربنامج،    .  اجتماعياً الضعيفة املناطق   يفالرياضة خاصة   

 إىل ممارسة الرياضة، غذاًء جمانياً وتقوية األطفال واملراهقني خالل الفترة املدرسية الثانية، حيث يوفر هلم، باإلضافة
والغرض من الربنامج هو توفري فرص ممارسة الرياضة؛ وتطوير املهارات والقدرات احلركيـة؛ وتأهيـل               . تعليمية

 تقليل تعرض الطالب للمخاطر االجتماعية؛ وتأسيس مؤشـرات لرصـد    يفاملوارد البشرية املشاركة؛ واملساعدة     
 إىل استفادة ما يزيد     توتشري التقديرا .  البلد، بالتعاون مع احلكومة االحتادية     يفضية التعليمية   وتقييم األنشطة الريا  
  . بلدية من هذا الربنامج٨٠٠عن مليون طفل من 
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فمنذ .  من خالل نقل الدخل   املعوزةوباإلضافة إىل املبادرات املذكورة، تقدم الربازيل املساعدة املالية للعائالت            - ٤٩٢
 من تقدم املنح النقدية املباشرة للمستفيدين       اليت، وضعت احلكومة مجيع الربامج االحتادية       ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 

وهى :  ويتوقف حصول األسر على اإلعانة على خضوعها لبعض االلتزامات املتعلقة بالتعليم           .)٥٧(منحة األسرة برنامج  
.  يف املائة من احلصص كل شـهر       ٨٥ بان انتظامهم   التحاق أوالدها بني سن السادسة واخلامسة عشرة باملدارس وضم        

  . جيدوا أنفسهم فيهالذيوالغرض من هذه الشروط هو مساعدة األسر على اخلروج من الوضع اهلش 

وقد سعت احلكومة الربازيلية، بالتنسيق مع احلركات االجتماعية، إىل توفري احتياجات جمموعات اجتماعيـة                - ٤٩٣
 هذا الصدد، جيب اإلشارة إىل تعليم الشباب والكبار، وتعليم سكان الريـف،             يف أُجنزت اليتومن بني األعمال    . حمددة

  . التعليم وحتفيز العالقة بني املدرسة واجملتمعيف اختذت لتعزيز التنوع اليتوالسياسات العامة والنوعية 

ويقوم هذان الربناجمـان،    . ٢٠٠٣عام  يف   وتعليم الشباب والبالغني    الربازيل املتعلمة  ربناجميببدأ العمل     - ٤٩٤
، واملنظمات غري احلكومية، بتطبيق العايلبالتعاون مع نظم التعليم اخلاصة بالواليات والبلديات، ومؤسسات التعليم 

ويتبع الربنـامج   .  هتدف إىل إحلاق الشباب والبالغني بربامج حمو األمية وضمان استمرارهم بالتعليم           اليتاملبادرات  
 الـيت  االعتبار، ويعطى األولوية لدعم أنشطة حمو األميـة          يفل وضع معارف وخربات اجملتمع      طرقاً خمتلفة من أج   

 ختصصها اليت تلتزم هبذا الربنامج، ويكون ذلك الدعم عن طريق االعتمادات املالية اليتتنفذها الواليات والبلديات 
 بعد أن كان يغطى ٢٠٠٥ بلدية عام ٤ ١٧٥ومبوجب هذه االستراتيجية، امتد الربنامج ليغطى . وزارة التعليم آلياً

 من الشباب والبالغني؛ شخص ماليني ٥,٥ مساعدة يفوجنح الربناجمان، منذ تقدميهما، . ٢٠٠٤ بلدية عام ٢ ٠٨٨
  . منظمة من املنظمات غري احلكومية٥٤ القراءة والكتابة من خالل تعلموا ٢,٦منهم 

 خطـوة   اختـذت  جدول أعمال السياسة التعليمية،      يف أخرى   وعندما أُدرِج تعليم الشباب والبالغني مرة       - ٤٩٥
 بعدد األفراد الذين تعلموا الربازيل املتعلمة برنامج قياس جناح ينبغيوال . أخرى حنو تقليل عدم املساواة االجتماعية

 أو غري لرمسيا زيادة تعليمهم سواًء يف، بعدد األفراد الذين مضوا قدماً شيءالقراءة والكتابة فقط، وإمنا، فوق كل 
، حيث ينعكس ذلك على العايلومبؤشرات التعليم ) اخلعن طريق حلقات القراءة، أو اجملموعات الثقافية،  (الرمسي

  .إعدادهم لدخول سوق العمل وممارسة وطنيتهمجرى  اجملتمع، حيث يفاحتواء األفراد 

 مناهج  الريفيفرنامج دعم التعليم بويعتمد . وقد سعت الربازيل إىل وضع سياسة تعليمية لسكان الريف  - ٤٩٦
 مجيع املراحل   يفإعطاء القيمة للمعتقدات احمللية وتتكيف مع االحتياجات اخلاصة، وحتاول حتسني مستوى التعليم             

 فـين  ٣٣٨ مدرسة، ويتلقى    ٢ ٣٧٧، تستفيد مبوجبها    ٢٠٠٥ عام   ا يف  اتفاق ١٢ومت توقيع   .  الريف يفاملدرسية  
 ذلك توريـد    يف مدرسة ريفية، مبا     ٨١ الدعم لبناء وتوسعة     قدم،  ٢٠٠٥ عام   وىف.  مدرس التدريب  ١٠ ٦٩٠و

 الواقعـة   Cefets -  التقينومن خالل املدارس الزراعية بالبلديات واملراكز االحتادية للتعليم         .  بلدية ٤٩ لاملعدات  
  .نطقة الريفية امليف، تقوم وزارة التعليم بزيادة عدد املدارس اجلديدة الزراعيبالقرب من قرى اإلصالح 

                                                      

 .١١انظر املعلومات املقدمة عند مناقشة املادة  )٥٧(
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 يف هتدف إىل التخلص من عدم املساواة        اليت صياغة املبادرات    ٢٠٠٤أعادت احلكومة االحتادية منذ عام        - ٤٩٧
وعلى ذلك، قامـت وزارة     .  تضر بالسود واهلنود والطالب ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة        اليتجمال التعليم   
حقـوق اإلنـسان    "، وعهدت إليها مبسائل     ر وحمو األمية والتنوع   أمانة التعليم املستم   بإنشاء   ٢٠٠٤التعليم عام   

، والتوجه العرقي والعرق واألصل االجتماعي يشمل النوع الذي ذلك عالقة هذه املسائل بالتنوع يف، مبا "والتعليم
  وهتـدف إىل   اإلجيايبوتضطلع هذه األمانة مبسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات حكومية قائمة على العمل            . اجلنسي

 املدارس  يف بأكمله، ومساعدهتم على النجاح      التعليميمنح السكان األصليني والسود فرصة احلصول على النظام         
 العايل مليون ريال برازيلي ملؤسسات التعليم       ٢,٥، خصصت الربازيل    ٢٠٠٥ هيوني/وىف شهر حزيران  . والبقاء هبا 
  . املدارس األساسية والثانويةيف األفريقيريس التاريخ  يقضى بتدالذي لديها مشاريع لتنفيذ القانون اليتاحلكومية 

تقـدمي   الـوطين قانون املبادئ التوجيهيـة وأساسيات التعليم      وفيما يتعلق بالسكان األصليني، يضمن        - ٤٩٨
ن مبوافقة جمتمعات السكا..."  اللغة والتعليم متعدد الثقافات   ثنائيبرامج تعليمية وحبثية متكاملة لتوفري التعليم       ..."

األصليني، وكذلك تقدمي مواد التدريس والربامج املخصصة للمجتمعات املختلفة، باإلضـافة إىل تـوفري املنـهج      
 جمتمعاهتم بعد ذلك، يف دوراً فعاالً يؤدواأن من ويعترب تدريب مدرسي السكان األصليني، حبيث ميكنهم . الدراسي

 هذه السياسة وتتناىف. حتياجات اخلاصة للسكان األصليني حنو الوفاء باالالسعي طريق يف حتققت اليتمن اإلجنازات 
  .تحقيق التجانسل اليت ُبذلت يف املاضيهود اجلالقائمة على االعتراف باالختالف كقيمة مع 

 للسكان األصليني بتمويل املـشاريع  الثقايف، قام برنامج اهلوية اإلثنية والتراث     األساسيوىف جمال التعليم      - ٤٩٩
 لـدعم التعلـيم      املعنية بالسكان األصليني    تنفذها إدارات التعليم بالدولة واملنظمات غري احلكومية       اليتالتعليمية  
 يف للسكان األصليني، وكذلك دعم إنتاج وتوزيع مواد التدريس، وتدريب املدرسني العاملني             األساسي املدرسي

ني باملدارس الثانوية للسكان األصليني،  دورة لتدريب املدرسني العامل١٦ويوجد حالياً . مدارس السكان األصليني
 مدرس من السكان األصليني من خمتلف أحناء الربازيل ٢٠٠ يتخرج مبوجبها   العايلكما يوجد ثالثة برامج للتعليم      

وهى العلـوم االجتماعيـة؛ والعلـوم الطبيعيـة         :  ثالثة فروع من املعرفة    يفن  و هؤالء املدرس  ويؤهَّل. هذا العام 
  .ات، واألدب، والفنونوالرياضية؛ واللغ

إضـفاء الـصبغة     جمال تنفيذ املبادرات الساعية إىل       يف أكرب تقدم    العايل جمال التعليم    يفوُيالَحظ حالياً     - ٥٠٠
 تارخيياً، ألن املشكلة التعليمي من النظام تستبَعد ت كاناليت فرص احلصول على التعليم للجماعات الدميقراطية على

لتلك الغاية، اعتمدت احلكومة االحتادية سلسلة مـن التـدابري          . ملرحلة من التعليم   هذه ا  يفتكون أكثر وضوحاً    
 موارد للحفاظ على    ٢٠٠٣وخصصت احلكومة على حنو منتظم منذ عام        . احلكومي العايلالستئناف منو التعليم    

. يني واإلداريني االحتادية، وإصالح وحدات التدريس، وتأسيس خطة وظيفية للموظفني الفنالعايلمؤسسات التعليم 
 يف حرماً جامعياً لتشجيع إنتاج املعرفة وحتسني جـودة احليـاة            ٤١ إنشاء عشر جامعات احتادية وتوطيد       وجيري

 غري الساحلية، باإلضافة إىل االحتياجات االقتصادية اإلقليمية،        األراضيوقد ظل مد التعليم إىل      . املناطق املختلفة 
 ظلت مستبعدة تقليدياً من اجلامعات، خاصـة  اليتفيد اجملموعات االجتماعية أحد املبادئ األساسية للتوسع، مما ي  

وهبذه الطريقة، تسعى الربازيل إىل إعطاء      . ة، والسكان األصليني وأصحاب اإلعاقات    فريقياألفراد ذوى املنابت األ   
  .انية الوصول املادية خمتلف أرجاء الدولة، لتحقق بذلك متطلبات التوفر وإمكيف العايلالقيمة ملؤسسات التعليم 
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 يف الدخل   منخفضي، الفرصة لآلالف من الشباب      ٢٠٠٤ بدأ عام    الذي،  برنامج اجلامعة للجميع  ويتيح    - ٥٠١
 يفويستهدف الربنامج الطالب الذين خترجوا من املدارس الثانوية احلكومية أو درسوا . العايلاحلصول على التعليم 

لة وينتمون إىل عائالت ال يزيد دخل الفرد فيها عن ثالثة أمثال احلـد  مدراس ثانوية خاصة عن طريق املنح الكام 
ومينح الربنامج منحاً كاملة أو جزئية إىل مدارس الدراسات العليا أو بعض الدراسات األخـرى               . األدىن لألجور 

لربنـامج  وعلى الرغم مـن أن ا     .  من الضرائب نظري ذلك    تعفى واليت اخلاصة،   العايل مؤسسات التعليم    يفاحملددة  
وتتناسـب  . ، فإنه حيتفظ ببعض احلصص لذوى اإلعاقات وكذلك للسود واهلنود         املعوزينيستهدف كل الطالب    

 أحدث إحصاء   يف كل وحدة احتادية، كما يظهر       يفهذه احلصص مع عدد األفراد ذوى اإلعاقات والسود واهلنود          
  . قام به املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءرمسي

 العايل مؤسسة من مؤسسات التعليم ١ ١٤٢التزام  د الرصد األول لتطور برنامج اجلامعة للجميعوقد شه  - ٥٠٢
 ١١٢ ٢٧٥مبجموع -  يف املائة ٥٠ منحة جزئية بنسبة ٤٠ ٣٧٠  منحة كاملة و٧١ ٩٠٥اخلاصة بالربنامج ومنح 

صنيف متلقى املنح البالغ    ، كان ت  ٢٠٠٦ األول لعام    الدراسيوىف الفصل   .  خمتلف أرجاء الدولة   يف موزعة   - منحة
 ١٤ ٠٨٠  من املوالتو؛ و   ٣٠ ٩٧٥  من البيض؛ و   ٤٣ ٣٨٥: يلي شخصا حسب العرق كما      ٩٠ ٥٣٨عددهم  

  . من السكان األصليني١٧٤ من اجلنس األصفر؛ و١ ٩٤٢ من السود؛ و

 مشروع قانون  الوطين فرص احلصول على التعليم، يدرس اجمللس        بإضفاء الصبغة الدميقراطية على   والتزاماً    - ٥٠٣
.  املدارس احلكومية، خاصة السود واهلنود     خلرجيي االحتادية   العايل مؤسسات التعليم    يفحيدد نظام خاص للحصص     

وجيب أن تتناسب هذه احلصص مع العدد احمللى للسكان السود والسكان األصليني املؤكد من ِقَبل بيانات املعهد                 
العديد من اجلامعات احلكومية نظام احلصص بشكل مستقل عن         وتعتمد  . IBGE- الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء  

 احلصص، مثل ربط املـنح      متلقي مبادئ توجيهية لضمان بقاء      جيري إعداد باإلضافة إىل ذلك،    . مشروع القانون 
  .بالربامج البحثية والربامج الدراسية األخرى للمستفيدين

 املؤسـسات   يفاإلجراءات اإلجيابية للسود    هة حنو   وجتدر اإلشارة إىل مبادرات أخرى مثل الربامج املوج         - ٥٠٤
ويهدف الربنامج األول إىل مساعدة     ). Incluir ( اجلامعة يفوالفرص واحلقوق   ) Uniafro (العايلاحلكومية للتعليم   

.  اجلامعات احلكومية على تطوير برامج تعليمية ومشاريع لتعزيز املساواة العرقيةيفمراكز الدراسات األفروبرازيلية 
 امتحـان قبـول     يف فيتيح ألصحاب اإلعاقات دخول املعاهد التعليمية االحتادية بعد النجاح           الثاين،أما الربنامج   

 للمـساحات   اهليكلـي  الربازيل، وكذلك مساعدة التكيـف       يف لغة اإلشارة    مترمجيمناسب، ويضمن مساعدة    
  . األكادميية، واحلصول على معدات الدعم لضمان تكافؤ الفرص

 مجيـع مراحـل     يفاملبادرات التعليمية الشاملة اجلديرة بالذكر اهتمام الربازيل بـالتعليم اخلـاص            ومن    - ٥٠٥
والغرض من هذا مساعدة الطالب ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة مـن خـالل تعزيـز               . ومستويات التعليم 

ل إىل اخلدمات التربوية ؛     ، وتدريب املدرسني واملديرين، وضمان سهولة الوصو      العاديوصوهلم إىل نظام التعليم     
 اآلن جيريو.  التنوعيفاحلق : اجلامعبرنامج التعليم  استحدث، ٢٠٠٣وىف عام . وكذلك تقدمي التعليم املتخصص

  . الربازيليف يف املائة من البلديات ٨٦ مجيع الواليات وىف العاصمة االحتادية، مبا يغطى يفتنفيذه 
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 نظام يفالطالب ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة بالفصول العادية وجيب أن تضمن نظم التعليم التحاق   - ٥٠٦
ولتلـك  .  فصول ُمَعدَّة بشكل مناسب أو مراكز متخصصة       يف والتأكد من حصوهلم على االهتمام       العاديالتعليم  

م التدريب املستمر للمدرسني مـن أجـل التعلـي        ) ١: ( جماالت خمتلفة  يفالغاية، طبقت الربازيل بعض املبادرات      
  توزيع مـواد تعليميـة وتربويـة نوعيـة؛         ) ٣(وتوزيع املعدات لالهتمام املتخصص باملدارس؛      ) ٢(والشامل؛  

 التعليمـي دعم تنفيـذ االهتمـام      ) ٥(و إليها؛   املاديتكييف املنشآت املدرسية لضمان إمكانية الوصول       ) ٤(و
 لتأهيل الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة املهينتعزيز التدريب ) ٧(وتدريب املديرين واملعلمني؛ ) ٦(واملتخصص؛ 

 التعليمي النظام   يفز عدد الطالب ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة        ـوقد قف . خلإول سوق العمل،    ـعلى دخ 
 يف املائة من هؤالء الطالب من الطالب ٤١ويتكون . ٢٠٠٥ و١٩٩٩ عامي بني ٦٤٠ ٣١٧ إىل ٣٣٧ ٣٢٦من 

 عـام   العادي التعليمي الذين كانوا ينتظمون باملدارس العادية وفصول النظام         ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة   
   ٦ ٥٥٧ التحق هبا الطالب ذوى االحتياجات التعليمية اخلاصة مـن           اليتوقد قفز كذلك عدد املدارس      . ٢٠٠٥

يمية وقد زاد نصيب املدارس احلكومية من الطالب ذوى االحتياجات التعل. ٢٠٠٥ عام ٤٢ ٧٦٥إىل  ١٩٩٨عام 
  .اإلمجايل يف املائة من ٦٠٦اخلاصة حىت وصل إىل 

 التعليم والعدل ملناقـشة االسـتراتيجيات       اتروزاالفريق العامل الذي أنشأته     وجتدر اإلشارة كذلك إىل       - ٥٠٧
 من تقييم البيانات واملشاريع والتشريعات املوجودة بشأن هذا بدءاً، باملدارسالالزمة لرفع معدل التحاق السجناء      

 يصدق على التزامهمـا     ٢٠٠٥وقد أدى التعاون الوثيق بني الوزارتني إىل توقيع بروتوكول نوايا عام            . ملوضوعا
  . السجونيفمبادئ توجيهية وطنية للتعليم بالعمل سوياً وبشكل فعال لصياغة 

ة بتنفيذ السياسات   وفيما يتعلق برعاية العالقات بني املدرسة واجملتمع، تقوم الربازيل بتنفيذ مبادرات معني             - ٥٠٨
 حتسني التنظيم واإلدارة األساسيني للتعليم ولتدعيم اآلليات اخلاصة مبشاركة اجملتمعات احمللية يفالشاملة للمساعدة 

أمهيـة خلـق    املتعلقة ب  إىل تعزيز املناقشة     برنامج تدعيم جمالس املدارس   ويسعى  .  هذه العملية  يفواملدارس احمللية   
 إدارة املدارس إدارياً وتربوياً،     يف املدارس واجملتمع    ومديريواملوظفني واآلباء والطالب    مساحة ملشاركة املدرسني    

  . عمل الوحدات االحتاديةيفمبا يغرس الشفافية أكثر 

 للتدريب  الوطينللنظام   مبادئ توجيهية    توىف هذا الصدد، وضع   . يتطلب التعليم اجليد مدرسني مؤهلني      - ٥٠٩
، مبا يضمن الوصول إىل التدريب املستمر؛ وتطوير العلوم والتقنيات املطبقة على ٢٠٠٥عام يف  املستمر للمدرسني

  ).املرفقات ب٣٢ اإلطار(التعليم؛ وتعزيز معايري املدرسني إلعطاء القيمة لدور املدرس 

 ١٤املادة 

 جماناً، بل اإللزامي ساسياأل الربازيل بتقدمي التعليم تكتفي املادة السابقة، ال يفكما ُتظهِر البيانات املقدمة   - ٥١٠
  . املدرسةيفتقوم كذلك باعتماد تدابري لتشجيع اجلميع على االلتحاق هبذه املرحلة من التعليم والبقاء 

 ١٥املادة 

فمن ناحية، تشري الثقافـة إىل      . بالنسبة للربازيل، تتمتع الثقافة ببعد يتعلق بعلم االجتماع وعلم اإلنسان           - ٥١١
 املؤسـسي يد واألعمال اليومية العادية؛ ومن ناحية أخرى، تشري إىل طريقة حتقيق التنظيم             أساليب العيش، والتقال  
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، وإمنا تضم أحوال )الفنون اجلميلة واألدب( ال تقتصر الثقافة على الفنون التقليدية وبالتايل. للممارسات والتقنيات
.  اجملتمـع  يف االجتماعي السياق   يفواإلبداع  املعيشة وأساليب احلياة اخلاصة باجملتمع، وأشكال املشاركة والتعبري         

 ميكن من خالله تقييم اخلربات االجتماعية املختلفة وتطويرها واعتبارهـا           سياسيويرتبط هذا االفتراض مبشروع     
 عن معلومات   التايلوعلى ذلك، يقدم االستعراض     . بدائل متاحة ملعرفة وتقدير اجلماعات والقطاعات االجتماعية      

  .إىل املمارسات والسلع الثقافيةإمكانية الوصول 

، حتظى املدن الكبرية بالربازيل عملياً جبميع       ٢٠٠١ لعام   اتالبلديعن  املعلومات  املتعلق ب  لالستقصاءوفقاً    - ٥١٢
 ُتقَدَّم مبوجـب    اليت املدن األصغر، فيما عدا تلك األصول الثقافية         يفاألصول الثقافية بينما تقل األصول الثقافية       

 -  تقرير الربازيل األول للّجنة    يف السنوات األخرية، كما هو مذكور       يف تنفذ   اليت االحتادية احملددة    بعض السياسات 
 رعاية هذه األصول    يف البلديات بغياب الرغبة     يفويقترن نقص األصول الثقافية     . مثل املكتبات والفرق املوسيقية   

ون وكـذلك بالغيـاب الكامـل للمعرفـة          بالفن الرمسيوميكن ربط ذلك بعدم اهتمام التعليم       . حال تواجدها 
  ). يتفاقم بنقص األصول نفسهاالذيغياب املعرفة (باالستخدامات املمكنة هلذه األصول 

 يف   أجراها املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء     اليتات البلدية   ـ قامت به حبوث معلوم    استقصاءويظهر    - ٥١٣
 تتمتع بوجود أكثر    اليتن التمتع هبا خارج املرتل، تلك األصول         ميك اليت أنه من بني األصول التقليدية       ٢٠٠١عام  

 ٢٠ يفويوجد مسارح ومتاحف ).  يف املائة٤٤(والفرق املوسيقية )  يف املائة  ٧٩( البلديات، املكتبات    يفوضوحاً  
. ة منها  يف املائ  ١٠ أقل من    يف) أوركسترا(ومسارح للفرق املوسيقية    ) سينما(يف املائة من البلديات، ودور عرض       

 تعرضها املدن متوسطة احلجـم واملـدن        اليتوتفتقر املدن الصغرية إىل األصول الثقافية، بينما تزيد اإلمكانيات          
  . خمتلف أرجاء الدولةيف اإلمداد يفالكبرية، وإن كانت النسبة املئوية لألصول لكل ساكن تشري إىل وجود مشاكل 

، توفرت حمـالت    ٢٠٠١ عام   ففي.  أكثر من األصول العامة    يلاملرت األصول املرتبطة باالستهالك     وتنتشر  - ٥١٤
 يف املائة من املدن، وحمـالت       ٤٩ يف الربازيل، وحمالت التسجيل     يف يف املائة من املدن      ٤٩ يفتأجري أفالم الفيديو    

 يف  ٩٠ومقارنة بذلك، كان    .  يف املائة منها   ٢٣ يف يف املائة منها، ومقدمو خدمات اإلنترنت        ٤٣ يفلبيع الكتب   
 يف املائـة    ٨٨,٤ يف املائة ميتلكون هواتف ثابتـة، و       ٦٠,٤ منازهلم، و  يفاملائة من السكان ميتلكون أجهزة تلفاز       

وفيما يتعلق بنظم املعلومات احملدودة، ال تزال فرص احلصول عليها ). املرفقاتب ٦٥جدول (ميتلكون أجهزة راديو 
 ١٠ يف املائة فقط من السكان، وكان ١٠ل الشخصية متاحة فقد كانت إمكانية الوصول ألجهزة احلاسوب : حمدودة

  .يف املائة فقط من السكان متصلني باإلنترنت

 سـؤاالً بـشأن دور       للثقافة الوطينالنظام  ويطرح التنسيق بني مستويات احلكومة املختلفة كما اقترحه           - ٥١٥
 واحملفوظات،   السينمائي ة، ودور العرض  األصول مثل املكتبات، وحمالت بيع الكتب، واملسارح، واملراكز الثقافي        

 الوظائف الثقافية حكراً على احلكومة االحتادية، وإمنا تشارك فيها مستويات           وليست. كمنظمني لألنشطة الثقافية  
 احلكومات ول الثقافية واحلفاظ عليها، بينما ترعىتتحمل البلديات إىل حد كبري مسؤولية األص. احلكومة األخرى
مثـل  (، وتشجيع بعـض اخلـدمات       التقينات الواليات تدريب املوارد البشرية، وتوفري الدعم        االحتادية وحكوم 
  . تتحملها البلدياتاليتوتوحيد مواصفاهتا دون أن تتحمل نفس املسؤولية ) املكتبات وامللفات
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توسـطة   املدن الـصغرية وامل    يف أي احلياة احلضرية،    يفوجود هذه األصول    ) املرفقات (٦٥دول  اجليبني    - ٥١٦
 حتتل األماكن العامـة  اليتومتثل هذه األصول الثقافية وسائل ميكن من خالهلا للمجموعات االجتماعية      . والكبرية

  . واملمارسات اخلاصة هبااملعاينوتتفاعل معها أن تعرب عن ذكرياهتا، وعن 

ـ               - ٥١٧ ول والـسلع   أظهرت عدة دراسات أن التعليم باملدارس شرط مهم إلمكانية احلصول على بعض األص
 ميثل حتديات خمتلفة لألفراد بسبب      االجتماعي االستفادة منها، ولكن االندماج      يفالثقافية ووجود الرغبة احلقيقية     

الكتـب، وأقـراص    ( جند عنده أكرب ميل الستهالك السلع الثقافية         الذي االجتماعيولذا، فإن القطاع    . قدراهتم
الذهاب إىل املسرح، زيارة املتاحف، استخدام      (ام باملمارسات الثقافية    أو للقي ) الفيديو الرقمية، واألقراص املدجمة   

 حصل على أكثر من أحد عشر عاماً من الذيهو ذلك القطاع ) املكتبات، وحضور حفالت األوركسترا املوسيقية
تابة والتعليم بالثقافة من املنتمني ملستويات أخرى من تعلم القراءة والك" املستمتعني"التعليم، وإن كان هناك بعض 

 القيام بذلك، وهو ما     يففحىت السماع إىل الراديو واستخدام اإلنترنت يتطلب مهارات القراءة والرغبة           . باملدارس
  . على مستوى التعليم باملدارسأيضاًيعتمد 

 كمـستهلكني للفـن     مثايل تقرب األفراد من وضع      العايل إىل مؤسسات التعليم     ، فإن الوصول  وبالتايل  - ٥١٨
 توجد فيها هذه األصول الثقافية توجد مؤسـسات ثقافيـة           اليت املدن   يفوىف الواقع، ميكن مالحظة أنه      . افةوالثق

وبالنسبة لألصول األخرى، مثل حمالت تـأجري       .  واملمارسات الثقافية  الثقايف االستهالك   يفأخرى تشجع الرغبة    
 جيـري  اليترتفعة الثمن   املارية للمواد غري     منافذ جت  هي الفيديو، وحمالت بيع الكتب، وحمالت التسجيل، ف       شرائط

  . ولذا فمن املفترض أهنا متاحة لعامة السكان،إنتاجها على نطاق واسع

باإلضافة إىل عدم املساواة القائمة بني البلديات فيما يتعلق بوجود األصول الثقافيـة، توجـد كـذلك                   - ٥١٩
الكتب، وأقراص الفيديو الرقمية، واألقـراص      (فية   استهالك بعض األصول الثقا    يفاختالفات اقتصادية اجتماعية    

الذهاب إىل املسرح، زيارة املتاحف، وحضور حفالت       ( القيام باملمارسات الثقافية     يف اختالفات   أيضاً، و )املدجمة
  .).اخلاألوركسترا املوسيقية، 

األصول الثقافية، كلمـا     بشأن   ٢٠٠٣ االقتصادية التطبيقية لعام     للبحوثوفقاً لبيانات املعهد الربازيلي       - ٥٢٠
، زاد عدد املمارسني واملترددين على األصول الثقافية )٣ إىل ١املستويات من (ارتفع مستوى تعلم القراءة والكتابة 

وعلى كل حال، فإن جمموعة اجتماعية صـغرية      ). العروض، واألفالم، واملتاحف، واملسرح، واملكتبات    (التقليدية  
افية املتعددة كأدوات لتوفري إمكانية الوصول للمعلومات والترفيه، باستثناء التلفاز  ترعى العروض الثقاليت هيفقط 

  .والراديو، وهى األفضليات الوطنية احلقيقية

 مستوى التعليم باملدارس، وحمو األميـة، والوضـع         عن موجزةمعلومات  ) املرفقات (٦٦دول  اجليقدم    - ٥٢١
 أنه كلما ارتفع مستوى تعلم القراءة والكتابة زاد         أساسيول بشكل   ويبني اجلد . ، واملمارسات الثقافية  االجتماعي

الطبقـة  ( مبستوى الدخل    أيضاًعدد املمارسني واملترددين على األصول الثقافية اخلاصة بالنخبة، وأن هذا يتصل            
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لتلفـاز   ا مشاهدييصل جمموع   ( يف املائة    ٨١وجتدر اإلشارة إىل أن معدل مشاهدة التلفاز يبلغ         . )٥٨()االجتماعية
 املعدل بني من لديهم رأس مـال  يفوعلى الرغم من ذلك، توجد اختالفات واضحة ).  يف املائة٩٧العرضيني إىل  

 ال يعرف القراءة الذيومن بني هؤالء املنتمني للمستوى .  ومن مل يوهبوا رأس مال من هذا النوعواقتصادي ثقايف
 يف  ٨٦، و )ه(و) د( الطبقـتني    يف يف املائة    ٧٥ع هذه النسبة إىل      يف املائة التلفاز، بينما ترتف     ٥٨والكتابة، يشاهد   

 عندما يتـصل األمـر      ختتفيولكن االختالفات   ). ب(و) أ( الطبقتني   يف يف املائة    ٨٥ املستوى الثالث، و   يفاملائة  
ية وإىل أشكال باملشاهدين العرضيني للتلفاز واملستمعني العرضيني للراديو، مما يشري إىل تعميم هذه املمارسات الثقاف

  .خمتلفة من استغالل وقت الفراغ

 ألولئك الذين الثقايفوفيما يتعلق باملمارسات األخرى، ميكن النظر إليها على أهنا تشكل جزءاً من العامل                - ٥٢٢
 يف ٥٠ يف املائة و٤٥ بال يذهومن بني هذه اجملموعة،     . يتمتعون مبستوى أعلى من التعليم باملدارس ودخالً أعلى       

 املستوى الثالث يقولون يف يف املائة ٣٥ يف املائة فقط و٢٨ة إىل املهرجانات املعارض والعروض مطلقاً، ولكن املائ
 يف املائـة إهنـم ال يـذهبون إىل          ٣١ يف املائة و   ٢٥، يقول   )ب(و) أ(وىف الطبقتني   . إهنم ال يفعلون ذلك مطلقاً    

 يف ٥٩ال يقوم . ية إىل املمارسات الثقافية اخلاصة بالنخبةوتشري البنود التال. املهرجانات املعارض والعروض مطلقاً
 يف املائة من األميني ال يفعلون ٥٩ب  بتأجري األفالم من حمالت تأجري أفالم الفيديو مطلقاً، مقارنة اإلمجايلاملائة من 

ون بتأجري األفالم   وكلما ارتفع مستوى تعلم القراءة والكتابة، زادت كذلك النسبة املئوية ملن يقوم           . ذلك مطلقاً 
). ال يقومون بتأجري األفالم مطلقـاً     ) ب(و) أ( الطبقتني   يف يف املائة    ٢٢ املستوى الثالث و   يف يف املائة فقط     ٣٤(

 يف املائة ٦٨، هناك اإلمجايلومن بني . واملتاحف واملسارح واملكتبات) السينما(وتتردد أقلية فقط على دور العرض 
 يف املائة ال يذهبون إىل املـسرح        ٨٣ يف املائة ال يزورون املتاحف، و      ٧٨، و )سينماال(ال يذهبون إىل دور العرض      

ويرتفع املعدل إىل حد ما مع ارتفاع مستوى تعلـم  .  يف املائة مل يستعريوا كتاباً من املكتبات مطلقاً   ٦٩مطلقاً، و 
عاية األنشطة الثقافيـة، تـؤثر       لر باإلضافة إىل العادة املقصودة   ولذا، ف . القراءة والكتابة وكذلك مستوى الدخل    

، واحملـيط   االجتمـاعي  االقتـصادي متغريات أخرى على ظروف ممارسة هذه العادة، وترتبط مجيعها باملستوى           
  .، ووجود املؤسسات واملساحات لالستمتاع هبذه املمارسات وممارستهااالجتماعي

 االعتبار خمصصات يفصص للثقافة، مع الوضع  يف املائة من التمويل املخ٣٧تقدم احلكومة االحتادية حالياً   - ٥٢٣
 ٢٥ ب يف املائة من هذا التمويل، والواليات ٣٦ بوتساهم البلديات . امليزانية واملوارد النامجة عن احلوافز احلكومية

 وىف عام.  يف املائة، مع استبعاد الصناعات الثقافية٢ املشاريع اخلاصة مسؤولة عما يقرب من يف حني أنيف املائة، 
  .اإلمجايل يف املائة من ٥,٨، كانت الوظائف الثقافية وسوق العمل مسؤولني عن ٢٠٠١

                                                      

القدرة علـى حتديـد مواضـع        يف    وهو ممثل  -  تعلم القراءة والكتابة  تبع األمية املستوى األول من      ي )٥٨(
  وهو ممثل-  يساعد شكلها على إدراك احملتوى املطلوب؛ مث املستوى الثاينواليتالنصوص القصرية،  يف املعلومات الواضحة

فياً بنفس الـشكل    النصوص متوسطة الطول، حىت وإن مل تظهر املعلومة حر         يف   القدرة على حتديد مواضع املعلومات    يف  
القدرة على قراءة النصوص الطويلة، وحتديد مواضع أكثر من عنصر من  يف الوارد بالسؤال؛ مث املستوى الثالث، وهو ممثل

 ,RIBEIRO, V.M. (Org.). عناصر املعلومات، وربط أجزاء النص، ومقارنة النـصوص، واالسـتدالل، والتلخـيص   

Letramento no Brasil, Ed. Ação Educativa, Ed. Global e Instituto Paulo Montenegro, SP, 2003. 
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   الثقافةيف للحق إلعمال التدرجييمن أجل ااملتخذة التدابري  -  ألف

 على أن الدولة الربازيلية جيب عليهـا أن         ١٩٨٨ من الدستور االحتادي لعام      ٢١٦ و ٢١٥تنص املادتني     - ٥٢٤
املمارسة الكاملة حلقوقهم الثقافية وإمكانية الوصول إىل موارد الثقافة الوطنية، وأن عليها "تكفل جلميع األشخاص 

 ٢١٥ املادة   يف املنصوص عليها    اخلطة الثقافية الوطنية  والغرض من   ". أن تدعم وتشجع تقدير املظاهر احلضارية ونشرها      
 الربازيلي وإعطائه القيمة؛ وكذلك     الثقايفهو محاية التراث    ) ٤٨ رقم   الدستوريالتعديل  (من الدستور االحتادي    

وإضفاء الـصبغة   إنتاج وتعزيز ونشر السلع الثقافية؛ وتدريب املوظفني املؤهلني إلدارة املظاهر الثقافية املختلفة؛             
وجيب علـى  . واإلقليمي  إمكانية الوصول إىل األصول الثقافية؛ وإضفاء القيمة على التنوع اإلثين      الدميقراطية على 

وجتدر .  ومحايته وتوفري وسائل احلصول على الثقافة      الثقايفالتراث  املتعلقة ب ات االحتادية إصدار التشريعات     الوحد
  .اإلشارة إىل احلاجة إىل محاية مظاهر الثقافة الشعبية، وثقافة السكان األصليني والثقافة األفروبرازيلية

ويتمتع التطوير بوجه .  القيمةومنحه الثقايف تطوير التنوع يفحتدد الدولة الربازيلية دوراً استراتيجياً للثقافة   - ٥٢٥
وهلذا السبب، تسعى احلكومة الربازيلية بثبات حنـو        . كل منطقة ل املميزة    الثقافية حملى وتتحدد خصائصه باألمناط   

اسة وتتضمن هذه السي. وضع سياسة ثقافية شاملة جغرافياً، وتشاركية، والمركزية، وميكن للجميع الوصول إليها
 تسعى إىل تأكيد أحكام الدستور عن طريق استحداث أدوات تربط املوارد العامة             اليتاألعمال التشريعية املختلفة    

  .السياسيبالتنسيق 

 يهدف إىل ختصيص    حكومينظام متويل    إلنشاء   دستوريفعلى سبيل املثال، هناك اقتراح إلجراء تعديل          - ٥٢٦
ويـسعى  ). ٣١٠/٠٤٢٠ الدستوريمشروع التعديل   (وحدات االحتادية   املوارد املتحصلة من عوائد الضرائب بال     

 على أساس وطين ثقايفنظام  يف آخر مقترح إىل تشجيع دمج املؤسسات الثقافية اخلاصة واحلكومية دستوريتعديل 
مبوجب هـذا التعـديل     ). ٤١٦/٠٥٢٠ الدستوريمشروع التعديل    (تشاركي  مركزي  شامل مفتوح ال   تعاوين

، والنظم الثقافية بالوحدات االحتاديـة،      الوطين الثقايفاجمللس   وزارة الثقافة و   الوطين الثقايفالنظام  م  املقترح، سيض 
املتاحف، واملكتبات، واألرشيفات، واملعلومات    (واملؤسسات الثقافية احلكومية واخلاصة، والنظم الفرعية املكملة        

ة بالقطاعات  املتعلق بني السياسة التوجيهية والسياسات       التنسيق وينبغي). الثقافية، وأدوات تشجيع وتعزيز الثقافة    
  .اخلاألخرى مثل التعليم، والرياضة، والسياحة، والبيئة، واالتصاالت، وحقوق اإلنسان، 

إدارة ما إن وضعت األحكام الدستورية، وبعد القيام بتعبئة اجتماعية واسعة النطـاق أدت إىل توطيـد                   - ٥٢٧
 مبوجب املرسوم رقم     للمتاحف برازيلينظام   أنشئ،  )٥٠٤٠/٢٠٠٤م رقم   ، املرسو IPHAN/DEMU (املتاحف
 متت صياغتها بالتشاور مع مجعية خرباء املتـاحف،         اليت،   السياسة الوطنية للمتاحف   واعتمدت). ٥٢٦٤/٢٠٠٤

م ي مراسوصدرتوأقيمت العديد من األنشطة، وحلقات العمل، واملنتديات، . أدوات فعالة ومرنة لإلدارة املؤسسية
باإلضافة إىل ذلك، بذلت اجلهود إلصالح وتنشيط .  والية٢٤ يف مشروعاً ٧٣لتحديث املتاحف من أجل اختيار   

 ١٨,٦، وارتفعت النفقـات إىل      ريال برازيلي  مليون   ١٥,٧ أُنفق،  ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ عاميوىف  . املتاحف الوطنية 
  . يف املائة١٨دة قدرها ، مبا ميثل زيا٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣ الفترة من عام  يفمليون ريال برازيلي

. نشأت إدارة املتاحف من احلاجة إىل إعادة تصميم مؤسسية من أجل مواجهة املسائل املتعلقة باملتاحف                - ٥٢٨
احلكومية، واخلاصـة،    - ويضم الربنامج االحتادي اآلن، باإلضافة إىل املتاحف االحتادية، مجيع املتاحف األخرى            
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ويهدف الربنـامج إىل تنـشيط املتـاحف        . رنامج املتاحف للذاكرة واملواطنة   ب:  وحيمل امساً جديداً   -  واملختلطة
 .الثقـايف وتشجيع املؤسسات األخرى حلفظ الذاكرة، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة للسكان للوصول إىل اإلنتاج              

 بفـن  ويتكون الربنامج من عناصر متعددة، مثل توريد املعدات، وإعادة إعداد املعارض، وإقامة مشاريع خاصـة       
، كل ذلـك وفقـاً      اخل، والتأقلم،   )الكهرباء واملاء (تنظيم املتاحف وعلم تصنيف املتاحف، وحتسني نظم املنافع         

وقد مهدت إعادة التنظيم املؤسسية الطريق لصياغة سياسة حكومية شاملة قادرة على . للسياسة الوطنية للمتاحف
  .ات واملساحات االحتادية، باإلضافة إىل إقامة روابط دوليةربط نظام املتاحف باملساحات اخلاصة بالواليات والبلدي

املعامل  برنامج الربازيل هبدف إعطاء القيمة لألصول احلضرية التارخيية يف قدمتها الدولة اليتومن املبادرات   - ٥٢٩
 ١٠١ى على  بلدية حتتو٨٣ب  يشكل األساس لوضع الربامج الذي التقرير األول، يف ُرِسَمت أهدافه الذي، األثرية
 حتقيـق أهـداف     يفبرنامج املعامل األثرية    وقد ساهم   .  يعترب تراثاً تارخيياً أو فنياً أو معمارياً       وطين حضريموقع  

 املدن املشاركة من خـالل تـدريب العمالـة          يفبرنامج احلكومة، وىف نفس الوقت قام بتعزيز األنشطة الثقافية          
تضى هذا الربنامج، ميكن للبلديات أن تتلقى املساعدة من أجـل     ومبق. املتخصصة، وإجياد وظائف، وتوليد الدخل    

  . تشمل مشاركة جمتمعاهتا احملليةاليت الذايتتنفيذ برامج الدعم 

انظـر   (الوطين والفين التارخيي ينفذه معهد التراث     الذي،   الربازيل يف الثقايفبرنامج التراث   الغرض من   و  - ٥٣٠
 يغطيهـا   اليتوخالل الفترة   . املادي وغري   املاديشيط التراث الربازيلي    حفظ وتن )  التقرير األول  يف وظائفهوصف  

 عملية من عمليات تسجيل األصول غري املادية، وأربعـة          ١٨، و  مشروعاً للجرد  ٢٨ من   االنتهاءهذا التقرير، مت    
ة إىل ذلك، باإلضاف.  لألصول الثقافيةاالستشاريللمجلس  تابع مكتب لألصول غري املادية وأنشئ. مشاريع محائية

 بلدية على األقل، باإلضافة إىل توفري الفتات السائحني، وأعمال          ٣٧ يف التارخيية   املباين العمل على إصالح     جرى
  . املسجلةاملباين يفالطوارئ 

من أجل احلد من املشاكل العامة املرتبطة بتكوين عادة القراءة، ونتائج هذه العادة وأثرها علـى األداء                   - ٥٣١
وأسس ).  بالتقرير األولأيضاً ورد وصفه    الذي (برنامج الكتاب املفتوح  ، قدمت الربازيل    القتصاديوا االجتماعي

، وقام بتزويد هذه املكتبات مبختارات من الكتب، واألثـاث، ومعـدات            ٢٠٠٥ مكتبة عام    ٤٠٠هذا الربنامج   
باإلضافة إىل ذلك، حافظ ). ٤ ٨١٨ ( يف املائة٨٨ يوجد هبا مكتبة إىل اليتمعاجلة البيانات، مما رفع عدد البلديات 

، ومكتبة يوكليدس دا كنها، ربازيليا، واملكتبة النموذجية ب تقدمها للعامة املكتبة الوطنيةاليتالربنامج على اخلدمات 
كما قدم الربنامج كـذلك  ).  مستخدم٤٠٠ ٠٠٠ب وتلقى االهتمام مبوجب هذا الربنامج ما يقدر ( القراءة  دارو

  .ة، واملتخصصني املَُدرَّبِني، واجلوائز املمنوحة واملنح الدراسية، واألعمال املنشورةاملساعدة التقني

 السلـسلة االقتـصادية للـسينما       يف بتطوير الروابط    الصوت والصورة : برنامج الربازيل تتعلق أهداف     - ٥٣٢
 ذلك التجارب الفنيـة  يفا   اإلنتاج، مب  يفوالوسائل السمعية والبصرية بشكل أكثر توازناً، وبإعطاء القيمة للتنوع          

 احلالة الثانية، فيكون على املـشروعية وأمهيـة   يف احلالة األوىل، يكون التأكيد على االستدامة؛ أما      يف. والسردية
ا الربنامج من أجل مواجهة وقد بدأ تقدمي هذ. عامة ال تقدم ألذواق الاليت وعلى الترويج لألعمال التجرييباإلنتاج 

ويراهن القائمون على الربنامج علـى قطـاع الـسينما          .  ال تترك مساحة لإلنتاج الربازيلي     اليتمشكلة التوزيع،   
ولكن املبادرات  .  هلا إمكانية االستدامة الذاتية    اليتوالوسائل السمعية والبصرية كجزء من سلسلة اإلنتاج الوطنية         

الـصادرات الـسمعية والبـصرية      برنامج دعم    تلك املبادرات املتصلة ببعض الشراكات بعينها، مثل         هي ألجنح
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بالـشراكة مـع    (Brazils Revealed تشجع األفالم التسجيلية و اليت DocTVومبادرة ) بالشراكة (التليفزيونية
  . لإلنتاج يتمتع باألمهية كذلكاملؤسسي ويظل احلافز ).عناصر غري حكومية

 األدوات واحلوافز الالزمة إلنتـاج      يفد النقص    س يف الثقافة احلية : برنامج الثقافة والتعليم واملواطنة   يساعد    - ٥٣٣
 مواجهة عزلة اجملتمع فيما يتعلق بالتقنيات واألدوات اجلديدة يفوتداول وسائل التعبري الثقافية احمللية، ويساعد كذلك 

 يفاالحتادية  وحىت اآلن، فإن النتائج األساسية للمبادرات       .  األماكن األخرى  يف املتاحة   والثقايف الفينللتعليم واإلنتاج   
وحيظى هذا الربنـامج  .  املناطق املختلفةيف مبوجب االتفاقات املعقودة وظيفة ثقافية ٤٤٢ إجياد  يفهذا الصدد تتمثل    

 مليـون  ٤٩,٤ إىل ٢٠٠٤عام  يف  ريال برازيليماليني ٤من (بأولوية وزارية كبرية، كما يتضح من زيادة التمويل       
 يف املائة من خمصصات امليزانية ٤٠أن هذا الربنامج كان مسؤوالً عن أكثر من ، مما يعىن ٢٠٠٥عام  يف ريال برازيلي

 إىل أكثـر    النقـاط الثقافيـة   وباإلضافة إىل تغطيتها للمناطق الربازيلية املتعددة، تصل        ). املاضي العام   الثقافةلوزارة  
وأعضاء حركة غري املالك، واجملتمعات      الشباب، واملرأة، واهلنود، واجملتمعات الريفية       -  اجلماعات االجتماعية تنوعاً  

التظـاهرات  : وتضم النقاط الثقافية وسائل خمتلفة للتعـبري   .  ضفاف األهنار والغابات املطرية    األفروبرازيلية، وساكين 
، واملوسيقى، والسريك، والثقافة الـشعبية      والبصري السمعيالدينية مثل كاندومبلى، واملسرح، والرقص، واإلنتاج       

ة، واهليب هوب، وكابويرا، والفنون، وماركاتو، وكوجنادو، وفوليا دى س، واأللعاب، واحلرف اليدويمسرح العرائ(
 السينما، والعروض متعـددة     نوادي(ارسات ثقافية   وتنظم النقاط الثقافية مناسبات ومم    ). اخلريس، وبومبا مو بوا،     

ف، واملكتبات، وحمطات اإلذاعـة، واملراكـز       الوسائط، واألسواق البديلة، ومراكز مباشرة األعمال احلرة، واملتاح       
  .).اخلالثقافة الرقمية، ، ومراكز حفظ الذاكرة، ومراكز التارخييفظ التراث الثقافية، واملساحات الثقافية، وح

، تتوجيـاً  ٢٠٠٥ أوائـل عـام     يفحلقة دراسية وطنية متعلقة بالسياسات العامة للثقافة الشعبية         عقدت    - ٥٣٤
وبالنظر إىل صناعة الثقافـة ونزوعهـا إىل حتقيـق         . ٢٠٠٤ انعقدت خالل عام     اليتعمل  للمناقشات وحلقات ال  

 صياغة السياسات العامة اهلادفة إىل الترويج للثقافات الشعبية بـديالً           يف، ترى الدولة الربازيلية     الرمزيالتجانس  
برنامج اهلويـة   ويسعى  . الثقايف للترويج للتعددية، واحترام التنوع، واالعتراف بتعدد اخلربات وإمكانيات التطور        

ويقتضى تنفيذ مبادرات إعطاء القيمة للتنوع ضمناً ضمان طابع         .  إىل بلوغ هذه األهداف    الثقايفالثقافية والتنوع   
 الـيت  هتدف إىل احلفاظ على األحوال املعيشية        اليت أعمال اهليئات احلكومية     يفاملشاركة بني القطاعات والتنسيق     

 تتعامل بشكل مباشر أو غري مباشر اليتوجتدر اإلشارة إىل بعض هيئات احلكومة االحتادية      . فيةتسبب املظاهر الثقا  
 للفولكلور والثقافة   الوطيناملركز  : مع األصول غري املادية ومع املبادرات املوجهة حنو إعطاء القيمة للتنوع، وهى           

سياسات األمانـة    و املؤسسة الوطنية اهلندية   الثقافة؛ و   التابعة لوزارة  الثقايفأمانة اهلوية الثقافية والتنوع     ؛ و الشعبية
 جمتمعات الـسكان األصـليني وجمتمعـات        يف، املبادرات   التوايل تنفذ، على    اليت،  اخلاصة بتعزيز املساواة العرقية   
 هذه  ومن خالل دعم  .  إعطاء القيمة لتنوع املظاهر الثقافية     يف دوراً كبرياً    ؤدي ت اليتكويلومبوال؛ ووزارة التعليم،    

 من أجل تعزيز التبادل بني املناطق املختلفة واجلماعـات الثقافيـة            ٢٠٠٤ العديد من املشاريع عام      نفذاهلياكل،  
 اجلـنس   وثنـائيي دعم مسرية الفخر للمثلـيني واملثليـات        ) ۱: ( عرض بعض هذه املشاريع    يليوفيما  . املتنوعة

 من خالل الدراسات وابتكار األدوات لالعتراف بالتنوع  الربازيليالثقايفختطيط التنوع ) ٢(و؛ واملتحولني جنسياً
 ذلك أدوات االعتراف باملنتجني املتعلقني بوسائل التعبري اخلاصة بالثقافة الشعبية واالتصال بني هؤالء يف، مبا الثقايف

ة  بالشراك الشبكة الثقافية لألرض   برنامج   استحدثباإلضافة إىل ذلك،    . الثقايفمناقشات التنوع   ) ٣(املنتجني؛ و 
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 للكيانات الثقافية   الفينمع وزارة التنمية الزراعية، ووزارة البيئة، وحركة العمال غري املالك، استناداً إىل اإلنتاج              
  . والزراعة العائليةالزراعي املناطق املتصلة باإلصالح يفوالعناصر الثقافية الفعالة 

 جمال الفنـون  يفإنتاج ونشر األصول واخلدمات الثقافية  إىل زيادة  جمال الفنون  يفبرنامج االبتكارية   يسعى    - ٥٣٥
وُيَنفَّذ هذا الربنـامج    . وزيادة فرص الوصول إليها   .) اخلاملوسيقى، واملسرح والفنون البصرية، والسريك،      (والعروض  
صـر   جمال تدريب وإعادة تدريب الفنيني واملنتجني والعنا       يفوينشط  ) Funarte (املؤسسة الوطنية للفنون   عن طريق 

والربنامج مسؤول كذلك عن عقد ورعاية املهرجانات واللقاءات واملعارض اخلاصة بأشكال     .  جمال الثقافة  يفالفاعلة  
 يقام الذيملهرجان املوسيقى الربازيلية املعاصرة ، ٢٠٠٥ عام  يف من هذا القبيلا حدث٢٢الفنون املختلفة، وقام بعقد 

ومن خالل دعم البلديات والواليات وتعاون شركة       . ة الوطنية للفنون  املؤسس قاعة   يف، وللعروض املقامة    كل سنتني 
، ويقوم ) مدينة٥٣ يف عرضاً ١٦٠ يروج لتقدمي ما يقرب من الذي (Pixinguinha بتروبراس، نفذ الربنامج مشروع

  .بتوزيع اآلالت على الفرق املوسيقية وأدوات اإلضاءة على املسارح الصغرية واملسارح متوسطة احلجم

فيما يتعلق بالثقافة األفروبرازيلية، سعت الدولة الربازيلية إىل تنفيذ مبادرات هتدف إىل تنمية اجملتمعـات              - ٥٣٦
 اإلثنية هلذه اجملتمعات التنمية تكفل لكي وترييروس، كويلومبوال ذلك جمتمعات يفذوى التقاليد األفروبرازيلية، مبا 

واهلدف من ذلك تعزيز هذه اجملتمعات والتراث األفروبرازيلى        . والثقافيةتياجاهتا التارخيية، والدينية    حمبا يتفق مع ا   
باإلضافة إىل ذلك، يسعى هذا الربنامج إىل دعم وتعزيز املشاريع الثقافية األفروبرازيلية املوضوعية . واحلفاظ عليهما

  .من أجل زيادة إنتاج ونشر الثقافة األفروبرازيلية وإبرازها حملياً ودولياً

  العلمي التمتع بالتقدم يفحلق ا -  باء

مبوجب الدستور االحتادي، تشكل اإلبداعات العلمية والفنية والتكنولوجية جزءاً من األصول الثقافيـة               - ٥٣٧
 مـن   ٢١٨ و ٢١٦ن  ااملادت (التكنولوجي والبحث والتدريب    العلميالربازيلية، والدولة مسؤولة عن تعزيز التقدم       

 من أولوياهتا، من أجل حتقيق      األساسي العلمي على الدولة أن تتخذ البحث       نبغيي،  وبالتايل). الدستور االحتادي 
  .العلميرفاهية الشعب والتقدم 

 اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      الدويل للعهد   ووفقاً وتطبيقاته،   العلمي التمتع بالتقدم    يف أعقاب احلق    يف  - ٥٣٨
ىل الثقافة والتعليم والعلم على عاتق احلكومة االحتادية،        واالجتماعية والثقافية، يقع االلتزام بتوفري سبل الوصول إ       
ـ       . والواليات، والعاصمة االحتادية والبلديات بشكل متساو       وزارة العلـم    ؤديوعلـى املـستوى االحتـادي، ت

  . حفظ العلم وتطويره ونشرهيفدوراً بارزاً  والتكنولوجيا

 العلمـي حتادية، أن حتترم احلرية الالزمة للبحـث        جيب على الدولة الربازيلية، من خالل مجيع وحداهتا اال          - ٥٣٩
  .وميكن ضمان االمتثال ألحكام الدستور من خالل اإلشراف على القطاع اخلاص وتعزيز البحوث. اإلبداعيوالعمل 

يقرر الدستور  . التكنولوجي واإلبداع   التكنولوجيمل يوكل الدستور االحتادي احلكومة الحتكار البحث          - ٥٤٠
وجيب تشجيع الـسوق    .  هذا اجملال  يفكنها دعم وتشجيع الشركات للقيام باالستثمارات املناسبة        أن احلكومة مي  

  ).الدستور االحتادي من ٢١٩املادة (ية التكنولوجية للبالد مان جدوى االستقاللاحمللى من أجل ض
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ـ               - ٥٤١ وعلـى  . احثنيومن ناحية أخرى، ميكن للحكومة أن تقوم بتوفري التمويل للبحوث وتوفري احلوافز للب
التـابع لـوزارة العلـم    ) CNPq( والتكنولـوجي  العلمـي  املعىن بالتطور    الوطيناجمللس  املستوى االحتادي، قام    

 تدريب آالف الباحثني يفباالستثمار ) CAPES ( املستوىرفيعيمكتب التنسيق لتحسني املوظفني والتكنولوجيا، و
، ارتفع عدد املنح الدراسية املمنوحة لطلبـة        )املرفقات( ٦٧وكما هو موضح باجلدول     .  خمتلف أرجاء الدولة   يف

 اليت ه زيادة عدد درجات املاجستري والدكتورايفوقد ظلت املبادرة احلكومية ذات أمهية قصوى      . الدراسات العليا 
  ).املرفقاتب ٦٨دول اجل(حيصل عليها الباحثون سواًء داخل البلد أو خارجها 

فقد زاد نصيب .  على مستوى العاملالعلميزاد نصيب الربازيل من اإلنتاج وبفضل متويل الدولة للبحث،   - ٥٤٢
 ٦٥، كما هـو موضـح باجلـدول         ٢٠٠٢ و ١٩٨١ عامي ثالثة أضعاف فيما بني      العلميالربازيل من اإلنتاج    

ـ ( املرتبة السابعة عشرة علـى مـستوى العـامل           يف، وهو ما كان كافياً لوضع الربازيل        )املرفقات(  ٦٦دول  اجل
 كتبها برازيليون ونشرت فيما اليتباإلضافة إىل ذلك، فإذا تكلمنا عن أرقام مطلقة، جند عدد املقاالت ). فقاتاملرب

، مما يشري   )املرفقاتب ٦٧دولاجل( املركز السابع على مستوى العامل       يف يضع الربازيل    ٢٠٠٢ و ١٩٩٧ عاميبني  
  .الوطين العلميإىل النمو السريع للنتاج 

 االحتادي للواليات والعاصمة االحتادية بتخصيص جزء من إيرادات امليزانية اخلاصة هبـم             يسمح الدستور   - ٥٤٣
 الواليات الربازيلية األساسية، وهـى      يف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل مؤسسات دعم األحباث          يف. ملؤسسة حبثية 

  .والتكنولوجي العلميكيانات حكومية خمصصة لدفع التدريس والبحث 

 التقرير الربازيلي األول إىل اللجنـة،       يفق بتطوير العلم ونشره، وكمتابعة للمبادرات املذكورة        فيما يتعل   - ٥٤٤
وتتمثل أهـداف  . ٢٠٠٣ يوليه/ متوزيف إدارة لتعميم ونشر العلم والتكنولوجياأنشأت وزارة العلم والتكنولوجيا    

 يفة العلمية والتكنولوجية، واملـسامهة       الوصول إىل املعرف   يف زيادة فرصة قطاع أكرب من السكان        يف هذه اإلدارة 
 املبادرات اهلادفة إىل    يف مجيع مستويات التعليم، وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا         يف احملسن   العلميالتدريب  

 يف باحلق   برازيليومن املهم أن يتمتع كل مواطن       .  ووضع حد ألشكال عدم املساواة     االجتماعيحتقيق االندماج   
 سوق العمل، يف فهم بيئته، وزيادة فرصته يف األساسية بالعلوم وكيفية عملها، من أجل مساعدته اكتساب املعرفة

ويساهم نشر العلم والتكنولوجيا من خالل األدوات مثل املتـاحف          . السياسي العمل   يفوتشجيعه على املشاركة    
 التأهيل  يفدمات التعليمية باجلامعة    واملراكز العلمية، واملناسبات العامة، ووسائل اإلعالم وبرامج توسيع مدى اخل         

 كانت هلا األولوية لدى إدارة تعميم ونـشر العلـم           اليتوتتضمن اجملاالت   .  العام للمجتمع  والتكنولوجي العلمي
دعم تأسيس املتـاحف واملراكـز العلميـة        ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٤(والتكنولوجيا من أجل تعميم العلم والتكنولوجيا       

وتتضمن كذلك املبادرات اهلادفة إىل ضمان تقدمي وسائل اإلعالم، خاصة . حلفاظ عليهاواملعارض العلمية املتنقلة وا
ومن األولويات األخرى حتسني تدريس . الصحف، واإلذاعة، والتليفزيون، للعلم والتكنولوجيا بشكل أكثر حتديداً

يات األوليمبية العلمية، خاصـة     العلوم باملدارس من خالل دعم إنتاج املواد التعليمية، واملعارض العلمية، واملبار          
  .٢٠٠٥عام يف  طالب ماليني ١٠,٥ شارك فيه الذي املدارس احلكومية للرياضيات أوملبياد

وأحد هذه  .  تستحق الذكر  اليت العلم، هناك بعض املبادرات      بإضفاء الصبغة الدميقراطية على   وفيما يتعلق     - ٥٤٥
 هتدف إىل زيادة فرصة     املهينهى وحدات للتدريس والتدريب     ، و مراكز مهنية تكنولوجية  املبادرات تتعلق بإنشاء    

 وحدات  فهي للسكان، ولذا    التكنولوجيوتوفر هذه املراكز التدريب     . الوصول إىل املعرفة العلمية والتكنولوجية    
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وقـام هـذا    .  لكل مركز  اإلقليمي خدمات متخصصة، مبا يتفق مع الطابع        أيضاً، وتوفر   املهينأساسية للتدريب   
 ٥٨ ما يقرب من     أُنفقوىف السنوات الثالثة األوىل،     . ٢٠٠٣مج بدعم العديد من الوحدات منذ بدايته عام         الربنا

  .  العديد من الوالياتيف مركزاً مهنياً تكنولوجياً ١٥٠لدعم تنفيذ  مليون ريال برازيلي

لوجيا كآلية للتعبئـة     العلم والتكنو  الوطين األسبوع   ٢٠٠٤ لعام   رئاسيباإلضافة إىل ذلك، أقام مرسوم        - ٥٤٦
لصاحل العلم والتكنولوجيا، والتقريب بني السكان واملؤسسات البحثية، ونشر العلم، ويستهدف األسبوع بشكل             

 تـشرين   ٢٤ إىل   ١٨ امتد من    الذيوىف عامه األول، تضمن األسبوع      .  سن املدرسة والشباب   يفخاص األطفال   
وىف .  بلديـة  ٢٦٠ مبا يشمل مجيع الواليات وما يقرب من          خمتلف أرجاء البلد،   يف نشاط   ٢,٠٠٠أكتوبر  /األول
  . مؤسسة تعليمية وحبثية٨٥٠ والية ومشل مشاركة ٣٣٢ يف نشاط عقد ٦,٧٠٠، قفز العدد إىل الثاينعامه 

 أن يستهدف حـل     التكنولوجي من الدستور االحتادي أنه على البحث        ٢١٨تقرر الفقرة الثانية من املادة        - ٥٤٧
وهلذا اهلدف على وجه التحديـد، قامـت وزارة العلـم           . وتطوير نظم اإلنتاج الوطنية واإلقليمية    مشاكل الربازيل   

 من أجل نشر وتطبيق التكنولوجيات املؤدية إىل التنمية         ٢٠٠٥عام   شبكة تكنولوجيا اجتماعية  والتكنولوجيا بإنشاء   
البعيدة باملدن الكبرية ومناطق العاصـمة،      املستدامة للمنطقة شبه القاحلة ومنطقة األمازون الكربى وكذلك املناطق          

 تشكل جزءاً مـن     اليت طورهتا املؤسسات    اليت نشر التكنولوجيات    الشبكة ويتضمن عمل    .وذلك على نطاق واسع   
، بوصفها منظمة مجاعيـة إلضـفاء الـصبغة         الشبكةوقامت  . الشبكة مبساعدة التمويل املقدم من كيانات احلفظ      

 عـامي   يف  مليون ريال برازيلي   ١٤ ، باستثمار االجتماعينولوجية املؤدية إىل االندماج     الدميقراطية على احللول التك   
 من ممثلني للحكومة،    الشبكةوتتكون  . املعوزة البلديات   يف على املشاريع املولدة للوظائف والدخل       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

وىف عامهـا األول،    . املـدين  كيان من كيانات اجملتمع      ٣٠٠وجامعات، وكيانات القطاع اخلاص، وما يقرب من        
دعم ) ٢( األنشطة مثل إعادة تدوير املخلفات واحلرف؛ ويفتطبيق املوارد ) ١: ( كأولوية هلايلي ما الشبكةاعتمدت 

البستنة العضوية للخضروات، واألفنية اخللفية املنتجة، والثروة احليوانية من املاعز، (نظم اإلنتاج املرتبطة بتجميع املياه 
يز املبادرات اجلماعية مثل تصنيع جوز الكاجو، وإنتاج الفاكهة البلدية، وتربية النحل غري الواخز؛              حتف) ٣(؛ و .)اخل
  ).اخلأساى، أنديروبا، وخنيل باباسو،  (الزراعيزراعة النباتات الطبية، وعمليات االستخالص ) ٤(و

 املصانع الصغرية جلوز الكاجو     يفومن بني هذه التكنولوجيات، جتدر اإلشارة إىل التكنولوجيا املستخدمة            - ٥٤٨
 هـذه   يفوىف املتوسط، يقدم العمل     .  يف املائة من إنتاج اجلوز     ٥٠ تسمح بزيادة قدرها     اليت،  الشرقي الشمال   يف

 التأكيد على مشاريع الطاقة املبنية وينبغي. ريال برازيلي ٤٥٠ باملزارع للعائالت املنتجة دخالً سنوياً إضافياً يقدر 
 واليات أالجواس وبرينامبوكو وسـيارا  يف -   الكتلة األحيائية واملوارد الشمسية واهلوائية     - تجددة  على املوارد امل  

 وزيادة دخل عائالهتم من رالفقوباهيا، حيث ساعدت هذه املشاريع العديد من اجملتمعات على انتشال أنفسهم من 
  .مثال احلد األدىن لألجورلحد األدىن لألجور إىل ما يقرب من ثالثة أمساو لأقل من مرتب واحد 

، ميكننا مالحظة جهود احلكومة الرامية إىل حتقيـق         العلمي االعتبار الطابع الشامل للتقدم      يفإذا وضعنا     - ٥٤٩
  .التكنولوجيالتقدم 

التابعة لوزارة االتصاالت االتصال الدائم     ) GESAC(خدمة احلكومة اإللكترونية لالهتمام باملواطن      توفر    - ٥٥٠
 إىل البنية التحتية    تفتقر اليت ال يعترب توفري اخلدمة فيها جمدياً من الناحية التجارية أو تلك             اليت املناطق   يفباإلنترنت  
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ويؤكد الربنامج على استخدام برامج .  جمتمع٣ ٢٠٠، ويقوم حالياً خبدمة ٢٠٠٢بدأ تقدمي الربنامج عام . املطلوبة
 يـساعدون  االجتماعيني الـذين     واملرشدين ٠٨٠٠قم اهلاتف    من خالل ر   التقيناحلاسوب اجملانية ويقدم الدعم     

  . حتضري مشاريعها، وتوفري التدريب إىل العوامل املضاعفة، والقيام بالصيانة الوقائيةيفاجملتمعات 

 من  خامساً- ٢٠٠املادة ( جماهلا احملدد يف والتكنولوجي العلميجيب على اخلدمة الصحية املوحدة تعزيز التقدم      - ٥٥١
، أسست وزارة الـصحة عـام       التكنولوجي ومن أجل ضمان إمكانية الوصول إىل أشكال التقدم          ).ور االحتادي الدست

  :  األساسـية  مهامهـا  بيـان    يلـي  الـيت ،  أمانة إلمدادات العلم والتكنولوجيا واإلمـدادات االسـتراتيجية        ٢٠٠٣
التنسيق بني مبـادرات    ) ٢( جمال الصحة؛ و   يف السياسة الوطنية املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا    صياغة وتنفيذ وتقييم    ) ١(

 جمال يف والتكنولوجي العلميوزارة الصحة ومبادرات املنظمات احلكومية وغري احلكومية من أجل ضمان حتقيق التقدم        
 ذلك منتجـات    يف، مبا   السياسات الوطنية املتعلقة باملساعدة الصيدالنية والدوائية     صياغة وتنفيذ وتقييم    ) ٣(الصحة؛ و 

ابتكار الطرق واآلليات لتقييم اجلـدوى      ) ٤(، وأدوية املناعة، واإلمدادات األخرى ذات الصلة؛ و       والتحصيناتدم،  ال
  إعـداد وتعزيـز وإجـراء وتقيـيم الدراسـات واملـشاريع؛            ) ٥( جمال الصحة؛ و   يفاالقتصادية والصحية لألنشطة    

  .لسوق من أجل حتسني السياسة الصحية الوطنية صياغة وتنفيذ املبادرات الرامية إىل تنظيم ايفاملشاركة ) ٦(و

الغرفـة  إنـشاء   ) ١: (يليومن بني التدابري املعتمدة لزيادة إمكانية الوصول إىل األدوية واإلمدادات األخرى ما               -٥٥٢
نشاء  تقوم بتنظيم السوق ووضع املعايري لتحديد األسعار وتعديلها، باإلضافة إىل إ           اليت،  )CMED (التنظيمية لسوق الدواء  

تقدمي مشروع قانون ) ٢( األسعار؛ ويف ال مربر هلا اليتمكتب أمني املظامل لتلقى شكاوى املستهلكني خبصوص التعديالت     
 املـصنع  إنشاء) ٣( هذا الصدد؛ ويف للبالد الذايت خبصوص إقامة مصنع ملنتجات الدم، لتحقيق االكتفاء     الوطينإىل اجمللس   

 بوالية أكرى إلمـداد برنـامج متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب               Xapuriلدية   ب يف الربازيلي لوسائل منع احلمل   
العقـاقري املـضادة    املعـين ب  فريق املفاوضات    يفاملشاركة  ) ٤(؛ و اجلنسياألمراض املنقولة عن طريق االتصال      )/اإليدز(

ملعامل الربازيليـة الرمسيـة     حتفيز حتديث ا  ) ٥(وىف املناقشات املتعلقة بتسجيل براءات االختراع؛ و       للفريوسات العكوسة 
، وسـبل الوصـول،   االجتمـاعي  االندماج فريقالتنسيق بني ) ٦(؛ و احلكوميوتوسيع طاقاهتا اإلنتاجية وترشيد اإلنتاج      

، PROFARMAاستحداث  ) ٧(؛ و  سلسلة اإلنتاج الصيدالنية   يف املنتدى املعىن بالقدرة التنافسية      يفواملشتريات احلكومية   
، وحتفيز البحث وحتفيز إعادة تنظيم ومتلك ودمج الشركات من أجـل ختفـيض              الدوائي لإلنتاج    خاص ائتماينوهو حد   

  . سلسلة اإلنتاج وزيادة إنتاج العقاقري الطبية ورفع جودهتايف التجاريالعجز 

) FIOCRUZ (أوزوالدو كروزركات القطاع اخلاص، قدمت مؤسسة  إىل شاملقدم االنتقائيباإلضافة إىل احلد   - ٥٥٣
 يف جماالت الصحة ومراقبة اجلودة، كما قدمت مـسامهة أساسـية       يف البحث واملعرفة واالتصاالت     يفامهة أساسية   مس

 Far-Manguinhosوجتدر اإلشارة إىل معمل شركة      . )٥٩( والعقاقري والكواشف وأدوات التشخيص    التحصيناتتصنيع  
، )٦٠( البلـد  يف يكنولوجيا الدوائية واإلنتاج الدوائ    األحباث والت  يف مرجع   ، وهو FIOCRUZل للمنتجات الدوائية التابع    

يقوم بإنتاج العقاقري األساسية املضادة للفريوسات العكوسة، والعقاقري األساسية املضادة الرتفاع ضغط الدم ومـرض               
ـ              ام السكرى، والعقاقري األساسية املضادة للطفيليات، واملضادات احليوية األساسية، واملنتجات األخرى الالزمـة لنظ

                                                      

)٥٩( http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htmsid=3 ،٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٢٨ :تاريخ زيارة املوقع. 

)٦٠( http://www.friocruz.br/historico.htm ،٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٢٨ :تاريخ زيارة املوقع. 
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ويـصاحب إنتـاج الـدواء    . ٢٠٠٨ مليار وحدة صيدالنية حبلول عام   ١٠ويهدف املعمل إىل إنتاج     . الصحة املوحد 
  . جلميع املعامل الرمسيةةاإلنتاجيمن أجل زيادة الطاقة   مليون ريال برازيلي١٨٢استثمار قدره 

انظـر  (وافز للبحث والتكنولوجيا    الربازيل ح  يفويقتضى الدستور االحتادي أن تتضمن السياسة الزراعية          - ٥٥٤
 وأحبـاث الثـروة     الزراعيث  ـاملشروع الربازيلي للبح  وم  ـويق). الدستور االحتادي  من   اًـ ثالث -  ١٨٧املادة  

 خمتلف أرجاء يف البحوثبإجراء   التابع لوزارة الزراعة والثروة احليوانية والتموين الربازيليةEMBRAPA -  احليوانية
، تضاعف حمصول   ١٩٧٣ومنذ تأسيس املشروع عام     . اصيل على املناطق األحيائية املختلفة    الدولة، مما يكيف احمل   

وقد أدى ذلك إىل زيادة إنتـاج       . أربع مرات .) اخلاألرز، والفول، والذرة الصفراء، والقمح، والقهوة،       (احلبوب  
 متوين اللنب وجلود احليوانـات،      ومضى. وإنتاجية الثروة احليوانية من األبقار واخلنازير واملاعز والغنم والدواجن        

ومنتجات اللحوم، واجلنب، والبيض على نفس املنوال، وكذلك متوين اخلضروات، والفاكهة، والزهور، واأللياف، 
 البحث يعود بالنفع على اجملتمع، عن طريق إتاحة إنتـاج           يف أن االستثمار    املشروعوقد أثبت   . وعطور الغابات 

  .)٦١( الغذائية واأللياف األقل مثناً واألكثر جودةجمموعة أكثر تنوعاً من املواد

باإلضافة إىل ذلك، يعهد الدستور االحتادي إىل احلكومة مبسؤولية حفظ األصـول الوراثيـة بالدولـة                  - ٥٥٥
 بيئة متوازنـة    يفواإلشراف على أحباث املواد الوراثية ومعاجلة هذه املواد من أجل ضمان اإلعمال الفعال للحق               

إطـاراً  ) ١٠٥/٢٠٠٥- ١١القانون   (يويضع قانون األمن البيولوج   ). ، ثانياً ١، الفقرة   ٢٢٥املادة  (يكولوجياً  إ
 تتضمن كائنات اليتفهو يضع معايري األمن وآليات لإلشراف على األنشطة : معيارياً مهماً يتصل باألصول الوراثية

 ويصلح اللجنة التقنية ي لألمن البيولوجالوطينيؤسس اجمللس ) ٢(حمورة وراثياً واملنتجات الثانوية هلذه الكائنات؛ و
  .البيولوجيينهض بأعباء سياسة وطنية لألمن ) ٣(؛ والبيولوجيالوطنية لألمن 

اإلشـراف علـى    البيولـوجي    اللجنة التقنية الوطنية لألمن      تتوىلوفيما يتعلق بالكائنات احملورة وراثياً،        - ٥٥٦
 واعتماد هذه البحوث، وكـذلك      اآلدميورة وراثياً املالئمة لالستهالك     البحوث املتعلقة بالنباتات واحليوانات احمل    

ومراعاةً لكون العالقات مع املستهلك تتطلب تـوفري        . اإلشراف واملوافقة على إنتاج هذه النباتات أو احليوانات       
 تـوفري   وباإلضـافة إىل  . املعلومات، جيب على وزارة العدل أن تتحقق من وضع بطاقات البضاعة على املنتجات            

                                                      

)٦١( http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades_centrais/acs/eventos/Embrapa33anos/ides_  
html/mostra_documento     تتـضمن املنتجـات واخلـدمات      . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨ ، مت الوصول إىل الصفحة يوم

هذه اخلدمة تقدم بيانات دقيقة لقياس االرتفاع يف أراضى الربازيل : مرتفعات الربازيل) ١: (يليا  مEmpraba لاألساسية 
الرصد اجلـوى   : أجروتيمبو) ٢( كان الوصول إليها متعذراً فيما مضى؛ و       اليتبأكملها، مبا يف ذلك احلوادث اجلغرافية       

س واألرصاد اجلوية الزراعية اخلاصة بالعديد من        يوفر للمستخدمني، عن طريق اإلنترنت، معلومات حول الطق        الزراعي
وباإلضافة إىل الظروف املناخية احلالية، يوفر النظام لألرصاد اجلوية الزراعية الوطنية ووزارة الزراعة . البلديات والواليات

بـث  ) ٣(؛ و ضـي لألرا الزراعيوالثروة احليوانية والتموين املعلومات األساسية املستخدمة يف حتديد أوجه االستعمال           
 وادياملوجه للشباب وعائالت املزارعني يف املنطقة شبه القاحلـة، وىف  ] دردشة ريفية [Prosa Rural اإلذاعيالربنامج 

Jequitinhonha     باستخدام لغة بسيطة سهلة الفهم، حول املسائل املتعلقة بتنمية األعمال           الغريب، وىف الشمال والوسط ،
 .Embrapaز على حبوث التجارية الزراعية، مع التركي
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 قائمة املكونات، جيب أن تتضمن بطاقات البضائع شعاراً موحداً لوزارة          يف الكائنات احملورة وراثياً     عناملعلومات  
  ).داخل مثلث أصفر" T"حرف (العدل 

، احليواين أو اآلدميوىف إبداء رأيها بشأن إطالق املنتجات احملورة وراثياً واملنتجات الثانوية هلا لالستهالك   - ٥٥٧
 من أجل اإلقالل إىل احلـد       مأمونة أم غري    مأمونة هذه املنتجات    ما إذا كانت   بتقييم   جلنة األمن البيولوجي  قوم  ت

 خمتلف اجملاالت بإجراء الدراسات، مع إيالء عنايـة         يفويقوم اخلرباء   . األدىن من أية خماطر هتدد صحة املستهلك      
 اآلدمينتجات احملورة وراثياً ومت اعتمادمها لالستهالك       وقد متت دراسة منتجني فقط من امل      . الغذائيخاصة باألمن   

فول الصويا املقاوم للجليفوسات وقطـن عـصية        : ، وهذين املنتجني مها   ٢٠٠٦ هيوني/حىت حلول شهر حزيران   
  .املقاوم للحشرات) BT(ثورينغينسيس 
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