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ع أشكال اتفاقية القضاء على مجي
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير / شباط١٣

  ية بالنظر يف التقارير الدوراملتعلقةقائمة القضايا واألسئلة     

  الربازيل    
نظر الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة يف التقريـر الـدوري الـسابع للربازيـل                    

)CEDAW/C/BRA/7.(  

  عام    
يتضمن مرفق التقرير بيانات إحصائية حمدودة مصنفةً حسب نوع اجلنس تتناول وضع              -١

يتعلـق   فيمـا يرجى تقدمي معلومات عن الوضع      . املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية      
 واإلشارة إىل املدى الذي جيري عنده مجع البيانات على          اً،البيانات وحتليلها يف البلد عموم     جبمع

أساس تصنيفي من أجل تبني وضع املرأة استناداً إىل عوامل مثل العمر والوضـع االجتمـاعي                
ـ . واالقتصادي واملوقع احلضري أو الريفي والعرْق واالنتماء اإلثين والـدين          ى وصـف   ويرج

  .اليت تعتزم هبا احلكومة حتسني عملية مجع البيانات املصنفة املتعلقة مبجاالت االتفاقية الطريقة

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
طالع اجلمهور على االتفاقية والربوتوكـول      إيرجى تقدمي معلومات عن استراتيجيات        -٢

نية وتوفري املساعدة للنـساء خاصـة يف        االختياري امللحق هبا، وتوفري برامج حملو األمية القانو       
املناطق النائية، وعن التدابري املتخذة اليت تضمن تطبيق أحكام االتفاقية تطبيقاً متسقاً على مجيـع    

 مـن مالحظاهتـا     ١٤ و ١٦مستويات اجلمهورية االحتادية حسبما أوصت اللجنة يف الفقرتني         
  ).CEDAW/C/BRA/CO/6(اخلتامية السابقة 
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الفترة املشمولة بالتقرير، ُسنت عدة قوانني أو عدلت، لكن مثة شاغالً مـن             يف أثناء     -٣
استمرار وجود ثغرات يف التشريعات املتعلقة بالقضايا الناشئة اليت تـؤثر يف النـساء، مثـل                
التطورات الوراثية والتطور التكنولوجي وامليل اجلنسي، وبأن القضاء وإن كان متجاوباً مـع             

ة اجلديدة، يعيد إنتاج قوالب منطية اجتماعية هتيمن فيها األدوار األبوية           ظهور القيم االجتماعي  
يرجى اإلفادة مبا إذا كان ُينظر فعلياً يف تلك الشواغل يف إطار عملية اإلصـالح               . يف اجملتمع 

  .القانوين، وبيان التدابري املزمع اختاذها للتصدي هلا

  لشؤون اجلنسانيةلاآللية الوطنية     
 إىل التغيريات احلاصلة يف وضع وبنية املؤسسة املكلفة         ٢ و ١ير يف الفقرتني    يشري التقر   -٤

يرجى تقدمي معلومـات عـن      . برسم سياسات املرأة، اليت تسمى اليوم بأمانة سياسات املرأة        
الكيفية اليت أثرت هبا هذه التغيريات يف قدرة األمانة على تنفيذ واليتها على صعيد االحتـاد                

ت، مبا يف ذلك مدى كفاية مواردها البشرية واملالية يف دعم تنفيذ هـذه              والواليات والبلديا 
الوالية على مجيع املستويات، على حنو ما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة               

)CEDAW/C/BRA/CO/6   ويرجى توضيح نوع التنسيق املوجود فيمـا بـني         ). ١٨، الفقرة
يف البلد، وإن كان هناك جهاز بعينه ميلك كامل القدرة          اآلليات اجلنسانية على خمتلف الصعد      

  .والسلطة لتنسيق أنشطتها
 من التقرير أن املؤمتر الوطين الثاين بـشأن املـرأة أجـرى يف              ١٧٠جاء يف الفقرة      -٥
يرجى تقدمي  .  استعراضاً وتقييماً للخطة الوطنية األوىل لسياسات املرأة       ٢٠٠٧أغسطس  /آب

نتائج هذا التقييم وأثره على إعداد اخلطة الوطنية الثانية لـسياسات           املزيد من املعلومات عن     
، واإلشارة إىل األساليب اليت تعاجل هبا حماور هـذه اخلطـة            ٢٠٠٨املرأة، اليت أقرت يف عام      

ويرجى أيضاً اإلفادة عما إذا كانت جلنة التنسيق والرصد         . االلتزامات اليت تقضي هبا االتفاقية    
لوطنية لسياسات املرأة قد أنشئت وتقدمي معلومات عن واليتها وتركيبتها          املنبثقة عن اخلطة ا   

)CEDAW/C/BRA/7 ١٤، الفقرة.(  
يرجى تقدمي معلومات عن والية اجملموعة النسائية يف الكونغرس الوطين، املشار إليها              -٦

 من التقرير، واإلجنازات اليت حتققت بواسطة هـذه اآلليـة يف جمـال              ١١ و ١٠يف الفقرتني   
  .النهوض حبقوق املرأة يف الدولة الطرف

يرجى توضيح ما إذا كان قد جرى االقتداء باهليئة املنوطة بتنسيق تنفيذ امليثاق الوطين                -٧
، CEDAW/C/BRA/7(ملكافحة العنف ضد املرأة على مستوى االحتاد والواليات والبلـديات            

طنية أخـرى تـستهدف     يف إنشاء هيئات مثيلة لتنفيذ خطط وسياسات و       ) ٦٨-٦٣الفقرات  
اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث وباء اإليدز وغريه من األمراض اليت          النهوض حبقوق املرأة، مثل     

، والـسياسة الوطنيـة     )٨٦، الفقـرة    CEDAW/C/BRA/7(تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي      
  ).٩٥املرجع نفسه، الفقرة (ملكافحة االجتار بالبشر 
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  ؤقتةاملاصة اخلتدابري ال    
يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ التدابر اخلاصة املؤقتة الراميـة إىل سـرعة حتقيـق               -٨

سيما الريفيات واملنحـدرات مـن أصـل أفريقـي           مساواة جوهرية بني الرجل واملرأة، ال     
اإلشارة إىل أي حد شجعت الدولة الطـرف        اً  ويرجى أيض . واملنتميات إىل الشعوب األصلية   

  ).٢٠٠٤(٢٥ؤقتة متشياً مع التوصية العامة للجنة رقم اعتماد التدابري اخلاصة امل

  املرأةضد العنف     
/     آب ٦ من التقرير أن قانون ماريـا دابينيـا املـؤرخ            ٣٥ و ١٢ورد يف الفقرتني      -٩

 ينص على إنشاء حماكم خاصة للعنف املرتيل واألسـري املرتكـب ضـد              ٢٠٠٦أغسطس  
. ة متخصصة أنشئت يف مجيع أحناء الـبالد        حمكم ١٤٧ أن   ٧٤وجاء أيضاً يف الفقرة     . النساء

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن الشكاوى اليت رفعتها النساء أمام هذه احملاكم ونوع العنف     
ويرجـى  . الذي وقعن ضحية له واحملاكمات املتعلقة به واألحكام الصادرة يف حق مرتكبيه           

ماريـا دابينيـا قـد أنـشئ     تقدمي معلومات عما إذا كان مرصد مراقبة تنفيذ وإنفاذ قانون       
)CEDAW/C/BRA/7   وإن كان األمر كذلك، بيان االستنتاجات اليت توصـل         ). ٤٢، الفقرة

  .إليها حىت اآلن
أن عدد تقارير عن العنف ضد املرأة       ) انظر املرفق ( من التقرير    ٢-١جاء يف اجلدول      -١٠

 ٢٠٠٦ة بـني عـامي      شهد زيادة كبري  ) ١٨٠الرقم اهلاتفي   (اليت تلقاها مركز خدمة املرأة      
يرجى تقدمي معلومات عن نوع العنف      .  تقريراً ٤٠ ٨٥٧إىل  تقريراً   ١٢ ٦٦٤، من   ٢٠٠٩و
عـايري  املتقدمي معلومات عـن     اً  ويرجى أيض . غ عنه ونوع املساعدة املقدمة إىل الضحايا      املبلّ

، املـرأة الذي يتلقونه فيما يتعلق بالعنف ضد        ونوع التدريب    موظفي املركز تعيني  املوضوعة ل 
  )). د(١٢٢، الفقرة CEDAW/C/BRA/7(التوعية املتعلقة بالنساء ضحايا االجتار و

  البغاءواالستغالل ألغراض االجتار     
بتشريعات االجتـار   يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن إجنازات الفريق العامل املعين            -١١

مبا يف ذلك حالة التعديالت ير،  من التقر١٢٠بالبشر واجلرائم املرتبطة به املشار إليه يف الفقرة 
االجتـار  ملنع  التشريعات الوطنية واإلجراءات املتخذة إلنشاء النظام الوطين        إدخاهلا يف    املقترح

 توضيح إن كانت الدولة الطرف تدرس إمكانيـة اعتمـاد           ويرجى أيضاً . بالبشر ومكافحته 
ـ    استجابة ل تشريع شامل ملكافحة االجتار،      ا اخلتاميـة الـسابقة     توصية اللجنة يف مالحظاهت

)CEDAW/C/BRA/CO/6   تفكيك شـبكات االجتـار     ل استراتيجيات   وضعو،  )٢٤، الفقرة
  .الشكاوىلعملية تقدمي و
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  املشاركة السياسية وصنع القرار    
 األبوية الـيت    الثقافةيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتغلب على استمرار            -١٢

 من ١٦٤ و١٤١املشار إليها يف الفقرتني ياة العامة السياسية واحلتعيق مشاركة املرأة يف احلياة 
عن حالة مشروع القانون الـذي يتـضمن        مستجدة  تقدمي معلومات   اً  ويرجى أيض . التقرير
زيادة املـشاركة   من أجل   الدولة الطرف   النظامني السياسي واالنتخايب يف     إلصالح  اً  مقترح

توضيح دور املنتـدى    اً  يرجى أيض . من التقرير  ١٥٩حسبما تذكر الفقرة    السياسية للمرأة،   
زيـادة  اليت قادهتا اللجنة الثالثة مـن أجـل         الوطين لنساء األحزاب السياسية يف املناقشات       

النتـائج الـيت    بيان  ، و )١٥٥، الفقرة   CEDAW/C/BRA/7(السياسة  احلياة  مشاركة املرأة يف    
إىل اً  اليت تشمل إجراءات موجهة حتديد    حتققت من تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة         

  ).١٧٠املرجع نفسه، الفقرة (ة يالسياساحلياة مشاركة املرأة ومتثيلها يف 

  التعليم    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتقليص معدل األمية بني النساء يف الدولة               -١٣

). ١٩٠، الفقـرة    CEDAW/C/BRA/7(الطرف، خاصة يف املناطق اجلنوبية واجلنوبية الشرقية        
تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتشجيع النساء على االلتحاق بـالتعليم        اً  ويرجى أيض 

  ).٢٢٣املرجع نفسه، الفقرة (العايل يف جماالت الدراسة غري التقليدية 

  العمالة    
 يرجى تقدمي آخر املعلومات عن حالة مشروع قانون املساواة يف التوظيف، املـشار              -١٤

بني الرجـل   يف األجور    الفجوة   رير، وعن التدابري املتاحة لتقليل     من التق  ٢٤٩إليه يف الفقرة    
محاية خادمات املنازل، املعمول هبا من أجل ويرجى تقدمي معلومات عن نتائج التدابري    . واملرأة

ة التمييز  من التقرير، وعن التدابري احملددة املتخذة ملكافح٢٥٤ و٢٥٣املشار إليها يف الفقرتني     
 الذي تواجهه خادمات املنازل مـن أصـل         ظيف واستحقاقات الضمان االجتماعي   يف التو 

املتخذة ملعاجلة  باخلطوات  ويرجى إبالغ اللجنة    ). ٢٣١، الفقرة   CEDAW/C/BRA/7(أفريقي  
 سنوات ويعملن خادمات منـازل يف الدولـة         ١٠وضع الفتيات اللوايت ال يتجاوز عمرهن       

  ).٢٢٦، الفقرة املرجع نفسه(الطرف 

  الصحة    
ملعاجلة قضية اإلجهاض غري املـأمون  املعمول هبا يرجى إبالغ اللجنة بالتدابري احملددة       -١٥

والتمييز يف حق النساء واملراهقـات      ) ٢٦٦، الفقرة   CEDAW/C/BRA/7(يف الدولة الطرف    
 الناجم عن   لعنفيكّن ضحايا ل  الالئي يأتني إىل املراكز الصحية وقد شرعن يف اإلجهاض أو           
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الشكوى مـن    تقدمي آخر ما استجد من معلومات عن      اً  ويرجى أيض . األمناط الثقافية احملافظة  
املرجع (األجنة  اإلجهاض يف حاالت تشوه     عدم جترمي    بشأن   ٥٤خرق القاعدة األساسية رقم     

  ).٢٦٨نفسه، الفقرة 
دة املطردة يف إصـابة  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري احملددة املتخذة ملكافحة الزيا        -١٦

املتزوجات يف  البالغات  سيما بني املراهقات و    ، ال اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   اإلناث ب 
  ).٢٨٥، الفقرة CEDAW/C/BRA/7(الدولة الطرف 

حاالت التعقيم القـسري    ملواجهة  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املزمع اختاذها          -١٧
  .رات من أصل أفريقيللنساء، خاصة الفقريات واملنحد

   من النساءفئات احملرومةال    
اجلنس عن التـدابري    نوع  صنفة حسب   املبيانات  العلومات و مزيد من امل  يرجى تقدمي     -١٨

 من  ٣٢٣باألرضي وامتالكها املشار إليها يف الفقرة       الريفيات  الرامية إىل حتسني سبل انتفاع      
لضمان حصول  املتحققة  تخذة واإلجنازات   ذكر اإلجراءات امللموسة امل   اً  ويرجى أيض . التقرير

ئتمانية وتوسيع نطاق اخلدمات لتحسني ظروفهن االجتماعيـة        االتسهيالت  الالريفيات على   
تقدمي املزيد من املعلومات عن عدد النساء اللوايت اسـتفدن مـن         اً  ويرجى أيض . واالقتصادية

  . من التقرير٣٣٢ائتمان دعم املرأة املشار إليه يف الفقرة 
 إىل مبادرات الرعاية الصحية اليت تـستهدف        ٣١٥ و ٢٩٩يشري التقرير يف الفقرتني       -١٩

ألصلية واملنحدرات من أصـل     رومات، مبن فيهن نساء الشعوب ا     خمتلفة من النساء احمل   فئات  
ويرجـى  .  ومغايرات اهلوية اجلنسانية   ثنائيات اجلنس وثليات   وامل أفريقي واملعاقات واملسنات  

هتدف إىل القضاء على التمييز يف حق هـذه    معمول هبا    أي تدابري أخرى     تقدمي معلومات عن  
تقدمي املزيد من املعلومات عن اخلطة الوطنية لتعزيز املواطنة         اً  ويرجى أيض . الفئات من النساء  
ومغايري اهلوية اجلنسانية، املشار إليهـا يف      للمثليات واملثليني وثنائي اجلنس     وحقوق اإلنسان   

  .ن التقريرم) ج(١٠٧الفقرة 

  الزواج والعالقات األسرية    
املرأة يف مجيع   ضد  للقضاء على التمييز    املعمول هبا   مل يأت التقرير على ذكر التدابري         -٢٠

اليت اختذهتا  اخلطوات  يرجى تقدمي معلومات عن     . املسائل املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية    
  . من االتفاقية١٦املادة اليت تقضي هبا امات الدولة الطرف حلماية حقوق النساء يف إطار االلتز

        


