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  مقدمة

، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
. ٢٠٠٨أبريل /نيسان١٨ إىل ٧ الفترة من ، بعقد دورته األوىل يف٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

وترأس وفد الربازيل   . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١وجرى االستعراض املتعلق بالربازيل يف اجللسة التاسعة املعقودة يف          
. سعادة السيد روجرييو سوّتيلي، األمني التنفيذي، األمانة اخلاصة لرئاسة اجلمهورية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان               

واعتمد الفريق العامل هذا التقرير .  الوارد أدناهاملرفق عضواً، انظر ١٦كيلة الوفد، املكون من    ولالطالع على تش  
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ املعقودة يف ١٣املتعلق بالربازيل يف جلسته 

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .غابون، وسويسرا، واململكة العربية السعودية:  االستعراض املتعلق بالربازيللتيسري

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بالربازيل٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/1/BRA/1) ١٥قدم وفقاً للفقرة املوطين التقرير ال  )أ(  

) ب(١٥أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة               جتميع للمعلومات     )ب(  
(A/HRC/WG.6/1/BRA/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/1/BRA/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

نيـا والربتغـال    وأُحيلت إىل الربازيل، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيرلندا وأملا              - ٤
  .وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل. وإيطاليا والدامنرك والسويد

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

قدم رئيس وفد الربازيل، سعادة السيد روجرييو ،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١يف اجللسة التاسعة املعقودة يف        - ٥
  . سوّتيلي، األمني التنفيذي، األمانة اخلاصة لرئاسة اجلمهورية املعنية حبقوق اإلنسان، التقرير الوطين

وذكَّر السيد سريجيو آبرو إيليما فلورنسيو، السفري، نائب ممثل الربازيل لدى مكتب األمم املتحـدة يف                  - ٦
مشاركة  يف االستعراض الدوري الشامل      بأن تشارك  الربازيل على نفسها طواعية      قطعتهاليت  جنيف، بالتعهدات ا  

االستعراض الدوري الشامل سـُيعزز مبـادئ العامليـة والالجتـزؤ           قال إنه واثق بأن      و ،بناءة ومتسمة بالشفافية  
  .م اجلديدالنظاهيكل أعرب السيد روجرييو سوّتيلي، رئيس الوفد، عن ثقته يف و. نتقائيةاوالال

 ١٨٧(وعدد سكاهنا   )  مليون كيلومتر مربع   ٨,٥أكثر من   (وأشار وفد الربازيل إىل كرب مساحة الربازيل          - ٧
  .يف معرض بيان التحديات اليت يواجهها تنفيذ السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسانوذلك ) مليون نسمة
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 مشاورات مع خمتلف اهليئـات وأتـاح        إعداد التقرير الوطين اقتضى إجراء    أن  وشدد وفد الربازيل على       - ٨
ويف هذا السياق، ُنظمت عدة .  بني الوزارات بشأن التحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف البلدلتبادل اآلراءالفرصة 

وأفضت هذه املشاورات إىل عقد جلسة استماع    . مشاورات شارك فيها ممثلون عن اجملتمع املدين واجملالس الوطنية        
  .يف التقرير الوطيناجلهات املعنية شيوخ االحتادي وأُدرجت املسامهات املقدمة من علنية يف جملس ال

، وإىل إدراج بصورة كاملةإعمال حقوق اإلنسان يف تقدم حتقيق درك احلاجة إىل قال الوفد إن الربازيل تو  - ٩
  .إعمال احلقوقالتشريع وحده ال يضمن أن ، وإن كانت تعترف باالشتراعيةحقوق اإلنسان يف مجيع الصكوك 

زار بعض  قد  اإلجراءات اخلاصة، و  يف إطار   واليات  املكلفني ب وقد وجَّهت الربازيل دعوة دائمة إىل مجيع          - ١٠
  .كما أقامت الربازيل عالقة وثيقة مع آليات هيئات املعاهدات. الربازيل يف السنوات األخريةهؤالء 

مية االجتماعية اليت شهدها البلد يف ظل إدارة الرئيس لوال   لنمو االقتصادي واالستقرار والتن   ألحوال ا وقد كان     - ١١
 ،عائليةعالوات الال االجتماعية، ومنها برنامج ه براجمعربوحقق البلد، . اسم يف تعزيز احلوار مع اجملتمع املدينحدور 

)Bolsa Familia(لفقر املدقع مبقدار  نسبة ااملتمثل يف خفض ،، اهلدف األول من األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية
 ١٦ يف املائة إىل ٢٨، من ٢٠٠٥ و١٩٩٠ُخفِّضت نسبة الفقر املدقع، بني عامي فقد . ٢٠١٥النصف حبلول عام 

 ماليني برازيلي خط ١٠ املطلقة، جتاوز قرابة امـباألرقو.  يف املائة٣٨ يف املائة إىل ٥٢ ونسبة الفقر من ،يف املائة
  فرد مليون٤٥ويستفيد حىت اآلن زهاء . لـ يف الدخوارقـالف أيضاً من دَّوُح. ٢٠٠٥ و٢٠٠٣الفقر بني عامي 

  .عائليةعالوات الال من برنامج -  أي ربع السكان - 

 صادف الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان  ٢٠٠٨وشددت الربازيل على أن عام        - ١٢
للذين يشكل كالمها جزءاً من كفاح البلد املستمر ضد التمييز والذكرى السنوية العشرين بعد املائة إلبطال الرق، ا

سنة على سيادة القانون، بوصفها     ٢٠أكتوبر من هذا العام مبرور      /وستحتفل الربازيل يف تشرين األول    . والعنصرية
  . األساس لتوطيد الثقافة القائمة على املواطنية الدميقراطية وغلبة حقوق اإلنسان

 من االستغالل، منها السخرة واالستغالل اجلنسي، مبا        ةكثريأشكاالً  ال يواجه العنف و   على أن البلد ما ز      - ١٣
بالفعل، يف إطار القانون التشريعي املتعلق باألطفال       قد ُوضعت   و. يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني     

ضايا بالنظر إىل أن األطفال طط عمل ملعاجلة هذه القخ )Estatuto da Crianca e do Adolescente(واملراهقني 
  . حد األهداف ذات األولوية للحكومةيشكلون أواملراهقني 

 ثليـات د هذا العام مؤمتر وطين بشأن حقوق اإلنسان ومـؤمتر بـشأن امل            ـنه سُيعق إ وفد الربازيل    قالو  - ١٤
  غـري  املنظمـات عدد كـبري مـن  شارك فيهما  يومغايري اهلوية اجلنسية، وس   ومزدوجي امليول اجلنسية    واملثليني  
ر العاملي الثالث املعين مبكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال           ـل أيضاً املؤمت  ـوستستضيف الربازي . احلكومية

 للتحضري ملـؤمتر  ٢٠٠٨ بلداً، كما ستستضيف املؤمتر اإلقليمي لعام ١٣٠واملراهقني، الذي ُيتوقع أن يشارك فيه       
 جملـساً للجمهوريـة     ٣٥ حالياً    أنه يوجد يف الربازيل    يالربازيلوأضاف الوفد    .٢٠٠٩ديربان االستعراضي لعام    

  .شاركة اجتماعيةمب
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  أيضاً بالتحديات اليت ما زالت     تسلّموذكرت الربازيل أهنا ُتدرك التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان ولكنها              - ١٥
ممارسة غري مقبولة ولكنها    عد  الذي ي وشددت على ضرورة تسريع العمل املتعلق مبكافحة التعذيب،         . أمامهاقائمة  

وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء . لدستورسقط بالتقادم وذلك وفقاً ملا ينص عليه اجرمية ال تهي ما زالت قائمة، و
التقارير اليت تتحدث عن ممارسة التعذيب على املستوى الدويل يف التحقيقات اليت ُتجرى بشأن اإلرهاب، وأشارت 

  . املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلدمحاية إىل ضرورة حتسني نظام 

يف سياق الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي، وضع أهداف طوعيـة حلقـوق              ،اقترحت الربازيل و  - ١٦
 وقال الوفد إن الربازيـل      .اإلنسان نابعة من مبادرة للدول األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب           

  .نشر الفكرة األساسية حلقوق اإلنسان ومواد اإلعالن العاملي يف حقوق السكان الربازيلينيملتزمة ب

 على الدور   )وزارة التنمية االجتماعية ومكافحة الفقر    لاألمانة التنفيذية   (شددت السيدة روزلني روشا     و  - ١٧
الربازيل قد أنشأت الوزارة اليت ي يف احلد من الفقر املدقع، وقالت إن ـان االجتماعـ الضمهـؤدياحملوري الذي ي

القـانون  " إىل وضـع  )Fome Zero(لى اجلوع عـ، أفضت خطة القضاء ٢٠٠٣ويف عام . قيادهتاي ـهتتوىل 
 وبرنامج بشأن توريـد األغذيـة       ٢٠٠٦الوطين يف عام    الكونغرس  ذي أقره   ـ ال "العضوي بشأن األمن الغذائي   

)Programa de Aquisicao de Alimentos(.  

 يف  ٢٨ فجوة الالمساواة إىل نسبة      ص عن تقلي  Beneficioوبرنامج  العائلية  عالوات  القد أسفرت خطة    و  - ١٨
زيادة  كسر حلقة الفقر و    بغيةلتعليم والصحة   اعلى توفري ِمنح نقدية وفرص      العائلية  عالوات  الوتقوم خطة   . املائة

  . أسرة١٠٠ ٠٠٠ مبا يف ذلك  مليون شخص،١١استفاد من هذا الربنامج قد و.  األسر الفقريةإمكانات

وأشار السيد بيدرو أبراموفاي، وكيل أمني وزارة العدل للشؤون التشريعية، إىل العنف بوصفه قضية مثرية   - ١٩
 ٤٢٠ ٠٠٠نه يوجد حالياً أكثر من إ جرمية قتل يف العام املاضي و٤٠ ٠٠٠ر من ـدث أكثـنه حقال إو. للقلق

معدل  وتناقص   ٢٠٠٣ يف املائة منذ عام      ٢٠عدد جرائم القتل بنسبة     شخص يف السجون على الرغم من اخنفاض        
 اً وطنيـاً لألمـن العـام      ل برناجم ـت الربازي ـويف هذا الصدد، أطلق   . ٢٠٠٧ منذ عام    زالء السجون ـن زيادة

Programa Nacional de Seguranca Publica com Cidadania).( بغية  وأنشئ تسعون سجناً للشباب والنساء
 الشرطة ذوي الدخل املنخفض شريطة أفرادكما سُتقدَّم منحة دراسية إىل . تعليم وإعادة الدمج االجتماعيتوفري ال

وسُتنفَّذ يف أخطر املناطق يف البلد برامج اجتماعية تقترن بربامج . أن خيضعوا لدورة تدريب يف جمال حقوق اإلنسان
  .لتسوية الرتاعات بالطرق السلمية

الربازيـل  لدى  إىل أن    ، واإلصالح الزراعي  عمرانهاشبارت، رئيس املعهد الوطين لل    وأشار السيد رولف      - ٢٠
وهتدف . احتياطيات كبرية من املياه والطاقة وموارد التنوع األحيائي توفر هلا فرصاً واسعة لتعزيز التنمية املستدامة

ف الناشئ عن املنازعـات املتعلقـة       محاية البيئة ووضع حد للعن    بغية  هذه التدابري إىل إقامة مناذج زراعية جديدة        
 كما أشـار إىل     .باألراضي، وال سيما األراضي العامة للسكان األصليني والسكان املنحدرين من أصول أفريقية           

  .٢٠٠٨ أسرة إىل الربنامج الوطين لإلصالح الزراعي يف عام ١٠٠ ٠٠٠هدف احلكومة الربازيلية املتمثل يف إضافة 
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األمانة اخلاصة لرئاسة اجلمهورية املعنية     (اجلنسانية، ذكرت السيدة آنا بوال غونكالفس       وفيما يتعلق بالقضايا      - ٢١
 ملساعدة الرئيس بشأن ُمنحت مركزاً وزارياً و٢٠٠٣ أن األمانة اخلاصة للنهوض باملرأة أنشئت يف عام )بسياسات املرأة

دى القضايا املركزية اليت حتظى باهتمام األمانة وإن إن العنف ضد املرأة يشكل إحقائلة وأضافت . القضايا املتعلقة باملرأة
إجراءات األمانة تتركز على تعزيز شبكة املساعدة املقدمة إىل املرأة يف جماالت تشمل التدريب والتشجيع على وضـع                  

ئت  أنش،(Maria da Penha Law)ونتيجة للقانون املتعلق بالعنف ضد املرأة . تشريعات جديدة، واإلجراءات القضائية
  . حمكمة متخصصة يف قضايا العنف املرتيل، وهي تعمل حاليا٤٩ًحىت اآلن 

 بيان الربازيـل    )األمانة اخلاصة للرئاسة املعنية بتعزيز املساواة العرقية      (واختتمت السيدة مارسيا كناريو       - ٢٢
الراسخ الربازيل  عن التزام  بالتمييز، ولكنها أعربت أيضاًةطويللفترة اتّسم الربازيل  تاريخ نأ فاعترفت بستهاليلاال
وهلذه الغاية، اعتمدت الربازيل عدداً من التدابري السياسية واإلداريـة والتـشريعية         . اإلجحافهذا  القضاء على   ب

وقد أنشئت أمانة خاصة لتعزيز فرص حصول كل     . تكافؤ الفرص واحلصول على السلع العمومية     ولتعزيز املساواة   
بالنظر إىل أن الربازيل ملتزمة وذلك ى التعليم واخلدمات الصحية والعمل واألراضي، اجلماعات اإلثنية والعرقية عل

  . أسفر عنها مؤمتر ديربانيتبالنتائج ال

وسلَّم الوفد الربازيلي، أثناء العرض الذي قدمه، باحلاجة إىل إدراج حقوق اإلنسان يف مجيع الـصكوك                  - ٢٣
. مبكافحة التعذيب وحتسني نظام محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان         وإىل تسريع عمل الربازيل املتعلق       االشتراعية

ويف هذا الصدد، سـتعقد     . وذكر أيضاً أن األطفال واملراهقني هم من بني األهداف اليت حتظى باألولوية لدى احلكومة             
 اختاذ تدابري هتدف إىل إقامـة       وأيَّد. الربازيل املؤمتر العاملي الثالث املعين مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني         

  . اإلجحاف املتمثل يف التمييزالقضاء علىويف اخلتام، أكدت الربازيل من جديد التزامها الراسخ ب. مناذج زراعية جديدة

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 من التزام وماالربازيل ا أبدته ود مب، رحَّب عدد من الوفعرض التقريرخالل احلوار التفاعلي الذي أعقب و  - ٢٤
عرضها وتقريرها الوطين وللنهج الذي اعتمدتـه     اليت اتصف هبا    لجودة  لكما أشيد بالربازيل    . حققته من إجنازات  
وأثىن العديد من الوفود علـى اعتـراف    .  على املشاركة واالنفتاح   هو هنج قائم  التقرير، و هذا  فيما يتعلق بإعداد    
  .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي٤٤وأدىل .  والقضايا اليت ال تزال قائمةالربازيل بالتحديات

التمييز ضد املرأة ألسباب تتعلق بسنها وأصلها الريفي واإلثين، سألت سلوفينيا عن            ممارسة  وحول قضية     - ٢٥
للنساء اللـوايت يـتلقني   اخلطوات العملية اليت اختذهتا احلكومة لوقف أشكال التمييز هذه ولزيادة العدد املنخفض  

ُحرموا من احلرية، الذين احملرومني كما استفسرت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة خلفض عدد املراهقني . معاشات
وطلبـت  .  مؤشر مقلق للغايـة ذا وه،٢٠٠٦ و١٩٩٦ يف املائة بني عامي    ٣٢٥عددهم ازداد بنسبة    إذ يقال إن    

ن التقدم احملرز بشأن القضايا اجلنسانية وأوصت بإدماج املنظور اجلنـساين           سلوفينيا أن تقدم الربازيل معلومات ع     
  .بصورة كاملة يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل

وأشارت باهتمام بالغ . وقالت كولومبيا إهنا تعترب املساواة بني اجلنسني إحدى أولويات السياسات العامة    - ٢٦
وطلبت املزيد من التفاصيل عن العوامل اليت ميكن        . ف املرتيل والعنف ضد املرأة    إىل جتربة الربازيل يف مكافحة العن     
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وذكر الوفد أن كولومبيا تؤيد االستعراض الـدوري        . أن تساعد على تنفيذ امليثاق الوطين ملكافحة العنف املرتيل        
 وقال إن جه نفس القضاياالشامل بوصفه فرصة لتبادل أفضل املمارسات وتسهيل التعاون األفقي بني الدول اليت توا

  .مثاالً ممتازاً يف هذا الصدديشكل الربازيل لالستعراض الدوري الشامل استعداد 

 ،واعترفت الصني باخلطوات الكبرية اليت خطتها الربازيل للحد من الفقر ومعاجلة املسائل املتعلقة بتنظيم األسرة   - ٢٧
ت الصني أن يستمر هذا التقدم وطلبت معلومات عـن النظـام            ومتن.  والتمييز العنصري  ، والصحة ، والغذاء ،والتعليم

  .  وعن اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسنيهذا النظامعن طريقة عمل استفسرت على وجه اخلصوص الصحي املوحد، و

.  ونوَّهت باعتماد برنامج وطين حلقـوق اإلنـسان        ٢٠٠٥ورحَّبت أذربيجان بالتعديل الدستوري لعام        - ٢٨
رها الشتراك اجملتمع املدين يف تلك العملية وللممارسة اجليدة املتمثلة يف تنظيم اجملالس الوطنيـة               وأعربت عن تقدي  
القضاء على اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة من أجل ضمان حقوق املرأة وبت أذربيجان دشاكما أ. حلقوق اإلنسان

التوضيحات حول مـدى    املزيد من   تقدمي  يل  وطلب الوفد من الرباز   . الالمساواة بني اجلنسني وعلى العنف املرتيل     
. من عقبات خالل إنشائها   الربازيل  فعالية إنشاء األمانات اخلاصة يف خمتلف ميادين حقوق اإلنسان وعما واجهته            

. كما استفسرت أذربيجان عن اخلطوات اليت ستتخذها الربازيل للتعجيل بالتقليل من عدم املساواة بني اجلنـسني              
طلبت تقدمي فاإلجراءات اخلاصة، املكلفني بواليات يف إطار  ع التقدير إىل تفاعل الربازيل مع        أذربيجان م  أشارتو

  .قضاء اجلنائيظم الإصالحات ُنمدى أمهية املزيد من املعلومات عن 

وفيمـا  . ورحبت بريو بقيام الربازيل بسن بعض من أكثر قوانني محاية حقوق اإلنسان تقدمية يف املنطقة                - ٢٩
احلقيقة، طلبت أيضاً معلومات عن اللجنة اخلاصة املعنية باألشخاص املتـوفني           يف معرفة   ق يف التذكر و   يتعلق باحل 
تستخدم لتحديد هوية األفراد املسؤولني     اليت مت التوصل إليها     وعما إذا كانت النتائج     ألسباب سياسية   واملختفني  

ـ  حصول املواطنني على املعلومات العم  وأكدت بريو من جديد أمهية    . قاضاهتمملعن انتهاك حقوق اإلنسان و     ة ومي
  .لقانون املتعلق هبذا اجملاللوأوصت بأن تبذل الربازيل قصارى جهدها لضمان اعتماد الكونغرس 

 مبادرة ذات آثار بعيـدة      بوصفهاوأشارت اهلند إىل مبادرة إنشاء نظام وطين ملؤشرات حقوق اإلنسان             - ٣٠
معرفة الوضع احلايل هلذا االقتراح وما إذا كان قالت اهلند إهنا تود  ، الصددويف هذا. املدى تتجاوز املستوى الوطين

 وما إذا كانت ،قد مت تنفيذ أي مشروع منوذجي يستهدف جماالت حمددة مشمولة بالربنامج الوطين حلقوق اإلنسان
ـ      حاطتكما أ . اجملالس الوطنية حلقوق اإلنسان ستستخدم تلك املؤشرات       ام بالتعـديل    اهلند علماً مـع االهتم

  . وأعربت عن اهتمامها مبعرفة احلاالت اليت طُبق فيها هذا التعديل٢٠٠٥الدستوري لعام 

. ونوَّهت ماليزيا بإجنازات الربازيل يف جمايل الصحة واحلد من الفقر، مبا يف ذلك التزامها مبكافحة اإليدز                 - ٣١
مراض الوبائية وسألت عما حققته من إجنازات        مكافحة األ   جمال وطلبت أن تقدم الربازيل تفاصيل عن جتربتها يف       

كما طلبت  . يف جمال التعليم، وخباصة فيما يتعلق بضمان التعليم لشرائح السكان الذين يعيشون يف املناطق النائية              
  . ماليزيا معلومات عن التقدم احملرز بشأن حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني يف املناصب التشريعية والتنفيذية

 مناقشة هتدف إىل ٢٠٠٧ األمانات اخلاصة الثالث وعلى استهالهلا منذ عام ءوهنأت غانا الربازيل على إنشا  - ٣٢
 وشّددت على أن الصراحة اليت اعترفت هبا احلكومة بنقـاط الـضعف       . إنشاء نظام وطين ملؤشرات حقوق اإلنسان     
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ـ  وتوزيع الدخل والفرص املتاحـة       ل اجلنسانية سائمساواة يف البلد، وخباصة يف اجملاالت املتعلقة بامل       الالوأوجه   كان سلل
وأوصت غانا بأن تقدَّم إىل احلكومة      .  األقليات، تستحق أيضاً درجة أكرب من الثناء       سائرملنحدرين من أصول أفريقية و    ا

ـ   الربازيلية  طة  اخلوفيما يتعلق باحلق يف التعليم وب     . التحدياتعاجلة هذه   مساعدة مل  ر التعليم ضـمن إطـا    للنـهوض ب
 بني اجلماعات الضعيفة، سألت غانا عما إذا كانت اخلطة أو غريها            الفوارقاستراتيجيات التنمية اهلادفة إىل التقليل من       
بأن تواصـل   إهنا تود أو توصي     يف اخلتام   وقالت غانا   . عنف الشباب مشكلة  من االستراتيجيات تتضمن برامج ملعاجلة      

  . سألة إساءة استعمال السلطة واالستخدام املفرط للقوةملحل إجياد لزراعية وبا األراضي حلكومة االلتزام بربنامج إصالحا

 الذي يعد برناجمـاً     ،وطلبت كوبا أن تقدم الربازيل معلومات وتفاصيل عن برنامج القضاء على اجلوع             - ٣٣
  . ابتكارياً حلقوق اإلنسان يرمي إىل إعمال احلق يف الغذاء

، باملنهجية املستخدمة يف إعداد التقرير الوطين وباالعتراف بالصعوبات         ورحَّبت باكستان، يف مجلة أمور      - ٣٤
وسـألت  . والتحديات املتعلقة مبمارسة العنف ضد املرأة، والالمساواة العرقية، وإصالح األراضي، واألقليـات           

  .الربازيل عن أسباب عدم التنفيذ وعن اخلطوات اليت تعتزم اختاذها ملعاجلة هذه املسألة

ت هولندا عن تقديرها ملبادرة الربازيل الرامية إىل إخضاع التجاوزات اخلطرية املتعلقـة حبقـوق               وأعرب  - ٣٥
وأشارت هولنـدا إىل    .  عن التقدم الذي حققته املبادرة     ّدثةحممعلومات  اإلنسان للقانون االحتادي وطلبت تقدمي      

واستفسرت عن . القضاء على التعذيب جمالالتقرير الوطين وأكدت من جديد التحديات اليت تواجهها الربازيل يف 
نظر وإذا كان سُي. يف وضع برنامج حلماية الشهودكان قد ُنظر  يف هذا الصدد وعما إذا تالتدابري العملية اليت اختذ

واقترحت أن  .  بالتقدم الذي حيرزه هذا الربنامج     أن ُتبلَّغ بالفعل يف وضع برنامج من هذا القبيل، فإن هولندا تود           
املبادرة اهلادفة إىل إخضاع التجاوزات اخلطرية املتعلقة حبقوق اإلنسان         بتنفيذ  زيل يف أقرب وقت ممكن       الربا قومت

  .، إذا كانت مل تفعل ذلك بعدللقانون االحتادي

إنشاء األمانات اخلاصة الثالث املعنية حبقوق اإلنسان وقضايا املرأة واملساواة          بت مجهورية كوريا    أشادو  - ٣٦
ت النظر أكثر من    لفتتوالحظت أن عدداً من املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان قد           . ٢٠٠٣ة يف عام    رقيالع

ولذا . مرة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان للشعوب األصلية، وانعدام األمن العام وسوء أحوال االحتجاز يف الربازيل
  . قضاياهذه التنظر مبزيد من التمعن يف تتوقع مجهورية كوريا من الربازيل أن 

فيما الفضلى وطلبت اجلمهورية العربية السورية أن تتقاسم الربازيل مع الدول األخرى خرباهتا وممارساهتا   - ٣٧
  . كافحة اجلوع والفقرمليتعلق بتنفيذ برناجمها الوطين 

ونوَّهـت  . ١٩٨٨وضع دستور   أن  ورحبت فرنسا بتعزيز اآلليات القانونية حلماية حقوق اإلنسان منذ            - ٣٨
 على الرغم من الصعوبات الباقية يف املدن الكبرية ويف أفقـر            ،ضاً بالتقدم الكبري احملرز فيما يتعلق حبقوق الطفل       أي

خفض يستهدف  تعديل دستوري اليت تدعو إىل إجراءاملقترحات الربملانية لفتت النظر إىل غري أن فرنسا . الواليات
الـيت تتخـذها    أحاطت علماً بـاإلجراءات      الوطين للربازيل ف   وأشارت فرنسا إىل التقرير   . سن املسؤولية اجلنائية  

ويف هذا الصدد، تود فرنـسا      . قاومة الضغط االجتماعي الذي يدعو إىل إجراء إصالح من هذا القبيل          ملاحلكومة  
  .املناقشاتا ستؤول إليه معرفة م
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كمـا   تتطلب إرادة سياسية     وسلَّمت النرويج بأن بناء جمتمع دميقراطي يقوم على احلقوق هو عملية معقدة             - ٣٩
احلكومة ملكافحة عمـل    اليت تبذهلا   هود  اجل وأشارت بوجه خاص، كمثال على أفضل املمارسات، إىل          .تتطلب وقتاً 

 يف معاجلة القضايا املتعلقة بامليول اجلنسية        للربازيل الدور الرائد األطفال، وإنشاء وزارة ملكافحة التمييز العنصري، و      
هما علـى   ْنفيما يتعلق حبرييت الرأي والتعبري، قالت النرويج إنه يبدو أن اهليئات التشريعية مل تص             و. واهلوية اجلنسانية 

صاحبة املـصلحة   اجلهات  وأشارت النرويج إىل تقرير     . النحو املناسب، على الرغم من احلماية اليت يوفرها الدستور        
والحظت النـرويج أن    . ة وسائط اإلعالم  فالحظت كذلك أن التقرير يتحدث عن انعدام التعددية وعن تركز ملكي          

هناك اآلالف من اإلذاعات احمللية اليت تنتظر أن ُتمنح رخصة للبث وأن الصحفيني الذين جيرون حتقيقات صـحفية                  
. حول الفساد أو التصرفات غري القانونية الصادرة عن السلطات العامة يتعرضون للتهديـدات ولالعتـداء البـدين           

علومات، سألت النرويج عن التدابري اليت اختذهتا أو ستتخذها احلكومة لوضع إطار قانوين وفقـاً             واستناداً إىل هذه امل   
للمعايري الدولية من أجل معاجلة مسألة تركز ملكية وسائط اإلعالم، والتعجيل مبنح رخـص لإلذاعـات احملليـة،                  

  . اإلعالمالعنف ضد العاملني يف وسائط ممارسة والتحقيق على النحو الواجب يف حاالت 

 ١١٤٠  رقم ، أشارت الربازيل إىل القانون     ومعرفة احلقيقة  ورداً على سؤال بريو املتعلق باحلق يف التذكر         - ٤٠
أُنشئت مبوجب هـذا    قد  و. كتاتوريةي املتعلق مبحاسبة املسؤولني عن الوفيات اليت حدثت يف ظل الد          ١٩٩٥لعام  

ألسباب سياسية  اليت حدثت   دراسة حاالت الوفيات    بغية  اسية  سيألسباب  القانون اللجنة املعنية حباالت االختفاء      
، ٢٠٠٧ويف عام   .  حالة ٣٣٩ حالة من أصل     ٣٢١ يف   ُدفعت تعويضات ومنذ ذلك احلني،    . كتاتوريةييف ظل الد  

 مبسؤولية الدولة   أصدرت أمانة خاصة تقريراً يلخص األحداث اليت وقعت يف كل حالة من تلك احلاالت، معترفةً              
 أيضاً، أنشأت األمانة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنيـة           ٢٠٠٧ويف عام   . الختفاء تلك عن حاالت ا  

حتديد هوية األشخاص الذين اختفوا ومل من أجل سياسية مصرفاً للحمض النووي الرييب ألسباب حباالت االختفاء 
 بالنظر إىل ،ة مكان احملفوظات والوصول إليهاوالتحديات الرئيسية اليت تواجهها اللجنة هي معرف. أبداًيهم يعثر عل

 وسلّط وفد الربازيل الضوء     .كتاتورية قد ُنقلت إىل احملفوظات الوطنية     يأن مجيع احملفوظات اليت تعود إىل فترة الد       
التوصل إىل مزيد من املعلومات عن األماكن اليت توجد فيها جثث األشخاص            ) أ: (على حتّديني بالغي األمهية مها    

متكني اجلمهور من االطالع على احملفوظات اليت تعود إىل         ) ب(كتاتورية العسكرية؛   ين اختفوا خالل عهد الد    الذي
 إىل احملفوظات الوطنية من أجل ٢٠٠٥وأضافت الربازيل أن مجيع احملفوظات قد نقلت يف عام      . كتاتوريةيفترة الد 

  .التصدي للتحدي الثاين

ضد النـساء   عنف  أنه ال يزال ميارس     على  وفينيا و أذربيجان وكولومبيا     وقالت الربازيل إهنا تتفق مع سل       - ٤١
 وضع خطتني وطنيتني بالتعاون مع اجملتمع املدين للحد من الالمساواة وإدماج القضايا      قد جرى بيد أنه   . واألطفال

نف داخل األسـرة    تعديل تشريعها املتعلق مبمارسة الع    على  الربازيل أيضاً   عمل  وت. امةاجلنسانية يف السياسات الع   
وأشارت الربازيل إىل أهنا تقوم باختاذ تدابري شاملة بالتعاون مع حكومات الواليـات ومـع               . والعنف ضد املرأة  

وتشمل هذه املبادرة اجلديدة أربعة جمـاالت،       . البلديات لوضع مؤشرات حيثما تقع حوادث عنف داخل األسرة        
  .منها االستغالل اجلنسي واحلقوق اإلجنابية

رداً على أذربيجان ومجهورية كوريا والنرويج فيما يتعلق بالشؤون القانون واجلزائية، قالت الربازيل إهنا و  - ٤٢
إال أنه مت خفض الزيادة يف . شهدت زيادة كبرية يف عدد نزالء السجون      قد  ن الربازيل   أتتفق مع هذه البلدان على      
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وأُقِّر أيضاً . ٢٠٠٧أن اإلجراءات اجلنائية يف عام عدد نزالء السجون مبقدار النصف عقب اعتماد قانون جديد بش
  .توفري ضمانات للدفاعللتأكد من هذا العام إصالح جديد 

إن احلكومة الربازيلية تعتقد أنه لن يتم إقرار الوفد  لعلق باملسؤولية اجلنائية، قاتورداً على سؤال فرنسا امل  - ٤٣
 اهلادفة إىل تنفيذ برنامج     ٢٠٠٦أشارت الربازيل إىل خطتها لعام       ،وفيما يتعلق بالتعذيب  . أو اعتماد هذا االقتراح   

 األمانة اخلاصة حلقـوق     وقد أنشئت أيضاً جلنة وطنية معنية بالتعذيب، مبشاركة       . يشمل عدداً كبرياً من الواليات    
مناهضة كما اعتمد الكونغرس الربوتوكول االختياري التفاقية . وزارة اخلارجية ومنظمات غري حكوميةاإلنسان و
 وأشار الوفد الربازيلي أيضاً إىل التحدي املتمثل يف إنشاء آلية الوقاية الوطنية مبا يتوافق مع الربوتوكول                 .التعذيب

  .االختياري

، شـدَّدت   على اجلوع ورداً على الصني وكوبا واجلمهورية العربية السورية فيما يتعلق بربنامج القضاء              - ٤٤
تشمل الواليات والبلديات واجملتمع املدين، والوزارات على نطاق ُتنتهج ثل سياسة الربازيل على أن هذا الربنامج مي

ظم خمتلفة وإشـراك    وتشمل مبادرات مكافحة اجلوع إنشاء نُ     . يةغذأل مت إنشاء أمانة خاصة بشأن ا       قد وعلى أنه 
اإلشارة إىل النظـام    وب.  مدرسي، فضالً عن برنامج لتوريد األغذية للسكان األصليني        غذائيطفال يف برنامج    األ

 يف املائة من سكان الربازيل وأن هذه اخلـدمات      ٧٠الربنامج وصلت إىل    هذا   إن خدمات    تالصحي املوحد، قال  
 مليـون حالـة إيـداع يف        ١١,٣ مليون لقاح ومليوين إجراء عالجي خارج املستـشفى، و         ١٣٠تشمل توزيع   

واعترفت بـالفجوة   .  هذا القطاع يتطلب استثمارات    إىل أن احلالة حرجة وأن    أشارت   الربازيل   إال أن . املستشفى
  .القائمة بني حصول اجلميع على الرعاية الصحية والوضع الفعلي للرعاية الصحية

إنه مت وضع برنـامج     الربازيل   تاإليدز، قال /ورداً على ماليزيا بشأن مسألة فريوس نقص املناعة البشرية          - ٤٥
جنح ر من دوالرات الواليات املتحدة يف السنة، وأن هذا الربنامج            مليون دوال  ٨٠٠ُخصصت له ميزانية تبلغ حنو      

ويف . النظامهذا  ضرورة إضفاء قدر أكرب من املرونة على ت علىوشدَّد.  مريض١٨٤ ٠٠٠يف توفري العالج لنحو 
يد املرضى  وزيادة تز لتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة        امل، اسُتعني بأحكام االتفاق     ٢٠٠٧عام  

  . احملتاجني باألدوية

 املعهد الوطين   نللمؤشرات االجتماعية، وإىل أ   إنشاء نظام وطين    اخلاص ب وأشارت الربازيل إىل مشروعها       - ٤٦
  .لإلحصاء واجلغرافيا جيري حبوثاً سوف متكِّن األخصائيني من توفري مؤشرات بشأن املسائل االجتماعية

هجها فيما يتعلق باملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق    عرفة آراء الربازيل ونُ   مبوأعربت أستراليا عن اهتمامها       - ٤٧
ذه املؤسسات، وسألت عما إذا كانت الربازيل ختطط إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق        هلدعم  من  اإلنسان وما توفره    

  .اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

ة بتحديد جمموعة من األهداف الطوعية يف ووجهت اجلزائر ثناًء خاصاً إىل السفري فلورنسيو ملبادرته املتعلق  - ٤٨
وأشارت أيضاً إىل أن التقرير الوطين يبني جناح الربازيل يف خفض نسبة الفقر املدقع مبقدار . ميدان حقوق اإلنسان

وشددت اجلزائر أيضاً على أن التقرير يصف جهود الربازيل الرامية إىل إعمـال             . النصف يف إطار أهداف األلفية    
ويف هذا الـصدد،    . ٢٠٠٦اء، وخباصة من خالل اعتماد القانون العضوي بشأن األمن الغذائي لعام            احلق يف الغذ  
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 يف وقالت اجلزائر.  الربازيل فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانونختذهتاطلبت اجلزائر معلومات عن التدابري امللموسة اليت ا
الربازيل يف استحداث أنواع من الوقود احليوي ضطلع به إهنا تود أن تشيد بوجه خاص بالدور الرائد الذي تاخلتام 

 الربازيل مموأوصت اجلزائر بأن تع. تقوم على منتجات زراعية غري صاحلة لألكل، وال سيما عجينة قصب السكر      
  . هذه التجربة وأن تصون احلق يف الغذاء

 عن ارتكاب الشرطة العسكرية واملدنية      وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل التقارير العديدة اليت تتحدث          - ٤٩
، فسألت عن اخلطوات اليت اختذهتا الربازيل ملالحقة األفراد املـسؤولني            القضاء نطاقخارج  التابعة للدولة عمليات قتل     

ات كما سألت عن التدابري اليت اختذهتا الربازيل ملعاجلة االدعاء . يف املستقبل ها  حدوثدون   احليلولةعن مثل هذه اجلرائم و    
  .  ولتحسني األوضاع يف السجون،النظامني اجلزائيني لألحداث والبالغنيإطار مارسة التعذيب يف مب املتعلقة

جهود للحد من الفقر ومن الفجوة يف الدخل، كما رحب          مبا تبذله الربازيل من     ورحب االحتاد الروسي      - ٥٠
ويرى االحتاد الروسـي أن منـع       . الًمن العام مث  انتهاكات حقوق اإلنسان، يف ميدان األ     منع  بالتدابري اهلادفة إىل    

جيب هي أمور   القضاء،   نطاقالتمييز العنصري، وحظر التعذيب، وتوفري األمن العام، ومنع عمليات القتل خارج            
وطلب املزيد من التفاصيل عن تدابري التنفيذ العملية للحد من العنـف يف املـدن    . أن تظل من أولويات احلكومة    

  .القضاء نطاقاالت القتل خارج والتحقيق يف ح

 التعليم والغذاء والصحة    الت تعترف بالتقدم الكبري الذي أحرزته الربازيل يف جما        إذوقالت السنغال إهنا،      - ٥١
ومكافحة الفقر املدقع، تشدد على ضرورة أن تظل الربازيل توفر ملواطنيها املنحدرين من أصول أفريقيـة نفـس                  

وطلبت السنغال معلومات . طنيها من أجل إدماجهم بصورة كاملة يف اجملتمع الربازيلي مواباقيالفرص اليت توفرها ل
 إحصاءات حديثة يف بعـض اجملـاالت املتـصلة          عدم توفر مفصلة عن احللول املتصورة للمشكالت الناشئة عن        

  . بانتهاكات حقوق اإلنسان

وفيمـا  . الستعراضلعملية ا زاً يعطي مضموناً    وقالت شيلي إهنا تعترب التقرير الوطين للربازيل منوذجاً ممتا          - ٥٢
يتعلق حبقوق املرأة وممارسة العنف ضد املرأة، أشارت شيلي إىل التحدي الذي تواجهه الربازيل يف إحداث تغيري                 

 وطلبت من الربازيل تقدمي املزيد من املعلومات ٢٠٠٦لعام  Maria da penha لدى املهنيني الذين يطبقون قانونثقايف 
ونوهت شيلي أيضاً بالتدابري العديدة املعتمدة ملكافحة الفقر والقضاء على الالمساواة االجتماعيـة             .  املوضوع عن هذا 

وتتفق شيلي مع الربازيل على أن احلق يف        . العالوات العائلية  وذكرت أهنا ستتعلم الشيء الكثري من جتربة تنفيذ برنامج        
 ٧ األطفال الذين يتراوح عمرهم بني       تسجيلحظت املعدل العايل ل    وقد ال  ، عنصر أساسي يف مكافحة الفقر      هو التعليم

  .  األطفال عن الدراسةانقطاعخذ من تدابري لضمان عدم الربازيل، وسألت عما اُتباملدارس يف  سنة ١٤سنوات و

 تنفيذ خطة الربازيل ملكافحة العنف ضد املرأة وكذلك خطتها املتعلقـة  مسائل تتعلق ب  وأثارت األرجنتني     - ٥٣
  . ، وطلبت مزيداً من التفاصيل عن التشريعات وعن احلق يف التذكر ويف معرفة احلقيقةعائليةعالوات الالب

املكلفني بواليـات يف  ورحبت اململكة املتحدة، يف مجلة أمور، بالدعوة املفتوحة املوجهة من الربازيل إىل    - ٥٤
قوق اإلنسان يف الربازيل هو تشريع مناسب بوجه        أن التشريع املتعلق حب   ما الحظت   بينو. اإلجراءات اخلاصة إطار  
يـشوبه  أن تنفيذ الربازيل للسياسات العامة والتشريعات على مستوى الواليات والبلديات           فقد أشارت إىل    عام،  
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وذكـرت  .  منتظم للبيانـات   جتميعم هبا الربازيل جناح سياساهتا يف غياب         عن الطريقة اليت تقيِّ    سألتو. القصور
وأشارت بقلق إىل التجاوزات املتعلقـة حبقـوق        . حدة أن السجون مكتظة وغري مصانة بشكل كافٍ       اململكة املت 

 ما يقال عن ممارسة العنف      ىل نظام قضاء األحداث، وإ    يف إطار اجلنائي، وخاصةً   قضاء  اإلنسان واملرتبطة بنظام ال   
وسألت اململكة املتحدة   . دولةمن جانب الشرطة العسكرية التابعة لل      القضاء   نطاقارتكاب عمليات قتل خارج     و

 تأييدوجد فيها   يعن الطريقة اليت تعتزم هبا الربازيل معاجلة التجاوزات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القضايا اليت قد                
أنه أيضاً  وذكرت  . مدامهة الشرطة لألحياء الفقرية   عمليات  االت تفضي إىل جتاوزات، مثل      حلمن جانب اجلمهور    

الشرطة وحراس السجون تواصل تعذيب احملتجزين كـشكل مـن          جهاز  اك عناصر داخل    توجد أدلة على أن هن    
 إال يف عدد قليل من عدم حدوث مالحقات قضائيةأشكال العقاب أو الترهيب أو انتزاع االعترافات، بالرغم من    

حـة التعـذيب يف     وفيما يتعلق هبذه املسألة، رحبت اململكة املتحدة بإنشاء اللجنة الوطنية ملنع ومكاف           . احلاالت
 إىل إجراء املزيد من النقاش بشأن آليات الرصد اليت اعتزمـت اللجنـة              طلع، وقالت إهنا تت   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
وأضافت أن اململكة املتحدة تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء التقارير اليت تتحدث عن حاالت تعرض فيها . هاءإنشا

والحظـت يف اخلتـام أن      . ضايقة، ويف بعض احلاالت، لالغتيال    املدافعون عن حقوق اإلنسان لسوء املعاملة وامل      
احلكومة، رغم حسن نواياها، مل تتمكن من إحراز تقدم بشأن القضايا الرئيسية، ومنها ممارسة العنف ضد املرأة،                 

. اقي، وعمل األطفال، والعمل االسترقيضاوجمتمعات السكان األصليني، والعنف الريفي، واملنازعات املتعلقة باألر
وأضافت اململكة املتحدة أن هناك تقارير تبعث على القلق تتحدث عن إفالت األشخاص املتورطني يف االجتـار                 

وأوصت بأن تقوم احلكومة، يف الوقت الذي تواصل فيه مبادراهتـا اإلجيابيـة يف         . بالبشر ويف الفساد من العقاب    
  .  نتائج األنشطة املخطط هلاالعديد من هذه اجملاالت، بتوخي املزيد من الدقة يف تقييم

أهداف طوعية حلقوق اإلنسان يف الذكرى الستني إطالق وأشادت سري النكا مببادرة الربازيل املتمثلة يف   - ٥٥
لإلعالن العاملي، وأشارت إىل اإلجنازات الكبرية اليت حققتها الربازيل يف خمتلف اجملاالت، ومنها مكافحة الفقـر                

 الفضلى واسـتراتيجياهتا يف جمـال        عن ممارساهتا  التوضيحاتاملزيد من   من الربازيل   النكا  وطلبت سري   . املدقع
  . مع الدول األخرىهذه املمارسات واالستراتيجيات  وأن تتقاسم ،مكافحة الفقر املدقع واألمراض املتوطنة

علومات عما  ورحبت غواتيماال باملناقشة اهلادفة إىل وضع نظام وطين ملؤشرات حقوق اإلنسان وطلبت م              - ٥٦
قابلية هذا النظام لالستمرار، يف أعقـاب       دى  من استنتاجات، وعلى األخص فيما يتعلق مب      الربازيل  ت إليه   خلص

وأعربـت  . ٢٠٠٧ديـسمرب   /احللقة الدراسية الوطنية األوىل اليت عقدت لتحليل هذه املسألة يف كـانون األول            
 وقدره سنة يف املدارس،     ١٤ سنوات و  ٧ح عمرهم بني    غواتيماال عن إعجاهبا مبعدل تسجيل األطفال الذين يتراو       

واستفسرت غواتيماال عما مت اختاذه . اجليدةأحد األمثلة على املمارسات  عّد، وقالت إن هذا املعدل العايل ُي٩٧,٤
  .جهت صعوبات يف هذا الشأنومن تدابري لتحقيق هذا النجاح، وعما إذا كانت قد و

 لنصرة ومحاية املدافعني عن      الربازيل اهتمات فيما يتعلق باخلطوات اليت اختذ     وطلبت كندا املزيد من املعلو      - ٥٧
وإذ الحظت أيضاً اخنفاض مستوى مشاركة املرأة والسكان الربازيليني املنحدرين مـن أصـول             . حقوق اإلنسان 

  . خذ من تدابري ملعاجلة هذه القضيةطلبت تقدمي معلومات عما اُتفقد أفريقية، والشعوب األصلية، 

وأشادت أملانيا بالتقرير الوطين الشامل الذي أعدته الربازيل وبالرأي النقدي الذي عربت عنه فيما يتعلق                 - ٥٨
 أن أحوال   ت أوالً، إذ الحظ    فهي، لط عليها الضوء يف التقرير    باملشكالت املتبقية، وركزت على ثالثة جماالت سُ      
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سألت الربازيل فقد ود اليت بذلتها احلكومة بالفعل،   يف احلسبان اجله   تالسجون على درجة بالغة من السوء وأخذ      
ثانياً، سألت أملانيا عن التدابري اليت تنـوي        . لتعجيل بتحسني تلك األوضاع   ل اختاذه من تدابري إضافية      تعتزمعما  

هنـاك  أن  ثالثاً، أشارت إىل    . احلكومة اختاذها لإلسراع يف حتسني ظروف املعيشة يف مراكز إعادة تعليم الشباب           
ويف هـذا   . االً آخر ذُكر يف التقرير ويبعث على القلق وهو شيوع استخدام العنف من جانب أفراد الـشرطة                جم

العنـف، ومـا إذا    مكافحة  الصدد، تود أملانيا معرفة ما تنوي احلكومة فعله إلحداث تغيري يف استراتيجية وثقافة              
 اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو        كانت تنوي تنفيذ التوصيات األخرية للمقرر اخلاص املعين حباالت        
وذكرت أملانيا يف اخلتام أن القانون الذي جييز        . تعسفاً بغية البدء بإجراء إصالح جذري للنظام القضائي اجلزائي        

 النتائج املتوقعة منه مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان على مستوى الواليات أمام القضاء االحتادي مل يؤِت
فعال لضمان إسهام القضاء على حنو القيام به احلكومة تعتزم وسألت عما . ٢٠٠٤أن دخل حيز النفاذ يف عام منذ 

باختـاذ إجـراءات    الربازيل  وأوصت أملانيا   . يف وضع حد إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب         
  .عذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسانلتحسني أحوال السجون ولتنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة مناهضة الت

دها اإلصالح الزراعي فيما يتعلق بتوزيع   وتطرقت فرتويال إىل مسألة احلق يف األرض واألولويات اليت حدّ           - ٥٩
وطلبت املزيد من املعلومات عن اإلصـالح الزراعـي         . األراضي، واملساعدة التقنية واملالية املقدمة إىل املزارعني      

  . قة مبوجب اخلطةواإلصالحات الساب

ورحبت إكوادور باملبادرة اهلادفة إىل إنشاء نظام وطين ملؤشرات حقوق اإلنسان ميكن أن يكون مبثابـة                  - ٦٠
خبطة الرئيس صديق الطفل "وطلبت إكوادور أن تبّين الربازيل التحديات الرئيسية اليت تواجهها فيما يتعلق . منوذج
كما سألت عما إذا كانت الربازيل تعترب التدريس بلغتني .  أطفال الشوارعلةشك والطريقة اليت تعاجل هبا م"قهواملرا

  .يف خططها التعليمية طريقة ملكافحة الفقر وتعزيز التنوع الثقايف

وأشادت فلسطني بالنجاح الذي حققته الربازيل يف النهوض بالتعليم وبتجربتها القّيمة يف هـذا اجملـال،       - ٦١
  . مع البلدان األخرى هذا امليدان ممارساهتا يفتقاسموطلبت من الربازيل أن 

 مسألة امليول اجلنسيةوأثنت بلجيكا على الربازيل ملوقفها جتاه إلغاء عقوبة اإلعدام وجتاه حقوق اإلنسان و  - ٦٢
البلـدان  أحد  لنتائج اليت أحرزهتا يف احلّد من الفقر واليت جعلت الربازيل           على ا وهنأت احلكومة   . واهلوية اجلنسية 

وأشارت إىل استمرار وجود صعوبات وانتـهاكات       . أهداف األلفية بصورة مسبقة   هدفاً من   لقليلة اليت حققت    ا
ورحبـت بوضـع    . حلقوق اإلنسان يف ميدان األمن العام وإىل اجلهود اليت تبذهلا الربازيل لتذليل هذه الصعوبات             

وأوصت .  على التوايل٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٤ برنامج وطين وخطة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام
كما أوصت بأن تكثـف الربازيـل      . صلة وتكثيف جهودها للحد من الفقر والالمساواة االجتماعية       ااحلكومة مبو 

جهودها لضمان أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان وبأن تعزز يف هذا الشأن التعاون مع مجيع اجلهات املعنية، وال                  
  .وسألت بلجيكا الربازيل عن احتماالت تنفيذ هذه التوصية. عسكريةسيما الواليات والشرطة ال

زيل على ما سّنته من تشريعات بشأن حقوق اإلنسان وطلبت املزيد من اإليضاحات عن اندونيسيا الربإوهنأت   - ٦٣
دمت كر أنه حدثت فيها حاالت إساءة هلذه احلقوق، وال سيما حقوق الطفل واملرأة، وحاالت اسـتخ               عدة جماالت ذُ  

ندونيسيا، بدءاً حبقوق الطفل، إىل مسألة      إوأشارت  . التمييز العنصري ورس فيها   فيها الشرطة القوة املفرطة، وحاالت م     
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ندونيسيا إوحول حقوق املرأة، أشارت     . احتجاز األحداث وسألت عن أحدث السياسات اليت وضعت يف هذا امليدان          
أدى إىل اإلجـالء    مما   نساء ذوات خلفيات ريفية وإثنية معينة،        فيها التمييز على وجه التحديد ضد     إىل حاالت مورس    

ندونيسيا عن قلقها إزاء سـوء األحـوال يف         إوأعربت  . القسري لبعض اجلماعات اإلثنية ومجاعات السكان األصليني      
اختذته ندونيسيا الربازيل عما    إوسأل وفد   . السجون ومراكز االعتقال، حيث خيضع احملتجزون للتعذيب وسوء املعاملة        

من تدابري ملكافحة إفالت أفراد الشرطة من العقاب يف حاالت جرائم العصابات اليت يرتكب فيهـا أفـراد الـشرطة                    
 عـن  ، يف اخلتام،ندونيسياإوأعربت .  الشرطةهارسالذي متجتاوزات، وخاصة يف األحياء الفقرية اليت ينتشر فيها العنف     

  .تأثري السياسات احلالية املتبعة يف مكافحة مثل هذه التجاوزاتضعف زيل و القائم يف الربارقيقلقها إزاء التباين الع

وقالت إهنا توّد احلصول    . ورحبت اليابان باجلهود اليت تبذهلا الربازيل لتعزيز التعاون اإلقليمي يف أمريكا الالتينية             -٦٤
يف حتسني حالة حقوق اإلنـسان علـى       جهود احلكومة على املستوى اإلقليمي      فعالية  على املزيد من املعلومات عن مدى       

 هبا الربازيل تعجاهبا بالطريقة اليت تناول  إوأعربت اليابان أيضاً عن     . املستوى الوطين واملستوى اجلماعي لسائر دول املنطقة      
وأشـارت  . تلك احلقبة من تارخيها اليت اتسمت بنظام الرق وباعترافها بأن هذا النظام قد تسبب يف التمييز االجتمـاعي                 

حصائية تبني إلوسألت عما إذا كانت األرقام ا. ليابان إىل اخلطوات النموذجية اليت تتخذها الربازيل يف معاجلة هذه املسألة          ا
جراءات اليت تتخذها الربازيل ملكافحـة      إلوأشادت اليابان يف اخلتام با    . درجة اإلنصاف اليت حتققت يف مؤسسات التعليم      

وقالت إهنا تود . ني ورحبت باملؤمتر الثالث املعين هبذه املسألة الذي ستستضيفه الربازيل   االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهق   
  .معرفة ما إذا كانت احلكومة ترى أن هناك عالقة قوية بني هذه املبادرة وبني جهودها

يتعلـق  لرق، وخباصة فيما ا كافحةوطلبت موريتانيا املزيد من التفاصيل عما تتخذه احلكومة من تدابري مل          - ٦٥
  .مبمارسة الرق ضد السكان املنحدرين من أصول أفريقية

الضعيفة املؤلفة من األفريقيني واألشخاص املنحدرين من       الفئة  وشّددت نيجرييا على أنه ال بد من دمج           - ٦٦
ـ             دجماً مناسباً أصول أفريقية    ث  يف اجملتمع، ومعاملتها بنبل، ومنحها فرصاً مساوية للفرص املمنوحة لغريها من حي

وأشارت إىل أن اجلهود املبذولة لوضع بـرامج        . التعليم والرعاية الصحية والعمل واملشاركة يف املعترك السياسي       
هناك الكثري مما جيب القيام به ملعاجلة هذه التحّديات ال يزال ، هي جهود مشجعة، إالّ أنه quilombosلدمج مجاعة 

وذلـك   ، يف املناطق املنبوذة   ألراضيطى يف جمال إصالح ا    وأوصت نيجرييا الربازيل بتسريع اخل    . بصورة جوهرية 
  .السكان املنحدرين من أصول أفريقيةاألقليات وبانتهاج سياسات عامة تستهدف حتسني حياة 

 عـن  دَّثةعلى إنشاء مؤسسة وطنية متتثل ملبادئ باريس وطلبت معلومات حم        الربازيل  وشجعت املكسيك     - ٦٧
 االحتكام إىل   ةزيادة إمكاني ب إىل جلنة مناهضة التعذيب، وأوصت على وجه التحديد           الربازيل مهاتقدالتقارير اليت   

  .تحسني النظام القضائيب وقضاءال

ضآلة نسبة متثيل املـرأة علـى       إزاء  املساواة بني اجلنسني، وال سيما      عدم   إزاء   هاوأعربت أنغوال عن قلق     - ٦٨
لربازيـل فأشـارت إىل     لالتقرير الوطين   طرقت إىل   وت. الحتاديةاملستويات العليا يف املناصب التشريعية والتنفيذية ا      

ن من أصول أفريقية، وسألت عن السياسات التـشريعية الـيت   والسكان املنحدرالذي خيضع له    الوصم العنصري   
كما أثارت أنغوال مسألة التعليم وتأثريه القوي يف مكافحة الفقـر واإلقـصاء             . تعتمدها الربازيل يف هذا الشأن    

  .ماعي، وسألت عما إذا كانت املساعدة التقنية ميكن أن تعني الربازيل على حتسني جهودها يف هذا املضماراالجت
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يف ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية     الربازيل  وأشارت بنغالديش ببالغ اإلعجاب إىل جناح حكومة          - ٦٩
 الذي حتقق يف احلّد من لحوظ تالحظ النجاح املوقالت إنه قد سّرها أن . والثقافية واملدنية والسياسية لشعبها كلّه    

وتدرك بنغالديش أيضاً، بوصفها بلداً نامياً،      . اإليدز/نطاق الفقر املدقع ويف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        
وأشارت إىل مشاعر القلق اليت أعربت عنها وفود أخرى بشأن العنـف            . أن الربازيل تواجه الكثري من التحّديات     

 -  وأوجه التباين يف حصول السكان، وال سيما مجاعات السكان األصليني، علـى الفـرص االجتماعيـة                  املرتيل
. مئنة أن احلكومة قد أخذت هذه التحّديات على حممـل اجلـد           ن من األمور املطَ   إ بنغالديش   قالتو. االقتصادية

 والداعية إىل طلب مساعدة تقنية يف وسألت بنغالديش الربازيل عن رأيها يف التوصية اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل
  .مستقلة وفّعالةتكون جمال قضاء األحداث وتدريب الشرطة، فضالً عن إنشاء مؤسسة معنية حبقوق اإلنسان 

 األفراد قعترافها حبواغري جممَّعة صر عن الكيفية اليت توفق هبا الربازيل بني وضع إحصاءات ـت مـوسأل  - ٧٠
  .يف اخلصوصية

. الفقر، والنهوض بالتعليم، وتعزيز حقوق املرأة شأفة  رب جبهود الربازيل الرامية إىل استئصال       ب املغ ورّح  - ٧١
وأكد أيضاً على مشاركة الربازيل النشطة يف جملس حقوق اإلنسان، وخاصة فيما يتعلق باملبادرة اهلادفة إىل وضع                

لتحسني مكافحة  ابتكارية  ري تكميلية    تعتزم احلكومة اختاذه من تداب     اوطلب املغرب معلومات عم   . أهداف طوعية 
وأشار يف اخلتام إىل التقرير     .  حبرية الدينشعائر  ود معرفة ما إذا كانت توجد ضمانات ملمارسة         يوقال إنه   . الفقر

  . املزيد من املعلومات عن النظام الوطين ملؤشرات حقوق اإلنسانللربازيل فطلبالوطين 

بذهلا الربازيل يف خمتلف برامج حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املسائل املتصلة            جنوب أفريقيا اجلهود اليت ت    الحظت  و  - ٧٢
 ملعاجلـة   ٢٠٠٤الربازيل يف عام    الذي اعتمدته   ربنامج  ال  إىل توأشار. بالقضاء على العنصرية وكره األجانب والتعصب     

اهلادفة إىل القضاء بـصورة     يل   إىل سياسة الرباز   تكما أشار . األحوال الصعبة للربازيليني املنحدرين من أصول أفريقية      
كيفية معاجلة قضايا سوء التغذية واجلوع وإعمال احلق        كاملة على اجلوع بوصفها واحدة من أفضل املمارسات بشأن          

  . على مكافحة الفقرالعائليةعالوات الواختتمت جنوب أفريقيا بياهنا باإلشارة إىل تأثري برنامج . يف الغذاء

 القانون املتعلق بالعنف املرتيل واإلجـراءات       ٢٠٠٦ العتمادها يف عام      الربازيلية وأشاد األردن باحلكومة    - ٧٣
كما سأل عـن اخلطـوات      . وحث الربازيل على اختاذ املزيد من اخلطوات يف هذا الصدد         . اإلجيابية للقضاء عليه  

  .هدف احلد من الفقر العملية اليت اختذهتا الربازيل لتحقيق

  . جلميع اجلهود اليت تبذهلا الربازيل يف جمال تعزيز حقوق اإلنسانوأعربت بوليفيا عن دعمها  - ٧٤

 ويسلِّم بعدم قابلية احلقـوق  ،ورحبت أوروغواي بالتقرير الوطين للربازيل الذي يبني التقدم الكبري احملرز      - ٧٥
. ازيـل كما رحبت باإلصالح الزراعي الذي تقوم به الرب       . للتجزئة، ويعترف باستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان     

 وبتحويـل هـذه     ،وأوصت أوروغواي ببذل جهود أكرب فيما يتعلق بنظام السجون يف عدد من واليات االحتاد             
  .تأهيلالعادة إلالسجون إىل مراكز 

أوروغواي وغريه من الوفود بشأن اإلصالح د فووعقب املناقشة، ردت الربازيل على األسئلة اليت طرحها   - ٧٦
 واالخنفاض يف إنتاج    األحيائيوقالت إن فكرة وجود عالقة بني إنتاج الوقود         . لريفيةالزراعي والعنف يف املناطق ا    
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وذكرت أهنا تقوم يف آن واحد بزيادة كل من إنتاج الطاقات املتجددة وإنتاج .  مع الواقعفقاألغذية األساسية ال تت
ة يف العامل ُيحتمل أن يكـون        األغذي ألسعار إىل أن االرتفاع املمكن      أشارتو. األغذية من أجل مكافحة اجلوع    

األولوية يف كما أشارت إىل أن  ،نامجاً عن تركز رأس املال يف أيدي بعض اجملموعات القوية اليت هتيمن على السوق
وستكون الربازيـل   . البيئية واالجتماعية الناحيتني  تعزيز اإلنتاج املستدام من     تمثل يف   عملية اإلصالح الزراعي ست   

  .الح الزراعي، على خفض مستوى العنف يف البالدقادرة، عن طريق اإلص

مكافحة ورداً على املغرب وجنوب أفريقيا واألردن، ذكرت الربازيل أن االستراتيجيات املتعلقة بالتعليم و  - ٧٧
الفقر املدقع تتركز على وضع برامج اجتماعية وعلى حتسني اإلصالح الزراعي والعمل على إنشاء بىن حتتية ُتفضي           

تركز جهودها على احلد من الفقر املدقع والقـضاء         أهنا   الربازيل   أضافتو. رص العمل وحتسني التعليم   إىل خلق ف  
عـالوات  الإىل برنامج   أشارت   كما   ، إىل التحديات القائمة فيما يتعلق باجلودة      أشارتو. على أوجه الالمساواة  

 هنـاك   إىل أن و ، األطفال يف املدارس    الذي يستفيد منه عدد من األطفال والذي يهدف إىل زيادة تسجيل           لعائليةا
قد مت تعزيز بناء القدرات وتدريب العمال وبـذل         و.  إلجياد فرص جديدة لإلدماج االجتماعي     س ُتكرّ استثمارات

  .جهود لتحسني معدالت العمالة

يف عملـها  إىل اإلحصاءات الوطنيـة  ورداً على موريتانيا وجنوب أفريقيا، ذكرت الربازيل أهنا استندت        - ٧٨
 الدولة  قال إن وفيما يتعلق بالتعليم،    . مساواةوتبني املؤشرات األسباب األصلية لالّ    . رقيةاملتعلق بتعزيز املساواة الع   

. الطريقة اليت تشكلت هبا الربازيل ناولاألولوية لتاريخ أفريقيا والشعوب األصلية بغية تشجيع التعليم الذي يتتويل 
مراحل إىل أن الربازيل تسعى إىل زيادة تسجيل هؤالء األطفال يف           أشارت  وفيما يتعلق بأطفال الشعوب األصلية،      

 اللتحاقوجيري اعتماد إجراءات إجيابية فيما يتعلق با      .  والية ٢٢ جامعة عامة يف     ٣٨ويوجد حالياً   . التعليم العايل 
  .  اِملنح الدراسيةقدمي، مبا يف ذلك عن طريق تباملؤسسات التعليمية

 عن تقديرها للفرصة اليت أُتيحت هلا لعرض حالة حقوق اإلنسان يف البلد وإلجراء              اًعلنوأعربت الربازيل     - ٧٩
بالتحديات القائمة يف جمـال     تعترف  احلكومة  قالت إن   و.  االستعراض الدوري الشامل    عملية حوار ثري يف إطار   

ة العامة جمللـس حقـوق      ولضيق الوقت، تعهدت الربازيل بالرد على األسئلة املتبقية خالل اجللس         . تعزيز احلقوق 
وأعربت الربازيل من جديد عن ثقتها يف . يونيه، وفقاً جملموعة التدابري املتعلقة ببناء املؤسسات  /اإلنسان يف حزيران  

  .هذا النظام اجلديد وعن أملها يف أن يضع حداً لالنتقائية

لنمو االقتصادي وتوزيع الدخل     على ا  ها اليت تركز اهتمام   ، النظر مرة أخرى إىل إدارة الرئيس لوال       وّجهو  - ٨٠
  .كما أُعيد تأكيد التزام الربازيل بإعمال مجيع حقوق اإلنسان. والعدالة االجتماعية

الربازيل أن عملية االستعراض الدوري الشامل أتت بدروس قيِّمة للبلد، وخاصة يف عملية وضع              كدت  وأ  - ٨١
  .تمع املدين يف جمال تنفيذ توصيات هيئات الرصد الدوليةواعترفت الربازيل بالتحديات اليت أشار إليها اجمل. التقرير

 على غرار تعاوهنا مـع منظومـة   ،الربازيل استعدادها ملواصلة التعاون مع منظومة األمم املتحدة  علنت  وأ  - ٨٢
عمليـة  يف إطـار    تأكيد التزامها بالتعاون مع جملس حقوق اإلنسان، وال سيما          أعادت  كما  . البلدان األمريكية 

  .وأعربت عن استعدادها لتبادل اخلربات وتقاسم املعلومات يف هذا الشأن. عراض الدوري الشاملاالست
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  أو التوصيات/ االستنتاجات و- اً نيثا
  :ها خالل احلوار التفاعلي، وهي حتظى بتأييدقُّدمتحبثت الربازيل التوصيات اليت   - ٨٣

  ؛)بلجيكا(اة االجتماعية مواصلة وتكثيف جهودها من أجل احلد من الفقر والالمساو  - ١

  ؛)غانا(مواصلة التزامها بإجياد حل ملسألة إساءة استعمال السلطة واالستعمال املفرط للقوة   - ٢

تقييم نواتج األنشطة املخطط هلا  يف املزيد من الدقةأن تتوخى وتواصل مبادراهتا اإلجيابية، أن   - ٣
 القـضاء اجلنـائي، ونظـام قـضاء         أحوال السجون، ونظام  :  التالية يف العديد من اجملاالت   

 نطاقاألحداث، وممارسة الشرطة العسكرية التابعة للدولة العنف وارتكاب أعمال قتل خارج 
القضاء، والتعذيب، ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، والعنف ضد املـرأة، وجمتمعـات             

األطفال والسخرة، السكان األصليني، والعنف الريفي، واملنازعات املتعلقة باألراضي، وعمل 
  ؛)اململكة املتحدة(وإفالت املتورطني يف االجتار بالبشر والفساد من العقاب 

تكثيف اجلهود لضمان أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعزيز التعاون مع مجيع اجلهـات                - ٤
  ؛)بلجيكا(املعنية، وال سيما الواليات والشرطة العسكرية 

انتهاكات حقوق اإلنسان للشعوب األصلية وسوء      املتعلقة ب ا  قضايلالنظر على حنو أمشل يف ا       - ٥
  ؛)مجهورية كوريا(أوضاع االحتجاز 

 السجون وتنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب حوالاختاذ إجراءات لتحسني أ  - ٦
  ؛)أملانيا(واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

 عدد من واليات االحتاد بغيـة حتويلـها إىل           السجون يف  ةنظمأبذل جهود أكرب فيما يتعلق ب       - ٧
  ؛)أوروغواي(مراكز إلعادة التأهيل 

  ؛)املكسيك(زيادة إمكانية االحتكام إىل القضاء، فضالً عن حتسني النظام القضائي   - ٨

التجاوزات اجلـسيمة يف    مرتكيب  القيام يف أقرب وقت ممكن بتنفيذ املبادرة املتعلقة بإخضاع            - ٩
  ؛)هولندا( للقانون االحتادي، إذا مل يتم القيام بذلك بعد جمال حقوق اإلنسان

بذل قصارى جهدها لضمان اعتماد الكونغرس للقانون املتعلق بإتاحـة إمكانيـة حـصول                - ١٠
  ؛)بريو(املواطنني على املعلومات العمومية 

  ؛)غانا (األراضيمواصلة التزامها بربنامج إصالح   - ١١

بانتهاج سياسـات عامـة     وذلك  ألراضي يف املناطق املنبوذة     تسريع اخلطى يف جمال إصالح ا       - ١٢
  ؛)نيجرييا(السكان املنحدرين من أصول أفريقية أحوال األقليات وحتسني إىل هتدف 
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 األحيـائي بالدور الرائد الذي تقوم به الربازيل يف جمال تطوير أنواع الوقـود             مع اإلشادة     - ١٣
 تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع وصون القائمة على منتجات زراعية غري صاحلة لألكل،

  ؛)اجلزائر(احلق يف الغذاء 

  ؛)املكسيك(التشجيع على إنشاء مؤسسة وطنية متتثل ملبادئ باريس   - ١٤

  ).سلوفينيا(دمج املنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل   - ١٥

الـيت  أو الـدول    التقرير تعكس موقف الدولة     أو التوصيات الواردة يف هذا      /ومجيع االستنتاجات و    - ٨٤
أو التوصـيات  /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /قدمتها و 

  .على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل

   االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض- اً ثالث
فعالية التعاون مع منظومة األمم املتحدة وحتسني سياساهتا الوطنية، بتعزيـز            زيادةقامت الربازيل، بقصد      - ٨٥

وسيشمل ذلك إنشاء نظام وطين .  أدوات جديدة لرصد حقوق اإلنسان على املستوى الداخليباستحداثالتزامها 
ـ     تعراض ملؤشرات حقوق اإلنسان ووضع تقارير سنوية عن حالة حقوق اإلنسان، مع مراعاة متابعة عمليـة االس

  .جوانب أخرىيف مجلة الدوري الشامل، 
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