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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  اخلمسونو احلاديةالدورة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط١٣

  رأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل    

  الربازيل    
       يف ) CEDAW/C/BRA/7 (الــسابع للربازيــل  الــدورينظــرت اللجنــة يف التقريــر  -١

انظـر الـوثيقتني     (٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ١٧تني يف   املعقـود  ١٠٢٧ و ١٠٢٦ها  يجلست
CEDAW/C/SR.1026 و SR.1027 .(    وترد يف الوثيقةCEDAW/C/BRA/Q/7   لجنـة   قائمـة ال

  .CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1 يف الوثيقة  فتردردودال حة؛ أمابالقضايا واألسئلة املطرو

  مقدمة  -ألف  
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الـسابع رغـم أن                -٢

 عـن    اللجنة وتعرب. حمتواه ال يشري إىل تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة اليت أبدهتا اللجنة          
واألسئلة الـيت أثارهـا   القضايا  ردودها اخلطية على قائمة       للدولة الطرف على   تقديرها أيضاً 

  .تقدميهايف  ريتأخال العامل ملا قبل الدورة؛ بيد أهنا تأسف على هافريق
 وزيرة أمانة سياسات    برئاسة اً رفيع اً وفد  إرساهلا وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على      -٣

ضم الوفد ممـثلني     و ،وتشي دي أوليفريا  ة إليونورا مينك  املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية، السيد    
، لمجلس الوطين حلقوق اإلنسان واملنتدى الوطين للنـساء الـسود         ممثلني ل لوزارات شىت، و  

وتقدر اللجنة احلوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة، والتوضـيحات     . وبرملانيات
  .نة على األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجاإلضافية املقدمة رداً
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
 /ترحب اللجنة بانتخاب السيدة ديلما روسف أول رئيسة للربازيل، يف تشرين األول       -٤

  . وزيرات١٠، وتقدر تعيني ٢٠١٠ أكتوبر
عمليات تقوم على   على حنو مستمر ل   الدولة الطرف   مباشرة  تقدير   مع ال  وتالحظ اللجنة   -٥

 أجل االرتقاء حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني، مثـل          املشاركة الكاملة لتحديد أولوياهتا من    
  .٢٠١١ ديسمرب/قد يف كانون األول الذي ُع،املرأةاملتعلقة بلسياسات لاملؤمتر الوطين الثالث 

، يف إطار برنامج )Bolsa Familia" (ةي األسراإلعانات "وترحب اللجنة بتنفيذ برنامج  -٦
  . األسر يف مجيع أحناء الدولة الطرفمنعدد كبري  منه ، الذي استفاد"من دون فقرالربازيل "
تنفيذ معرض  حقوق الرجال والنساء يف    ضمانوتالحظ اللجنة دور احملكمة العليا يف         -٧

  . مبساواة األزواج من نفس اجلنس يف احلقوق والواجباتها املتعلققانون ماريا دا بينها، وقرار
 على تقدمي معلومات ضمن احلدود الزمنية وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف       -٨

ــر ــة يف  رة املق ــدهتا اللجن ــيت اعتم ــذ اآلراء ال ــن تنفي ــة ع ــني بيم‘حال ــنتيأل  ‘لي
)CEDAW/C/46/D/18/2008(.  
قوق حب  التالية املتعلقة  وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية         -٩

  :٢٠٠٧ يوليه/ الطرف يف متوزاإلنسان منذ أن نظرت آلخر مرة يف تقرير للدولة
إىل اهلـادف   (الربوتوكول االختياري األول والربتوكول االختياري الثاين         )أ(  

  ؛٢٠٠٩ لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف عامبا) إلغاء عقوبة اإلعدام
  ؛٢٠٠٨ ، يف عاماالختياري ابروتوكوهل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية  )ب(  
  .٢٠١٠  من االختفاء القسري، يف عامصاالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا  )ج(  

   القلق الرئيسية والتوصياتدواعي  -جيم  
أحكام اتفاقية القضاء على مجيع     مجيع  تنفيذ  ب الدولة الطرف    بالتزامر اللجنة   تذكّ  -١٠

تويل ولة الطرف أن     وترى أن على الد    ؛اً ومستمر  ممنهجاً تنفيذاًأشكال التمييز ضد املرأة     
لشواغل والتوصيات املبينة يف هذه املالحظات اخلتامية من اآلن وحىت          أولوية ل اهتماماً ذا   

وبناًء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن         . موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل    
غ يف تقريرها    وأن تبل  ،تركز على هذه اجملاالت يف األنشطة اليت تضطلع هبا لتنفيذ االتفاقية          

اللجنـة  وتدعو  . اختذته من إجراءات وحققته من نتائج يف هذا اجملال         الدوري املقبل عما  
الربملـان  الدولة الطرف إىل تقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل             

  . تاماًتنفيذها تنفيذاًالوطين والقضاء لضمان 
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   الوطينالربملان    
اللجنة من جديد أن احلكومة هي املسؤولة يف املقام األول عن التنفيذ            تؤكد  بينما    -١١

بـصورة خاصـة    ختضع  الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وأهنا حتديداً         
تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع أجهـزة احلكومـة،          فإهنا  للمساءلة يف هذا الشأن،     

وعلـى  وفقاً إلجراءاتـه  على أن يتخذ، الوطين ا وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع برملاهن   
إعداد عملية  تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية و    خبصوص  ، اخلطوات الالزمة    النحو املناسب 

  .املقبل املطلوب مبوجب االتفاقيةالدوري تقرير ال

  اإلطار الدستوري    
ضـد  ستور متّيز   من الد ) "فقرة منفردة " املعنونة (٧قلق أن املادة     مع ال  تالحظ اللجنة   -١٢

 ٣٤ حقوق من أصل     متنح هذه الفئة من العمال سوى تسعة       ألهنا ال العاملني يف اخلدمة املرتلية     
التأثري  القلق إزاء    ويساور اللجنة . العاملنيخرى من   األلفئات  ل ممنوحاًفيه   عليه    منصوصاً حقاً

ن النساء ميثلن األغلبية    املرأة، أل ضد  السليب هلذه املادة على التقدم صوب القضاء على التمييز          
ات من أصل أفريقـي،     سيما النساء والبن   لد، ال يف الب ني يف اخلدمة املرتلية     لمالعاالساحقة من   

  .الالئي يعانني يف الغالب أشكال التمييز املتعدد اجلوانب
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  -١٣

أن مقترح التعـديل  تسريع أعمال اللجنة اخلاصة املكلفة بإعداد رأي بش   )أ(  
قـصد  ب،  ٧، الذي جاء فيه إلغاء الفقرة املنفردة من املادة          ٤٧٨/٢٠١٠الدستوري رقم   

  احلقوق املنصوص عليها يف الدستور؛العامالت يف اخلدمة املرتلية كامل طائفة منح 
، العاملني يف اخلدمة املرتليـة    اعتماد إطار تشريعي تنظيمي حلماية حقوق         )ب(  

  أصل أفريقي؛خاصة النساء من 
املوضوعية للعامالت يف اخلدمة    اختاذ التدابري الالزمة اليت تكفل املساواة         )ج(  
العامالت يف اخلدمة املرتليـة     والقضاء على أشكال التمييز املتعدد اجلوانب يف حق         املرتلية  

  .من أصل أفريقي

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
 يف  األساسـية املرأة بوصفها أحد الكيانـات      ترحب اللجنة بإدماج أمانة سياسات        -١٤

لكنـها  .  بلدية ٤٠٠ والية و  ٢٣ديوان رئيس اجلمهورية، وبتوسيع نطاق حضورها ليشمل        
خمصصات املوارد املعروضة يف قانون امليزانيـة       بني  القائمة  التباين  أوجه  تعرب عن قلقها إزاء     

أيـضاً التـأثري    بقلق  اللجنة  تالحظ  و. هلذه األمانة، وهي أدىن بكثري     املوارد املخصصة فعلياً  و
لنهوض لعلى أداء األمانة مهامها كما جيب بصفتها اآللية الوطنية          هذه  التباين  ألوجه  السليب  
ز مبا يكفي، خاصـة      ألن قدرات األمانة ومواردها مل تعزَّ      ويساور اللجنة القلق أيضاً   . باملرأة
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تلـف املؤسـسات علـى شـىت     حتقيق التنسيق الفعال بني خم لضمان  على صعيد البلديات،    
، اتصعيد البلـدي  ت واخلطط املتعلقة باملرأة على      السياساوتنفيذ  وضع  املستويات يف عملية    

  .وإيالء األولوية حلقوق املرأة يف استراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية
وباإلرشـادات الـواردة يف     ) ١٩٨٨(٦وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         -١٥
سيما بشأن الشروط الضرورية لفعالية عمل اآلليات الوطنية، فإهنا          ج عمل بيجني، ال   منها

  :توصي بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي
لضمان عدم وجود   األموال  احلالية املتعلقة بتخصيص    سياسات  المراجعة    )أ(  

 ألمانة سياسات   اًيف قانون امليزانية واملوارد املمنوحة فعلي     املخصصة  تباين بني املوارد املالية     
  املرأة كي تؤدي واليتها كما جيب؛

ات أمانة سياسات املرأة، على صـعيد االحتـاد والواليـات           تعزيز قدر   )ب(  
 ا من خالل تزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملالية لزيادة فعاليته      والبلديات،

 يف جمال املـساواة بـني       تويات،، على مجيع املس   يف صياغة قوانني وتدابري السياسة العامة     
 ق عملية إعدادها   وتنسي اوتقدمي املشورة بشأهن  يف تطبيق هذه القوانني والتدابري      اجلنسني و 

املنظور اجلنساين يف مجيع القـوانني      مراعاة  تعميم   ، وكذلك يف  ها وتنفيذ يهاواإلشراف عل 
  ؛لف فئات السكان، مبا فيها السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة بني خمتوالسياسات

سياسات عملية وضع واستحداث ال   بذل املزيد من اجلهود لتوسيع نطاق         )ج(  
 والية، واملقاطعـة    ٢٧يف مجيع الواليات البالغ عددها      املتعلقة باملرأة   واآلليات املؤسسية   

ق بفعالية السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة       نفذ وتنسَّ ُتلضمان أن   االحتادية، والبلديات،   
  .بني اجلنسنياملوضوعية 

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 اعتمدت تدابري خاصة مؤقتة هتدف إىل حـد          قد تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف      -١٦
زيادة عدد  صص القائمة على العرق واإلثنية بغية       ، مثل احل  إىل حتقيق املساواة بني سكاهنا     بعيد

كان األصليني يف برامج التعليم العايل، مثـل        الطلبة من أصل أفريقي والطلبة املنتمني إىل الس       
ومع أن النساء قد يستفدن من هذه التدابري، فإن اللجنـة           . والتكنولوجياتلك املتعلقة بالعلوم    

تقييم مـدى فعاليـة     من أجل   على النساء   لتأثريها  حمدد  تقييم  تشعر بالقلق إزاء عدم وجود      
 بالقلق أيـضاً  اللجنة  وتشعر  . لمرأةوضوعية ل املاملساواة  حتقيق  مسامهة هذه التدابري يف تسريع      

  .فئات النساءشىت استعمال التدابري اخلاصة املؤقتة اليت تستهدف يف الظاهرة الكفاءة إزاء عدم 
بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من اخلطـوات لتوسـيع نطـاق            وتوصي اللجنة     -١٧

 ٤  من املادة  ١بري، وفقاً للفقرة    استيعاب مفهوم التدابري اخلاصة املؤقتة واستخدام هذه التدا       
، يف إطار استراتيجية ال بد منها لتحقيق        )٢٠٠٤(٢٥من االتفاقية وللتوصية العامة رقم      

، واملنحدرات من أصل أفريقي،     للمرأة ذات اإلعاقة  لمرأة، وال سيما    ل املوضوعيةاملساواة  
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لسياسية والـصحة   ونساء السكان األصليني، والريفيات، يف جماالت من قبيل املشاركة ا         
  .والتعليم والعمل

   املرأةضدالعنف     
      بشأن اجلدال القـانوين الـذي      تعرب اللجنة عن تقديرها الختاذ احملكمة العليا قراراً         -١٨

    املوجه ضـد املـرأة     سري  دار حول دستورية قانون ماريا دا بينها املتعلق بالعنف املرتيل واألُ          
 تطبيق هذا القـانون،  القضاء  من  ىل مقاومة قطاعات شىت      إ لكن، نظراً و). ١١٣٤٠القانون  (

امتثال القضاة  مدى  بالقلق إزاء   اللجنة   البنية االحتادية والالمركزية للدولة الطرف، تشعر        وإىل
وتـشعر اللجنـة    . لكل من قرارات احملكمة العليا وقانون ماريا دا بينها         على املستوى احمللي  

. ة الفنية داخل القضاء بشأن حاالت العنف املرتيل واُألسري        بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر اخلرب     
وتعتـرف  . املرأةات الدقيقة واملتسقة بشأن العنف ضد        إزاء قلة البيان   تشعر بالقلق أيضاً  هي  و

، وهو امليثاق املرأة امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد    بشمولية التدابري الواردة يف   أيضاً  اللجنة،  
لكنها قلقة من أن التنفيذ التام للخطة الوطنيـة         و .ضد املرأة ومكافحته  ف  الرامي إىل منع العن   

قد يكون عرضة للخطر بسبب عدم كفاية القدرات واملوارد املالية يف جماالت التعليم والصحة 
  .واملساعدة االجتماعية

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على اآليت  -١٩
ني يف جمال   دعني العامني واحملام  ة للقضاة وامل  يمنهج دورات تدريبية    تقدمي  )أ(  

دستوريته، وفق ما   مدى  قانون ماريا دا بينها و    كذلك  املرأة، و حقوق املرأة، والعنف ضد     
  احملكمة العليا؛األحكام الصادرة عن جاء يف 
 حبيث يكفل للنساء، خاصة نساء الفئات احملرومة،        القضائيتعزيز نظامها     )ب(  

تتنـاول  بزيادة عدد احملاكم الـيت   سبل نيلهن العدالة الوصول الفعال إىل القضاء وتيسري 
  قضايا العنف املرتيل واألسري، وعدد القضاة اخلرباء يف ذلك؛

تقييم أثر  بصورة منتظمة هبدف    حتسني نظامها جلمع وحتليل اإلحصاءات        )ج(  
  قانون ماريا دا بينها ورصده؛

وطنية ملكافحة العنف   يذ اخلطة ال  إمداد مجيع الكيانات اليت تشارك يف تنف        )د(  
املرأة مبوارد بشرية وتقنية ومالية كبرية، من أجل حتقيق أمور منها بناء مالجئ للنساء              ضد  

  .ضحايا العنف

   واستغالهلن يف البغاءوالبناتاالجتار بالنساء     
 مببادرات الدولة الطرف الرامية إىل معاجلة قـضية االجتـار            اللجنة علماً  بينما حتيط   -٢٠

 جلنة حتقيق برملانية للتحقيـق يف أسـباب         ٢٠١١مارس  / مثل إنشائها يف آذار    ،باألشخاص
ثانية ملكافحة االجتار بالبـشر؛      وطنيةي والدويل يف الربازيل، وإعداد خطة       ونتائج االجتار احملل  
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وتعـرب  . والبناتعن قلقها إزاء قلة املعلومات عن نطاق ظاهرة االجتار بالنساء           فإهنا تعرب   
   .باألشـخاص ملكافحة االجتـار    ومتضافر   إزاء عدم وجود هنج شامل       ا أيضاً عن قلقه اللجنة  

       االجتار وفقاً ملكافحة  عن أسفها ألن الدولة الطرف مل تعتمد بعد تشريعات شاملة           وهي تعرب   
). ٢٤، الفقـرة    CEDAW/C/BRA/CO/6(ملا أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         

ُيـستغللن   والبناتالغ إزاء املعلومات الواردة اليت تتحدث عن أن النساء          بقلق ب اللجنة  وتشعر  
، وإزاء اسـتغالهلن    كبريةالبغاء والعمل يف بعض املناطق حيث تطبَّق مشاريع إمنائية          ألغراض  
  .للبلد يف املناطق السياحية يف الشمال الشرقي جنسياً
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١

مع يتماشى  باألشخاص،  يف اعتماد قانون شامل ملكافحة االجتار        تنظرأن    )أ(  
 ولضمان مقاضاة اجلناة  تنفيذاً تاماً   من االتفاقية  ٦ملادة  ا من أجل تنفيذ     ،بروتوكول بالريمو 

اللجنـة   على النحو الذي أوصت به       ومحاية الضحايا ومساعدهتم كما جيب،     ،ومعاقبتهم
)CEDAW/C/BRA/CO/6 ؛)٢٤، الفقرة  

 ما توصلت إليه جلنة التحقيق الربملانية مـن نتـائج           أن تأخذ يف االعتبار     )ب(  
أن وتنفيـذها، و  مث اعتمادهـا    تتعلق مبراجعة اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشر         

منـع اسـتغالل البغـاء      وترسم وتنفذ يف إطارها استراتيجية شاملة هتدف إىل مكافحة          
  رف؛والسياحة اجلنسية يف الدولة الط

منع ومكافحـة   الرامية إىل   هود  اجل آلية وطنية موحدة لتنسيق      أن تنشئ   )ج(  
  ، ومحاية الضحايا؛ ودولياًاالجتار باألشخاص، حملياً

ضـحايا االجتـار    على   كيفية التعرف    بشأنتدريب  توفر معلومات و  أن    )د(  
الـواردة يف   بالبشركافحة االجتار   مباملتعلقة  األحكام  بشـأن   و هم والتعامل مع  باألشخاص

 عن إنفاذ القـانون وحـرس       واملسؤولنيجلهاز القضائي   اجل  أوذلك من    احمللي،القانون  
  ؛االجتماعينياألخصائيني واحلدود 
والتقييم الدوري، مبا يف ذلك مجع البيانـات        الرصد املنهجي    تضمنأن    )ه(  

ات مقارنة عن   جتري دراس أن  ، و ها وحتليل البغاء واستغالل النساء يف     بشربشأن االجتار بال  
والنـساء  من أجل إزالة خماطر وقوع البنات       تعاجل أسباهبما اجلذرية،    أن  االجتار والبغاء، و  

  االستغالل اجلنسي واالجتار؛ضحايا 
التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنـشأ        بغية حتقيق    جهودها   تعززأن    )و(

 واعتماد تدابري مـشتركة     ادل املعلومات من خالل تب  بالبشر  والعبور واملقصد ملنع االجتار     
  .تهم ومعاقباملتجرين بالبشرقاضاة مبفيما يتعلق 
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  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
 مشاركة النساء يف احليـاة      زيادة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل       حتيط اللجنة علماً    -٢٢

تخـصيص  قـضي ب  يالـذي    ١٢٠٣٤/٢٠٠٩اعتماد القانون رقم    مثل  السياسية والعامة،   
ئـة     يف املا٣٠ما ال يقل عـن  لتمثيل النساء أو الرجال يف قوائم الترشيح        األحزاب السياسية   

يف " املزيد من النساء يف السلطة    "احلملة الدائمة املعنونة    وبإطالق  ،   يف املائة  ٧٠وال يزيد على    
ة األبوية، وكذا عدم    القوالب النمطي املواقف و لكون استمرارية   بيد أهنا تأسف    . ٢٠٠٨عام  

، ما زاال يعـرقالن مـشاركة       اليت اعُتمدت  املؤقتةاخلاصة  وجود آليات تكفل تنفيذ التدابري      
.  العامة على صعيد الواليات والبلـديات      ويف مواقع صنع القرار يف اإلدارة     النساء يف الربملان    

راتب العليـا يف القـضاء      تمثيل النساء يف امل   املتدنية ل نسبة  البالقلق إزاء   اللجنة كذلك   وتشعر  
واملناصب اإلدارية العليا يف القطاع اخلاص رغم تزايد عدد النساء اللوايت يعملـن يف سـلك          

  .القضاء، وكذا تزايد أعداد النساء الالئي يشاركن يف سوق العمل
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اآليت  -٢٣

عات هتدف إىل زيـادة     تعديل أو اعتماد تشري   تعزيز جهودها الرامية إىل       )أ(  
 إىل تعزيـز    ترمـي مطردة  وانتهاج سياسات   املشاركة الفعلية للمرأة يف احلياة السياسية،       

  بوصفها مطلبـاً   ،وعلى قدم املساواة يف عملية صنع القرار      مشاركة املرأة مشاركة كاملة     
توصية العامة   ال إنفاذ يف مجيع جماالت احلياة العامة والسياسية واملهنية، من خالل           ،دميقراطياً
  ؛املرأة يف احلياة العامةب املتعلقة) ١٩٩٧(٢٣ للجنة رقم
 مـن   ٤ مـن املـادة      ١ للفقرة   مؤقتة وفقاً اد وتنفيذ تدابري خاصة     اعتم  )ب(  
بغية تسريع مشاركة املرأة التامة وعلى ) ٢٠٠٤(٢٥ية والتوصية العامة للجنة رقم      االتفاق

سيما فئات النساء احملرومة، مثل املنحـدرات    القدم املساواة يف احلياة العامة والسياسية،     
  ؛ األصليني والنساء ذوات اإلعاقةمن أصل أفريقي ونساء السكان

تنظيم محالت توعية تستهدف الرجال والنساء على السواء وترمـي إىل             )ج(  
القضاء على املواقف والقوالب النمطية األبوية املتعلقة بأدوار الرجال والنساء، وإىل إبراز            

احلياة الـسياسية والعامـة ويف      وعلى قدم املساواة يف     مشاركة املرأة مشاركة كاملة     أمهية  
  .يف مجيع اجملاالتومواقع صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص 

  التعليم    
 باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف والـيت تـشري إىل أن             اللجنة علماً  بينما حتيط   -٢٤

األمية لديهن أدىن    أعلى من مستوى الرجال، وأن معدالت        لربازيليات مستوى تعليمياً  للنساء ا 
تلقي النـساء   فرص  يف  عدم املساواة   عن قلقها إزاء استمرار     فإهنا تعرب   الرجال،  منها لدى   

  اللجنـة  وحتيط. ةاالقتصادي -ة  االجتماعيواخللفية  التعليم على أساس العرق واإلثنية      والبنات  
برنامج " مبختلف الربامج الرامية إىل إدراج املنظور اجلنساين يف حقل التعليم، مثل              أيضاً علماً
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مور عدة  ألبيد أهنا تأسف    . الذي يستهدف تالميذ الثانوي وطلبة التعليم العايل      " املرأة والعلم 
منها عدم وجود بيانات مفصلة مصنفة حسب اجلنس عن معـدالت االلتحـاق بـالتعليم               

تعلـيم  الالدراسية، خاصة يف    املناهج  مه أو معلومات عن الفصل اجلنسي يف        االبتدائي أو إمتا  
يف املستويات العليا؛ والربامج املوجودة الرامية إىل تقليص معدل أميـة النـساء             التكنولوجي  

؛ وعدم وجود معلومات تتعلق باألسـباب       ) يف املائة  ٩,٨( سنة   ١٥الالئي يتجاوز عمرهن    
 ويساور اللجنة القلق أيـضاً    . ، مثل العمل املرتيل واحلمل    دارسالبنات من امل  الرئيسة لتسرب   

العنف، مثل االجتار هبن هبـدف      ألشكال شىت من    إزاء ما أفيد من سهولة تعرض املراهقات        
  .استغالهلن جنسياً

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  -٢٥
ـ   فرص  يف  انعدام املساواة    على   للتغلباختاذ إجراءات     )أ(   ات تلقـي الفتي

من أجل  ةاالقتصادي -ة االجتماعيخلفيتهن والنساء التعليم بسبب أعراقهن أو إثنياهتن أو     
  يف تلقي التعليم يف مجيع مراحله؛هلن حتقيق املساواة الفعلية ضمان 

 ١٥ معدل إملام النساء، اللوايت يتجاوز عمرهن        لتحسنياختاذ تدابري حمددة      )ب(  
 اعتمـاد   يعهن على إكمال تعليمهن األساسي بوسائل منها      ، بالقراءة والكتابة أو لتشج    عاماً

  برامج شاملة للتعليم والتدريب املهين الرمسيني وغري الرمسيني؛
وفضالً عـن املمارسـات     اختاذ تدابري لتغيري املعايري واملواقف التقليدية         )ج(  

غري تقليدية،  جماالت دراسةمتابعة البنات اختيار تشكل عقبة أمام ، اليت التنظيمية املدرسية
  ؛اختياراً حراً، اجملاالت التكنولوجيةسيما  ال

املرأة، املتعلقة ضد اخلطة الوطنية ملكافحة العنف الواردة يف تدابري التنفيذ   )د(  
قصد زيادة احتمـال    بتوعية يف املدارس    فضالً عن تنظيم محالت     بوزارة التعليم والثقافة،    

  إكمال املراهقات تعليمهن الرمسي؛
 وتضمني تقريرها الدوري القادم    لبياناهتا بشأن التعليم،     إجراء استعراض   )ه(  

املرأة يف جمال   ضد  عن التدابري املتخذة للقضاء على التمييز       حمدَّثة  بيانات دقيقة ومعلومات    
  .الدراسيةاملناهج  بشأن الفصل اجلنسي يف التعليم، والنتائج احملققة، مثالً

  العمالة    
جلنة تكافؤ الفرص    "٢٠٠٨ بإنشاء وزارة العمل والعمالة يف عام        حتيط اللجنة علماً    -٢٦

ومكافحة ومن أجل األشخاص ذوي اإلعاقة،       اجلنس والعرق واألصل اإلثين       نوع على أساس 
العمالة مـا زال    لكنها تالحظ بقلق أن حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف ميدان            و". التمييز

اللجنـة  وتـشعر   .  تزايد مشاركة النساء يف سوق العمل       يف الدولة الطرف رغم    يطرح حتدياً 
 يف املائـة  ٤٠ و يف املائـة ١٧بالقلق ألن الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء تتراوح بني     

 ألن  تشعر بـالقلق أيـضاً    هي  و. حسب االنتماء العرقي واإلثين للنساء ومستواهن التعليمي      
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تسهم يف حصر املنحدرات من أصل أفريقـي        القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس والعرق       
 قلة املعلومـات    ومن دواعي قلقها أيضاً   . نوعيةالوظائف األدىن   ونساء السكان األصليني يف     

املتعلقة بتدابري محاية النساء من التحرش اجلنسي يف أماكن العمل، واستمرار استغالل النساء             
  .العاملني يف اخلدمة املرتليةواألطفال 

  :لجنة الدولة الطرف مبا يليوتوصي ال  -٢٧
        "املـساواة يف مكـان العمـل      "أولوية العتماد مشروع قـانون      إيالء    )أ(  

املـرأة يف جمـال   ضد  الذي ينص على إنشاء آليات ملنع التمييز  ،)٦٦٥٣/٢٠٠٩رقم  (
   وحظره؛ةالعمال

تـدابري خاصـة   يف ذلك مبا ، ةاعتماد تدابري فعالة يف سوق العمل الرمسي    )ب(  
نوع اجلـنس   تتصل ب منطية  املرتكز على أساس قوالب     املهين  الفصل   للقضاء على    ،ؤقتةم

 وضمان تطبيـق    ،وسدهاتضييق الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل        والعرق واإلثنية؛ و  
  وتكافؤ الفرص يف العمل؛ مبدأ املساواة يف األجر على العمل املتساوي القيمة،

تشريعية وغريها من التدابري املتخذة تدابري بل تقريرها الدوري املقتضمني   )ج(  
ماية حقوق املرأة يف القطاع غري      حل، و حلماية النساء من التحرش اجلنسي يف أماكن العمل       

  الرمسي؛
، مثـل   العاملني يف اخلدمـة املرتليـة     تدابري لتحسني محاية    مواصلة اختاذ     )د(  

  .للعمالة املرتليةتعلقة بالعمل الالئق  امل١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  الصحة    
  قـد  تعترف اللجنة بأن نطاق اخلدمات الصحية يتوسع يف البلد وأن الدولة الطرف             -٢٨

 من التدابري الرامية إىل ختفيض معدل الوفيات النفاسية، مثل وضـعها برنـامج              نفذت عدداً 
لكنها قلقة ألن هذا الربنامج قد      و). ٢٠١١" ( وبعدها  الوالدة شبكة رعاية الطفل واألم قبل    "

على خدمات الرعاية املقدمة    إال  ال يكفي ملعاجلة مجيع أسباب الوفيات النفاسية ألنه ال يركز           
ال يـزلن   خيضعن لعمليات إجهاض غري قانونية      ن النساء اللوايت    هي تأسف أل  و. إىل احلوامل 

واحلقـوق اجلنـسية    لصحة  ن متتع النساء با   وأليف الدولة الطرف،    جهن عقوبات جنائية    ايو
اإلجنابية معرض للخطر بسبب عدد من مشاريع القوانني قيد النظر يف الربملان الوطين، مثـل      و

إزاء كذلك  وتشعر اللجنة بالقلق    ).  األجنة  مركز قانون (٤٧٨/٢٠٠٨مشروع القانون رقم    
  .)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشريتأنيث وباء 
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  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على اآليت  -٢٩
مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة فرص تلقي النساء الرعاية الـصحية،             )أ(  

قصد تقليص  "  وبعدها شبكة رعاية الطفل واألم قبل الوالدة     "ورصد وتقييم تنفيذ برنامج     
  معدل الوفيات النفاسية بفعالية، خاصة بني الفئات احملرومة؛

م اإلجهاض بغرض حذف األحكـام      تعجيل مبراجعة تشريعاهتا اليت جترّ    ال  )ب(  
العقابية املفروضة على النـساء، وفـق مـا أوصـت بـه اللجنـة يف وقـت سـابق               

)CEDAW/C/BRA/CO/6   ؛ والتعاون مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية من أجل         )٣، الفقرة
اإلجهاض اليت تسمح ب  سباب  األ يف زيادة تقييد     ‘ األجنة مركز‘ مناقشة وحتليل تأثري قانون   

  القانوين املقيدة أصال، قبل اعتماد الربملان الوطين إياه؛
اخلطة احلكومية املتكاملـة    تقريرها املرحلي القادم معلومات عن      تضمني    )ج(  

 اإليدز وغريه من األمراض املنقولة جنـسياً      /ملكافحة تأنيث فريوس نقص املناعة البشري     
الوقاية والتشخيص ، واليت ترمي إىل إتاحة املزيد من فرص      )٢٠٠٩اليت روجعت يف عام     (

 وفريوس نقـص    األمراض املنقولة جنسياً  خبصوص  لنساء يف مجيع ربوع البالد      والعالج ل 
  .اإليدز/املناعة البشري

  الريفياتالنساء     
  إشراك املرأة الريفيـة يف  ضمان مبختلف التدابري املتخذة الرامية إىلحتيط اللجنة علماً   -٣٠

من أجل  ريفي  الرشاد  اإلتقنية و الساعدة  املسياسة  "التنمية الريفية واالستفادة منها، مثل      عملية  
 بيئـي القائم على أساس    الزراعة البيئية واإلنتاج    النهوض ب اهلادفة إىل حتقيق أمور منها      " املرأة
رعـات  ، الذي يتـيح للمزا    )PRONAF" (الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة الصغرية للنساء     "و

النساء يف  الذي تواجهه   رمان  وضع احل غري أن اللجنة قلقة من      . ائتمانإمكانية احلصول على    
النائية الالئي يعانني الفقر والفقر املدقع أكثر من غريهن، ويـواجهن           املناطق  املناطق الريفية و  

اخلدمات الصحية واالجتماعية، وقلّما يـشاركن يف       فرص احلصول على    صعوبات أكرب يف    
وتـشعر اللجنـة    . السائدة يف اجملتمعات الريفية   يات صنع القرار، بسبب املواقف األبوية       عمل

معيشة أوضاع على تأثري الصناعية واإلمنائية من  -  إزاء ما حتدثه املشاريع الزراعيةبالقلق أيضاً 
  .يف هذا الصدد يف التقريراملقدمة قلة املعلومات لالريفيات، وتأسف 

  :ولة الطرف إىل ما يليوتدعو اللجنة الد  -٣١
 خطط التنميـة    وضع يف   الريفيات  النساء شراكاختاذ التدابري الالزمة إل     )أ(  

والعوامـل  سيما تلك اليت ستؤثر يف البنية االقتصادية جملتمعاهتن احمللية      ال ،هااحمللية وتنفيذ 
  ؛احملركة هلذه اجملتمعات
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يف ،  ألسـر معيـشية   النساء املعيالت   ، وخاصة    الريفيات  النساء إشراك  )ب(  
 على اخلدمات الصحية والتعلـيم وامليـاه        نفرص حصوهل وحتسني   ،عمليات صنع القرار  

  النظيفة والصرف الصحي واألراضي اخلصبة واملشاريع املدرة للدخل؛
املـشاريع  تـأثري    تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القادم عن         )ج(  
املعيـشية  وضاع األعلى القائمة يف الدولة الطرف    الكربى  الصناعية واإلمنائية    - الزراعية

  .لمرأة الريفيةل

  احملتَجزاتالنساء     
الـسجينات يف   والبنات   عدد النساء    الزيادة الكبرية يف  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -٣٢

جّن بسبب ارتكاهبن جرائم تتـصل   بأن نسبة كبرية منهن سُ  يط علماً وهي حت . الدولة الطرف 
. بناء على طلب شـركائهن    للمخدرات  " ناقالت"خاصة باعتبارهن   ورات،  باالجتار باملخد 

الرديئة واالكتظاظ يف بعض أمـاكن االحتجـاز؛        األوضاع   إزاء   وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   
وجـود خـدمات    مبا يف ذلك عدم     والصعوبات اليت تواجهها السجينات للجوء إىل العدالة،        

حاالت العنـف اجلنـسي يف      تقارير املتزايدة عن    واللنساء السكان األصليني؛    شفوية  ترمجة  
  .سيما احلوامل السجون؛ وعدم وجود مرافق وخدمات صحية كافية للسجينات، ال

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٣
مبا يف ذلك عـن     ،  املخالفات للقانون تدابري للحد من عدد النساء      اختاذ    )أ(  

 هتدف إىل معاجلة األسباب اليت تدفع النساء إىل         وضع برامج للوقاية حمددة الغرض    طريق  
  ارتكاب جرائم؛

 احملتجزات عن طريق وضـع سياسـات        والبناتمعاجلة أوضاع النساء      )ب(  
واستراتيجيات وبرامج شاملة تراعي االختالف بني اجلنسني وترمـي إىل تيـسري سـبل              

حماكمة عادلة، خاصة   حاكمتهن  املتعلقة مب لضمانات  لاالمتثال  وضمان  جلوئهن إىل القضاء    
  نساء السكان األصليني؛ وتوفري برامج لتعليمهن وإعادة تأهيلهن وإعادة توطينهن؛

بغيـة   للمعايري الدولية،    يف أماكن احتجاز النساء وفقاً    األوضاع  حتسني    )ج(  
أماكن احتجاز السجناء عن تلـك      فصل  حل مشكالت االكتظاظ يف السجون، وضمان       

  .توفري مرافق وخدمات صحية كافية، خاصة للحوامل اخلاصة بالسجينات؛ وضمان

  البياناتمجع     
،  يف التقرير مصنفة حسب اجلنس حصراً      املقدمة تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات       -٣٤
 توفري بيانات حمدثـة،     إىل أن  اللجنة   وتشري. سكان الدولة الطرف  املتنوعة ل تركيبة  ال  إىل نظراً

هو أمر  ،  ةاالقتصادي -ة  االجتماعيواخللفية  ر والعرق واإلثنية     حسب اجلنس والعم   مصنفة مثالً 
جراء عملية إلو  ولتحديد ما إذا كانت تعاين التمييز، ، املرأة وضعإلجراء تقييم دقيق ل   ضروري  

والقيام، على حنو منـهجي، برصـد        حمددة اهلدف، ومستندة إىل معلومات    سياسات  رسم  
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 اجملـاالت الـيت تـشملها        مجيع للمرأة يف املوضوعية  ة  ساوالتقدم احملرز حنو حتقيق امل    وتقييم ا 
  .االتفاقية

 شاملة مصنفة    بياناتٍ  وحتليل ونشر   مجع حتسنيإىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف     و  -٣٥
ـ واخللفيـة    والعمر والعرق واإلثنية واملكان      حسب اجلنس   ،ةاالقتـصادي  -ة  االجتماعي
حنو حتقيق املساواة   احملرز  املرأة والتقدم    قابلة للقياس لتقييم االجتاهات يف وضع        ومؤشراٍت
 انتبـاه الدولـة     اللجنةوتوجه  .  يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية      للمرأةاملوضوعية  

بـشأن البيانـات    للجنـة   ) ١٩٨٩(٩العامة رقـم    التوصية  يف هذا الصدد إىل      الطرف
  املعهد  تعاوهنا مع  وثيق ت  على أمانة سياسات املرأة   وتشجع   ؛ املرأة وضعاإلحصائية املتعلقة ب  

وضع مؤشرات، بواسطة املرصد الربازيلي للمساواة      الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء هبدف     
ـ يف رسم   استخدامها  اجلنسني وميكن   بني  ختالف  االاجلنسانية، تراعي    املتعلقـة  سياسات  ال

  .مراجعتهاو ، عند االقتضاء وكذلكاملساواة اجلنسانية وتنفيذها ورصدها وتقييمهاوباملرأة ب

  إعالن ومنهاج عمل بيجني     
تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة، علـى    إطار حتث اللجنة الدولة الطرف، يف     -٣٦

 ؛ أحكـام االتفاقيـة    ان يعـزز  نذيلاالستفادة الكاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، ال       
  .قبلامليف تقريرها الدوري عن ذلك  الدولة الطرف أن تدرج معلومات إىلوتطلب 

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
لتحقيق وفعاالً هو أمر ال غىن عنه        تاماً اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً     تؤكد    -٣٧

 أحكام االتفاقية وإىل جعل   تدعو إىل دمج منظور جنساين      هي  و. األهداف اإلمنائية لأللفية  
إلمنائية لأللفية، وتطلـب إىل      يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف ا        صراحةًتنعكس  

  .الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  نشر املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٣٨

ـ              انيني واسع يف الربازيل من أجل تعريف الناس ومسؤويل احلكومة والـسياسيني والربمل
لضمان مـساواة   اليت اُتخذت   واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان باخلطوات       

، فضالً عن اخلطوات اإلضافية اليت يلزم اختاذها يف هـذا           وموضوعاًاملرأة بالرجل، شكالً    
على مـستوى اجملتمعـات     أيضاً  وتوصي اللجنة بنشر هذه املالحظات اخلتامية        .املضمار
لجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم          وتشجع ال . احمللية

تطلب إليها أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة        هي  و. احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات    
وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة            

 املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف القـرن  : ٢٠٠٠عام   املرأة"وضوع  املتعلقة مب 
على أوسع نطاق، وخباصة يف صفوف املنظمات النسائية        ، نشراً يكون    "احلادي والعشرين 

  .ومنظمات حقوق اإلنسان
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  التصديق على املعاهدات األخرى    

ق  إىل الصكوك الدولية الرئيسية التسعة حلقو      الربازيلتالحظ اللجنة أن انضمام       -٣٩
من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع جوانب              *اإلنسان
 اليت  دة على النظر يف التصديق على املعاه      الربازيل تشجع اللجنة حكومة     ذلك،ول. احلياة

 . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وهيتنضم إليها بعد، مل

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 عـن    خطية تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنتني معلومات            -٤٠

  . أعاله٢٩ و٢١اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  إعداد التقرير املقبل    
مجيـع   ضمان املشاركة الواسعة مـن جانـب          الدولة الطرف  إىلتطلب اللجنة     -٤١
 جمموعة متنوعـة مـن    مع   التشاور،لوزارات واهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل و       ا

  . ومنظمات حقوق اإلنسانئية النسااملنظمات
 املقرر  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب يف تقريرها الدوري املقبل            -٤٢

. ذه املالحظات اخلتامية من االتفاقية، للشواغل املُعرب عنها يف ه    ١٨ مبوجب املادة    تقدميه
  .٢٠١٦فرباير /تدعوها إىل أن تقدمي تقريرها الدوري الثامن يف شباطهي و

تقدمي التقارير  لاملبادئ التوجيهية املنسقة    " اتباع   إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف     و  -٤٣
وثيقـة  تقدمي  لمبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية           

ووفق عليها  اليت  ،  )HRI/GEN/2/Rev.6" ( بعينها  ووثائق خاصة مبعاهدات   موحدةاسية  أس
معاهدات حقوق اإلنـسان، يف     يف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان املنشأة مبوجب         

اخلاصـة  املتعلقة بتقدمي التقـارير     املبادئ التوجيهية   جيب تطبيق   و. ٢٠٠٦ هيوني/حزيران
، ٢٠٠٨ يناير/ يف كانون الثاين   ،تمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني    اليت اع بعينها،  مبعاهدات  
هـذه  تشكل  و .موحدةاملبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي وثيقة أساسية        بباالقتران  

لتقدمي التقارير مبوجـب اتفاقيـة      معاً املبادئ التوجيهية املنسقة     املبادئ التوجيهية املنسقة    
باتفاقيـة   الوثيقة املتعلقة    ال تتجاوز وينبغي أ . تمييز ضد املرأة  القضاء على مجيع أشكال ال    

  . صفحة٨٠احملدَّثة املوحدة الوثيقة األساسية أال تتجاوز ينبغي  صفحة، يف حني ٤٠ بعينها

        
__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                *  
ية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              والسياس

التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            
 مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛        املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق       

  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


