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  مقدمة    
بغي أن نشدد   ، ين ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦يف الفترة اليت يشملها هذا التقرير، املمتدة من           -١

من هيكل رئاسة   اً  بل متثل اآلن جزء   " خاصة"على التغيري الذي طرأ على األمانة، اليت مل تعد          
  .٤٨٣/٢٠١٠للتدبري املؤقت رقم وفقاً  "اًأساسياً جهاز"اجلمهورية بوصفها 

من جملس التنميـة االقتـصادية      اً  ومن املستجدات أن رؤساء األمانة يشكلون جزء        -٢
رأس هذا اجمللس رئيس اجلمهورية وله صفة استشارية، ويكلـف بـاقتراح            وي. واالجتماعية

  .التدابري الضرورية لتعزيز منو البلد
 مـن  )٢٠١٠مـارس  / آذار ٨(باليوم الدويل للمرأة    واحتفلت أمانة سياسات املرأة       -٣

مـن  اً  مزيـد "لـه   اً  خالل برنامج ثقايف يف حمطة ليوبولدينا يف ريو دي جانريو، اختذ شعار           
 واختـتم   ."من العنف ضدها    من املواطنة للمرأة الربازيلية، وتقليالً    اً  ستقالل الذايت، ومزيد  اال

وحظي مبشاركة الـوزيرة    .  امرأة ٦ ٠٠٠هذا النشاط مناسبة االحتفال وضم ما يزيد على         
  .نيلسيا فرايري والرئيس لويز إيناسيو لوال دا سيلفا

جمموعة عمل ل للنوايا ينص على إنشاء      ويف تلك املناسبة جرى التوقيع على بروتوكو        -٤
 مبثابـة   موقع النُصب وينبغي أن يكون    .  نصب تذكاري للمرأة الربازيلية    عملية إقامة لتحليل  

  .متحف تفاعلي لتسجيل مشاركة املرأة يف وقائع تاريخ البالد
ومن املسائل األخرى اليت جرى التشديد عليها حتقيق التوازن يف السياسات اخلاصة              -٥
 عـن   ٢٠٠٣  األمانة منذ إنشائها يف عام     أعلنتوقد  . رأة اليت تضعها أمانة سياسات املرأة     بامل

ملصلحة املرأة الربازيلية، ويربز من بينـها خاصـة قـانون           اً  جديداً  معيارياً   صك ٤٦إصدار  
  .واإلصالح االنتخايب املصغراً  يوم١٨٠، املتعلق بزيادة إجازة األمومة إىل بينها دا ماريا
ا يتعلق باإلجراءات الرامية إىل منع ارتكاب العنف ومكافحتـه، بلـغ عـدد              وفيم  -٦

 استجابة، كما   ٩٢٣ ٨٧٨" ١٨٠ الرقم   أطلب" اهلاتف املركزي لالهتمام باملرأة      استجابات
واليـوم  ".  يف املائة على شبكة االهتمام باملرأة يف حاالت العنـف      ١٧٩طرأت زيادة قدرها    

 تابعـة   لالهتمام املتخـصص  اً  مركز ٥٦لإلحالة، و اً  ركز م ١٤٦لإليواء، و    مرتالً ٦٨يوجد  
 ١٤٧للشرطة متخصصة يف العناية بـاملرأة، و      اً  أو خمفر اً   مركز ٤٧٥ملكاتب االدعاء العام، و   

يف اً متخصصاً مركز ١٩يف العنف املرتيل واألسري املوجه ضد املرأة، واً متخصصاً قضائياً فرع
 ملكافحة االجتار باألشخاص، وسبع دوائر      مراكز ٨والعنف تابعة للوزارات احلكومية للدولة      

   . أفعالهلى املعتدي عحملاسبة
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  ٣ و٢ و١املواد     
كما جاء يف التقارير السابقة، سارية وواجبة        ومجيع التشريعات االحتادية الربازيلية،     -٧

الحتاديـة،  وجيب أن متتثل الواليات واإلقليم االحتادي للقوانني ا       . التطبيق يف مجيع أحناء البالد    
ويتمتع كل من االحتاد والواليـات      . وأن متتثل البلديات للقوانني االحتادية وقوانني الواليات      

واإلقليم االحتادي والبلديات، وهي الكيانات االحتادية األربع، باالستقالل الذايت من الوجهة           
مـن  اً   ميارس نصيب  منها  السياسية واإلدارية واملالية، وهلا القدرة على تنظيم نفسها، ألن كالً         

  . الدولة الربازيليةمناً مستمدالسلطة السياسية 
وينص الدستور االحتادي، الذي صدر يف      . والنظام الربازيلي قائم على مبدأ املساواة       -٨

الرجـال والنـساء متـساوون يف احلقـوق     "، يف املادة اخلامسة منه علـى أن   ١٩٨٨عام  
وكذلك . مساواة بني الرجل واملرأة يف بلدنا     ، فريسي بذلك األساس اجلوهري لل     "والواجبات

 بسبب  ومعايري التوظيف  منه، التفرقة يف األجور واملهام       ٧حيظر الدستور االحتادي، يف املادة      
وما زالت توجه عدة استثمارات إىل استئصال       . اجلنس أو السن أو اللون أو احلالة االجتماعية       

لف املدونات والقوانني يف الربازيل، كما سـيبني        األحكام املنطوية على التمييز الواردة يف خمت      
  .يف ثنايا هذا التقريراً حتديد

اهلدف الرئيسي على عملية لإلصالح القانوين يتمثل أيضاً وتعكف احلكومة الربازيلية      -٩
 التدابري اهلامـة يف   ومن أبرز . هلا يف إتاحة مزيد من املرونة والشفافية يف إقامة العدل يف البالد           

 أي دعوى أو حتقيق إىل      الح القضاء، منح احملامي العام للجمهورية القدرة على رفع        جمال إص 
ويقصد مـن   . احملكمة االحتادية يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد حقوق اإلنسان         

مسامهة القضاة احملليني يف    هذا التدبري إضفاء الطابع االحتادي على هذه اجلرائم للحيلولة دون           
فالت من العقاب، كما حدث يف عدة قضايا أحيلـت إىل احملـاكم الدوليـة،                اإل استمرار

  .ولضمان الوفاء بااللتزامات املترتبة على املعاهدات الدولية اليت وقعت عليها الربازيل
ومتثل اجملموعة النسائية يف جملسي النواب والشيوخ اآللية الوطنية لتحقيق املساواة بني           -١٠

 وهي تعمل يف شراكة مع األمانة اخلاصة لسياسات املـرأة التابعـة             عات،ياجلنسني يف التشر  
لرئاسة اجلمهورية، من أجل وضع السياسات لزيادة مشاركة املرأة يف مناصب السلطة وصنع             

وتواصل اجملموعة النسائية يف الكونغرس الوطين العمل بالتنسيق عن كثب مع األمانة،            . القرار
اع العامة، وإنشاء اللجان اخلاصة، واقتراح التشريعات       وعقد حلقات العمل وجلسات االستم    

  .اليت هتم املرأة الربازيلية والتعجيل مبعاجلة هذه التشريعات
اً ، تتألف حالي  هيئة رئاسة اجمللس  يف  اً  واجملموعة النسائية يف جملس النواب، املمثلة رمسي        -١١
 عضوات باجمللس   ١٠اجملموعة   أما يف جملس الشيوخ، فتضم       .اً حزب ١١    ل نائبة تنتمني    ٤٥من  

وتعمل اجملموعة النسائية على إدراج مناقشة املـسائل        ). ٧انظر املادة   (تنتمني ألربعة أحزاب    
اجلنسانية يف مجيع املواضيع الرئيسية على جدول أعمـال اجمللـس، كاألزمـة االقتـصادية               
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للنائبات ألهنـا   اً  هاماً  زومتثل اجملموعة إجنا  . واإلصالح السياسي والتغيريات يف القانون املدين     
يف أهم اً مسموعة رمسياً  ُتظهر مدى التقدم الذي حيرزنه يف مطالباهتن وتبني أن هلن اآلن أصوات           

  .القرارات التشريعية
وُنربز من بني األحكام القانونية اليت اعُتِمدت يف الفترة املشمولة هبـذا التقريـر      - ١٢

، ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٧ املؤرخ   ينهاب  دا  ماريا، وهو قانون    ١١٣٤٠/٢٠٠٦القانون  
الذي ينشئ آليات لتقييد العنف املرتيل واألسري املرتكب ضد املرأة، وذلـك مبوجـب              

 من الدستور، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز      ٢٢٦ من املادة    ٨أحكام البند   
 والقضاء عليـه    اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه        ضد املرأة، و  

؛ وينص على إنشاء حماكم خاصة للعنف املرتيل واألسري         )١٩٩٤،  اتفاقية بيليم دو بارا   (
ضد املرأة؛ ويدخل تغيريات على قانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون العقوبات، وقـانون            

: وميكن االطـالع علـى هـذا القـانون يف املوقـع           . تنفيذ العقوبات، وتدابري أخرى   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm.  

وفيما يلي بعض القوانني األخرى اليت صدرت خالل هذه الفترة لتعزيز التطـورات               -١٣
 :االجتماعية املتعلقة باملرأة

، الذي ينظم حق النساء     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥، املؤرخ   ١١٨٠٤القانون   •
وميكن االطالع عليـه    . ئي وكيفية ممارسته وتدابري أخرى    احلوامل يف الدعم الغذا   

 :املوقع يف
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11804.htm.  

، الذي ينـشئ برنـامج      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩ املؤرخ،  ١١٧٧٠رقم  القانون   •
، ويعدل القانون   لشركات لتوسيع نطاق إجازة األمومة مبنح حوافز ضريبية       امواطنة  

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. ١٩٩١يوليه / متوز٢٤، املؤرخ ٨٢١٢رقم 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm.  

، الذي حيدد اليـوم الـوطين   ٢٠٠٨مايو / أيار١٢، املؤرخ  ١١٦٩٥القانون رقم    •
 : ع عليه يف املوقعوميكن االطال. لتصوير الثدي باألشعة

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11695.htm.  
 تنفيـذ   ، الذي يتنـاول   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩، املؤرخ   ١١٦٦٤القانون رقم    •

 األنشطة الصحية لضمان الوقاية والكشف والعالج ورصد سرطان الثدي وعنـق          
 :االطالع عليه يف املوقع ، وميكن النظام الصحي املوحديف إطارالرحم 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11664.htm. 
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، الذي يتنـاول    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٧، املؤرخ   ١١٦٣٤القانون رقم    •
حق املرأة احلامل يف أن تعرف جناح الوالدة الذي ستتلقى فيه املساعدة مبوجـب              

 :االطالع عليه يف املوقع وميكن. وأن تكون على اتصال به ملوحدالنظام الصحي ا
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm .  

 كـانون   ٦، الذي حيدد    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠، املؤرخ   ١١٤٨٩القانون رقم    •
 وميكـن .  ضد املرأة   العنف  الرجال من أجل إهناء    لتعبئةاً  وطنياً  يومديسمرب  /األول

 :االطالع عليه يف املوقع
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11489.htm.  

، الذي يعدل أحكـام     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣، املؤرخ   ١١٤٤١القانون رقم    •
 ، وهو قانون اإلجـراءات    ١٩٧٣يناير  / كانون الثاين  ١١، املؤرخ   ٥٨٦٩القانون  

ـ   ،  ، وتقسيم املمتلكات  ة الوصاي إثباتبلسماح  ل،  نيةاملد اً واالنفصال والطالق إداري
 :االطالع عليه يف املوقع وميكن. بالتراضي

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11441.htm. 
، الذي يعدل أحكام القانون     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٩، املؤرخ   ١١٣٢٤القانون رقم    •

، املؤرخ  ٨٢١٢؛ والقانون   ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٦، املؤرخ   ٩٢٥٠م  رق
؛ ١٩٩١يوليـه   / متـوز  ٢٤، املـؤرخ    ٨٢١٣؛ والقانون   ١٩٩١يوليه  / متوز ٢٤

؛ ويلغـي أحكـام   ١٩٧٢ديـسمرب  / كانون األول١١، املؤرخ   ٥٨٥٩والقانون  
ب وهو يتناول خصم ر   . ١٩٤٩يناير  / كانون الثاين  ٥، املؤرخ   ٦٠٥القانون رقم   

العمل املرتيل نصيبه من املسامهة املدفوعة للضمان االجتماعي بوصفه رب عمـل            
 :االطالع عليه يف املوقع وميكن. مرتيل من ضريبته على الدخل

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11324.htm. 
بإعالن الكاتبة  ،  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣٠، املؤرخ   ١١٢٦١القانون رقم    •

 :االطالع عليه يف املوقع وميكن. روز ماري مورارو راعية وطنية للحركة النسائية
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11261.htm. 

 مـن   ١١٢١، بتعديل املادة    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٣، املؤرخ   ١١١١٢القانون رقم    •
، وهـو قـانون     ١٩٧٣ينـاير   / كانون الثـاين   ١١، املؤرخ   ٥٨٦٩القانون رقم   
املدنية، إلدراج االتفاق بني الزوجني على اجلدول الزمين لزيارة األطفال        اإلجراءات

االطالع عليه  وميكن .الصغار كشرط مسبق ال غىن عنه لتطبيق االنفصال بالتراضي     
 :يف املوقع

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11112.htm. 
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، الذي ينظم اجلزء األخري مـن  ٢٠٠٥مايو / أيار ٥، املؤرخ   ١١١١١القانون رقم    •
.  من الدستور االحتادي وتدابري أخـرى      ٥البند الثالث والثالثني من املادة      أحكام  

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm. 

، بتعـديل القـانون     ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٧، املؤرخ   ١١١٠٨القانون رقم    •
ق يف أن   للمراة اليت تلد احل   كفل  يل،  ١٩٩٠سبتمرب  / أيلول ١٩، املؤرخ   ٨٠٨٠ رقم
 مباشرة يف إطـار النظـام       وبعد الوضع  الوالدةاملخاض و  مرافق أثناء     معها دوجي

 : وميكن االطالع عليه يف املوقع.الصحي املوحد
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm.  

، ١٤٨، بتعـديل املـواد      ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٨، املؤرخ   ١١١٠٦القانون رقم    •
ألـف إىل املرسـوم     -٢٣١ وإضافة املـادة     ٢٣١،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢١٦،  ٢١٥
تدابري ، القانون اجلنائي و   ١٩٤٠ديسمرب  / كانون األول  ٧، املؤرخ   ٢٨٤٨ بقانون
 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. أخرى

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm.  
  :إصدار املراسيم التالية يف الفترة اليت يشملها هذا التقريرأيضاً ومن اجلدير بالتنويه   -١٤

بإنشاء برنـامج   ،  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١، املؤرخ   ٦٦٩٠املرسوم رقم    •
متديد إجازة األمومة لتشمل األمهات احلوامل والوالدين بالتبين، وحتديـد معـايري            

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع .االنضمام للربنامج وغري ذلك من التدابري
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6690.htm.  

 مـن  ٤، بتغيري صياغة املـادة  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٧رخ ، املؤ٦٥٧٢املرسوم رقم    •
، الذي يعتمـد اخلطـة الوطنيـة        ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨، املؤرخ   ٥٣٩٠املرسوم رقم   

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. للسياسات املتعلقة باملرأة وينشئ جلنة التنسيق والرصد
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6572.htm.  

 ينظم العمل بالفقرة  ، الذي   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢، املؤرخ   ٦٤٨١املرسوم رقم    •
 ملنظمة العمل الدوليـة، بـشأن       ١٨٢ من االتفاقية رقم     ٤ واملادة   ٣من املادة   " د"

حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، املوافق عليها           
، ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٤، املؤرخ   ١٧٨تشريعي رقم   مبوجب املرسوم ال  

         / أيلـول  ١٢، املـؤرخ    ٣٥٩٧ميمها مبوجـب املرسـوم رقـم        واليت جرى تع  
 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. ، يف مجلة تدابري أخرى٢٠٠٠سبتمرب 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm.  
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، الذي ينظم تكوين اجمللـس      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥، املؤرخ   ٦٤١٢املرسوم رقم    •
 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. الوطين حلقوق املرأة وسلطاته وعمله، وتدابري أخرى

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6412.htm.  
، باملوافقة على اخلطة الوطنيـة  ٢٠٠٨مارس / آذار٥، املؤرخ  ٦٣٨٧املرسوم رقم    •

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. الثانية للسياسات املتعلقة باملرأة وتدابري أخرى
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6387.htm.  

، املشتمل علـى صـياغة      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٧، املؤرخ   ٦٣٨٤املرسوم رقم    •
 من الئحة الضمان االجتماعي، اليت صدرت مبوجب        ١٦ من املادة    ٦جديدة للبند   
 : كما يلـي ٦، ليكون نص املادة ١٩٩٩مايو / أيار٦ املؤرخ  ٣٠٤٨املرسوم رقم   

يعترب القران املستقر هو الذي ينشأ عن احلياة بشكل علين ومتواصل وعلى الدوام             "
 مـن   ١٧٢٣ من املادة    ١ البند   بني رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، مع مراعاة       

 كانون  ١٠، املؤرخ   ١٠٤٠٦القانون املدين، املنصوص عليه مبوجب القانون رقم        
 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. "٢٠٠٢يناير /الثاين

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6384.htm.  
، الـذي يـنظم     ٢٠٠٧ديسمرب  / األول  كانون ١٣، املؤرخ   ٦٣٠٧املرسوم رقم    •

 ٧، املـؤرخ    ٨٧٤٢ من القانون رقم     ٢٢االستحقاقات احملتملة اليت تتناوهلا املادة      
 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. ١٩٩٣ديسمرب /كانون األول

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6307.htm. 
، بتعديل وإضافة أحكام    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ؤرخ  ، امل ٦٢٦٩املرسوم رقم    •

، الـذي يقـر اخلطـة الوطنيـة         ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨، املؤرخ   ٥٣٩٠إىل املرسوم   
 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. للسياسات املتعلقة باملرأة وينشئ جلنة التنسيق والرصد

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6269.htm.  
 بعقد املؤمتر الوطين الثاين للـسياسات       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧املرسوم املؤرخ    •

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. املتعلقة باملرأة
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Dnn/Dnn11176.htm.  

، الذي يـشتمل علـى      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣، املؤرخ   ٦١٢٢املرسوم رقم    •
 من الئحة الضمان االجتمـاعي، بـصيغتها   ١٠١ و٩٧صياغة جديدة للمادتني  

وميكـن  . ١٩٩٩مـايو   / أيار ٦، املؤرخ   ٣٠٤٨الصادرة مبوجب املرسوم رقم     
 :االطالع عليه يف املوقع

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6122.htm.  
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، الذي يقّر الـسياسة     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦، املؤرخ   ٥٩٤٨ املرسوم رقم  •
الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وينشئ الفريق العامل املشترك بني الوزارات هبدف           

 :وميكن االطالع عليه يف املوقع. وضع اقتراح للخطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5948.htm.  

، الـذي يقـّر اخلطـة    ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٨، املؤرخ ٦٣٤٧املرسوم رقم   •
التـابع  الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وينشئ الفريق االستشاري للتقييم والنـشر         

 :املوقعوميكن االطالع عليه يف . للخطة
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6347.htm.  

، بتنظيم القـانون    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٣، املؤرخ   ٧٠٥٢املرسوم رقم    •
، الذي أنـشأ برنـامج مواطنـة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩، املؤرخ   ١١٧٧٠رقم  

الشركات، بقصد منح إجازة األمومة للعامالت بالكيانات القانونية، والربنـامج          
 شركات القطاع اخلاص للنساء يف فتـرة مـا بعـد النفـاس          من ملنحهاالطوعي  

 :املوقعوميكن االطالع عليه يف . واألمهات بالتبين
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ato 2007-2010/2008/decreto/d7052.htm.  

  ٤املادة     
لتحقيق ت إجراءات هامة للمسامهة يف توطيد دعائم سياسة وطنية متكاملة            لقد اختذ  -١٥

اإلدماج االجتماعي واحلد من أشكال التفاوت االجتماعي يف إجياد فـرص للعمـل وإدرار              
الدخل والتوظيف، ولتعزيز املواطنة وتوسيع نطاقها، إىل جانب وضـع سياسـات حمـددة              
للشرائح ذات االحتياجات واملطالب اخلاصة كالنساء الريفيات والسود واملعوقات، ضـمن           

األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املـساواة العنـصرية        ، وقعت   ٢٠٠٩ويف عام   . فئات أخرى 
التعليم، وهـو وثيقـة   للشراكة مع وزارة  اً  واجمللس الوطين للتنمية العلمية والتكنولوجية اتفاق     

. تلتزمان فيها بإنشاء املعهد الوطين للعلوم والتكنولوجيا ألغراض اإلدماج يف التعليم العـايل            
 والسياسات األخـرى الراميـة إىل       ملراقبة تدابري العمل اإلجيايب   اً  دوسيبىن املعهد ليكون مرص   

  .تعزيز املساواة العرقية
لدراسة استقصائية أجراها املعهد بشأن اإلدماج يف التعلـيم العـايل، برئاسـة             وفقاً  و  -١٦

 األستاذ جبامعة برازيليا، يتجاوز عدد الطالب الـسود املقيـدين       دي كارفاهلو  جورجي جوزيه
وميثل هـذا   .  طالب بفضل احلصص العرقية    ٢٢ ٠٠٠اً  ليات احلكومية يف الربازيل حالي    الك يف

املقيدين يف مؤسسات   اً   طالب ١ ٢٤٠ ٩٦٨ يف املائة من جمموع الطالب البالغ        ١,٧العدد نسبة   
 وجيمـع هـذا اإلحـصاء       - ٢٠٠٧التعليم العايل العامة الواردة يف إحصاء التعليم العايل لعام          

  .٢٠٠٧ وأشار إىل احلالة اليت لوحظت يف عام ٢٠٠٨ام البيانات يف ع
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لكارفاهلو، زاد يف خالل السنوات السبع املاضية عدد األشـخاص الـسود            وفقاً  و  -١٧
 ٣٧,٣ وتقدم نسبة . املاضيةاً  املقيدين يف اجلامعات احلكومية عما كان عليه يف العشرين عام         

 مؤسسة بالفعل تدابري للعمـل      ٢٤٩ددها  يف املائة من املؤسسات العامة يف الربازيل ويبلغ ع        
الدخل املـنخفض أو     اإلجيايب من قبيل نقاط إضافية يف االختبارات واحلصص للطالب ذوي         

اً  يف املائة من بني هذه املؤسسات حصص       ٢٦,٩نسبة   وختصص. للقادمني من املدارس العامة   
  .لألشخاص السود وللهنود

التكنولوجية قائمـة باجلامعـات احلكوميـة       وأعد اجمللس الوطين للتنمية العلمية و       -١٨
املستفيدة من برنامج احلصص واليت ستعتمد الربامج املؤسسية للمنح الدراسية لإلحلاق باجملال            

وهو مشروع رائد يتـألف     .  جامعة ٤٧على تدابري العمل اإلجيايب ويبلغ عددها       بناًء  العلمي  
وبدأ توجيه هذه املوارد . لشهر ملدة عاميف ااً برازيلي   رياالً ٣٦٠ منحة دراسية بقيمة     ٦٠٠ من

ويوجد يف والييت . ٢٠٠٩ والية يف النصف الثاين من عام ٢٤إىل مؤسسات التعليم العايل يف 
وهو مخس مؤسسات   : أكرب عدد من املؤسسات اليت يشملها الربنامج       ميناس غريايس وباهيا  

  .بكل منهما
 إطار الـربامج املؤسـسية للمـنح        وتتمثل أهداف منحة العمل اإلجيايب املقدمة يف        -١٩

الدراسية لإلحلاق باجملال العلمي يف توسيع نطاق فرص االلتحاق بالتعليم يف جمـال العلـوم               
وتـوىل األوليـة يف     . وتنمية األحباث وتشجيع الطالب على البقاء يف األوساط األكادمييـة         

النقـاط اإلضـافية،    االختيار للجامعات الرائدة يف احلصص العرقية واالجتماعية ويف مـنح           
  .كمعيارين يضافان إىل املعايري القائمة

ومن األهداف األخرى للمجلس الوطين للتنمية العلمية والتكنولوجية تصحيح أحد            -٢٠
 يف املائة علـى     ٢٠٠ذلك أن معدل اإلنتاج العلمي يف الربازيل منا بنسبة          . التشوهات القائمة 

 ٣٠ ١٤٥  مقال إىل  ١٠ ٠٠٠عن     يزيد قليالً  مدى السنوات العشر املاضية، لريتفع من عدد      
العنصري املوجود يف   /غري أن الغياب العرقي   . من ِقبل معهد املعلومات العلمية    اً  مفهرس  مقاالً

  .يف جمال املعارفأيضاً قطاعات اجملتمع األخرى يظهر 
، ١١٧٧٠  القانون رقم  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩وفيما يتعلق بإجازة األمومة، صدر يف         -٢١
وميكّن هذا القانون الشركات اخلاصة ومجيـع ميـادين   . ذي ينشئ برنامج مواطنة الشركات    ال

وحيـدد شـروط هـذا      اً   يوم ١٨٠بتمديد إجازة األمومة ملدة     اً  اإلدارة العامة من القيام طوع    
، بدأت احلكومة االحتادية يف تطبيق مـنح إجـازة          ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول  . التمديد

 أشهر جلميع العامالت بالسلك احلكومي، ونتيجة لنضال املرأة يف الواليـات،         األمومة ملدة ستة  
انضمت خمتلف اهليئات اإلدارية العامة على مستوى الواليات واملستوى احمللي إىل نظام إجـازة           

  . من البلديات١٠٨ وحدة على صعيد االحتاد و١٤ ليبلغ جمموعها اً، يوم١٨٠األمومة ملدة 
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  ٥املادة     
 يتعلق مبكافحة العنف يف الربازيل، ُنربِز أمهية إعداد السياسة الوطنية ملكافحـة             فيما  -٢٢

وهي ترمـي إىل إرسـاء      . ٢٠٠٣العنف املرتكب ضد املرأة وتنفيذ هذه السياسة منذ عام          
بعمليـة مـشتركة     املفاهيم واملبادئ واملبادئ التوجيهية الالزمة لضمان قيام الدولة الربازيلية        

وفقـاً  واملكافحة وتقدمي املساعدة وإنفاذ حقوق املرأة يف حاالت العنـف،           ومتكاملة للمنع   
والواقع أن اإلجـراءات    . للمعايري والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وللقانون احلايل يف البلد        

املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة مل تعد تقتصر على حتقيق السالمة العامة وإقـرار العدالـة                
  .جتماعية وبدأت ُتشرِك خمتلف قطاعات الدولةوتقدمي املساعدة اال

 األمانـة   ٢٠٠٣وقد دعت السياسة الوطنية، اليت أعدهتا وتقوم بتنفيذها منذ عـام              -٢٣
اخلاصة لسياسات املرأة التابعة لرئاسة اجلمهورية، إىل األخذ ببعض األساسيات املفاهيميـة             

 بنهج مشترك بني القطاعات، ُيعترف      والسياسية يف السياسات العامة اليت تتناول هذه املسألة       
لعنصرية، واملتعلقة بطبقات الدخل واألجيال وجيري تسليط        ا - فيه باألبعاد اجلنسانية والعرقية   

وجلب وضع السياسة الوطنية ملكافحة العنف املرتكـب        . الضوء علي هذه األبعاد ومعاجلتها    
ة، مكتب احملامي العام للمرأة،     مراكز اإلحال (ضد املرأة االستثمارات الفتتاح خدمات جديدة       

واحملاكم املتخصصة، والشرطة املتخصصة، واملالجئ، واخلدمات الصحية، والشرطة املدنية،         
وتوطيد دعائم شبكة للرعاية املتخصصة لتقدمي املساعدة املتكاملـة         ) يف مجلة خدمات أخرى   
  .لضحايا العنف من النساء

حة العنف املرتكب ضد املـرأة يف الربازيـل         ويف إطار توحيد السياسة الوطنية ملكاف       -٢٤
، تربز ثالثة معامل سياسية بقدر كبري من الوضوح       ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥خالل الفترة املمتدة من     

إصدار القانون  ) ب( املرأة،   خدمة ملركز   ١٨٠إنشاء اخلط اهلاتفي رقم      )أ: (والفعالية، وهي 
الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة يف      إرساء امليثاق   ) ج(،  بينها دا ماريا، قانون   ١١٣٤٠رقم  

  . واليات وبلديات خمتلفة

   ملركز خدمة املرأة١٨٠اتفي رقم اهلط اخل    
 ملركز خدمة املرأة هو تلقي التقارير عن العنـف          ١٨٠القصد من اخلط اهلاتفي رقم        -٢٥

عن إسداء املشورة للنـساء بـشأن    والشكاوى بشأن اخلدمات املقدمة من الشبكات، فضالً    
ويعمل . وقهن وإرساهلن عند االقتضاء إىل شبكة تقدمي املساعدة للمرأة يف حاالت العنف           حق

، الذي يوصف بأنه من خدمات املرافق العامة يف حاالت          ١٨٠مركز اخلدمة من خالل الرقم      
حممول أو خط أرضي، خـاص      (الطوارئ، وميكن الوصول إليه باجملان من أي طرف هاتفي          

 وقد  .اًسبوع، مبا فيها أيام اآلحاد والعطالت، على مدار الساعة يومي         يف مجيع أيام األ   ) عام أو
، الذي  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣ املؤرخ   ١٠٧١٤ عن طلب ورد بالقانون      ١٨٠نشأ الرقم   

يأذن للسلطة التنفيذية بإتاحة خدمة هاتفية يف مجيع أحناء الدولة لتلقي التقارير عـن العنـف      
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اخلدمة أداة هامة لتحليل ظاهرة العنف ضد املرأة، إىل         وقد ثبت أن هذه     . املرتكب ضد املرأة  
جانب توفريها معلومات عن الرعاية املقدمة، مما جيعل منها أداة لدعم تنقيح السياسات العامة              

  .أو صياغتها للتصدي للعنف املوجه ضد املرأة
لفئـة  ا(وجيمع مركز خدمة املرأة بيانات التسجيل من النساء اللوايت تلتمسن اخلدمة              -٢٦

وتفاصـيل  ) اللون، يف مجلة أمور أخرى    /العمرية، مستوى التعليم، احلالة االجتماعية، العنصر     
: وميكن تصنيف هذه املكاملات علـى النحـو التـايل         . موحدة عن مجيع اخلدمات املقدمة    

إىل اً  نقل املعلومات التقنية املرتبطة باملوضـوع، واإلجابـة عليهـا اسـتناد           : معلومات )أ(
مجيع سجالت األحداث املرتبطة    : تقارير العنف ) ب(ت الواردة بقاعدة البيانات،     االستفسارا

بأعمال العنف اليت يتم اإلبالغ عنها من ِقبل األشخاص الذين حياولون االتـصال بـاملركز،               
سجل االنتقادات بشأن القصور يف أداء خدمات شبكات رعايـة املـرأة،            : الشكاوى )ج(
رات االرتياح الصادرة عن املستخدمني فيما يتعلق خبـدمات         سجل بعبا : عبارات الثناء  )د(
سجل بالعروض الواردة بغـرض التحـسني       : املقترحات) ه(شبكات يف مجيع أحناء البلد،      ال
توجيـه العمـيالت إىل     : اخلـدمات ) و(باإلجراءات الرامية ملكافحة العنف ضد املرأة،        أو

  .خدمات شبكات رعاية املرأة
ت اخلاصة األخرى اجلديرة بالتنويه بطريقة توجيه ما يرد مـن           وتتعلق إحدى السما    -٢٧

فبالنسبة لكل مكاملة يتلقاها مركز اخلدمة، وبصفة خاصة كل توجيه إىل خدمات            . الشكاوى
 ثانية لإلبـالغ عـن نـوع    ١٨٠الشبكة، يقوم العاملون بإرشاد النساء إىل االتصال بالرقم    

ومن املهم اإلشارة إىل أن     . دمات الرعاية املناسبة  الصعوبة اليت يواجهنها إذا مل حتصلن على خ       
األمانة اخلاصة لسياسات املرأة التابعة مجيع سجالت الشكاوى ترَسل إىل مكتب أمني املظامل ب       

أو التحقيق فيهـا    /لسجالت اخلدمة ويقوم بإحالتها و    اً  لرئاسة اجلمهورية، الذي يتلقى حتديث    
  .للحالةوفقاً 
فاد حبدوث زيادة كبرية يف حجم املكاملات الـواردة واملعونـة           ومنذ إنشاء املركز، أ     -٢٨

علـى  اً   يف املائة تقريب   ١ ٨٩٠، طرأت زيادة قدرها     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ففي الفترة بني    . املقدمة
 يف  ٤٠١ ٧٢٩ يف السنة األوىل لعمل اخلدمة إىل        ٤٦ ٤٢٣املساعدة اإلمجالية املقدمة، من قرابة      

 حيدث فقط بسبب التحسينات التكنولوجية واملنهجيـة        ويبدو أن هذا التطور ال    . ٢٠٠٩عام  
بسبب املوافقـة   أيضاً  املطبقة على مدى السنوات الثالث األوىل من وجود مركز اخلدمة، وإمنا            

  ).١-١ والرسم البياين ٢-١انظر اجلدول املرفق . ( ونشر اخلدمةبينها دا مارياعلى قانون 
ة املكثفة للخدمة، جرى توسع جديد يف مركـز         وبالنظر إىل املطالب املتزايدة والدعاي      -٢٩

 من  ٨٠ اليوم   ١٨٠وتبلغ طاقة مركز مكاملات اخلط      . ٢٠٠٩ديسمرب  /اخلدمة يف كانون األول   
 قنـاة نـشطة للمكاملـات    ٦٠ قناة لتلقي املكاملات اهلاتفيـة و    ٩٠عن    وظائف اخلدمة فضالً  

وتوكول ربط احملادثات الـصوتية     بروتوجد جبميع حزم املكاملات اهلاتفية تكنولوجيا       . اخلارجية
 وأدى قسط من دعم اإلدارة إىل استحداث خدمات لزيادة رصد شبكة رعاية املرأة              عرب الشبكة 

  .ومتابعة الطلبات الواردة بالشكاوى املسجلة لدى مركز اخلدمة ذاته
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  ١١٣٤٠ القانون رقم - بينها دا مارياقانون     
ـ        -٣٠                  الـذي يغطـي   (وطين الـسادس  كما هـو موضـح يف التقريـر الربازيلـي ال
، أنشأت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة التابعة لرئاسة اجلمهوريـة          )٢٠٠٥-٢٠٠١ الفترة
بني الوزارات لصياغة مشروع قانون يتضمن آليات ترمي إىل كبح مجاح اً مشترك عامالًاً فريق

  ).٢٠٠٤مارس / آذار٣١ملؤرخ ، ا٥٠٣٠املرسوم (العنف املرتيل ضد املرأة يف الربازيل 
واستخدم هذا الفريق العامل املشترك بني الوزارات مشروع القانون الذي أعده احتاد              -٣١

املنظمات النسائية غري احلكومية يف دعم مناقشاته، إىل جانب االستماع إىل ممثلني خمـتلفني              
 دراسية أحالت األمانة وبعد مناقشات مستفيضة وحلقات. للهيئات املعنية مباشرة هبذه املسألة

 إىل  ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ يف   ٤٥٥٩اخلاصة لسياسات املرأة مشروع القانون رقم       
  .رئيس جملس النواب

مث . وأحيل هذا املشروع يف البداية إىل اللجنة املعنية بالضمان االجتمـاعي واألسـرة              -٣٢
ت استماع عامة يف مناطق الربازيل      عقدت النائبة السيدة جنديرا فيغايل، مقررة املشروع، جلسا       

  .عن مشروع القانون الذي أعدته السلطة التنفيذية اخلمس، وقدمت يف النهاية بديالً
من اللجنة املعنية بالـضمان االجتمـاعي واألسـرة          وأِقّر املشروع البديل باإلمجاع     -٣٣

 وكلها جلـان مبجلـس      واللجنة املعنية باملالية والضرائب واللجنة املعنية بالدستور والعدالة،       
وأدخلت تغيريات جديدة على الصياغة يف إطار اللجنة املعنية بالدسـتور والعدالـة             . النواب

.  يف وقت الحـق    ١١٣٤٠، اليت حولته إىل القانون رقم       )PLC0037/2006(مبجلس الشيوخ   
  .بينها دا ماريا، وأطلق عليه قانون ٢٠٠٦أغسطس / آب٧واعتمده رئيس اجلمهورية يف 

العنف املرتيل واألسـري    "، الذي يركز على كبح مجاح       ١١٣٤٠/٢٠٠٦القانون  و  -٣٤
ـ اً إجنازأيضاً ، إجناز تارخيي كبري يف جمال تأكيد حقوق اإلنسان للمرأة وميثل         "ضد املرأة  اً هام

حيرزه القانون الربازيلي ملكافحة اً كبرياً من إجنازات احلركة النسائية واملرأة بصفة عامة، وتقدم
وهو يستحدث بعض اآلليات لكبح مجاح العنف املـرتيل         . ملرتيل واألسري ضد املرأة   العنف ا 

  .واألسري ضد املرأة، وحيدد تدابري للوقاية وملساعدة املرأة ومحايتها يف حاالت العنف
وجيّرم القانون هذا العنف وحيدد أشكاله ويقترح، يف مجلة ابتكارات أخرى، إنشاء              -٣٥

 واألسري ضد املرأة هلا اختصاص مدين وجنائي، مما يضفي األمهية حماكم خاصة للعنف املرتيل
ازيلي السابق مل يستجب على حنو مرضٍ لواقع        ربالواجبة على معاجلة املشكلة، ألن التشريع ال      

  .اللوايت يتعرضن للعنفاآلالف من النساء 
اع عن عمل   أي عمل أو امتن   "، هو   ٥ ملقدمة املادة وفقاً  والعنف املرتكب ضد املرأة،       -٣٦

يسبب الوفاة أو اإلصابة أو املعاناة البدنية أو اجلنـسية أو النفـسية             على أساس نوع اجلنس     
: لقـانون ا مستقبليالنظام املعياري ألول    أيضاً  وتفتتح هذه املادة    ". الظلمواإليذاء األديب أو    

  .أو امرأة أخرى امرأة، واجلاين وميكن أن يكون رجالًاً  دائمالضحية، وهي
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، ٩٠٩٩/٩٥، كان املستخدم هـو القـانون        ١١٣٤٠/٠٦وإىل أن ظهر القانون       -٣٧
مع اجلرائم اجلنائية اليت تنطوي على قـدر        اً  أنشأ احملاكم اجلنائية اخلاصة للتعامل حتديد      الذي

أدىن من اإليذاء، وبتطبيقها عقوبات غري كافية يف حاالت العنف ضد املرأة كانت تطّبع هذا               
  .ة بذلك اهليكل اهلرمي اجلنساين وما يتبعه من ضعف املرأةالنوع من العنف، معزز

  بينها دا ماريا لتنفيذ قانون لسياسات املرأةإجراءات األمانة اخلاصة     
فيما يلي اإلجراءات اليت تتخذها األمانة اخلاصة لسياسات املرأة من أجـل تنفيـذ                -٣٨

  .بينها دا مارياقانون 
 توعية احملاكم من خالل تقدمي االلتماسات لتعزيـز         يتمثل جزء من التنفيذ يف عملية       -٣٩

أمهية القانون اجلديد لدى مجيع احملاكم الربازيلية وطلب تشكيل حماكم خاصة للعنف املـرتيل      
  .واألسري ضد املرأة

 ١٩وكان من اإلجراءات األخرى تفعيل مؤمتر عرب الفيديو يف جملس الـشيوخ يف                -٤٠
وظفي إنفاذ القانون واملندوبني واملوظفني احلكـوميني       ، مبشاركة من م   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

واشتمل (عرب الفيديو طوال اليوم اً وظل املؤمتر منعقد  . العاملني يف جمال السالمة واجملتمع املدين     
وأسفر عن توجيه أفضل وعن اإلنفاذ ) على االفتتاح واجتماعات للمائدة املستديرة ومناقشات

  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ نفاذه يف العملي للقانون، بالنظر إىل بدء
، ١١٣٤٠/٠٦ومن وسائل التنفيذ األخرى انعقاد فرقة العمل األوىل لتطبيق القانون             -٤١

 مـع اجمللـس     يف شراكة ، وذلك   ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧، يف   بينها دا مارياقانون  
 اً،واحداً  تماع يوم استغرق االج الوطين للقضاء، ومبشاركة من القضاة يف مجيع أحناء البلد، و         

ونتيجة لذلك، أحيلت املقترحـات     . بعد الظهر   عامالًاً  وتضمن حماضرات يف الصباح وفريق    
يف  بينـها  دا ماريـا املوافق عليها إىل اجمللس الوطين للقضاء وقطع التزام بتعزيز تطبيق قانون            

العنف ، وتيسري إنشاء شبكة مشتركة بني املؤسسات الستئصال         مؤسسات ومناطق كل منهم   
ويف هذا اليوم مت التوقيع على اتفاق للتعاون بني اجمللس          . املرتيل واألسري ضد املرأة ومكافحته    

  .بينها دا ماريا قانون تنفيذالوطين للقضاء واألمانة اخلاصة لسياسات املرأة من أجل 
             / شـباط  ١٥ يف   ٠١وأصدرت األمانة اخلاصة لسياسات املـرأة اإلعـالن رقـم             -٤٢

أو املؤسـسات اجلامعيـة املنتظمـة يف    /، وحتث فيه املنظمات غري احلكومية و  ٢٠٠٧فرباير  
. ١١٣٤٠/٠٦احتادات على تقدمي مقترحات إلنشاء مرصد ملراقبة تنفيذ وإنفـاذ القـانون             

 الدراسـات املتعـددة التخصـصات       مركزوقدمت ثالثة مقترحات وكان الفائز من بينها        
مـع  اً  ولالضطالع هبذا املشروع، شكل املركز احتـاد      . اهيا االحتادية املرأة التابع جلامعة ب    بشأن
مؤسسات أكادميية ومنظمات غري حكوميـة رصـينة معتـرف مبكانتـها يف منـاطق                مثاين

  .اخلمس الربازيل
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وبفضل االتصال بني األمانة اخلاصة لسياسات املرأة واجمللـس الـوطين للقـضاء               -٤٣
احملـاكم   للمجلس، اليت يوصي فيهـا   ٠٩ة رقم   ، التوصي ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧صدرت، يف   
 خاصة للعنف املرتيل واألسري ضد املرأة واعتماد تـدابري أخـرى يف إطـار               بإنشاء حماكم 

، لتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل ضمان حقوق اإلنسان للمـرأة يف      ١١٣٤٠/٠٦ القانون
  .إطار العالقات املرتلية واألسرية

، وجهت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة رسائل إىل        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٤ويف    -٤٤
حماكم العنف املرتيل اليت أنشئت بالفعل، لطلب بيانات عن اإلجراءات املتعلقة بتطبيق قانون             

ونتجت عن هذه البيانات اإلحـصاءات الـواردة يف سـائر     . من هذه احملاكم   بينها دا ماريا
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦إجراءات األمانة للعامني 

، أطلقت األمانة اخلاصة لسياسات املـرأة امليثـاق         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧ويف    -٤٥
الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة، وهو يتألف من أربعة حماور هيكلية، أحدها توحيد السياسة 

  .بينها دا مارياالوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة وتنفيذ قانون 
لنيابة ملرأة ونوع اجلنس التابع ل    ، يف شراكة مع مركز ا     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧ويف    -٤٦

احللقة الدراسية بشأن العنف املرتيل ضد      " لإلقليم االحتادي واألراضي االحتادية، عقدت       العامة
  ".ملوظفي إنفاذ القانونوحتدياته  بينها دا مارياقانون مقترحات : املرأة
العمل الثانية  ، عقدت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة فرقة        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٠ويف    -٤٧

 واشـتملت   اً،واحداً  ، اليت استمرت يوم   "التغلب على العنف ضد املرأة    "،  بينها دا ماريالقانون  
على مناقشات واجتماعات للمائدة املستديرة ملناقشة اجلوانب الدستورية واالجتماعية للقـانون         

ـ              ق قـانون   وتقدمي سياسات يف نطاق احلكومة االحتادية ملكافحة العنف ضـد املـرأة وتطبي
ووقع اتفاق جديد للتعاون بني األمانة ووزارة العدل، من خالل أمانة اإلصالح            . بينها دا ماريا

القضائي التابعة لوزارة العدل، واجمللس الوطين للقضاء، والكلية الوطنية لتطوير القضاة والنهوض            
  .بينها دا مارياهبم لالضطالع بدورات تدريبية متعددة التخصصات بشأن قانون 

، عقد االجتمـاع الـوطين األول للمحاميـات         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٧ و ٦ويف    -٤٨
 من هـؤالء احملاميـات     ٣٠٠واجتمعت  . بينها دا مارياالقانونيات الشعبيات لتنفيذ قانون     

وأسفر االجتماع عن توجيـه     . يف برازيليا   منظمة غري حكومية   ٢٤وممثالت عن الواليات و   
تصة، ومنها وزير األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، ورئيس رسالة بالتوصيات إىل السلطات املخ

  .احملكمة االحتادية العليا ونائب رئيس اجلمهورية
، شنت إيفون وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة        ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٨ويف    -٤٩

عاون وترمي هذه احلملة اليت أعّد هلا بالت      ".  قويل ال للعنف املرتيل    -تكلمي بال خوف    "احلملة  
؛ ووهبت املبلغ الـذي مت مجعـه        "سوار املواقف "مع األمانة اخلاصة لسياسات املرأة إىل بيع        

  . مليون ريال برازيلي للصندوق١,٥وقدره 
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، عقدت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، إىل       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ و ٥ويف    -٥٠
بعة للـوزارة، واجمللـس الـوطين     أمانة اإلصالح القضائي التا  من خالل جانب وزارة العدل    

الكلية الوطنية لتنمية القضاة والنهوض هبم، الدورة التدريبية الوطنية للمدربني بشأن            و للقضاء
ومتثل مجهورها املستهدف يف القضاة الذين أدوا الـيمني         . بينها دا مارياالعنف املرتيل وقانون    

  .املرأةوالعاملني يف حماكم العنف املرتيل واألسري ضد اً حديث
: بينـها  دا ماريا، عقدت فرقة العمل الثالثة بشأن قانون        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠ويف    -٥١

 وأشري فيهـا إىل عـدد احملـاكم     اً،واحداً  ، اليت استمرت يوم   "إقامة العدل معناها بناء السالم    "
واحملاكم اخلاصة بالعنف املرتيل واألسري ضد املرأة؛ وُعرضت البيانات اإلحصائية بعـد سـن              

، بينها دا ماريا؛ ونتائج سياسات وبرامج احلكومة االحتادية لتنفيذ قانون         ١١٣٤٠/٠٦القانون  
  .إىل جانب إنشاء املنتدى الوطين للمحاكم اخلاصة بالعنف املرتيل واألسري ضد املرأة

ووجهت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة رسائل إىل أمانة الشؤون التشريعية التابعـة              -٥٢
 تستطلع فيها آراءها بـشأن آثـار مـشروع القـانون            ٢٠٠٩يوليه  /دل يف متوز  لوزارة الع 

، الذي يعدل قانون اإلجراءات اجلنائية، وآراءهـا بـشأن املقترحـات            ١٥٦/٢٠٠٩ رقم
  .بينها دا ماريا قانون بتعديلالتشريعية جمللس النواب 

، أنشئت جائزة أفضل املمارسـات لتطبيـق قـانون          ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ٦ويف    -٥٣
 ٦، املـؤرخ    ٠٦٣مرسوم األمانة اخلاصة لسياسات املرأة رقم       ( ونشره وتنفيذه    بينها دا اريام

  ).٢٠٠٩أغسطس /آب
، قدمت األمانة اخلاصة لسياسات املـرأة دعمهـا    ٢٠٠٩أغسطس  /ويف أواخر آب    -٥٤

، "بينـها  دا ماريـا  من تأييد السياسات لقانوناً مزيد"للوفد النسائي املدافع عن هذا القانون     
وعقـد  .  ممثلة ملختلف املنظمات واملنظمات غري احلكومية النسائية واألمانة ذاهتا         ٢٥ويضم  

 يف احملكمة العليا، ونائب احملامي      ١٩مقرر دعوى إعالن الدستورية رقم      الوفد اجتماعات مع    
 يف الدعاوى املتكررة بـشأن      بينها دا مارياالعام للجمهورية املسؤول عن الدفاع عن قانون        

 يف احملكمة العليا، ومثانية قضاة من الدائرة الثالثة للمحكمـة العليـا،             غري املشروطة  القضية
وأعضاء جملس الشيوخ املسؤولني عن مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية، كما عقد جلـسة             

ومتثل اهلدف من هذه االجتماعـات يف   . استماع علنية يف جملس النواب مع اجملموعة النسائية       
 بينـها  دا ماريـا  قضاة احملاكم العليا والربملانيني لضمان دستورية قـانون       إذكاء الوعي لدى  

  .وشرعيته املطلقة وتكامله
وعقد أول اجتماع للمنتدى الوطين للمحاكم اخلاصة بالعنف األسري واملرتيل ضـد              -٥٥

، برعاية األمانة اخلاصة لـسياسات      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٣املرأة يف الفترة بني     
رأة بدعم من وزارة العدل عن طريق أمانة اإلصالح القضائي التابعة للوزارة، واجمللس الوطين              امل

للقضاء، واحملكمة العليا من خالل الكلية الوطنية لتنمية القضاة والنهوض هبم، ورابطة القـضاة              
 املذكورة من   ومت التوقيع يف بداية االجتماع على اتفاق التعاون بني األمانة واألجهزة          . الربازيليني

أجل تكاتف اجلهود املبذولة لتعزيز األنشطة الداخلة يف نطاق صالحياهتم لتفعيل املنتدى الوطين             
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ـ  ١٦ومتخض االجتماع عن حترير     . للمحاكم اخلاصة بالعنف األسري واملرتيل ضد املرأة       اً  بيان
  .بينها دا رياماومذكرة، ستكون مبثابة توجيه للقضاة يف مجيع حماكم البلد يف تنفيذ قانون 

، دعمـت األمانـة اخلاصـة       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٩ و ٧ويف الفترة بني      -٥٦
إىل جانب وزارة العدل من خالل أمانة اإلصالح القضائي التابعة للـوزارة             لسياسات املرأة، 

. بينها دا مارياوالنيابة العامة لإلقليم االحتادي، أول اجتماع وطين للنيابة العامة بشأن قانون            
ومتثلت نتيجته يف نشر مبادئ توجيهية للمدعني العامني بالنيابة العامة الربازيلية بأكملـها يف              

  .بينها دا مارياتنفيذ قانون 

  امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة    
أنشئ امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة هبدف تعزيز السياسة الوطنية ملكافحة              -٥٧

مع املبادئ التوجيهيـة التفاقيـة البلـدان        اً  ومتشي. أة والنهوض هبذه السياسة   العنف ضد املر  
األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، يتمثل اهلدف العام للميثـاق يف               

  .من رؤية متكاملة للمشكلةاً منع مجيع أشكال العنف املرتكب ضد املرأة ومكافحته انطالق
 يف إطـار    ٢٠٠٧س  طأغـس /اق، الذي أصدره رئيس اجلمهورية يف آب      وهذا امليث   -٥٨

اخلطة االجتماعية للحكومة االحتادية، ينص على تنفيذ تدابري خمتلفة خالل فترة أربع سنوات             
وكـان  . امللتزمة باقتراحه من جانب خمتلف القطاعات واجلهات الفاعلة       ) ٢٠١١-٢٠٠٨(

 والية من واليات االحتـاد، وقـع        ١١، على   ٢٠٠٨يف السنة األوىل لتنفيذه، وهي       التركيز
البيانات اخلاصة بالعنف ضد املرأة، وحجـم الـسكان         : ملعايري من قبيل  وفقاً  االختيار عليها   

وهـذه  . اإلناث يف الوالية، وعدد اخلدمات املتخصصة يف مساعدة النساء يف حاالت العنف           
ي، وإسبرييبتو سـانتو، وبـارا،      أمازوناس، وباهيا، وكيارا، واإلقليم االحتاد    : الواليات هي 

ويف . وبرينامبوكو، وريو غراندي دو سول، وريو دي جانريو، وساو باولو، وتوكـانتينس           
وقت الحق، أدرجت واليتا ميناس غريايس وماتو غروسو دو سول إىل الوحدات االحتاديـة              

  . والية ذات أولوية يف املرحلة األوىل١٣ذات األولوية، فأصبح جمموعها 
احلد من معدالت العنف ضد املـرأة؛       ) أ: (مي امليثاق إىل حتقيق األهداف التالية     وير  -٥٩

 للتنـوع  املقيدتعزيز التغري الثقايف بنشر اجتاهات املساواة والقيم األخالقية لالحترام غري          ) ب(
 مـع مراعـاة   ضمان ومحاية حقوق املرأة يف حاالت العنف،        ) ج(اجلنساين وتعزيز السالم؛    

ية واجليلية واملتعلقة بالتوجـه اجلنـسي واإلعاقـة واالنـدماج االجتمـاعي             العوامل العرق 
  .واإلقليمي واالقتصادي

وإصـالحها   بناء خدمات الدعم املختلفة للمـرأة     : وتتمثل غاياته الرئيسية فيما يلي      -٦٠
؛ وتدريب املهنيني يف خمتلف اجملاالت؛ وتوسيع نطاق مركـز اخلـط            وتزويدها باإلمكانيات 

املرأة؛ وإعداد مشاريع ابتكارية يف جماالت إدرار الـدخل والتعلـيم والثقافـة              خلدمة   ١٨٠
ومكافحة العنف ضد األطفال واملراهقني؛ وتفعيل احلمالت الوطنية ملنع العنف ضـد املـرأة         
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 وتنفيـذ  النظام الوطين للبيانات واإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛      وإدخالومكافحته؛  
؛ وفرض اإلخطار اإلجباري يف مجيـع اخلـدمات الـصحية يف            بينها دا ماريامرصد قانون   

  .األراضي الوطنية؛ وتقدمي املساعدة للنساء من ضحايا االجتار بالبشر

  أبعاد ميثاق مكافحة العنف والتدابري املتخذة    
: يتألف مفهوم مكافحة العنف الذي تسترشد به تدابري امليثاق مـن ثالثـة أبعـاد                -٦١

أو الوفاء مبعايري /ويرتبط البعد األول باإلجراءات املتخذة لتحديد و.  واملساعدةاملكافحة واملنع
واإلجراءات الوقائية هي اليت حتتوي علـى       . مرتكيب العنف /ضمان املساءلة ومعاقبة املسيئني   

مضمون تعليمي وثقايف لنشر قيم املساواة واالجتاهات األخالقية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني            
 تندرج يف إطار البعد اخلاص باملساعدة التدابري املـستخدمة          اً،وأخري. األعراق/ناصروبني الع 

  .لدعم املرأة يف حاالت العنف
وعليه، ينطوي االنضمام للميثاق على تشجيع اختاذ اإلجـراءات املـشتركة بـني               -٦٢

ت، الـوزارا ( األفقي والرأسي ملختلف القطاعـات       بالصيغ املالئمة على البعدين   القطاعات،  
 اجملاالت اهليكلية   حول) االحتاد، والواليات، والبلديات  (واملستويات احلكومية   )  إخل اإلدارات،

  .األربعة وأبعاد املكافحة الثالثة

  عملية تنفيذ امليثاق وانضمام حكومات الواليات والبلديات    
 مع الغرفـة    تتوىل األمانة اخلاصة لسياسات املرأة التنسيق املتعلق بامليثاق، باالشتراك          -٦٣

. االحتادية لإلدارة والرصد التقنيني بشأن امليثاق، املؤلفة من ممثلني عن مجيع اهليئات االحتادية            
  .وتضطلع الواليات والبلديات مبسؤولية اختاذ اإلجراءات القابلة للتطبيق يف أقاليمها

فيذ امليثاق يف   ويف إطار السياسة اليت تتبعها األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، ينطوي تن            -٦٤
االنضمام الرمسي حلكومة الوالية    ) أ: (واليات االحتاد على استيفاء أربعة شروط أساسية هي       

صياغة املشروع األساسي املتكامل وتنسيق األعمال فيما       ) ب(من خالل االتفاق االحتادي؛     
لة عن إدارة إنشاء غرفة تقنية مسؤو   ) ج(أو البلدية؛   /بني احلكومة االحتادية وحكومة الوالية و     

 عن اخلـدمات واإلجـراءات      التعبري الشبكي ) د( و ؛الرئيسيةامليثاق يف الوالية ويف البلديات      
  .احلالية لرعاية املرأة ومكافحة العنف املوجه ضدها

وبالرغم من أن امليثاق من سياسات احلكومة االحتادية، فإن األمانة اخلاصة لسياسات      -٦٥
انضمام الوحدات االحتادية، وتقييم االتفاقات يف جمـاالت        املرأة مسؤولة عن التشجيع على      

غري أن دور الواليات والبلديات ضروري لتوجيه هذه        . االحتاد الثالثة وإقرارها والتوقيع عليها    
العملية على حنو يتسم باالستقالل الذايت واإلدارة، وكفالة فعاليتها يف جماالت اختـصاصها             

ت اليت حيددها امليثاق يف إقليميها، مع احترام الواقع         اراءومسؤوليتها عن إعداد وتوضيح اإلج    
  .احمللي على اختالفه
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واحلكومة االحتادية مسؤولة عن حتديد املبادئ التوجيهية واملعايري لتنفيذ اإلجـراءات        -٦٦
والوالية مسؤولة عن رصد وتنفيـذ      . ومتويلها مع نظائرها على صعيدي الواليات والبلديات      

االت اليت تتعلق مبجايل العدالة والسالمة العامة، والبلديات يتعني عليها تنفيذ اإلجراءات يف احل  
  .اإلجراءات يف جماالت التثقيف والصحة واملساعدة االجتماعية

 بامليثـاق يف  فيما يتعلقوهيئات وضع السياسات اخلاصة باملرأة مسؤولة عن التنسيق     -٦٧
ويف حال عدم وجود هيئـة  . لديات املختلفة القطاعات والب وإيضاحه باالشتراك مع  الواليات  

من أول أهداف   اً  من هذا القبيل، ميكن جمللس املرأة يف البداية أن يتوىل التنسيق ويكون واحد            
  .امليثاق تكوين هيئة حكومية لوضع السياسات اخلاصة باملرأة مرتبطة بالسلطة التنفيذية

قنية للوالية، على غرار التنظيم     وجيب أن تنشأ يف كل والية طرف يف االتفاق غرفة ت            -٦٨
االحتادي، وهبا ممثلون ألجهزة الوالية واجملتمع املدين لضمان تنفيذ امليثاق وإدارتـه ورصـده        

 جبمع ممثلني عـن اهليئـات   الرئيسيةوينبغي أن تنشأ هياكل مماثلة يف البلديات . داخل الوالية 
 البلديـة واإلقليميـة     األنساقة داخل   البلدية واجملتمع املدين لرصد وتقييم اإلجراءات املطبق      

  ). يف املرفقات املتاحة لالطالع عليها لدى األمانة٥-١ والرسم البياين ١-١اجلدول  انظر(

  إسناد املسؤولية عن امليثاق بني الوحدات االحتادية    
وهكذا فـإن   . حيدد امليثاق املسؤوليات وجماالت النشاط لكل من اهليئات االحتادية          -٦٩
  :يةمسؤول من

  :األمانة اخلاصة لسياسات املرأة  )أ(  
أن تكفل الوفاء باإلجراءات وحتقيق األهداف املذكورة يف امليثاق الوطين           •

 ملكافحة العنف ضد املرأة

أن تنسق تنفيذ إجراءات امليثاق باالشتراك مع خمتلف اهليئات احلكوميـة            •
 االحتادية املشتركة يف امليثاق الوطين

الواليات، خطة العمل لتفصيل اإلجراءات الـيت       أن تضع، باالشتراك مع      •
 يتعني تنفيذها فيما يتعلق بامليثاق واجلدول الزمين لتنفيذها

أن ترصد اإلجراءات اخلاصة بامليثاق يف الواليات إىل جانب غرف اإلدارة            •
 .والرصد التقنيني على الصعيد االحتادي وصعيد الواليات

  :الوالية االحتادية  )ب(  
 الرئيـسية تراك مع األمانة اخلاصة لسياسات املرأة البلديات        أن حتدد باالش   •

 واملناطق الصغرية اليت تنفذ فيها إجراءات امليثاق
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 لضمان تنفيذ اإلجراءات احملددة     الرئيسية باالشتراك مع البلديات     تنسقأن   •
يف امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة واملتفق عليهـا مـع األمانـة          

 ملرأةاخلاصة لسياسات ا

أن تكفل املساءلة عن االتفاقات اليت توقع عليها مؤسسات الوالية أمـام             •
 األمانة اخلاصة لسياسات املرأة وغريها من الوزارات املعنية

 أن تكفل استدامة املشاريع •

أن تنشئ غرفة اإلدارة والرصد التقنيني للميثاق التابعة للواليـة علـى أن             •
لثالثة، وهيئات وضع الـسياسات     يكون هبا ممثلون من أنساق احلكومة ا      

اخلاصة باملرأة، وجمالس حقوق املرأة، واجملتمـع املـدين، واجلامعـات،           
وسـيكون مـن    . والقضاء، واملدعني العامي، ومكاتب أمـني املظـامل       

إعداد خطة العمل، وتفصيل التدابري اليت : مسؤولياهتا، يف مجلة أمور أخرى 
والتشجيع على تنفيذ ورصد وتقييم     يتعني تنفيذها واجلدول الزمين للتنفيذ؛      

 ونشرها إجراءات امليثاق يف الوالية؛ واقتراح التحسينات هلذه اإلجراءات

 .التشجيع على إنشاء احتادات عامة ملكافحة العنف ضد املرأة •

  :البلديات  )ج(  
أن تكفل املساءلة عن االتفاقات اليت توقع عليها املؤسسات البلدية أمـام             •

 اسات املرأة والوزارات األخرى املعنيةاألمانة اخلاصة لسي

 أن تكفل استدامة املشاريع •

 أن تنضم إىل غرفة الوالية لإلدارة والرصد التقنيني •

أن تنشئ غرفة الوالية اإلقليمية لإلدارة والرصد التقنيني للميثاق علـى أن            •
 .تضم ممثلني للهيئات التنفيذية البلدية واجمللس البلدي للمرأة واجملتمع املدين        

وضع خطة العمل، وتفصيل التدابري اليت      : ومن مسؤولياهتا، يف مجلة أمور    
يتعني تنفيذها واجلدول الزمين للتنفيذ؛ والتشجيع على تنفيذ ورصد وتقييم          

 عن اقتراح حتسني ونشر هذه اإلجراءات إجراءات امليثاق يف البلدية، فضالً

 العنف علـى    أن تشجع على إنشاء وتعزيز شبكة رعاية املرأة يف حاالت          •
 .)إن وجدت(األقاليم من خالل االحتادات العامة  أو/ البلديات وصعيد

  :ولكي حيقق امليثاق أهدافه وغاياته، جرى تنظيمه يف اجملاالت اهليكلية األربع التالية  -٧٠
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   وتعزيز شبكة خدمات الرعاية املتخصصةبينها دا مارياتنفيذ قانون   -١  
اكل الصحة العامة وانتهاك حلقوق اإلنسان يؤثر علـى         العنف ضد املرأة هو من مش       -٧١

بدنية ونفـسية  (ويعرب عن هذا العنف بطرق خمتلفة       . آالف النساء يف الربازيل ويف أحناء العامل      
ويؤثر على املرأة بغّض النظر عن االنتماء اجلنسي وطبقة الـدخل           ) وجنسية وأخالقية ووطنية  
 هذه املسألة البالغة األمهية يف اخلطـة الـسياسية      وجيب إدماج  . إخل والعنصر والعرق والدين،  

ويف هـذا  .  السياسات العامة وتوسيع نطاقها وتوحيدها    وضعللواليات والبلديات من خالل     
 يف خمتلـف  تواجد اجلنـسني السياق، يصبح امليثاق استراتيجية رئيسية، لتوفري املوارد وتعزيز   

  .قطاعات احلكومة االحتادية والواليات والبلديات
تعزيز شبكة رعاية املرأة يف حالة العنف       ) أ: (وهكذا تكون للميثاق األهداف التالية      -٧٢

ببناء وإصالح وإعادة هتيئة السياسات املتخصصة ومراكز اإلحالة وأمناء املظـامل واملالجـئ             
إدماج مراكز اإلحالة إىل املساعدة     ) ب(واحملاكم اخلاصة للعنف املرتيل واألسري ضد املرأة؛        

تـدريب  ) ج(تماعية ومراكز اإلحالة إىل املساعدات االجتماعية املتخصصة يف الشبكة؛          االج
  .املهنيني واملسؤولني احلكوميني على رعاية املرأة يف حاالت العنف

، الـذي   )١١٣٤٠/٠٦ (بينـها  دا ماريابتنفيذ قانون   أيضاً  وترتبط هذه األهداف      -٧٣
ت املسؤولة وتوعية النساء والسكان بـشأن       يقتضي اختاذ إجراءات منسقة بني مجيع املؤسسا      

وهلذا السبب، يدعم امليثاق تـدابري املنـع واملـساعدة          . اليت يتعني احلصول عليها    حقوقهم
  .ومكافحة العنف ضد املرأة

  النتائج  )أ(  
 مأوى،  ٦٨ متلك   ٢٠٠٩كانت شبكة رعاية املرأة يف حاالت العنف يف هناية العام             -٧٤
  قـسماً  ٤٧٥للمساعدة املتخصصة من أمانة املظامل، و     اً   مركز ٥٦لإلحالة، و اً   مركز ١٤٦و

واليات معدلة للعنف     حمكمة متخصصة أو   ١٤٧ملساعدة املرأة، و  اً  متخصصاً  للشرطة أو خمفر  
 ٥ للنيابة العامة املتخصصة يف العنف بالواليـات و         مركزاً ١٤املرتيل واألسري ضد املرأة، و    
 دوائر حملاسـبة املعتـدين      ٧حة االجتار بالبشر، و    مراكز ملكاف  ٨مدعني عامني متخصصني، و   

  ). من املرفق١٤-١ إىل ٧-١انظر اجلداول من (
 وتشري املكاسب األخرى اليت حتققت على مر السنني إىل إدراك أن الـشبكة مل تـنب                 -٧٥
ـ (باخلدمات املتخصصة، بل بنيـت كمـدخل، للخـدمات الـصحية             فقط توصفات سامل

معهد الطب الشرعي ومراكـز الـشرطة       (ال، والسالمة العامة    ، على سبيل املث   )واملستشفيات
، يف مجلـة خـدمات      )مركز اإلحالة إىل املساعدة االجتماعية    (، واملساعدة االجتماعية    )العامة
  .أخرى
يف ( بلدية   ٢ ٦٢٩لإلحالة إىل املساعدة االجتماعية يف      اً   مركز ٣ ٢٤٨وميثل وجود     -٧٦
ومن أبرز األنشطة  .  توافر الدعم االجتماعي للمرأة    كذلك من حيث  اً  هاماً  إجناز) ٢٠٠٧عام  
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اليت تضطلع هبا مراكز اإلحالة، الربنامج املتكامل لرعاية األسرة، الذي يقدم اخلدمات لألسر             
واألفراد يف حاالت الضعف االجتماعي، ويعمل على منع الضرر املتكرر احلدوث من جـراء      

عن توفريه الفرص لتنمية      رض هلا املرأة، فضالً   الوصم بالعار والتمييز وحاالت العنف اليت تتع      
  .االهتمامات واملواهب، وتوجيهها إىل مشاريع اإلدماج املنتج

اليت تندرج يف إطارها املراكـز      (وقد أظهرت إجراءات احلماية االجتماعية اخلاصة         -٧٧
. حقوق املرأة أهنا بالغة األمهية للدفاع عن      أيضاً  ) املتخصصة لإلحالة إىل املساعدة االجتماعية    

فغالبية أفراد اجملتمع الذين يتلقون الدعم هم من النساء والفتيات ضحايا انتهاكات احلقـوق،          
ويوفر املركز املتخصص لإلحالـة     .  العنف األسري واالعتداء اجلنسي واالستغالل     سيما الو

هلـا   لإلصغاء والتكلم واحلوار املؤايت لعالج حاالت العنف اليت يتعرض           مساحةخدمات هبا   
الشخص، ويوجه املستخدمون إىل الدفاع عن حقوقهم داخل نطاق األسرة واجملتمع احمللـي             

ويف حاالت العنف أو اإليذاء األسري، يسهم التدخل يف كسر جـدار            . واجملتمع بصفة عامة  
أيضاً وتضم احلماية االجتماعية اخلاصة     . بني األقارب الصمت والتغلب على أمناط انتهاكات      

جة عالية من التعقيد تقدم املساعدة لألشخاص الذين جيـدون أنفـسهم يف        خدمات على در  
 أو التهديد أو انتهاكات احلقوق، وحيتاجون إىل إيواء مؤقت خـارج املقـر              اهلجرحالة من   

ألسرهم، كاملالجئ للنساء من ضحايا العنف واملالجئ وأمـاكن اإليـواء            الرئيسي األصلي 
 وطرأت زيادة كبرية على عدد البلديات اليت هبا مراكـز  .املؤقت للنساء اللوايت لديهن أطفال  

 ١ ٠٨٠ إىل   ٢٠٠٥ بلدية يف أوائـل      ٣١٤من  : متخصصة لإلحالة إىل املساعدة االجتماعية    
  .٢٠٠٧بلدية يف هناية العام 

حتديد اهلوية واإلحالة على النحو الواجب يف جمـال اخلـدمات األوليـة،             ولكفالة    -٧٨
باملراكز املتخصصة لإلحالة إىل املساعدة     ( جمال اخلدمات املتخصصة     ولتقدمي الرعاية املؤهلة يف   

 املساعدة للنساء يف حاالت العنـف، أنـشئت         وزيادة تدفق ) االجتماعية، على سبيل املثال   
شراكة بني األمانة اخلاصة لسياسات املرأة ووزارة التنمية االجتماعية ومكافحة اجلوع ووزارة   

. اكز اإلحالة ومراكز اإلحالة املتخصصة يف مجيـع الواليـات         العدل لتدريب الفنيني يف مر    
 من العاملني يف هذه املراكـز يف    ٨ ٢٩٣ ويستهدف   ٢٠١٠وسيجري التدريب خالل العام     

ومن مواضيع التأهيل الرئيسية اجلديرة بالذكر، ضمن مواضـيع   .  بلدية برازيلية  ٢ ٣٠٠قرابة  
ملرأة، وشبكة رعاية املـرأة يف حـاالت        أخرى، مفهوم املساواة بني اجلنسني والعنف ضد ا       

، واملـساعدة   بينـها  دا ماريـا العنف، واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، واالجتار باملرأة، وقانون        
  .االجتماعية واجلنسانية، وتأنيث الفقر

  احلمالت  )ب(  
محلة النشطاء الرامية إلهناء العنـف ضـد املـرأة الـيت            اً   عام ١٧ينظم البلد منذ      -٧٩

، ٢٠٠٣ وتدعم األمانة اخلاصة لسياسات املرأة هذه احلملة منـذ عـام             .اً يوم ١٦ تستغرق
 بوصفها من منظمي األنشطة يف شراكة مع املنظمة النسائية غـري            ٢٠٠٧وتدرجها منذ عام    
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وبنفس الطريقـة،   . ، منسقة احلملة  "العمل من أجل مراعاة نوع اجلنس واملواطنة      "احلكومية  
 شـعار القافلـة   فيـه   دمـج   الذي أ " ك التوفيق أيتها املرأة   امضي يصحب "إعداد املشروع    مت
واهلدف منـها   . الذي تستخدمه شركة بيتروبراز   " سائق الشاحنة   بالتوفيق يا  مصحوباً امض"

هو إيصال املعلومات عن مراعاة نوع اجلنس ومكافحة العنف ضد املرأة لسائقي الشاحنات             
  .يف مجيع أحناء البلد باستخدام احلمالت املتنقلة

وقد ُشنت احلملة الوطنية ملكافحة العنف ضد النساء الريفيات ونساء الغابـات يف               -٨٠
 العيش بدون عنف حق للمرأة      -النساء متلكن ناصية حياهتن     "هلا  اً   واختذت شعار  ٢٠٠٨ عام

وبغية إعالم مجيع النساء الريفيات ونساء الغابات ومنعهن من التعرض ". الريفية وساكنة الغابة
اً قصرياً إعالن ٢ ٧٦٩ بإدراج  ٢٠٠٩رتيل واألسري، وسعت احلملة تغطيتها يف عام        للعنف امل 

 حمطات يف مجيع أحناء البلد، يف الصباح املبكر، ويف بداية املـساء،             ٨٠٣للبث اإلذاعي على    
  .الجتذاب مجهورها املستهدف من نساء الريف والغابات

الرجال "ياسات املرأة يف الربازيل محلة      ومن املبادرات اليت تتصدرها األمانة اخلاصة لس        -٨١
تـأثري كـبري    اً   وهلا حالي  ٢٠٠٨وقد بدأت يف عام     ". املتحدون من أجل إهناء العنف ضد املرأة      

 توقيع من الرجال امللتزمني باملكافحة إلهناء العنف ضد املـرأة  ٥٤ ٠٠٠يظهر يف مجعها حوايل     
مام قطاعات متنوعة من اجملتمع الربازيلي      وبعد أن حصلت احلملة على انض     . يف مجيع أحناء البلد   

يف إطار التزام قادهتا برفض العنف ضد املرأة، ترمي اآلن إىل توسيع نطاق مـشاركة الرجـل                 
ولن يقضى  . الربازيلي، وزيادة عدد الشركاء واملؤيدين، وبالتايل، عدد التوقيعات، بدرجة كبرية         

  .ال واجملتمع التسامح معهعلى العنف ضد املرأة والفتاة إال عندما يرفض الرج
 ١٨٠، انطلقت احلملة اإلعالنية ملركز اخلـط        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ويف    -٨٢

احلياة بال عنـف حـق      " هلا   واختذت احلملة شعاراً  . ملساعدة املرأة على نطاق الدولة بأسرها     
يل وأِعـّدت علـى سـب     . ١٨٠مركز املساعدة    باإلعالن عن رقم     ، مشفوعاً "جلميع النساء 

االستراتيجية اإلعالمية إعالنات إذاعية قصرية، وأفالم للفيديو، وملصقات، ونشرات، وقطع          
مكاملات االتصال مبركز    وخالل فترة احلملة طرأت زيادة كبرية على عدد       . لألثاث احلضري 

وتلبية للطلب الذي أوجدته احلملة، ُوِضعت استراتيجية لزيادة نقاط اخلدمة البـالغ            . اخلدمة
 ٣-١ و٢-١ والرمسني البيانيني ٥-١ إىل ٣-١انظر اجلداول من . ( نقطة٣٥ إىل ٢٠ عددها

  .)يف املرفقات

  بينها دا مارياتنفيذ قانون   )ج(  
، أعلنت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة عن جائزة أفضل املمارسات          ٢٠٠٩يف عام     -٨٣

الث سنوات على صدور القانون، مبرور ث  ونشره وتنفيذه، احتفاالًبينها دا ماريالتطبيق قانون 
وسـتمنح اجلـائزة لألفـراد      . وذلك للحفز على التطبيق الصحيح للقانون وملعرفته وإبرازه       

الكيانات القانونية اليت تذكرها أطراف ثالثة وتستحق أعماهلا أو إجراءاهتا املتخذة بـشأن              أو
  .اًخاصاً التعامل مع العنف املرتيل ضد املرأة تأكيد
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         / آذار ٨دمي الترشيحات للجائزة عن طريق الربيـد اإللكتـروين حـىت            وميكن تق   -٨٤
 خالل الذكرى الـسنوية الرابعـة   ٢٠١٠أغسطس / وسُيعلن الفائزون يف آب    ٢٠١٠مارس  

ـ   وسيتلقى الفائزون باجلائزة شهادة وعمالً    . لصدور القانون   وسـيدرج املـشاركون     اً،فني
  .هلم يف مجيع أرجاء اجملتمعاً إظهاراآلخرون يف منشور بتضمن مبادرات خمتارة 

تنفيذ الربامج والـسياسات؛ اسـتحداث اخلـدمات        : ومتنح اجلائزة للفئات التالية     -٨٥
  .وتنفيذها؛ ابتكار األفكار أو إطالق احلمالت؛ الدراسات واألحباث واملقاالت الصحفية

   تأنيث اإليدزمحاية احلقوق اجلنسية واإلجنابية وتنفيذ اخلطة املتكاملة ملكافحة  -٢  
يسعى هذا احملور من حماور امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املـرأة إىل ترسـيخ                 -٨٦

سياسة الرعاية الصحية املتكاملة للمرأة من خالل إجراءات لتعزيز حقوقها اجلنسية واإلجنابية            
لحد مـن   وتتمثل املعامل الرئيسية للميثاق يف ترسيخ السياسات العامة ل        . ومحاية هذه احلقوق  

وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة، وتعزيز االهتمام اإلنساين باإلجهاض، واإلخطار          
           اخلـصوصيات اإللزامي يف حاالت العنف، ومنع احلمل يف حاالت الطوارئ، مع احتـرام             

  .اجلنسي ومواجهة تأنيث اإليدزوامليل العرقية  -اإلثنية 
اجلنسي واملرتيل  (ملنافذ الرئيسية للمرأة يف حاالت العنف       ويعمل النظام الصحي كأحد ا      -٨٧

  .، ومن مث فإن نشاطه املشترك مع شبكة مكافحة العنف ضد املرأة أساسي)واألسري
ويرمي امليثاق إىل التعاون يف تنفيذ اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث اإليدز وغريه مـن                -٨٨

والنساء واألشخاص الذين يعانون الفقر أشـد       . األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي      
وُتظهِر الدراسات الوبائية أنه توجد عالقة إحـصائية ذات  . خلطر العدوى هبذه األمراض   اً  تعرض

والنساء املعرضات للعنف   . مغزى بني عدم استخدام الرفاالت وبني املتغريات الدالة على العنف         
؛ ٢٠٠٣ وآخـرون،    Ruzanyروزاين  . ( اخلطر هلذااً  املرتيل واجلنسي هن من أشد الفئات تعرض      

  ).ب٢٠٠٣ وآخرون، Taquetteتاكيت 
اإليدز والتعامل معها من الضروري /وهكذا، ملنع مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية  -٨٩

مكافحة العنف ضد املرأة وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل، واحلد من تعرضهما خلطر             أيضاً  
ذه املفاهيم ويتيح بعض اإلجراءات اليت تسهم يف فعالية تدابري الوقاية     ويضم امليثاق ه  . العدوى

 ومنع احلمل يف    املؤقتةالتوسع يف إمدادات وسائل منع احلمل       ) أ: (واملكافحة املذكورة، ومنها  
كفالـة  ) ج(تنفيذ اإلخطار اإللزامي يف جمال اخلدمات الـصحية،         ) ب(حاالت الطوارئ،   

ذ اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث وباء اإليدز وغريه من األمراض          تنفي) د(اإلجهاض القانوين،   
 وضمان التدفقاتتنفيذ املعايري واملبادئ التوجيهية ) ه(اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي،       

  .لدعم املرأة يف حاالت العنف اجلنسي واملرتيل
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  النتائج  )أ(  
  :٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ترة من فيما يتعلق بشراء وتوزيع وسائل منع احلمل يف الف  -٩٠

 يف شراء وسائل منع     ٢٠٠٣للتقارير السابقة، تستثمر وزارة الصحة منذ عام        وفقاً   •
          ١٠ احلمل وتوزيعها، خلدمة السكان من النساء اللوايت تتـراوح أعمـارهن بـني            

 .اً سنة يف مجيع البلديات الربازيلية تقريب٤٩ - سنوات

 من   مستخدماً ٣٠ ٩٨٨ ٠٢٤بلدية، ترعى    ٥ ٢٤٢، متت تغطية    ٢٠٠٦ويف عام    •
 بتكلفـة قـدرها   ٢٠٠٥خالل توزيع وسائل منـع احلمـل املـشتراة يف عـام           

 مليون قرص مـن األقـراص       ١٨، مبا يف ذلك      برازيلياً  رياالً ٢٧ ٥٧٢ ٤٩٩,٢٠
قـرص  ( مليون قرص من األقراص املقتصرة على الربوجـستريون          ١,٢اجملمعة، و 

 ألف  ٢٥٠ و اً؛شهري وانع احلمل عن طريق احلقن     ألف أمبولة من م    ٥٠٢؛ و )صغري
 ألف قرص من أقراص منع احلمل يف حاالت         ١٩١أمبولة للحقن كل ثالثة أشهر؛ و     

 .TCu-380A وحدة من اللولب ١٧٦ ٧٧٢الطوارئ، و

مع بقاء جمموع    اً، شخص ٣٤ ٣٣٨ ٠٧٤، زاد عدد املستخدمات إىل      ٢٠٠٧ويف عام    •
ارتفع عـدد البلـديات إىل       ،٢٠٠٨ويف عام   . دية بل ٥ ٢٤٢خدمة  البلديات املتلقية لل  

 . امرأة٣٤ ٥٧١ ٤٣٩ بلدية وبلغ عدد اجلمهور املستهدف ٥ ٥٦٤

 وهبط العدد اإلمجايل للمـستفيدات      ١ ٤٨٢، كان عدد البلديات     ٢٠٠٩ويف عام    •
 .٣٠ ٢١٦ ٩٠٩إىل 

  تعزيز الرعاية الصحية الشاملة للمرأة والفتاة واملراهقة يف حاالت العنف  )ب(  
 العنف اجلنسي   حلاالت مستشفى الدعم    ١٣٥، قدمت   ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين    -٩١

 مستـشفى   ٤٨١، قدمت   ٢٠٠٩أكتوبر  /املرتكب ضد نساء ومراهقات؛ ويف تشرين األول      
 منها عملية اإلجهاض ألسباب طبيـة       ٦٠ وأجرت   -تلك اخلدمات    ووحدة صحية أخرى  

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ وقانونية، وذلك نتيجة للشراكات املكونة بني
 من خدمات اإلحالة لوقف احلمل ينص عليهـا   ٦٨، كان لدى البلد     ٢٠٠٧ويف عام     -٩٢

 وترتبط هذه احلقيقة ارتباطاً   . ٢٠٠٨ خدمة يف أواخر العام      ٦٠القانون، وخفض هذا العدد إىل      
  بالقرارات السياسية اليت يتخذها مديرو املستشفيات وأمانات الصحة بل وباالعتراضات          مباشراً

الضمريية ألطباء أمراض النساء الذين يفضلون عدم تلبية احتياجات املرأة، مما يسبب يف كـثري               
وتواصل وزارة الـصحة االسـتثمار يف       . ال ميكن إصالحه لصحتهن العقلية    اً  من األحيان ضرر  

  .تأهيل الشبكة الوطنية للرعاية املتكاملة لصحة املرأة وتدريبها
لواردة أدناه توسيع نطاق احلصول على اخلدمات وزيـادة         ومن الواضح يف البيانات ا      -٩٣

عددها؛ وجدير بالتنويه أن زيادة كبرية طرأت على عدد عمليات اإلجهاض ألسـباب طبيـة               
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أو غري ذلك من أشـكال العنـف        /أو اجلنسي و  /لنظام رصد العنف املرتيل و    وفقاً  و. وقانونية
 حالة للعنف، وقعـت منـها       ٩ ٠٣٨، سجلت   )٢٠٠٧ و ٢٠٠٦الباقون على قيد احلياة يف      (

. بني صـفوف اإلنـاث    )  يف املائة  ٧٤,٤ (٦ ٧٢٢بني الذكور و  )  يف املائة  ٢٥,٦ (٢ ٣١٦
وكانت أعلى املعدالت اليت مت حتديدها للحاالت املبلغ عنها بني صفوف األطفال واملـراهقني              

 الفئات العمرية   فبالنسبة للذكور، كانت أكثر   . وصغار البالغني مع اختالف التوزيع بني اجلنسني      
ـ  ١٩-١٠، تليها الفئة العمرية     ) يف املائة  ٣٣,٦( سنوات   ٩-هي الفئة صفر  اً  تأثر  ٢١,٩(اً   عام
وبني اإلناث، كانت أعلى نسبة لوحظـت       ).  يف املائة  ١٥,٢(اً   عام ٢٩-٢٠والفئة  ) املائة يف

ـ  ٢٩-٢٠، تليها الفئة    ) يف املائة  ٢٧,٧(اً   عام ١٩-١٠للعنف يف صفوف الفئة العمرية       اً  عام
األصل العرقي، مثّـل    /وبالنسبة للعنصر ).  يف املائة  ١٧,٢( أعوام   ٩-والفئة صفر )  يف املائة  ٢١(
، يف  ) يف املائة  ١٠,٣(والسود  )  يف املائة  ٣٦,٨" (السمر" يف املائة، يليهم     ٤٠,٥نسبة  " البيض"

ا متـثالن أدىن    ومه)  يف املائة  ٠,٥(والسكان األصليني   )  يف املائة  ١" (الُصفر"حني كانت نسبة    
 يف املائة مـن املرضـى أفـادوا         ٣١,٤ولوحظ أن نسبة    . نسبتني يف اجملموع الكلي للضحايا    

 يف  ١٩,٢حبضورهم الصفوف من اخلامس إىل الثامن من التعليم األساسي، بينما درست نسبة             
رسـة   يف املائة حىت املد    ١٥,٢املائة الصفوف من األول إىل الرابع من التعليم األساسي، ونسبة           

وكانت أدىن النسب اليت لوحظت لألفراد بدون تعليم        . الثانوية، سواء أكملوها أم مل يكملوها     
أمـا بالنـسبة للحالـة      ).  يف املائـة   ٣,٥(والذين أمتوا التعليم العايل     )  يف املائة  ٦,٦(مدرسي  

 يف املائـة بـأهنم      ٢٣,٤ يف املائة من الضحايا بأهنم عـزاب و        ٤١االجتماعية، فأفادت نسبة    
بدنية وعقلية وبصرية ومسعية    (وُسجل وجود إعاقة    . متزوجون أو مرتبطون يف عالقات مستقرة     

 يف املائة من مجيع احلاالت املعاجلة، توزيعها متماثل         ٦,٥يف  ) املتالزمات/وغريها من اإلعاقات  
يف األسرة املعيـشية    اً  وحسب مكان احلدوث، كانت أعمال العنف أكثر انتشار       . بني اجلنسني 

 يف املائة من مجيـع      ٤٠وكان حوايل   ).  يف املائة  ١٢,٦(ويف األماكن العامة    )  يف املائة  ٥٩,٩(
املرضى الذين أبلغ بأمرهم ضحايا للعنف املتكرر، وبعبارة أخرى، كان قـد سـبق ارتكـاب     

 يف  ٢٦,٩وتراوحت نسبة حدوث العنف املتكرر بـني        . حادث العنف املعين ضدهم من قبل     
  . يف املائة بني النساء٤٥,٧ واملائة بني الرجال

  مكافحة تأنيث اإليدز  )ج(  
صدر رئيس اجلمهورية، لويز إيناسيو لوال دا سيلفا، اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث            أ  -٩٤

ملا يرد  وفقاً  ،  )٢٠٠٧(وباء اإليدز وغريه من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي            
  .) يف املرفقات٢٢-١ إىل ١٥-١ اجلداول من انظر( من هذا التقرير ١٢ املادة يف إطار

  مكافحة االستغالل اجلنسي واالجتار باملرأة  -٣  
خالل (ا االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر هم من اإلناث يالغالبية العظمى من ضحا  -٩٥

حلقـوق  اً  شـديد اً  وبالرغم من كوهنا مشكلة خطرية وانتـهاك      ). الطفولة واملراهقة والبلوغ  
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لـذلك ترمـي    . ساسية، ما زالت التدابري املتخذة ملكافحتها ومنعها غري كافيـة         اإلنسان األ 
إجراءات امليثاق إىل تنفيذ السياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وتشجيع معاجلة الضحايا            

. اإلناث يف مراكز اإلحالة ودعم املشاريع االبتكارية يف جمال منع االجتار بالنساء ومكافحتـه          
ثاق إىل حتديد سياسات عامة فعالة ذات منظور يراعي البعد اجلنـساين، ويعتـرب              ويسعى املي 

ومن الضروري احلد مـن     . يف هذه املشكلة  اً  رئيسياً  انعدام املساواة بني املرأة والرجل عنصر     
مـن اخلـدمات القائمـة       املسافات بني خمتلف القطاعات واملنظمات املشتركة واالستفادة      

  .الستحداث تدابري حمددة
تنفيـذ  ) أ(ولتحقيق هذه األهداف احملورية، جيري االضطالع مببادرات مـن قبيـل              -٩٦

التفاوض مع الدول األطـراف يف بلـدان        ) ب(مشروع رائد ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر،       
القيـام  اً  جيري حالي ) ج( و املخروط اجلنويب إلقامة مالجئ لضحايا االجتار بالبشر عرب احلدود،        

  . مفاوضات ثنائية مع إسبانيا والربتغال وسورينام لتحقيق هذه األهداف احملوريةمبشاريع وإجراء 

  النتائج  )أ(  
  . من هذا التقرير٦انظر املادة   -٩٧

  تعزيز حقوق اإلنسان للنساء السجينات  -٤  
: ينري احملور األخري من حماور امليثاق مسألة تكاد ختتفي عـن األنظـار يف جمتمعنـا                 -٩٨

فبالنظر إىل درجة ضعفهن الشديدة داخـل       . ة للنساء احملرومات من احلرية    األوضاع املعيشي 
جديدة، تزيد من سـوء االنتـهاكات حلقـوق         اً  السجن، يكتسب التمييز ضد النساء أبعاد     

القـضاء  اللجـوء إىل    ويرمي امليثاق إىل تعزيز األعمال اليت تكفل حق         . اإلنسان اخلاصة هبن  
وتستهدف األنشطة املـضطلع    . جنابية للنساء السجينات  والصحة ومحاية احلقوق اجلنسية واإل    

من املهنيني الذين يعملون مباشرة مع هؤالء النساء من خـالل التـدريب وكفايـة            هبا كالً 
 حصوهلن على أسباب  عن استهدافها النساء السجينات، لضمان سبل          املادية فضالً  املساحات

  .لتعليم وإدرار الدخلالصحة والعدالة والثقافة ووقت الفراغ واألمومة وا
ومن األعمال املعتزم القيام هبا مبوجب هذا احملور من حماور امليثاق نشر تقرير الفريق                -٩٩

 شراكة مع اإلدارة الوطنيـة للـسجون   يف(العامل املشترك بني الوزارات لنظام سجون املرأة       
 الـوطين لتنقـيح     ؛ وخميمات العمل  )التابعة لوزارة العدل، واألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان      

  .العمليات يف املؤسسات العقابية للمرأة؛ وكتيب عن حقوق النساء السجينات
ومن اجلدير بالذكر أن امليثاق هو نتاج للجهود املشتركة واإلجراءات املنسقة بـني               -١٠٠

عدة تدابري للحكومة االحتادية، تسعى لتوحيد السياسات العامة ملكافحة العنف ضد املرأة مبا             
 عليه من تعقيد؛ ومن مث فهو يسترشد، يف مجلة وثائق أخـرى، بالـسياسة الوطنيـة       ينطوي

، واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واخلطة بينها دا مارياملكافحة العنف ضد املرأة، وقانون 
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املتكاملة ملكافحة تأنيث اإليدز وغريه من األمراض اليت تنقل عن طريق االتصال اجلنـسي،              
  . نية ملكافحة االجتار بالبشروالسياسة الوط

  النتائج  )أ(  
التشخيص والتحديات يف تنفيذ السياسات : النساء املسجونات" احللقة الدراسية عقد  -١٠١

األرجنـتني، وأوروغـواي،    " (السوق املشتركة لبلدان املخـروط اجلنـويب      املتكاملة داخل   
  ).، واملكسيكوباراغواي، والربازيل، ومجهورية فرتويال البوليفارية، وشيلي

 والية برازيليـة،    ١١االضطالع بفرق العمل لتقدمي املساعدة القانونية املتكاملة يف           -١٠٢
آكـر،  (عشر واليات برازيلية أخـرى      أيضاً   سجينة، األمر الذي ساعد      ١٢ ٠٠٠ وزيارة

وكيارا، وغواياس، وماتو غروسو، وماتو غروسو دو سول، وبرنامبوكو، وبارانا، وسـانتا            
 مـع اإلدارة    يف شراكة ونفذ هذا اإلجراء    ). ، وساو باولو، وسريغييب، وتوكانتينس    كاتارينا

ريـال برازيلـي      ماليني ١٠الوطنية للسجون التابعة لوزارة العدل باستثمارات بلغ حجمها         
  .)٢٣-١انظر اجلدول املرفق . (تقريباً
ز منـها   وفيما يتعلق بالتثقيف بشأن حقوق اإلنسان، صدرت عدة منشورات، يرب           -١٠٣
 Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação em Direitos Humanos) أ: (يلـي  ما
، وهو كتاب مرجعـي للبـاحثني       )األسس املنهجية النظرية للتثقيف بشأن حقوق اإلنسان      (

 ,Caderno Conselho Escolar e Direitos Humanos) ب( واألكادمييني واملعلمني بصفة عامة،

do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares)   جمـالس املـدارس 
، وهو جمال هـام  )وحقوق اإلنسان، كتاب صادر عن الربنامج الوطين لتعزيز جمالس املدارس        

 Caderno Conselhos de Educação e) ج(للمشاركة واإلدارة املشتركة للتعليم األساسـي،  

Direitos Humanos) املوجه إىل أعـضاء اجملـالس   ) وجمالس حقوق اإلنسانكتاب التعليم ،
البلدية والتعليمية بالواليات، ويتضمن أمثلة من الواليات اليت تضطلع مبسؤولية حتديد املعايري            

دليل متهيدي حلقـوق   (Cartilha Direitos Humanos) د(للنظم التعليمية اخلاصة بكل منها، 
عـالوة  . سلوب موجه إىل األطفال واملـراهقني أو وب، وهو من إعداد الفنان زيرالد  )اإلنسان

 جملة حقوق اإلنسان، وهي ٢٠٠٩ حلقوق اإلنسان منذ عامعلى ذلك، تصدر األمانة اخلاصة     
  . للسياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنساناحملدودةحيز مؤسسي للمناقشة 

 حقوق اإلنـسان،  ، يف منح جائزة١٩٩٥ومن املهم التأكيد على االستمرار، منذ عام      -١٠٤
لتجربـة  اً  وهي اجلائزة الرئيسية اليت متنحها احلكومة الربازيلية يف جمال حقوق اإلنسان، تقـدير            

 حقوق اإلنسان والدفاع عنها والتعامل مع انتهاكاهتا        زاألفراد والكيانات العامة واخلاصة يف تعزي     
  . املساواة بني اجلنسنيوتشمل جائزة حقوق اإلنسان، يف مجلة فئات أخرى، فئة. يف الربازيل
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 للتثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف إطار هيكل        التنسيق العام ، أنشئ   ٢٠٠٥ويف عام     -١٠٥
األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان وذلك إلدارة السياسات التعليمية يف جمال حقوق اإلنسان على 

  .الصعيد الوطين
لسنوات إنشاء الربنـامج    ، مشلت خطة احلكومة االحتادية املتعددة ا      ٢٠٠٧ويف عام     -١٠٦

الوطين للتثقيف بشأن حقوق اإلنسان الذي تركز إجراءاته على تدريب القائمني بـالترويج             
 معلمو التعليم األساسي والتعليم العايل ومثقفو الشعب؛ واستمرار         سيما الحلقوق اإلنسان، و  

راسات املتعددة  للدمركزجلان التثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف الواليات والبلديات؛ وإنشاء     
  .التخصصات واألحباث يف جمال التثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف اجلامعات

  ومغايرو اهلوية اجلنسية  املتخنثونواً ن جنسيو واملتحول اجلنسون وثنائيوثليات واملثليامل    
بـني   وفاء بالتزامها بإدراج إجراءات ملكافحة التمييز القائم على أسباب جنـسانية            -١٠٧

 من أجـل    ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٤دة، عملت األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان من العام         فئات حمد 
  :شرحية املثليات وثنائيات اجلنس ومغايرات اهلوية اجلنسية بإعداد أنشطة من قبيل اآليت

  ؛٢٠٠٤ -" الربازيل بدون رهاب املثليني"تنفيذ برنامج   )أ(  
              ني اجلـنس واملتحـول    يي وثنـائ  نيلمثليات واملثلـي  املؤمتر الوطين األول ل     )ب(  
  ؛٢٠٠٨ - جنسياً

 ي وثنـائي  نيلمثليات واملثلي اخلطة الوطنية لتعزيز املواطنة وحقوق اإلنسان ل        )ج(  
  ؛٢٠٠٩ -اً  جنسينياجلنس واملتحول

 اجلـنس   ي وثنـائي  نياملثليـات واملثلـي   إنشاء التنسيق العام لتعزيز حقوق        )د(  
للتشجيع علـى اختـاذ    نطاق األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان  يفنيواملتخنثاً   جنسي نيواملتحول

  .٢٠٠٩ - يف حاالت الضعف إجراءات للحد من الوصم والتحيز ضد األشخاص

  التسجيل املدين للمواليد    
، صدرت اخلطة الوطنية للقضاء على تدين التسجيل   ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول    -١٠٨

ول على الوثائق األساسية هبدف كفالة أن يتمتع مجيع         املدين للمواليد ولتوسيع إمكانية احلص    
الربازيليني باحلق يف أن يكون هلم اسم ولقب، ويف احلصول على مجيـع الوثـائق الالزمـة                 

وأدرِك آنذاك أن بعض األسـباب يف       . للممارسة الكاملة للمواطنة وضمان حقوق اإلنسان     
وإىل طول املسافات بني مكاتـب      عدم تسجيل األطفال يعزى إىل صعوبة االعتراف باألبوة،         

  .التوثيق وبعض اجملتمعات احمللية، وإىل نقص اإلعالم بأن هذه الوثائق باجملان
، بعد التوقيع على وثيقيت املزيد      ٢٠٠٩وجرى تكثيف اجلهود املتعلقة باخلطة يف عام          -١٠٩

نة ملنطقة األمازون   من التزامات املواطنة للمنطقة الشمالية الشرقية واملزيد من التزامات املواط         
وقد وقع كليهما رئيس اجلمهورية، إىل جانب حمافظي املناطق املعنية الذين أعربوا            . القانونية
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عن التزامهم باحلد من التفاوتات اإلقليمية يف الربازيل، وتكثيف اإلجراءات املتخذة للحد من             
القـضاء علـى تـدين      وفيات األطفال الرضع، وتعزيز الزراعة األسرية، واحلد من األمية، و         

  .التسجيل املدين للمواليد
وللقضاء على تدين التسجيل املدين للمواليد، اعتزم القيام بتـدابري منظمـة يف ثـالث                 -١١٠

وقف عدد األطفال املولودين بدون تسجيل بإقامة وحدات تربط مكاتـب           : أولويات استراتيجية 
من خـالل   م تسجيل مدين للميالدالتوثيق بأقسام الوالدة؛ وخفض عدد األشخاص الذين ليس هل    

محالت التعبئة وفرق العمل؛ وإجياد األوضاع اهليكلية الالزمة ملواصلة القضاء على تدين التسجيل             
  .املدين للمواليد بتحسني النظام املسؤول عن إصدار شهادات امليالد

لتسجيل ، خالل إطالق اخلطة االجتماعية، كان املؤشر الوطين لتدين ا         ٢٠٠٧ويف عام     -١١١
ولدوا دون تـسجيل    اً  تقريب   طفالً ٣٩٨ ٠٦٩ يف املائة، أي ما معناه أن        ١٢,٧املدين للمواليد   

ويف أحدث اإلحصائيات اخلاصة بالتـسجيل املـدين        . على األقل يف السنة األوىل من حياهتم      
، اخنفض هـذا املؤشـر إىل       ٢٠٠٩الصادرة عن املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء يف عام         

  . يف املائة٥ وهو ، يف املائة، ليقترب من املستوى الذي يعترب استئصاال٨,٩ً ةنسب
وألول مرة يصل البلد إىل مستوى خانة عشرية واحدة يف مؤشر تـدين التـسجيل                 -١١٢

املدين للمواليد، األمر الذي يعكس التوسع يف إمكانيات التسجيل املدين للميالد، وبالتـايل،             
وينبغي التنويه بـشعار احلملـة،      . املتعلقة حبقوق اإلنسان للسكان   توفري مزيد من الضمانات     

 بتعبئـة اجملتمـع املـدين    والقائمنيبني أوساط السكان الربازيليني، كبرياً اً الذي أحدث تأثري 
. أخـرى اً  حق مينح حقوق  . شهادة امليالد : "املنظم، واإلدارة العامة، واآلباء واألمهات، وهو     

  ."وواجب على كل الربازيل
على ذلك، انضمت مجيع الواليات يف منطقيت الـشمال الـشرقي واألمـازون       بناًء  و  -١١٣

ويف . القانونية إىل االلتزام وأنشأت جلنة إدارة تابعة للوالية لرصد تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها            
 وثيقـة   ٢٤ ٥٠٠ شهادة مـيالد و    ٥ ٢٣٣ فرقة عمل وأصدرت     ٢٢٧، نظمت   ٢٠٠٩عام  

ومن املقرر إنشاء ).  واإلعالة والضمان االجتماعيالتسجيل الشخصيرقم بطاقة اهلوية و(أخرى 
 فرقة عمل يف مجيع واليات الشمال الشرقي ومنطقة األمازون القانونيـة            ١ ٢٢٥ما يزيد على    

ويف املناطق الريفية، يف شراكة مع الربنامج الوطين لتوثيـق العـامالت            . ٢٠١٠حىت هناية عام    
 امرأة ١٣٨ ٢٧٦ فرقة عمل خبدمة ٥٤٩ وثيقة، وقامت ٢٩٨ ٩٢١الريفيات، صدرت بالفعل 

ويف منطقـة األمـازون     ). ٢٠٠٩أكتوبر  /يناير إىل تشرين األول   /يف الفترة من كانون الثاين    (
 بطاقة هويـة   ٨ ٠٨٨ شهادة ميالد و   ٢ ٧٥٥القانونية، يف فرقة عمل أركو فريدي، أصدرت        

يف الفتـرة  (الة والضمان االجتماعي  شهادة لإلع  ٦ ٠٣١للتسجيل الشخصي و  اً  رقم ٤ ٧٨٥و
  ). ٢٠٠٩أكتوبر /يناير إىل تشرين األول/من كانون الثاين
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 وحدات مترابطة لضمان إصدار     ١ ١٠٨وإىل جانب إنشاء فرق العمل ينتظر إنشاء          -١١٤
شهادات امليالد يف مستشفيات الوالدة قبل اخلروج من املستشفى، األمر الذي من شأنه تيسري   

  .إجازة األمومة املدفوعة األجر للنساء، ضمن مزايا أخرىاحلصول على 
شن محلة التعبئة الوطنية من أجل شهادة امليالد، اليت سـعت لتوجيـه             أيضاً  وجرى    -١١٥

األشخاص بشأن أمهية احلصول على شهادة امليالد والوثائق املدنية األساسية ووسائل احلصول       
تعلق مبسألة نوع اجلنس حني تقترح املـساواة  وتعمل هذه احلملة بشكل متقطع فيما ي   . عليها

بني الرجل واملرأة ألغراض إلبالغ عن املواليد، مما يتيح للمرأة تسجيل الطفل بغّض النظر عن               
  .االعتراف باألبوة مع التركيز على مجيع حقوق األسرة واملواطنة الربازيلية

  ٦ املادة    
الحتادية اخلطة الوطنية ملكافحـة     ، أقرت احلكومة ا   ٦٣٤٧/٠٨مبوجب املرسوم رقم      -١١٦

 مـن   ٢٠٠٦أكتوبر  /االجتار بالبشر، اليت تنفذ السياسة الوطنية اليت بدئ فيها يف تشرين األول           
 وإلعداد هذه اخلطة، أنشئ فريق عامل مشترك بني الوزارات        . ٥٩٤٨/٠٦خالل املرسوم رقم    

 واألمانة اخلاصـة حلقـوق       خيضع لتنسيق األمانة اخلاصة لسياسات املرأة،      ٢٠٠٧مايو  /يف أيار 
وتتضمن اخلطة  . خبطة عمل مفصلة وأنشطة للرصد    اً  اإلنسان ووزارة العدل، وقدم الفريق اقتراح     

. جمموعة من اإلجراءات ملنع اجلرمية وكبح مجـاح املعتـدين واملعاملـة الالئقـة للـضحايا               
وتتضمن اخلطة املنع   . منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية    أيضاً  يف إعداد اخلطة     وشاركت

من خالل شن احلمالت، وحتدد حتديثات يف التشريعات احلالية املرتبطة باالجتار بالبشر وإنشاء             
مراكز ملكافحة االجتار بالبشر تابعة للواليات وخمافر متقدمة لتلقي األشخاص يف حاالت االجتار            

 والتزامها بشأن مكافحة االجتـار      ويتمثل قصد احلكومة االحتادية   . احملتملة يف املطارات الربازيلية   
بالبشر يف مواصلة التداول مع الكيانات االحتادية واملنظمات الدولية، واإلعالن عن املوضـوع             
على نطاق واسع، وتدريب األشخاص الفاعلني املرتبطني مباشـرة أو بطريـق غـري مباشـر              

عامة دائمـة وفعالـة،     هذه اجلرمية والنهوض بوسائل مكافحتها، وحتويلها إىل سياسة          مبكافحة
  .املختلفة وبعبارة أخرى، سياسة للدولة دائمة بالنسبة للواليات احلكومية

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وأنشأت األمانة الوطنية للعدل التابعة لوزارة العـدل يف العـامني              -١١٧
 مكافحة االجتار بالبشر يف واليات أكري وغوياس وبارا وبرينامبوكو وريو دي جانريو             مركز

يف بيليم، بوالية بارا، إلضفاء الالمركزية على اإلجراءات وحتويل         اً  متقدماً  و وخمفر وساو باول 
 مكافحة  مراكزوتتجه النية إىل حتويل     . املوارد إىل الواليات لتشجيعها على اختاذ اإلجراءات      

، ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول  . االجتار بالبشر إىل سياسات دائمة حتافظ عليها الواليات       
 اجلديدة يف واليات باهيا وكيارا، وإنشاء خمافر متقدمة         املراكزقيع على اتفاقات إلقامة     مت التو 

  .جديدة يف باهيا وريو دي جانريو
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ومن العالمات البارزة األخرى اتفاق التعاون مع الشركة الربازيلية للهياكل األساسية   -١١٨
عن التوسع يف اإلجـراءات       للمطارات، الذي سيجعل يف اإلمكان إقامة خمافر متقدمة فضالً        

مع األمانة الوطنية للسالمة العامة التابعة لـوزارة  أيضاً   شراكة   إبرامومت  . الوقائية يف املطارات  
 مراكـز العدل، من شأهنا أن تتيح إدماج مشروعات احلماية واملرأة من أجـل الـسالم يف                

التعاون بني الوكاالت   : وللمبدأ األساسي للحد من العنف وه       مكافحة االجتار بالبشر، امتثاالً   
  .على تنفيذ اإلجراءات

وتكوين مراكز مكافحة االجتار بالبشر واملخافر املتقدمة عمـل ينـدرج يف إطـار                -١١٩
الربنامج الوطين لألمن العام واملواطنة، وهي سياسة ابتكارية صادرة عن وزارة العدل، يتمثل             

 بالتعامل مع جـذورها االجتماعيـة       منع اجلرمية ومراقبتها وكبح مجاحها،    "اهلدف منها يف    
والثقافية عن طريق اجلمع بني إجراءات السالمة العامة والسياسات االجتماعية مـن خـالل    

 للسالمة  املوحدالتكامل بني االحتاد والواليات والبلديات، وإصدار املبادئ التوجيهية للنظام          
قة جغرافية وفئـة عمريـة      وسيضع الربنامج سياسات ملكافحة العنف ومنعه يف منط       ". العامة

  .ألهداف حمددةوفقاً استراتيجيتني 
، أنشأت األمانة الوطنية للعدل التابعة لوزارة العدل الفريق العامـل           ٢٠٠٩ويف عام     -١٢٠

املعين بتشريعات االجتار بالبشر واجلرائم املرتبطة به وقام هذا الفريق العامل، الـذي أنـشئ               
، بدراسـة مـشروع القـانون       ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ١٢، املؤرخ   ١٩٤مبوجب التوجيه   

ديـسمرب  / كانون األول٧، املؤرخ ٢٨٤٨، الذي يعدل املرسوم بقانون رقم     ٢٣٧٥/٢٠٠٣
؛ والقـانون   ١٩٨٠أغسطس  / آب ١٩، املؤرخ   ٦٨١٥؛ والقانون   )القانون اجلنائي  (١٩٤٠
ـ    ) قانون الطفل واملراهق   (١٩٩٠ هيولي/ متوز ١٣، املؤرخ   ٨٠٦٩ شر، لتجرمي االجتـار بالب

، الذي ٢٨٤٥/٢٠٠٣وحتديد عقوباته وغري ذلك من القواعد ذات الصلة؛ ومشروع القانون     
 االجتـار  سـيما  الحيدد معايري لتنظيم سياسات عامة حمددة ملنع االجتار بالبشر ومكافحته، و          

بالنساء واألطفال، ومواصلة هذه السياسات، وينشئ النظام الوطين ملنـع االجتـار بالبـشر              
وأكمل الفريق العامل أنشطته يف شهر      . نص على تنظيم جوانبه املدنية واجلنائية     ومكافحته وي 

عن مشروع التقرير النهائي، الذي يعرض نتـائج املناقـشات            ، فضالً ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  .ويقترح بعض التغيريات يف التشريعات الربازيلية الفعلية

واختـذت   ٢٠١٠فرباير  / شباط وجرى شن احلملة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف         -١٢١
منـع   ، اليت ترمي إىل"ساعد الربازيل على جتنب الوقوع يف هذا الفخ     . االجتار بالبشر "هلا  اً  شعار

مـواطن    النساء، وإبراز حقوق أي    سيما الاالجتار وإعالم اجملتمع بأسره بشأن هذه املسألة، و       
، نـشرت احلملـة     ٢٠١٠نـاير   ي/ كانون الثاين  ٤ومنذ  . يسافر يف اخلارج وطرق منع اجلرمية     

إعالنات يف اجملالت الرئيسية بالبلد للوصول إىل النساء مـن خمتلـف األعمـار واألوضـاع                
  . خلدمة املرأة١٨٠عن قادة الرأي للتعريف مبركز اخلط  االجتماعية االقتصادية فضالً
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 االجتـار   األمانة الوطنية للعدل التابعة لوزارة العدل قاعدة بيانات مؤهلـة عـن           وتنشئ    -١٢٢
وجيري إعداد قناة تسجيل وحيـدة، هـي البوابـة          . وهي حموسبة ومتكاملة ويتم حتديثها     بالبشر

اإللكترونية ملكافحة االجتار بالبشر، اليت ستتيح رصد وتنفيذ إجـراءات منـع االجتـار بالبـشر              
  . العامليةعن مساءلة مرتكبيه ورعاية الضحايا من خالل النظام املدمج يف الشبكة ومكافحته، فضالً

وفيما يتعلق باهلجرة، بالنظر إىل عالقتها باالجتار بالبشر، حتترم الربازيل املهـاجرين              -١٢٣
 ٢، املـؤرخ    ١٩٦١ ويشهد بذلك القانون رقـم       .اًوتدرك، فوق كل شيء، أن هلم حقوق      

، مبنحه العفو عن املهاجرين غري القانونيني، ومشروع قـانون األجانـب            ٢٠٠٩يوليه  /متوز
الذي يوشك أن ُيعتمد، الذي سيتيح منح تأشريات اإلقامة املؤقتة لألشخاص املتجـر             اجلديد  

وتربز بالفعل الشراكات اليت أنشئت مع بلدان مثل الربتغال وبلجيكا للتعـاون بـشأن              . هبم
أيـضاً  وعلى غرار ذلك، للربازيل . إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، وخاصة رعاية الضحايا   

مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة العمل الدولية، الـيت          شراكات مع مكتب األ   
  .تسهم يف نشر املعارف عن هذا املوضوع

وقد حددت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة اجملاالت االستراتيجية التاليـة للتـدخل             -١٢٤
  :بشأن هذا املوضوع

ا االجتـار   تفعيل مشروع رائد لتكوين شبكة ملساعدة النساء من ضـحاي           )أ(  
 اخلربة اليت اكتسبها مركز إحالـة املـرأة إىل الرعايـة املتخصـصة يف املنطقـة                 إىلاً  استناد

  الشرقية؛ الشمالية
وفقـاً  و. تدريب شبكة رعاية املرأة وتوسيع نطاقها ملكافحة االجتار باملرأة          )ب(  

عنـصر   ١٠ ٠٠٠لتقرير الشبكة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، مت تدريب ما يقرب مـن             
  ؛لتدريب اآلخرين

يف املنـاطق   تقدمي الدعم إلنشاء مراكز اإلحالة لرعاية املرأة يف حالة العنف             )ج(  
  ؛ احلدودية اجلافة

 خلدمة املرأة مـن أجـل     ١٨٠التدريب املرحلي للعاملني على مركز اخلط         )د(  
ات العمل التدريبيـة    وجتدر اإلشارة إىل حلق   . تقدمي الرعاية املناسبة للنساء من ضحايا االجتار      

ملوظفي الشرطة على مكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي، اليت ُيضطلع هبـا             
  .لتوعية موظفي الشرطة بالنهج املتكامل واملتعدد التخصصات إزاء هذه املسألة

 من األمانة اخلاصة لسياسات املرأة أن االجتار باملرأة شكل مـن أشـكال              وإدراكاً  -١٢٥
 القائم على نوع اجلنس ضد املرأة، ولتنفيذ إجراءات اخلطة الوطنية ملكافحة االجتـار              العنف

 أحد حماور امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة حتديـداً         أيضاً  بالبشر، خصصت األمانة    
  . لهتعرضهنيف حاالت لالجتار مع التشديد على تنفيذ اإلجراءات ملنعه ورعاية النساء 
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 تنفيذ تدابري امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة، وضعت األمانـة            وإىل جانب   -١٢٦
، استراتيجيات لتكوين شراكات للتعامل مع االجتار       ٢٠٠٩اخلاصة لسياسات املرأة، يف عام      

ويف إطار املؤمتر النسائي املتخصص لبلدان املخروط اجلنويب،        . باملرأة يف مناطق احلدود اجلافة    
وقد . جتار باملرأة من منظور مكافحة العنف ضد املرأة بصفة عامة         أدرجت خطة مكافحة اال   

للتعاون اإلقليمي حلماية املرأة يف حاالت      اً  اكتسبت هذه اخلطة أمهية كبرية لدرجة أن مشروع       
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل    االجتار بالبشر أصبح إحدى األولويات وسيتلقى الدعم من         

  .من أجل التنمية
حت مقترحات املؤمتر النسائي املتخصص لبلدان املخروط اجلنويب اجملال للقيـام           وفت  -١٢٧

، وقعت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة،      ٢٠٠٩نوفمرب  /ففي تشرين الثاين  . بإجراءات موازية 
 علـى   ،إىل جانب اهليئات النسائية لوضع السياسات ذات الصلة يف باراغواي واألرجنـتني           

 من ثالث دول لرعاية النساء من ضحايا العنف واالجتار بالبشر           مذكرة تفاهم إلنشاء مركز   
وترمـي هـذه    . يف فوز دو إيغواسو، وهي بلدية برازيلية تشترك يف احلدود مع كال البلدين            

األمانة إىل تكرار جتربة فوز دو إيغواسو يف املناطق احلدودية اجلافة األخرى الـيت تـستخدم                
 على امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة يف واليـة           ومنذ التوقيع . كطرق لالجتار بالبشر  

 بدأت املفاوضات لتطبيق خدمة علـى       اً، أيض ٢٠٠٩نوفمرب  /روراميا، وذلك يف تشرين الثاين    
واقُترِحت الشراكة على السلطات الفرتويلية يف شكل مذكرة        . احلدود بني الربازيل وفرتويال   

  .ل املعين بتنمية احلدود بني الربازيل وفرتويالتفاهم قيد املناقشة من ِقبل الفريق العام
اقتراح إبرام وثيقة بني الربازيـل وإسـبانيا،   أيضاً وإىل جانب هذه التجارب، جيري    -١٢٨

ونوقش هذا املوضوع خالل زيارة الوزيرة نيلسيا فريري إىل         . لتقدمي املساعدة لضحايا االجتار   
، قام ممثلون للمجتمع املـدين يف        من العام  النصف الثاين ؛ ويف   ٢٠٠٩أبريل  /مدريد يف نيسان  

إسبانيا بزيارة لالطالع على شبكة رعاية املرأة يف باهيا وأقيمت شراكة بني املنظمات غـري               
  .احلكومية يف كال البلدين

وفيما يتعلق باالستغالل اجلنسي للفتيات واملراهقات والشابات، عقدت يف برازيليـا             -١٢٩
الـشابات يف   /تعددة التخصصات الثانية بشأن العنف ضد املراهقات      احللقة الدراسية الوطنية امل   

وناقشت احللقة، بتشجيع من األمانة اخلاصة لسياسات املرأة يف شراكة          . ٢٠٠٧أغسطس  /آب
مع وزارة الصحة واألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان، االحتماالت املختلفة للنظر يف إدراج قـسم      

واألمانـة  .  يف حالة االستغالل اجلنسي    سيما النف، و خاص باألجيال يف سياسات مكافحة الع     
 يف تنفيـذ    ٢٠٠٨ اخلاصة لسياسات املرأة شريكة لألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان منـذ عـام           

اذهب إىل جملس الوصاية يف مدينتك أو       ! أبلغ عنها . االستغالل اجلنسي لألطفال جرمية   : "احلملة
انة اخلاصة لسياسات املـرأة علـى مـدى         وستكون األولوية لدى األم   ". ١٠٠اتصل بالرقم   

السنوات األخرية القادمة لتمكني املهنيني يف جماالت الصحة واملساعدة االجتماعية واألخصائيني           
النفسيني ووكاالت محاية الطفل، يف مجلة جهات أخرى، من أن يكونـوا مـدربني أكفـاء                
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إصـدار املنـشور    لـذلك قامـت األمانـة ب      . لآلخرين قادرين على مكافحة هذه املشكلة     
مقترحات للتدخل موجهة للقطاع الصحي، ووحدات      : الشابات يف حاالت العنف   /املراهقات

 وعقدت أوىل الدورات التدريبيـة يف عـام         .مفيدة للتعلم الذايت كأداة إلعداد هذه السياسات      
 ريو دي جانريو، وساو باولو وماتو غروسو وإسبرييبتو سانتو        ( يف تسع واليات برازيلية      ٢٠٠٧

 من املـشتغلني بالـصحة      ٥٠٠واشترك فيها حنو    ) وأكري وباهيا وبرينامبوكو وسريغييب وبارا    
  .لنوعية املنهجية املقترحة وأمهية املناقشةاً الذين كان تقييمهم إجيابي

وخالل عملية تنفيذ النظام املوحد للمساعدة االجتماعية، كانت إحدى املسائل الـيت              -١٣٠
قـد  اً مكافحة االعتداء على األطفال واملراهقني واستغالهلم جنـسي      برزت تتمثل يف أن برنامج      

، ٢٠٠٥ويف عـام    . ٥٠٨٥/٠٤حتول إىل خدمة مستمرة من خالل إصدار املرسـوم رقـم            
اقترحت احلكومة االحتادية توسيع نطاق التغطية اليت توفرها خدمة محاية املساعدة االجتماعيـة             

 واإليذاء واالستغالل اجلنسي، مع التشديد علـى        لتشمل األطفال واملراهقني من ضحايا العنف     
لتشاطر املعايري قيد املناقـشة يف اجمللـس        وفقاً  البلديات اليت مت حتديدها على سبيل األولوية، و       

ومتثل اهلدف من عملية إعادة التقييم      . الوطين للمساعدة االجتماعية وعمليات إعادة تقييم التأثري      
ظمة النامجة عن النظام املوحد للمساعدة االجتماعية حثّا على         هذه يف إعادة تصميم اخلدمة واألن     

وارتفع عدد األطفال واملراهقني الذين عين هبـم        . استعادة الروابط األسرية واجملتمعية وتعزيزها    
  .٢٠٠٨ طفل ومراهق يف عام ٦٥ ٩٠٠  إىل٢٠٠٥ يف عام ١٥ ٥٠٠الربنامج من أكثر من 

، عقدت الربازيل املؤمتر العـاملي      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ - ٢٥ويف الفترة     -١٣١
الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، الذي جعل هدفه الرئيـسي تعبئـة             

  :اجلهود الدولية لضمان حق األطفال واملراهقني يف احلماية عن طريق
  حتليل التحديات واألبعاد اجلديدة لالستغالل اجلنسي املعاصر؛  )أ(  
   القانونية واملساءلة؛اإلحاالتحتديد اإلجنازات والثغرات يف   )ب(  
تبادل خربات التنفيذ السياسات املشتركة بني القطاعات ملكافحة االستغالل           )ج(  

  اجلنسي لألطفال واملراهقني؛
  .حتديد االستراتيجيات واألهداف القابلة للتحقيق من خالل التعاون الدويل  )د(  
، )١٩٩٦(ملؤمترين سابقني عقدا يف استكهومل، الـسويد       اً  ستمراروكان هذا املؤمتر ا     -١٣٢

، وقاما بدور هام يف توضيح ما أنتج من املعارف ملكافحـة            )٢٠٠١(ويف يوكوهاما، اليابان    
املشكلة، فأسهما بذلك يف التوجيه ويف التفكري على حنو دميقراطي ومتنوع يف خمتلف اجلوانب 

  .ال واملراهقني حول العاملاملرتبطة باالستغالل اجلنسي لألطف
 وزارة من احلكومة الربازيلية، وكان      ةواشتركت يف املؤمتر العاملي الثالث أربع عشر        -١٣٣

أكرب اجتماع يعقد هبذا اخلصوص يف العامل على اإلطالق، حيث تفوق على سابقْيه يف عدد                
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 ٣ ٥١٥  شـخص، منـهم    ٤ ٣٠٠فتجاوز عدد من حضروا املؤمتر      . املشاركني ويف التعبئة  
  .اًومراهق  طفال٢٨٢ًواً  بلد١٣٧ إىل جانب ممثلني عن اً،مندوب
واشترك الربنامج الوطين ملكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال واملراهقني الذي نظمه             -١٣٤

األمني الوطين املساعد لتعزيز حقوق الطفل واملراهق باألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان يف وضع             
جتار بالبشر وهو مسؤول عن األهداف احملددة للجمهور املستهدف         اخلطة الوطنية ملكافحة اال   

  :ومن أبرز أعماله ما يلي. واألطفال واملراهقني املستهدفني
إدراج فئة االجتار باألطفال واملراهقني ألغراض االستغالل اجلنسي يف خدمة            )أ(  

راهقني على اتصال ، وحتديد قناة لتلقي الشكاوى من حاالت االجتار باألطفال وامل١٠٠اخلط 
مباشر هبيئات من قبيل الشرطة االحتادية وشرطة الطرق الرئيسية االحتادية من أجـل إحالـة               

  الشكاوى ورصدها؛
نشر منهجية متخصصة لرعاية األطفال واملراهقني مـن ضـحايا االجتـار          )ب(  

  ألغراض االستغالل اجلنسي؛
 اللجنـة   يف شراكة مـع   " احلماية واحملاسبة " الدراسة   الدعم إلجراء تقدمي    )ج(  

وحللـت  . الوطنية، واللجنة املشتركة بني القطاعات، ومنظمة العمل الدوليـة، والـشركاء          
الدراسة استجابة كل من نظام السالمة العامة والنظام القضائي لشكاوى العنف اجلنـسي،             

  ة؛ر أمام احملاكم الربازيليظوشبكات الرعاية احمللية، وحاالت االجتار بالبشر قيد الن
إعداد استراتيجية إقليمية ملكافحة االجتار باألطفال واملـراهقني ألغـراض            )د(  

وقد بدأت الربازيل يف تعاون دويل مكثف يرمي إىل         . االستغالل اجلنسي يف املناطق احلدودية    
محاية حقوق األطفال واملراهقني يف املناطق احلدودية يف شراكة مـع سـلطات األرجنـتني               

ي، مع التركيز يف املكافحة على االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني،      وباراغواي وأوروغوا 
 عملية لتحديد االستراتيجيات الرامية إىل مكافحة االجتار باألطفال واملراهقني على           انتهى إىل 

  .احلدود املشتركة بينها
وتقوم األمانة اخلاصة حبقوق اإلنسان وشركاؤها يف كل عام بتنسيق محلة مكافحة              -١٣٥

 ٢٠١٠ أثناء املهرجان، وكـان شـعارها يف عـام         االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني   
أبلغ عنها توجه إىل جملس الوصاية يف مدينتك         .االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني جرمية    "

  ."١٠٠أو اتصل بالرقم 
مكافحة وبعد أن حدد رئيس اجلمهورية      . ٢٠٠٦وقد اضطِلع باحلملة ألول مرة يف عام          -١٣٦

االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني باعتبارها إحدى األولويات، شنت اللجنة املشتركة بـني            
: القطاعات ملكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال واملراهقني أوىل محالهتا السنوية أثناء املهرجـان            

". العـرض موكبنا يف     تعال وانضم إىل   - متحدون ضد االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني     "
 ، اتسع جمال تأثريها ونالت االعتراف هبا يف وسائط        )برينامبوكو(وبعد أن بدأت احلملة يف رسيف       
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على األحباث والزيادة يف عدد التقارير املوجهة إىل الـرقم الـوطين لتلقـي              اً  اإلعالم الوطين قياس  
  .ذلك الوقت  يف٠٨٠٠ ٩٩ ٠٥٠٠الشكاوى يف حاالت الطوارئ، وكان 

  شغلت حيـزاً   اً،، أطلقت احلملة مرة ثانية، وكما يف العام األسبق متام         ٢٠٠٧ ويف عام   -١٣٧
 اإلعالم الوطنية باإلعالن عن الرقم الوطين لتلقي الشكاوى يف حاالت الطوارئ،            يف وسائط كبرياً  

. وجرى شنها على الصعيد الوطين يف سلفادور وباهيا وحبضور الـرئيس لـوال    . ١٠٠وهو اآلن   
بـدعم وزارة    اصة حلقوق اإلنسان ووزارة الـسياحة للحملـة، وحظيـت         ونسقت األمانة اخل  

  .ووزارة التعليم ووزارة العدل ووزارة العمل والتوظيف ووزارة التنمية االجتماعية الصحة
وخالل احلملة، مت توزيع امللصقات واملراوح اليدوية وملصقات السيارات واملنشورات            -١٣٨

على شواطئ ريو غراندي دو سول لتعبئة السياح القـادمني مـن   باللغتني اإلسبانية والربتغالية  (
وإىل جانب هذه   ). على املتطوعني  ()تيشريت(كما وزعت القمصان     )البلدان اجملاورة وتوعيتهم  

)  ثانيـة  ٣٠مـدهتا   (املواد، مت تصنيع لوحات إلكترونية وإعالنات قصرية بالتليفزيون واإلذاعة          
  .ة املهتمة بدعم احلملةوتوزيعها على مجيع احملطات الوطني

 تقدمي شكل جديـد حلملـة      املتعددة، تقرر    يف القطاعات وبعد استشارة الشركاء      -١٣٩
من إعادة تنقـيح احلمـالت         وبدالً ."اًاجلنس فقط إذا كان مأمون    : "٢٠٠٨املهرجان لعام   

نـسية،  يف احلياة اجل   السابقة، تقرر إجياد مواد فنية جديدة من منظور حق األطفال واملراهقني          
 إنكار احلياة اجلنسية للبنات     وكسرت بذلك ثقافة  . على أن تكون حياة جنسية صحية وحممية      

وجيب أن ُيمنح هذا احلق مع . لإلشعار حبقوقهم اجلنسية واإلجنابية على حنو مسؤول والصبيان
وهـو  )  من قانون الطفل واملراهق    ٦املادة  (مالحظة احلالة اخلاصة بالشخص يف مرحلة النمو        

وهكـذا تكـون مكافحـة      . رض السلوك االستباقي من جانب اجملتمع والدولة لضمانه       يف
  .استراتيجية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاأيضاً االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني هي 

  ٧املادة     
كان أحد املواضيع الرئيسية للمؤمتر الوطين الثاين لسياسات املرأة الذي ُعقد يف شهر               -١٤٠
 السلطة، والوفاء بتوصيات اللجنة املعنيـة       مساحات مشاركة املرأة يف     ٢٠٠٧غسطس  أ/آب

واعترف هذا  . بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بعد حتليل التقرير الربازيلي األخري           
واعتمده، ومبوجبه جتري املشاركة السياسية علـى       "مساحات السلطة "   لاملؤمتر مبفهوم واسع    

، تتراوح بني املشاركة يف منظمات اجملتمع املدين، واملرور من خالل األحزاب            جبهات خمتلفة 
 يف الـسلطات    سـيما  الالسياسية، إىل شغل املناصب االنتخابية والواليات يف الدولـة، و         

وبّين املـؤمتر   . التشريعية والتنفيذية للمستوى االحتادي ومستوي الوالية أو املقاطعة أو البلدية         
لتوجيهية ذات األولوية لإلجراءات احلكومية، سواء على املستوى التـشريعي          املبادئ ا أيضاً  

ونتيجة لذلك، أدرج حمـور     . ومستوى األحزاب السياسية أو يف السلطة التنفيذية والقضائية       
 مـن اخلطـة،     ٥وهكذا، يهدف الفـصل     . جديد يف اخلطة الوطنية الثانية لسياسات املرأة      
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إىل توسيع نطاق مشاركة املرأة يف الربملانات       " وصنع القرار مشاركة املرأة يف أماكن السلطة      "
عن إدراج موضوع املساواة بني       واألحزاب السياسية ودرجات السلطة وصنع القرار، فضالً      

  .الرجل واملرأة يف مناقشات اإلصالح السياسي
يف املنظمات والرابطات، ويقل يف     اً  واليوم، يصادف حضور املرأة بشكل أكثر ظهور        -١٤١

وميكن أن تفسر بعض املتغريات     . األحزاب السياسية، بل ويقل عن ذلك يف الربملان واحلكومة        
استمرار الثقافة األبوية، اليت يقترن فيها الرجل باملـساحات العامـة           : هذا النقص يف التمثيل   

واملرأة باملساحات اخلاصة؛ وثقل السلطة االقتصادية يف االنتخابـات والتكلفـة املتزايـدة             
ت، اليت يف صاحل املرشحني الذكور؛ وقصر الوقت الذي تكرسـه املـرأة للعمـل               للحمال

السياسي، مدفوعة إىل ذلك بعبء املسؤوليات واملهام املرتلية ورعاية األطفـال واألقـارب             
عن الوقت الذي ختصصه للحياة املهنية؛ وقلة املسارات          املرضى أو املسنني أو املعوقني، فضالً     

  .ام املرأة مقارنة بالرجل أمالوطيدةالسياسية 
وأسوأ جبهة بالنسبة ملشاركة املرأة هي جبهة التمثيل السياسي على مستوى الدولة              -١٤٢

ويالَحظ أن نقص التمثيل يتفاقم بفعل العنصرية وأشكال التعـصب        ). احملافظون والربملانيون (
عوقـات  وهكذا فإن النساء السود واألصليني والـشابات والـسحاقيات وامل         . من كل نوع  

  .حىت عن ذلك يف مساحات السلطةاً والريفيات والعامالت باملنازل والفقريات أقل ظهور
زالت   بالرغم من أهنا ما    اً، السلطة يف البلد تدرجيي    مناصبوتتزايد مشاركة املرأة يف       -١٤٣

  ).املرفق يف ١-٢انظر اجلدول . (على استحياء شديد
وكانت . وجود املرأة يف الربملان يف مجيع أحناء العامل       وزاد، باملثل، ولو أنه بدرجة أقل،         -١٤٤

للحقوق العامة للمرأة، ولكنها اليوم تنتمي جملموعة البلدان ذات         اً  الربازيل من أول البلدان ضمان    
 يف املائـة يف جملـس النـواب         ٩: الضعيف فيما يتعلق بوجود املرأة يف الربملان      /األداء املتوسط 

لالحتاد الربملاين الدويل، وهو منظمة دولية      وفقاً  و. شيوخ االحتادي  يف املائة يف جملس ال     ١٢,٣و
 ٣١يف  اً   بلـد  ١٨٧ يف الترتيب بني     ١٠٧   لترصد الدميقراطية الربملانية، كان البلد حيتل املركز ا       

 يف املائة جمللس النواب     ٢٢,٦، ويقل عن املستوى األمريكي البالغ       ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
ومعظم بلدان أمريكا الالتينية تسبق الربازيل يف هذا الـصدد،          . جمللس الشيوخ  يف املائة    ٢٠,٢و
  . األوىل يف القائمة٢٠  لا األرجنتني وإكوادور وكوستاريكا، اليت تعد بني البلدان سيما الو

وملناقشة مشاركة املرأة الربازيلية وما تتعرض له من قيود وحتديات يف التمثيل داخل               -١٤٥
 أول اجتماع   ٢٠٠٧مايو  /ية، عقدت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة يف أيار       األحزاب السياس 

رة متكني املـرأة مـن   ومع ممثالت األحزاب السياسية على املستوى الوطين، وناقشن فيه ضر        
ونتيجة لذلك، اقترحت املـشاركات إقامـة       . التنافس على حيز يف األحزاب واالنتخابات     

ياسية بدعم من األمانة، هبدف رصد التقدم الذي حتـرزه          املنتدى الوطين لنساء األحزاب الس    
 والـدخول يف  املرأة يف األحزاب السياسية؛ والتعاون يف جمال التثقيف الـسياسي للمـرأة؛             

 إلدراجهامناقشات اإلصالح االنتخايب ويف اإلطار القانوين لالنتخاب؛ وتوضيح مطالب املرأة 
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:  اليت حتفز على مشاركة املـرأة يف االنتخابـات         يف الربامج االنتخابية؛ والترويج لإلجراءات    
وجيتمع املنتدى الوطين لنساء األحـزاب      . واملشاركة الفعالة يف مكافحة التعصب جتاه املرأة      

من األحزاب اليت يوجد هبا بالفعل نـوع مـن          اً   حزب ١٤وفيه ممثالت عن    اً  السياسية دوري 
  . يف البلداً  حزب٢٧التنظيم الداخلي للمرأة وعددها 

ويقوم املنتدى بدعم من األمانة اخلاصة لسياسات املرأة بإعداد وتوزيـع الـربامج               -١٤٦
 املـرأة ملختلـف املرشـحات       قضايااملشتملة على مقترحات للعمل السياسي الذي يتناول        

لالنتخابـات  " املزيد من النساء يف مراكز السلطة     "وهكذا أِعد برنامج    . للمناصب االنتخابية 
، ويتضمن السياسات اليت يتعني إدماجها يف برامج املرشحات املعروفات          ٢٠٠٨البلدية لعام   

مبكافحة العنصرية والتمييز القائم على نوع اجلنس ومببـادئ املـساواة واحتـرام التنـوع               
وأعـد املنتـدى    . واإلنصاف وعلمانية الدولة والعدالة االجتماعية والشفافية يف العمل العام        

ية هذه الوثيقة بدعم من األمانة اخلاصة لسياسات املرأة واجمللس الوطين لنساء األحزاب السياس
املزيد من النـساء يف مراكـز   "وجيري إعداد نسخة جديدة من برنامج   . الوطين حلقوق املرأة  

  .٢٠١٠النتخابات العام " السلطة
ويعد وضع املواد التعليمية بشأن التثقيف السياسي للنساء يف األحـزاب الـسياسية               -١٤٧
للتقدم الذي حيرزه املنتدى باالشتراك مع األمانة اخلاصة لسياسات املرأة من أجل حفز        اً  مقياس

النساء على املشاركة يف األحزاب السياسية واالنتخابات، واملسامهة يف زيادة عدد املرشحات            
 واليـات يف    ١٠ومن املنتظر أن حيشد عقد احللقات الدراسية اإلقليمية يف          . يف االنتخابات 

يل نساء األحزاب السياسية يف الواليات والبلديات لتكوين منتديات إقليميـة لنـساء             الرباز
  .األحزاب السياسية

، شجع اجمللس الوطين حلقوق املرأة واجملموعة النـسائية يف          ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران   -١٤٨
 االهتمام  املؤمتر الوطين بدعم من األمانة على إقامة مظاهرة عامة أمام مقر املؤمتر الوطين جلذب             

من منطلـق   أيضاً  إىل غياب املرأة املنتظم عن مواقع السلطة والتشجيع على اإلصالح السياسي            
، شـواغلهن   "املساواة فحسب :  وال أكثر  ،ال أقل "وأظهرت النساء، يف ظل الشعار      . جنساين

  .يبشأن اجتاهات اإلصالح السياسي يف البلد وطالنب مبزيد من املشاركة يف الربملان الربازيل
وخالل املظاهرة، وزعت على الربملانيني رسالة مفتوحة موقع عليها مـن اجمللـس               -١٤٩

الوطين حلقوق املرأة واجملموعة النسائية يف املؤمتر الوطين واملنتدى تتضمن مطالب من قبيـل              
 يف املائة من وقـت الدعايـة        ٣٠ بني اجلنسني، وختصيص     القائمة السابقة اإلعداد للتناوب   

 يف املائة من املـوارد املاليـة لألحـزاب          ٣٠يف اإلذاعة والتليفزيون للمرشحات و    االنتخابية  
  .ملنظمات نساء األحزاب السياسية

وكثري من اإلجراءات والتوصيات املوافق عليها يف مؤمترات البلـديات والواليـات              -١٥٠
 إجراء تغيريات   خالل العملية التحضريية للمؤمتر الوطين الثاين لسياسات املرأة تعزز احلاجة إىل          

يف القيم واملبادئ اليت تقوم عليها أسس العالقات بني اجلنسني وتقييم أوضاع املرأة من جانب        
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وبعبارة أخرى، تستهدف هذه املبادرات التشكيل الثقايف للمجتمع ذاته         . اجملتمع بصفة عامة  
وهبـذه  . افيما يتعلق بالتمثيل املخصص للرجل واملرأة واملساحات اليت يشغلها كـل منـهم         

الطريقة، يهدف العمل إىل استحداث إجراءات وآليات لتحفيـز التـصورات واالجتاهـات        
اجلديدة، وتفكيك اخلرافات وأشكال التعصب اليت تغذي التفاوتات حىت داخل نطاق األسرة            

  .ويف احليز اخلاص، الذي يبدأ فيه نشوء عالقات القوى بني اجلنسني
يف جمال السياسة واإلصالح السياسي ووجـود املـرأة يف          وملناقشة نقص متثيل املرأة       -١٥١

مساحات السلطة وصنع القرار، عقدت األمانة واجمللس الوطين حلقوق املرأة احللقة الدراسـية             
بدعم من اجملموعة النـسائية يف املـؤمتر        " مسألة دميقراطية : املزيد من النساء يف مراكز السلطة     "

وحضر احللقة الدراسية ممثلـون  . ٢٠٠٩مارس / آذار٨ت الوطين ومن املنتدى يف إطار احتفاال  
  .واألحزاب السياسية والباحثني يف هذا املوضوع من خمتلف جماالت السلطة، ومن اجملتمع املدين

إين ملتـزم   : من النساء يف جمـاالت الـسلطة      اً  مزيد"وإىل جانب ذلك أطلقت محلة        -١٥٢
يريات يف هياكل السلطة ومؤسساهتا، ويف الثقافة ، اليت يتمثل هدفها يف الترويج إلجراء تغ!"بذلك

وخالل احلملـة،   . والعقلية، يكون من شأهنا إجياد عالقات اجتماعية جديدة بني الرجل واملرأة          
بـاء واإلحـصاءات     لنشر األن  www.maismulheresnopoderbrasil.com.brأنشئ املوقع الشبكي    

والنصوص واملقاالت والدراسات عن مشاركة املرأة يف السياسة ويف مساحات السلطة والقرار،            
يف املؤسسات اململوكـة    أيضاً  األمر الذي ال يقتصر على وجودها يف أفرع احلكم الثالثة، وإمنا            

  .للواليات واخلاصة، واألحزاب السياسية وحركات اجملتمع املدين ومنظماته
ويف مناسبة انعقاد احللقة الدراسية، أعلن أن األمانة ستشكل جلنة ثالثية ملناقشة وإعداد               -١٥٣

لـذي  ، ا ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ٩٥٠٤وإحالة اقتراح بشأن استعراض القانون رقم       
الـسكان األصـليني يف عـدد       نساء  نسبة النساء السود و   ب فيما يتعلق حيدد قواعد لالنتخابات    

، ٢٠٠٩مارس / آذار١١ املؤرخ  ١٥أت هذه اللجنة، املنشأة مبوجب التوجيه رقم        وبد. السكان
وتولت تنسيقها األمانة اخلاصة لسياسات املرأة وتألفـت        . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٤عملها يف   

وإلعداد االقتـراح، عقـدت     . من ممثلني للهيئات التنفيذية والتشريعية ومنظمات اجملتمع املدين       
وجرى يف أول جلـسة     . انية اجتماعات عادية وثالث جلسات استماع عامة      اللجنة الثالثية مث  

. استماع عامة التشاور مع الباحثني الذين يدرسون املشاركة السياسية من منظـور جنـساين             
واسُتِمع يف الثانية إىل ممثلي األحزاب السياسية الستكشاف وجهات نظـرهم بـشأن خطـة               

الع رأي احملكمة االنتخابية العليا ملناقشة اقتـراح        ويف اجللسة األخرية، جرى استط    . اإلصالح
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٩ الصادر يف ١٢٠٣٤اللجنة الثالثية وتنفيذ القانون رقم 

وأنشأ جملس النواب، بالتزامن مع اللجنة الثالثية، فريق عمل لصياغة مشروع قانون              -١٥٤
 وشكل قادة األحزاب هذا الفريق      .من شأنه تغيري قانون األحزاب السياسية وقانون االنتخاب       

ورأت اللجنـة   . العامل وشاركت فيه ثالث نائبات متثلن الدائرة االحتادية يف اللجنة الثالثية          
الثالثية من الضروري، إىل جانب وضع اقتراحها الستعراض قانون االنتخاب، أن تساهم يف             
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تدابري من شأهنا أن تضمن     املناقشات اجلارية داخل الكونغرس الوطين لكي تدرج يف االقتراح          
  .توسيع نطاق مشاركة املرأة يف السياسة

 طوال عملية املناقشة الدائرة بـشأن       حاضرةوكانت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة        -١٥٥
اإلصالح السياسي، اليت كان من املهم أن تشارك فيها اللجنة الثالثية، وذلـك بتوجيههـا               

ة يف خطة اإلصالح الـسياسي، وتعزيـز أعمـال          موضوع توسيع مشاركة املرأة يف السياس     
 إلدراج هذا املوضـوع ضـمن   يف إجراء واضحاجملموعة النسائية ومنظمات احلركة النسائية    

 ١٢٠٣٤/٢٠٠٩ونتيجة لذلك، أحدث القانون رقـم       . املسائل اخلاضعة للمناقشة والتداول   
  .لتوسيع نطاق مشاركة املرأة يف السياسة التغيريات التالية

 اآلن كمـا    ٩٥٠٤/١٩٩٧ من القانون رقم     ١٠صبح نص الفقرة الثالثة من املادة       أ  -١٥٦
يف املائة واحلـد األقـصى      ) ثالثون (٣٠ويفي كل حزب أو تكتل باحلد األدىن وهو         : "يلي

 يف املائة من عدد الشواغر النامجة عن القواعد احملددة يف هذه املادة لكـل مـن                 ٧٠وقدره  
سـوف  "يف النص األسبق، كانت العبارة املـستخدمة هـي          و". اجلنسني يف قائمة مرشحيه   

 يف املائـة علـى   ٣٠وهبذا التغيري، يتعني على األحزاب أن حتافظ على تناسب قدره      ". حيجز
  . يف املائة حبد أقصى لكل من اجلنسني يف قوائم مرشحيها٧٠األقل و
، الذي  ٩٠٩٦/١٩٩٥ من القانون رقم     ٤٤ يف املادة    ٥والفقرة  اً  وأدرج البند خامس    -١٥٧

  : ينظم استخدام موارد صناديق األحزاب
 ويف وضع الربامج واالستمرار فيها لتشجيع املشاركة السياسية للمرأة          - خامساً"

للنسبة املئوية اليت حتددها اهليئة الوطنية إلدارة األحزاب، يراعـى          وفقاً  وتعزيزها  
  ."يف املائة من اجملموع) مخسة (٥احلد األدىن البالغة نسبته 

من ديباجة هـذه    اً   يف البند خامس   باملقرر ختصص للحزب الذي ال يفي       - ٥ §"
 يف املائة من صندوق األحزاب يف العام التايل لتحقيق ذلك، ومينع            ٢,٥املادة نسبة   

  ."من استخدامها ألنشطة أخرى
، اليت تتنـاول حريـة   ٩٠٩٦/١٩٩٥ من القانون   ٤٥إىل املادة   اً  وأضيف البند رابع    -١٥٨
  :اية االنتخابية، على النحو التايلالدع

 لتشجيع املشاركة السياسية للمرأة والدعاية هلا، خيصص للمرأة الوقـت           - رابعاً"
يف ) عـشرة  (١٠الذي حتدده اهليئة الوطنية إلدارة األحزاب، وتراعى فيه نـسبة           

  ."املائة حبد أدىن
امي للجنة الثالثيـة    ، جرى تقدمي التقرير اخلت    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف    -١٥٩
مث اختتمـت اللجنـة أعماهلـا بتقـدمي        . قاعة األمانة اخلاصة لسياسات املرأة يف برازيليا       يف

قانون يتضمن مقترحات إلصالح النظامني السياسي واالنتخايب الربازيليني، بإدخال          مشروع
، ٩٠٩٦، والقانون رقـم     ١٩٦٥يوليه  / متوز ١٥، املؤرخ   ٤٧٣٧على القانون رقم     تغيريات
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، ١٩٩٧سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ املؤرخ   ٩٥٠٤، والقانون   ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٩املؤرخ  
  .السياسية لزيادة املشاركة

القـوائم  "، و "التمويل العام "، و "االحتادات"وينقسم االقتراح إىل أربعة فصول تعاجل         -١٦٠
شروع القـانون   ومن بني املقترحات املطروحة يف م     ".  االنتخابية التكتالت"، و "اًاملعّدة مسبق 

اعتماد قوائم سابقة اإلعداد فيها تناوب للجنسني، والتمويل العام للحمـالت، وتكـريس             
 يف املائة من موارد صندوق األحزاب الستحداث برامج لتعزيز وتوسـيع نطـاق              ٣٠ نسبة

 النساء العضواتاملشاركة السياسية للمرأة واالستمرار يف هذه الربامج، وإدارة املوارد من ِقبل       
 يف املائة من وقت الدعاية االنتخابية لتعزيـز         ٥٠يف األحزاب السياسية، واستخدام ما نسبته       

  .املشاركة السياسية للمرأة وتوسيع مداها
إبراز عقد احللقة الدراسية الوطنية األوىل لتمكني املـرأة الـسوداء           أيضاً  ومن املهم     -١٦١

ه األمانة اخلاصة لـسياسات     ، الذي شجعت علي   ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب اً  وإشراكها سياسي 
 وسـعت   .تعزيز املساواة العنصرية التابعة للرئاسة واألمانة الفرعية لسياسات العمل اإلجيايب         

احللقة الدراسية إىل املواءمة بني املواقف، ومضاهاة البيانات، وتقييم املمارسـات، ووضـع             
طنني الذين خيتلفون   النظريات، واكتشاف األسباب يف عدم حدوث التعايش العادل بني املوا         

  .يف صبغة جلودهم على الرغم من اإلجنازات اليت ال ميكن إنكارها
عن   وهكذا، يرمي اإليعاز إىل املرأة السوداء باملشاركة يف األحزاب السياسية، فضالً            -١٦٢

الوفاء باملبادئ التوجيهية هلذه اخلطط، إىل تعزيز العالقات الداخليـة لألحـزاب الـسياسية              
ميقراطية عليها، وإدراج وتعزيز املناقشات ومنو األحزاب من املنطلقني اجلنـساين           وإضفاء الد 

 من الضروري الكشف عـن      ىل أساس أن  إويستند هذا اإلجراء    . والعرقي العنصري كذلك  
، سـواء يف    النساء السود إدراج   والتشجيع على ألحزاب السياسية   ل جديدة   زعامات نسائية 

  .تنفيذيةالأو /التشريعية والسلطة  يف تأو كممثال/دارة واإل مناصب
وهلذا الغرض، احتدت األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة العنـصرية واألمانـة              -١٦٣

. اخلاصة لسياسات املرأة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي للقيام هبذا املشروع يف املقـام األول             
 للمشاركة السياسية من جانب املرأة هلذا العمل، نشر دليلاً ، اقُترِح، استمرار٢٠١٠ويف عام 

  .السوداء وتفعيل احللقة الدراسية الوطنية الثانية لتمكني املرأة السوداء
 القرار  صنعويف نطاق السلطة القضائية، ُيظهر اخنفاض متثيل املرأة يف مواقع السلطة و             -١٦٤

تذكري القيـادة   "  باليت تتسم   األدوار االجتماعية اليت تنفرد هبا املرأة والرجل يف الثقافة األبوية           
وعلى مستوى بدء الدخول يف احلياة املهنية، حيث جيرى التعيني من خالل            ". وتأنيث التبعية 

 األمر الذي ينعكس على املستويات األعلـى ويف         اً،مسابقات عامة، يكون عدد النساء كبري     
نتونيس روشا لعضوية   فقد أدى انتخاب الوزيرة كارمن لوسيا أ      . املناصب اليت متنح باالختيار   

 إىل زيادة نسبة املـرأة يف احملـاكم العليـا بالبلـد             ٢٠٠٩احملكمة االنتخابية العليا يف عام      
  . يف املائة١٦,٧ يف املائة إىل ١٤,٤٥ من
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وبالرغم من  . بني الوزراء    رجالً ٧٦ امرأة و  ١٤ويكشف التكوين احلايل عن وجود        -١٦٥
ال يف احملاكم العليا مدى صـعوبة ترقـي املـرأة إىل            هذا التقدم، ُيظهر توزيع النساء والرج     

ففي اجملال القانوين، عند حتليـل      . املناصب العليا يف التسلسل اهلرمي داخل السلطات الثالث       
.  يف املائة من مجيع احملـامني      ٤٥,٩متثيل احملامني اإلناث، يتبني أن املرأة تشكل بالفعل نسبة          

 فئة القـضاة؛ أمـا يف جمـالس القـضاء الوطنيـة،              يف املائة من   ٣٤,٤ومتثل النساء نسبة    
  . يف املائة١٧,٥٦ يف املائة؛ ونسبتهن يف احملاكم العليا ١٩,٤٥ فنسبتهن
: ، تربز احلركات النسائية بسبب تنوعها الواسع      بالتنظيمات االجتماعية وفيما يتعلق     -١٦٦

ت باملنازل، وربات   النساء السود، ونساء السكان األصليني والسحاقيات والريفيات والعامال       
وتدعم هـذه اجلماعـات هويـات       . البيوت، ورابطات األمهات، يف مجلة منظمات أخرى      

العرق، والتوجه اجلنسي،   / اجلنسانية بتقارهبا مع الوضع االجتماعي، والعنصر      املرجعيةتتجاوز  
لـسود  ومن اجملاالت األخرى اليت تشارك فيها املرأة احلركات املتعلقة بالبيئـة وا . وغري ذلك 

  اهلويـة اجلنـسية  ي ومغايرة اجلنسي ومزدوجي امليول   نيواملثليوحقوق اإلنسان والسحاقيات    
  .واملعوقني واملسنني واألطفال واملراهقني والشباب) املتخنثني واملترجالت(

ـ       أيضاً  وتشترك النساء     -١٦٧ وأوسـع  اً  بشكل كبري يف مؤسسات وحركات أكرب حجم
بطات املهنيني والنقابات واجلامعات واألحزاب الـسياسية،        مثل مجعيات األحياء ورا    اً،نطاق

 تتخذ  مساحاتويف هذه املؤسسات، تتجمع النساء عادة، وتؤلفن        . على حنو ما سلف ذكره    
 إلعداد الدراسات وتقدمي املقترحات بشأن قـضايا        ومراكزشكل عمليات منسقة وإدارات     

. منهما والدولة واجملتمع بصفة عامـة     املرأة والعالقات بني اجلنسني واملؤسسات اخلاصة بكل        
وتدرج مراكز الدراسة والبحث بشأن املرأة واجلنسانية يف اجلامعات احلكومية واخلاصـة يف             

  .البلد هذا املوضوع ضمن إنتاج املعارف والتكنولوجيات اجلديدة
 يف  اختياريـة ، وهي   ١٩٨٥وقد أصبحت جمالس حقوق املرأة منذ إنشائها، يف عام            -١٦٨

 جملـس واليـة     ٢٣ويوجد اليوم   . ية وإدارة إقليمية، نقاط جتمع للحركات النسائية      كل وال 
  . على مستوى البلديات جملسا١٨٣ًو

ومتثل اإلجناز التايل يف اآلليات احلكومية اليت متلك سلطة التنفيذ والتعبري الـسياسي               -١٦٩
زانياهتـا اخلاصـة     العام، وهلـا مي    التدخلعن سياسات املرأة وحتسني أوضاع      اً  األوسع نطاق 

 وتوجد.  أو مراكز سياسات املرأة    وجهات التنسيق بشأهنا  وهياكلها اخلاصة، كأمانات املرأة     
 هيئة على مـستوى البلـديات يف        ١٦٢ و  هيئة تنفيذية على مستوى الواليات     ١٧يف البلد   

  .الوقت احلايل
 الـدعم لـصياغة      املؤمترات الوطنية، اليت توفر مبالغ     تربزوإىل جانب هذه اآلليات،       -١٧٠

وتعقد احلكومة املؤمترات الوطنية بانتظام، وتـسبقها مـؤمترات         . لكل منها اخلطط الوطنية   
 والعمل على التكامـل    عملية متميَّزة تتسم بالتعبئة للمناقشات       وعقدها. البلديات والواليات 

 األوىل  وجرى تقييم تنفيذ اخلطـة الوطنيـة      .  االتفاقات وتوافقات اآلراء وااللتزامات    وإجياد
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.  يف املؤمتر الوطين الثاين لسياسات املـرأة       ٢٠٠٧أغسطس  /يف آب  لسياسات املرأة ونتائجها  
مـسألة مـشاركة املـرأة يف       أيضاً  وإىل جانب تقييم اخلطة واستعراضها، ناقش املندوبون        

ونتيجة لذلك، أدرج يف املؤمتر الوطين الثاين لسياسات املرأة حمور جديـد        . مساحات السلطة 
  .إىل مشاركة ومتثيل املرأة على الصعيد السياسياً األعمال املوجهة حتديدميثل 

  ٨املادة     
، تشارك الربازيل يف مجيـع      ٢٠٠٣منذ إنشاء األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، يف عام           -١٧١

ومما خيدم  . االجتماعات الدولية اليت تدافع عن حقوق املرأة واملقترنة بتعزيز املساواة بني اجلنسني           
  .هذه املشاركة الدولية الكثيفة على نطاق واسع التعاون الوثيق القائم مع وزارة اخلارجية

وتتألف أهداف العمليات اخلارجية للربازيل من االستجابة للمبادرات العاملية الرامية            -١٧٢
إىل إدراج القضايا اجلنسانية يف السياسات العامة وتنفيذ االلتزامات املتعلقة بتعزيـز حقـوق              

وتدافع الربازيل  . إلنسان اخلاصة باملرأة اليت تتكفل هبا احلكومة االحتادية مع املنظمات الدولية          ا
عن عدد من السياسات، منها احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة بوصفها من اسـتراتيجيات             

اإليدز، والتثقيف الشامل غري املنحـاز ألحـد        /مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     
نسني، ومكافحة مواطن ضعف املرأة يف البلدان الفقرية والنامية، وتأكيد إمكانية جلوء املرأة    اجل

  .مواقع السلطة العامة إىل العدالة ووصوهلا إىل
فقد قدم البلد إىل اللجنـة      .  دولية خمتلفة  نطاقاتويف هذه العملية، تعمل الربازيل يف         -١٧٣

 أول تقاريره الوطنية عـن الـسياسات        ٢٠٠٣ عام   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف      
املوضوعة يف البلد لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، الـذي أدى                

إصدار منشور يوزع على نطاق واسع، وهو كـذلك متـاح علـى موقـع األمانـة                  إىل
بلـد  ، انتخـب ال   ٢٠٠٤أغـسطس   /ويف آب . لسياسات املرأة علـى اإلنترنـت      اخلاصة

، وهي قانونية وناشطة نسائية معروفة، ملنصب خبرية اللجنة املعنيـة           بيمنتل سيلفيا الدكتورة
بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وهو منصب كانت تشارك فيه الربازيل حىت ذلـك احلـني                

 انتخاب الدكتورة   ٢٠٠٨وأعيد يف عام    . ١٩٨٥روث إسكوبار، املنتخبة يف عام       بالدكتورة
 على فعالية التنسيق بني احلكومـة الربازيليـة   ٢٠٠٤، اليت دل انتخاهبا يف عام       نتلبيم سيلفيا

  .واحلركات النسائية واحلركات االجتماعية اخلاصة حبقوق اإلنسان
، أصـبحت   ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف اجتماع منظمة الدول األمريكية يف تشرين األول         -١٧٤

ت املرأة، أول امرأة برازيليـة ُتنتخـب        الوزيرة نيلسيا فريري، عضوة األمانة اخلاصة لسياسا      
 من األصوات لصاحلها    ٢٦رئيسة للجنة النسائية للبلدان األمريكية بفارق كبري يف األصوات،          

، آلية اتفاقيـة    ٢٠٠٦وطبقت الوزيرة، اليت كانت تشغل هذا املنصب حىت عام          .  ضدها ٧و
باإلبالغ على حنو منتظم بالسياسات     بيليم دو بارا للمتابعة، اليت تلتزم البلدان املوقعة مبوجبها          
  .املستخدمة ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله
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وفيما يتعلق باللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، عقـد             -١٧٥
لعقـد  اً   يف برازيليا، متهيـد    ٢٠٠٤مارس  /االجتماع دون اإلقليمي ألمريكا اجلنوبية يف آذار      

ويف عـام   . ؤمتر اإلقليمي التاسع بشأن املرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب            امل
 اشتركت الربازيل يف مفاوضات املؤمتر اإلقليمي العاشر بشأن املرأة يف أمريكا الالتينية           ٢٠٠٧

، وهو وثيقة حتث الدول يف هـذه        "توافق آراء كيتو  "ومنطقة البحر الكارييب، اليت أدت إىل       
ملنطقة على اختاذ التدابري الضرورية لكفالة املساواة بني اجلنسني يف املناصب العامة، والقضاء             ا

هلذه العملية، تعتزم الربازيل أن تستضيف،      اً  واستمرار. على املمارسات التمييزية يف التوظيف    
نيـة  ، املؤمتر اإلقليمي احلادي عشر للجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتي          ٢٠١٠يوليه  /يف متوز 

ويشري دعم اللجنة لعقد املؤمتر     . ، الذي سيعقد يف برازيليا    املعين باملرأة ومنطقة البحر الكارييب    
  .يف املنطقة يف برازيليا إىل التقدير للدور الذي متارسه الربازيل يف جمال تعزيز حقوق املرأة

ـ           اً،وأخري  -١٧٦ ، ٢٠٠٥ام   يف املنتدى االجتماعي العاملي اخلامس يف بورتو أليغري، يف ع
أيدت الربازيل إعالن إعادة تأكيد االلتزامات بتطوير املساواة بني املرأة والرجل اليت وقعـت              
عليها وزيرة التكافؤ واملساواة املهنية يف فرنسا نيكول أميلني، والربوفيسور وانغاري ماثـاي،     

  .احلاصل على جائزة نوبل للسالم
ة القائمة ملعاجلة قضية املـرأة، شـجعت        وإىل جانب السعي لتعزيز النماذج الدولي       -١٧٧

الربازيل على إقامة منتديات خمصصة، من قبيل املؤمتر النسائي املتخصص لبلـدان املخـروط              
، ومنتدى املرأة يف منتدى حـوار       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤اجلنويب، الذي رأسته الربازيل يف العامني       

وعة البلدان الناطقة بالربتغالية، جمموعة بلدان اهلند والربازيل واألرجنتني وجنوب أفريقيا، وجمم
 الـساحات ومتكّن املشاركة يف هـذه      . اجتماعات خاصة باملسألة اجلنسانية   أيضاً  اليت تعقد   

  .املتعددة من وضع خطة وطنية أكثر إجيابية فيما يتعلق باهتمامات املرأة
. لوماسـي باملرأة على الصعيد الدويل هو العمـل الدب       اً  مباشر  وأكثر األدوار اتصاالً    -١٧٨
         ٢١٧١دخول املرأة إىل وزارة اخلارجية يف الربازيل باعتماد القانون رقـم            اً  حتدد قانون  وقد
، الذي تنص املادة األوىل منه على أن للربازيليني أن يلتحقوا ١٩٥٤يناير / كانون الثاين١٨يف 

مـن خـالل    غري أن التقدم أحرز بصفة رئيـسية        ".دون متييز على أساس اجلنس    "باألعمال  
احملاكم، وذلك عندما قضت احملكمة االحتادية العليا لصاحل ماريا ساندرا كورديرو دي ميلـو         

  .١٩٥٢وأصدرت أمر امتثال يسمح هلا بالتقدم لالمتحان التنافسي العام يف 
ويف العقود األخرية، ظلت نسبة املرأة يف جماالت العمـل الدبلوماسـي مـستقرة                -١٧٩
وال شك يف أن اسـتقرار هـذه        .  املائة مع زيادة صغرية يف السنوات األخرية        يف ٢٠ حول

النسبة ميثل مشكلة ألن التحسن الذي طرأ على وضع النساء الربازيليات يف خمتلف امليـادين،    
.  املتعلقة بالتعليم العايل، مل تقابله زيادة يف عدد النساء يف الـسلك الدبلوماسـي              سيما الو

ود سياسة حمددة ترمي إىل زيادة القوة النسائية يف السلك الدبلوماسي           يكون يف عدم وج    وقد
  .الربازيلي تفسري هلذا االجتاه
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فقد كان من   . غري أن املرأة توسع نطاق وجودها مبجرد دخوهلا أحد جماالت العمل            -١٨٠
 أن معظم الدبلوماسيات الربازيليات ال تتجاوزن املستوى        ٢٠٠٣املمكن أن يالحظ يف عام      

ظيفي املتوسط، وهو عادة مستوى املستشار، بينما يتواىل سبق زمالئهن الذكور هلـن يف              الو
.  يف املائة من جمموع السفراء الـربازيليني       ٦,١ومل تزد نسبة النساء عن      . فئيت الوزير والسفري  

 وهو ما يعادل    اً، سفري ١٧٧ امرأة تؤدين هذه الوظيفة من بني        ٢١أما يف الوقت احلايل فهناك      
 يف املائة من الدبلوماسيني يف هذه الفئة، أي أقل من متوسط النـسبة املئويـة                ١١,٨٦نسبة  

  .) يف املرفق١-٣انظر اجلدول ( يف املائة ٢١,١اً للمرأة يف هذا اجملال، وهي حالي
سفراء يف مواقع قيادية، كالبعثـة الدائمـة        أيضاً  وجيدر التنويه بأن للدولة الربازيلية        -١٨١

  .مم املتحدة يف نيويورك والوفد الدائم يف جنيفللربازيل لدى األ
ورغم هذا التحسن فيما يتعلق بصعود املرأة يف السلك الدبلوماسي، فإن أكرب عدد               -١٨٢

. من النساء يشغلن وظائف من فئة السكرتري الثالث، وهي أول مستويات العمل يف هذا اجملال
يف هذه الفئة، األمـر الـذي       اً  سي دبلوما ٢٨٧ سكرترية ثالثة من جمموع      ٦٦اً  وتوجد حالي 

إىل حد كبري الزيادة يف عدد املوظفني الذين منحتهم احلكومة الربازيلية ترقيات منـذ               تفسره
  .) يف املرفق١-٣انظر اجلدول . (٢٠٠٦عام 
ويربز كذلك ارتفاع نسبة املرأة يف اإلطار اخلاص، وهذا يعين استمرار االجتـاه إىل                -١٨٣

  .ئات املتوسطة، سواء كسكرترية أوىل، أو كمستشارةإهناء اخلدمة عند الف
ومبوجب سياسة العمل اإلجيايب اليت اعتمدهتا وزارة اخلارجية لدخول املنحدرين من             -١٨٤

دخول النساء الـسود إىل هـذا       أيضاً  أصول أفريقية إىل سلك العمل الدبلوماسي، يالحظ        
فقد التحقت بفـضل هـذه      . ددةبسياسة حم اً  العمل، بالرغم من أن التحاقهن ليس مستهدف      

  .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٣السياسة أربع نساء من أصول افريقية بالسلك الدبلوماسي يف الفترة من 
انظر . (وتتألف اخلدمة يف اخلارجية الربازيلية من الدبلوماسيني واملوظفني واملساعدين          -١٨٥

.  وهيبة ومرتب   وحيظى أعضاء السلك الدبلوماسي بأعلى مسؤولية      .) يف املرفق  ٢-٣اجلدول  
وعلى العكس من ذلك، تشكل املرأة األغلبية يف املسارين الوظيفيني اآلخرين، ومها أدىن من              

  .أقل مستوى دبلوماسي

  ٩املادة     
كما جاء يف التقرير السابق، يوفر التشريع الربازيلي احلماية علـى قـدم املـساواة                 -١٨٦

ء، ويساوي يف املعاملة بني املهاجرين من كال  أم نسا   للمواطنني الربازيليني، سواء كانوا رجاالً    
وقد وقعت الربازيل وصدقت على مجيع االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت تتناول           . اجلنسني

  .عن تلك اليت تتناول محاية جنسية املرأة محاية اجلنسية بشكل عام، فضالً



CEDAW/C/BRA/7 

47 GE.10-44838 

  ١٠املادة     
ومتوسـط  . للمرأة على الرجل  اً  تفوقسجلت املؤشرات التعليمية يف األعوام األخرية         -١٨٧

، كان متوسط سـنوات الدراسـة       ٢٠٠٨ففي عام   . سنوات الدراسة مثال جيد على ذلك     
 سنوات بني صفوف    ٧,٣ سنوات، مقارنة مبتوسط قدره      ٧,٦هو  اً   عام ١٥للنساء فوق سن    

ـ . وتالحظ نفس احلالة يف مجيع مناطق البلد    . الرجال ساء ويتسع هذا الفارق بني الرجال والن
 سنوات  ٨,٣فبينما كان متوسط مدة الدراسة للرجال       : السكان العاملني يف املناطق احلضرية    

 سنوات للنساء، مبا يتجاوز مستوى التعلـيم األساسـي          ٩,٢، كانت مدهتا    ٢٠٠٨يف عام   
وهذا معناه أن النساء ترتعن إىل ). ٢٠٠٦من عام اً الذي أطيلت مدته إىل تسع سنوات، بدء      (

 بشكل أكرب لدخول سوق العمل، وال يعود ذلك عليهن بزيادة عن الرجل يف              تأهيل أنفسهن 
األجور أو يف املهن اليت حتتاج إىل مهارة، كما أنه ال ينطوي على اإلعفاء من املـسؤوليات                 

  .) يف املرفق١-٢انظر الشكل . (املرتلية واخلاصة برعاية األسرة
 سـنوات   ١٠ن تتجاوز أعمارهم    ، بالنظر إىل السكان الذي    ٢٠٠٨وكذلك يف عام      -١٨٨

ودرسوا ملدة سبع سنوات أو أقل، وبعبارة أخرى مل يكملوا مـستوى التعلـيم األساسـي،     
أما يف الشرحية املقابلة، ملن .  يف املائة٤٧ يف املائة ونسبة النساء   ٥٣نسبة الرجال بينهم     كانت

 يف  ٥٧كانت نسبة النساء    أو أكثر، أي الذين بلغوا مستوى التعليم العايل، ف        اً   عام ١٢درسوا  
  .  يف املائة٤٣املائة ونسبة الرجال 

ـ  ٦٠وخيتلف هذا الواقع بني النساء اللوايت تتجاوز أعمـارهن            -١٨٩  ألن األميـة    اً، عام
أما بني صفوف الرجال املسنني، فمتوسط سـنوات         .زالت منتشرة يف هذه الفئة العمرية      ما

 وهـذه   .اًومعدالت األمية أكثر اخنفاض   ) ٣,٩  يف مقابل  ٤,٣(الدراسة أعلى منه بني النساء      
لوجود املرأة بوصفها عاملة أو       املالحظة تعبري عن املاضي الذي مل يكن فيه احليز العام متقبالً          

ولذلك مل تكن سبل    . كمواطنة، ومل يكن يترك هلا فيه سوى مسؤوليات العمل املرتيل اخلاص          
  .عن الرجلاً ت تقل كثريالتعليم متاحة للمرأة أو كانت متاحة هلا مبعدال

من الرجـال، كمـا أن      اً  وفيما عدا هذه الفئة العمرية، النساء الربازيليات أكثر تعليم          -١٩٠
، بلغت نسبة األمّيات من النساء يف سن        ٢٠٠٨ففي عام   . معدالت األمية بينهن منخفضة عنهم    

أما .  يف املائة  ٢٠,٥اً  في يف املائة ونسبة من تعتربن يف عداد األميات وظي         ٩,٨أو أكثر   اً   عام ١٥
غري أن هـذا  .  يف املائة٢١,٦اً  يف املائة واألميني وظيفي  ١٠,٢نسبة األميني من الرجال فكانت      

ما عند النظر إىل املنطقتني اجلنوبية الشرقية واجلنوبية، إذ تعلـو معـدالت             اً  اإلطار ينعكس شيئ  
ومن املثري للدهـشة أن     . ية واحدة األمية بني صفوف النساء فيهما عن الرجال حبوايل نقطة مئو         

 .اًمعدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني النساء أعلى منها بني الرجال يف املناطق اليت تعّد أدىن منو               
وتزيد هذه امليزة اليت تتمتع هبا اإلناث يف املنطقة الشمالية الشرقية، حيث كانت نسبة األميـة                

 ١٩,٣مقارنـة بنـسبة     اً   عام ١٥ تتجاوز أعمارهن     يف املائة بني صفوف النساء اللوايت      ١٦,١
 وقـد تـرتبط     .) يف املرفـق   ٢-٢انظر الشكل   . (املائة بني الرجال من نفس الفئة العمرية       يف
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إىل اً  من التعليم من املناطق األدىن منـو      اً  الظاهرة بارتفاع معدل هجرة الرجال األوفر حظ       هذه
  .اًاملناطق األكثر منو

كـذلك بالنـسبة    اً   بالتفاوت والتسرب من املدرسة أقل تواتر      واإلحصاءات اخلاصة   -١٩١
الصف الدراسي يف حالة النساء أصغر منه يف         - للمرأة، مما جيعل التشوه يف العالقة بني العمر       

 يف املائة من األوالد الذين تتراوح أعمـارهم         ٤٤وهكذا، بينما انتظمت نسبة     . حالة الرجال 
، كانت هـذه  )املدرسة الثانوية(ليمي املناسب ألعمارهم يف املستوى التع  اً   عام ١٧ و ١٥بني  

وتسهم القيم والتقاليـد اجلنـسانية يف       ).  يف املائة  ٥٦,٨(النسبة أعلى بني صفوف الفتيات      
أكرب من األوالد على تـرك دراسـاهتم يف هنايـة    اً ناريو، الذي يشجع أعداديتأكيد هذا الس  

ما يكرس الفتيات للعمل املرتيل، الذي يـسهل        املطاف للعمل واملساعدة يف إعالة أسرهم، بين      
  .من الوجهة النظرية التوفيق بينه وبني األنشطة املدرسية

وبالرغم من التقـدم الـذي مت       . ومن الواضح أن التحديات املاثلة ما زالت كبرية         -١٩٢
 إجيـاد : إحرازه، ال تزال املطالب األساسية باملساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم موجـودة            

الوعي بني املديرين على صعيد االحتاد والواليات والبلديات، وتدريب املشتغلني بالتعليم على            
نطاق الدولة، والعمل على تغيري املناهج الذي يدرج املسألة اجلنسانية عرب منـاهج التعلـيم               
األساسي واألعلى مستوى، وما يترتب على ذلك من إعداد خمتلف مواد التدريس واألدلـة              

وبالنظر إىل املساواة يف االلتحاق بني اجلنسني بشكل        .  لألخذ هبا يف غرف الدراسة     للمعلمني
عام، مع تفوق طفيف للمرأة يف التعليم الثانوي والعايل، تقتصر تدابري العمل اإلجيايب علـى               
فئات من قبيل السكان األصليني وسكان الريف والسمر واملنحدرين من أصـول أفريقيـة              

  . آخرينواملعوقني، يف مجلة
وتـصور  . وقد اُتِخذت خطوات هامة يف مجيع هذه اجملاالت يف األعوام األخـرية             -١٩٣

عمليتان ظاهرتان للعيان يف األعوام األخرية ترسيخ مسألة التوجه اجلنساين واملتعلق باجلنس يف      
أوالمها، حدوث توسع كبري يف نطاق العمليـات التدريبيـة          . السياسات التعليمية االحتادية  

. شتغلني بالتعليم على هذه املسائل وغريها، األمر الذي تواكبه زيادة سنوية يف ميزانيتـها             للم
السياسات املشتركة بني القطاعات لكـل مـن اجلنـسني            ترسيخ اً، ولكن ليس آخر   اً،وثاني

وزارة التعلـيم    وذلك باشتراك من اً، فصاعد ٢٠٠٤من عام   اً  والتوسع فيها منذ إنشائها، بدء    
اصة لسياسات املرأة واألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان ووزارة الصحة، يف مجلـة            واألمانة اخل 

  .وفيما يلي تفاصيل النتائج اليت أسفرت عنها بعض هذه املشاريع. جهات أخرى
إىل التقييم الذي يقضي بضرورة تعزيز توافق اآلراء الـوطين بـشأن أمهيـة          اً  استناد  -١٩٤

 يف التعليم، ركزت السياسة على تدريب املعلمني وغريهم         القضايا اجلنسانية والعرقية واجلنسية   
من املهنيني ذوي االرتباط بالتعليم فيما يتعلق هبذا املوضوع، إىل جانب إعداد مواد للتدريس              

  .تدعم األنشطة اليت تدور يف غرفة الدراسة
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لقة باألصل  وفيما يتعلق باملعاجلة املستعرضة ملسائل العالقات اجلنسانية واملسائل املتع          -١٩٥
العرقي والعنصر والتوجه اجلنسي، من أبرز هذه العمليات لتدريب املعلمـني دورة املـساواة          
اجلنسانية والتنوع يف املدرسة اليت أعدهتا األمانة اخلاصة لـسياسات املـرأة ووزارة التعلـيم               

 وقـد اضـطُلع باملـشروع الرائـد يف        . واألمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املساواة العنصرية     
 يف شراكة بني اجمللس الربيطاين ومركز أمريكا الالتينية للحياة اجلنسية وحقـوق             ٢٠٠٥/٦

، أنفقـت   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ويف الفترة بـني     . اإلنسان يف اجلامعة احلكومية بريو دي جانريو      
وجيـري إيـصال    .  ماليني ريال برازيلي على هذا املشروع      ٥,٥وزارة التعليم ما يقرب من      

علم اإللكتروين وثالثة لقاءات مباشرة، وميكن تقدميها كدورة إرشـادية          الدورة من خالل الت   
 سـاعة   ٣٨٠ سـاعة لإلرشـاد و     ٢٠٠وكدورة ختصصية حبد أدىن من حجم العمل قدره         

، جرى تـدريب العـاملني باملـدارس        ٢٠٠٦ويف مرحلتها التجريبية، يف عام      . للتخصص
ريـو دي جـانريو،      -سو ونيـتريوي    نوفا إيغوا (االبتدائية العامة يف ست بلديات برازيلية       

 ، مـاتو غروسـو دو سـول       -  روندونيا؛ ودورادوس  -  باهيا، وبورتو فيلهو   - وسلفادور
من خالل التعلم اإللكتروين الذي يتناول بطريقـة مـستعرضة املـسائل            )  بارانا - ومارينغا

 هذه الدورة   ، تقدم ٢٠٠٨ومنذ عام   . اجلنسانية والعنصرية والعرقية واملتعلقة بالتوجه اجلنسي     
من خالل جامعة الربازيل املفتوحة، وهي برنامج مرتبط بالتنسيق من أجل النهوض مبـوظفي          
التعليم العايل، ولوزارة التعليم السلطة الكاملة عليه، من خالل شبكة التعليم من أجل التنوع،              

شراكات مع اليت تشمل عدة دورات ألمانة التعليم املستمر وحمو األمية والتنوع، ومن خالل ال
  .يف عدة واليات باالحتاد) اجلامعات واملعاهد االحتادية(مؤسسات التعليم العايل احلكومية 

. وتويل جامعة الربازيل املفتوحة أولوية لتدريب العاملني يف جمال التعليم األساسـي             -١٩٦
ميـة  بني مؤسسات التعليم العـايل احلكو     كبرياً  اً  ولتحقيق هذا اهلدف الرئيسي، حتقق تعاون     

ومن خالل طريقة التعلم اإللكتروين إىل جانب عقد لقاءات         . والواليات والبلديات الربازيلية  
مباشرة، تعزز سبل احلصول على التعليم العايل بالنسبة للفئات السكانية املستبعدة من العملية             

عـايل  التعليمية، وذلك نتيجة لسياسات التوسع واستيعاب الدورات املقدمة وبرامج التعليم ال          
  .من خالل شراكات بني اجملال االحتادي واخلاص بالواليات واحمللي

              مؤسسة للتعلـيم العـايل تابعـة لالحتـاد أو           ١٨، أتاحت   ٢٠٠٨ويف دورة عام      -١٩٧
، أتاحت مثاين مؤسسات أخرى     ٢٠٠٩ ويف تطبيقها عام     .اًشاغراً   مكان ١٣ ٣٤٠الواليات  

، سوف ختتار مؤسـسات     ٢٠١٠ وبالنسبة لعام    .اًشاغراً  ان مك ٦ ٦٦٠ للتعليم العايل أيضاً  
            أخرى للتعليم العايل وختصص مبـالغ جديـدة للمؤسـسات الـيت قـدمت الـدورة يف                

  .هلا على إتاحة أماكن شاغرة جديدةاً  تشجيع٢٠٠٩ و٢٠٠٨العامني 
سياسات وكذلك يف جمال تدريب املهنيني، أقيمت شراكة جديدة لتدريب مديري ال            -١٩٨

وباالشتراك مع األمانة اخلاصة لسياسات تعزيز املـساواة العنـصرية          . ٢٠١٠العامة يف عام    
وأمانة التعليم املستمر وحمو األمية والتنوع التابعة لوزارة التعليم وصندوق األمـم املتحـدة              
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احليـاة  اإلمنائي للمرأة ومعهد البحوث االقتصادية التطبيقية ومركز أمريكا الالتينية املعـين ب           
اجلنسية وحقوق اإلنسان التابع جلامعة ريو دي جانريو احلكومية، ستوفر جامعـة الربازيـل              
املفتوحة عن طريق اإلعالن العام دورة إدارة السياسات العامة للشؤون اجلنسانية والعنصرية،            

من خالل شبكة التعليم من أجل التنوع، هبدف تدريب املهنيني القادرين علـى             أيضاً  وذلك  
عمل على تفصيل املشاريع واإلجراءات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، مبا يكفـل انتـشار             ال

  .املسألتني اجلنسانية والعنصرية بشكل مستعرض ومشترك بني األقسام يف السياسات العامة
 ٢٠٠٥منـذ عـام     أيضاً   جانب دورات التعلم اإللكتروين، تعد وزارة التعليم         وإىل  -١٩٩

إىل جانب النظم والدورات التدريبية يف الغرف الدراسية للعاملني         مشاريع سوف ُيضطلع هبا     
يف جمال التعليم، وإلعداد املواد التدريسية املتعلقة باملسائل اجلنسانية والتنوع اجلنسي وإنتـاج             

 مؤسسة من مؤسسات التعليم     ٣١، اختريت   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف العام   . هذه املواد وتوزيعها  
لتدريب ما يقرب مـن      ية والبلديات، عن طريق اإلعالن العام،     العايل واملنظمات غري احلكوم   

.  مليون ريال برازيلي   ١,٢٥ مشتغل بالتعليم وإعداد مواد للتدريس، بتكلفة قدرها         ٢ ٥٠٠
الصندوق الـوطين لتنميـة التعلـيم رقـم         /، من خالل قرار جملس التنمية     ٢٠٠٧ويف عام   

 من العاملني   ٢ ٣٠٠ما يقرب من    م العايل لتدريب    ي مؤسسة للتعل  ١٢، اختريت   ٦٦/٢٠٠٧
، مـن   ٢٠٠٩ويف  .  مليون ريال برازيلي   ١,٥بالتعليم وإعداد مواد للتدريس، بتكلفة حوايل       

 واإلعالن العام رقم    ١٦/٢٠٠٩الصندوق الوطين لتنمية التعليم رقم      /خالل قرار جملس التنمية   
 من العاملني   ٦ ٦٠٠ مؤسسة للتعليم العايل لتدريب ما يقرب من         ١٣، اختريت   ١٥/٢٠٠٩

وسيتوىل هـؤالء   .  ماليني ريال برازيلي   ٤,٥بالتعليم وإلعداد مواد التدريس، بتكلفة حوايل       
العاملون يف احلقل التعليمي إعداد مشاريع للتدخل لدى انتهاء هذه الدورة لتطبيقها يف النظم              

  .التعليمية اليت ينتمون إليها
نسان والعمليات املرتبطة بقـضايا     وتشمل عمليات تدريب املعلمني على حقوق اإل        -٢٠٠

مع اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمـال حقـوق   اً التنوع األخرى معاجلة املسائل اجلنسانية متاشي  
وقدم برنامج التثقيف بشأن حقوق اإلنسان، الذي أعدته وزارة التعليم يف شـراكة           . اإلنسان

ريب العاملني يف جمـال     ، الدعم لتد  )٢٠٠٥/٢٠٠٦يف  (مع األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان      
التعليم األساسي على هذا املوضوع وإنتاج ونشر املواد التدريسية املتخصـصة يف حقـوق              
اإلنسان لكل من املعلمني والطلبة، وعقد جلسات استماع عامة بشأن التثقيـف يف جمـال               

. حقوق اإلنسان وتشكيل جلان الواليات املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيزهـا            
 جامعة حكومية من ِقبل وزارة التعليم يف مـشاريع هليكلـة            ١٤، اختريت   ٢٠٠٦ويف عام   
 من جلان الواليات املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ولتـدريب معلمـي              ١٤وتعزيز  

، قـدم   ٢٠٠٧ويف عـام    .  ريال برازيلي  ٧٠٠ ٠٠٠، بتكلفة قدرها    )١(شبكة التعليم العام  
__________ 

كيارا، وماراهناو، وماتو غروسو، وبارا، وبرينـامبوكو، وبيـاوي،         : قدم الدعم ملشاريع يف الواليات التالية      )١(
غرانـدي دو سـول، وسـانتا كاتارينـا،         وبارايبا، وريو غراندي دو نوريت، وروندونيا، وروراميا، وريو         

 .باولو، وتوكانتينس وساو
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 ٢٠٠٦يات االحتاد ملواصلة املشاريع اليت قدم هلا الدعم يف عـام             والية من وال   ٢٧  ل الدعم
ويف . اإلجراءات يف الواليات اليت مل يكن هبا مشاريع تثقيفية بشأن حقـوق اإلنـسان              وبدء
 والية مـن واليـات      ١٥ معلم بواسطة وزارة التعليم يف       ٧ ٥٠٠، مت تدريب    ٢٠٠٨ عام

 ١,٥جلسات استماع عامة، وذلك باستثمار قدره        أيضاًاالحتاد، يف البلديات اليت ستعقد هبا       
. ونتج عن هذا العمل هيكلة بنية الشبكة الربازيلية حلقـوق اإلنـسان           . مليون ريال برازيلي  

 مليون ريال برازيلـي يف      ١,٢وتستثمر األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان حصة إضافية قدرها         
  .األخرى ١٢  الالواليات 

، قدمت شبكة التعليم مـن أجـل التنـوع،    ٢٠٠٩عام وعن طريق إعالن عام يف     -٢٠١
. جزء من جامعة الربازيل املفتوحة، دورة التعلم اإللكتروين للتثقيف حبقوق اإلنـسان            وهي

 من معاهد التعليم العايل لتقدمي الدورات اإلرشـادية         ١٦  ل مكان شاغر    ٥ ٥٠٠وأتيح حنو   
وهلذه الدورة  . ساعة للتخصص  ٣٨٠ ساعة لإلرشاد و   ٢٠٠واملتخصصة، اليت تقتضي العمل     

العاملون يف حقل التعليم، وقادة اجملتمع، وجلـان الواليـات أو           : مجهورها املستهدف وهو  
أعضاء جمالس التثقيف بشأن حقوق اإلنسان، واملهنيون من اجملاالت املرتبطة باخلطة الوطنيـة   

). العـدل واألمـن  وسائط اإلعالم، والتعليم غري النظامي، و  (للتثقيف بشأن حقوق اإلنسان     
وسوف تتلقى  .  سيتم اختيار معاهد أخرى للتعليم العايل لتقدمي هذه الدورة         ٢٠١٠ويف عام   

  .التمويل الالزم إلعداد مواد التدريسأيضاً مؤسسات التعليم العايل املختارة 
وفيما يتعلق حبقوق األطفال واملراهقني، تعكف وزارة التعليم على إعـداد بعـض               -٢٠٢

 هذا الصدد بالنظر إىل درجة ضعف الطفل واملراهق الشديدة، وبصفة رئيـسية       اإلجراءات يف 
فيما يتعلق بعوامل من قبيل نوع اجلنس والعنصر والعرق وانعـدام املـساواة االجتماعيـة               

ويـنظم  . االقتصادية، مبا يف ذلك مكافحة االجتار باملرأة والفتاة ألغراض االستغالل اجلنسي          
 مكافحة األشكال املختلفة للعنف وانتـهاكات       بينها دا مارياانون  قانون الطفل واملراهق وق   

ولتجنب . احلقوق، ومها من العالمات املميزة اهلامة يف أعمال الوزارة احلالية إزاء هذه املسألة            
هذه األشكال املختلفة للعنف وانتهاكات احلقوق، من الضروري أن تشن محلـة للتوعيـة              

اواة والقيم األخالقية لالحترام املطلق للتنـوع اجلنـساين         تشمل املدارس بشأن اجتاهات املس    
 امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة ملنـع         ٢٠٠٧وعليه، شكل يف عام     . وتعزيز السالم 

ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ووضعت جمموعة من التدابري، مبا فيها التثقيـف،              
  .٢٠١١ و٢٠٠٨لتنفيذها يف الفترة بني العامني 

، مت التوقيع على اتفاق للتعاون بني وزارة التعليم واألمانة اخلاصـة            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٠٣
) املرتبطة مبؤسـسة تليفونيكـا    (حلقوق اإلنسان والبوابة اإللكترونية للعمل من أجل الطفل         

) املـرتبط مبعهـد أسـس اإلدارة      (ومركز تنظيم املشاريع االجتماعية وإدارة القطاع الثالث        
، الـيت ترمـي إىل تنفيـذ القـانون          "قانون الطفل واملراهـق يف املدرسـة      "ورة  د إلعداد
وكانت هذه الدورة وما زالت تقدم أللفني من معلمـي املـدارس            . ١١٥٢٥/٢٠٠٧ رقم
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، ٢٠٠٩ويف عـام  .  سـاعة ٤٢االبتدائية عن طريق التعلم اإللكتروين، بعبء عمل قـدره        
 ٣٠عـن     برنامج املزيد من التثقيف، فـضالً     أضفيت األولوية على املدارس اليت يتألف منها        

  .مدرسة تشكل املنظومة االجتماعية التعليمية أو ترتبط هبا
قانون الطفل  "، إىل جانب االحتفاظ بدورة      ٢٠١٠وملواصلة هذا املشروع، يف عام        -٢٠٤

، سوف تقدم مقررات للتعلم اإللكتروين عن القانون من خالل جامعة           "واملراهق يف املدرسة  
وستكون هذه الدورات إرشـادية عـبء       . زيل املفتوحة لشبكة التعليم من أجل التنوع      الربا

 ساعة، تستهدف العاملني يف حقل التعليم األساسي من مدرسني ومـديري            ٩٠العمل فيها   
تعليم على مستوى الواليات والبلديات، ومديري املدارس، واملنسقني التعليميني، ومستشاري          

ن حقوق الطفل واملراهق، والعاملني يف اجملال الصحي، والعـاملني  الوصاية، واملستشارين بشأ  
يف التنمية االجتماعية، وموظفي األمن العام وأمن القضاء، والعاملني يف وسـائط اإلعـالم              

  .واالتصاالت، وقادة احلركات الشعبية املقترنة بتعزيز ومحاية حقوق الطفل واملراهق
ستراتيجي آخر من مشروعات سياسة التعليم      ومشروع محاية املدرسة هو مشروع ا       -٢٠٥

العام يرمي إىل تعزيز حقوق األطفال واملراهقني ومحايتها يف سياق املدرسة بالتعامل مع العنف 
: ومنعه، مبا يف ذلك مجيع أشكال العنف املتعلق بنوع اجلنس، وذلك باختاذ اإلجراءات التالية             

؛ )دورات الغـرف الدراسـية    (كة احلماية   مواصلة تدريب العاملني يف حقل التعليم وشب      ) أ(
إعداد خطة التدخل التعليمي مـن      ) ج(أو املواد شبه التعليمية؛     /إنتاج مواد التدريس و    )ب(

تنسيق جلنة اإلدارة احمللية لرصد وتقيـيم تنفيـذ   ) د(جانب املهنيني الذين يلتحقون بالدورة؛     
 ١٨ستغالهلم اجلنسي يف مناسبيت     القيام ببعض األنشطة بشأن عمل األطفال وا      ) ه(املشروع؛  

وحددت البلديات ذات األولوية لتطوير هذا املـشروع مـن          . يونيه/ حزيران ١٢مايو و /أيار
مطابقة البيانات املستمدة من بعض الربامج املعنية مبكافحـة مـواطن           ) أ: (قاعدتني للبيانات 

 لألمن العام واملواطنـة     الضعف، ومن هذه الربامج برنامج املزيد من التعليم والربنامج الوطين         
) ب(واملصفوفة املشتركة بني القطاعات لالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملـراهقني؛           

حتديد البلديات على خريطة لنقاط التعرض خلطر االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني على            
لتـزود بـالوقود،   املالهي الليليـة، وحمطـات ا  (امتداد الطرق السريعة االحتادية يف الربازيل    

، وإقامة شراكة مع إدارة الـشرطة االحتاديـة للطـرق           )واحلانات، ونقاط التفتيش، وغريها   
  .الرئيسية، واألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان ومنظمة العمل الدولية

 يف ريـسيفي    ٢٠٠٤وقد وصل املشروع التجرييب حلماية املدرسة املطبق يف عـام             -٢٠٦
يف السنة  اً   مدرس ١ ٥٤٠ أسرة، وقام بتدريب     ٤ ٣٤٠مدرسة و  ٤٠٣وبيليم وفورتاليزا إىل    

 ٨٠٠ مؤسسة للتعليم العايل، وصل املشروع إىل        ٢٠، مبشاركة من    ٢٠٠٦ويف عام   . األوىل
 من العـاملني يف حقـل    ٤ ٥٠٠ والية برازيلية، وقام بتدريب      ١٨ مدينة يف    ٨٤مدرسة يف   

وإىل جانب التـدريب، بـدأ      . تروينالتعليم يف وحدات خاصة بغرف الدراسة والتعلم اإللك       
، وزعت  ٢٠٠٧ويف تطبيقه عام    . حتديد جلان اإلدارة احمللية لتعزيز شبكة احلماية يف البلديات        
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العايل البالغ    ألف ريال برازيلي على كل معهد من معاهد التعليم         ١٠٠وزارة التعليم حوايل    
عن   من املهنيني، فضال٧٠٠ً ومتثل هدف كل من هذه املعاهد يف تدريب        .اً معهد ٢٢عددها  

، أصدرت أمانة التعليم املستمر وحمو األمية       ٢٠٠٨ويف عام   . القيام بأعمال أخرى ذات صلة    
الصندوق الوطين لتنميـة التعلـيم رقـم        / والتنوع التابعة لوزارة التعليم قرار جملس التنمية      

ِمدت مـشاريع  واعُت.  بإعداد مشاريع للحصول على الدعم املايل ملواجهة العنف        ٣٧/٢٠٠٨
، ٢٠٠٩ويف عـام    .  من املهنيني وإجراءات أخـرى     ٥٠٠لعشرين مؤسسة هبدف تدريب     

الصندوق الوطين لتنمية التعليم الصندوق الوطين لتنميـة التعلـيم          / قرار جملس التنمية   صدر
  . جامعة حكومية١٥ ل بزيادة الدعم املايل ١٧/٢٠٠٩ رقم
نشأ مبوجب التوجيه املعياري املشترك بني الوزارات       وبتنفيذ برنامج املزيد من التعليم امل       -٢٠٧
، من اجلدير بالذكر أن موضوع حقوق اإلنسان يف         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٤ املؤرخ،   ١٧رقم  

 يشكل جمموعة من اإلجراءات ذات األولوية للتعليم الشامل، يطلـق           ٢٠٠٨التعليم بدأ يف عام     
ستمر وحمو األمية والتنوع التابعة لوزارة التعلـيم        وتعد أمانة التعليم امل   ." اجملاالت الكبرية "عليها  

  . مواد حمددة لدعم املدارس يف وضع اإلجراءات اليت طُلب هذا اجملال الكبري على أساسها
ويف جمال هام آخر من جماالت العمل، بعد إنشاء أمانة التعليم املستمر وحمو األميـة                 -٢٠٨

، طرأ حتسن على معاجلة القـضايا اجلنـسانية         ٢٠٠٤والتنوع التابعة لوزارة التعليم يف عام       
والعنصرية والعرقية يف اإلعالنات احلكومية اخلاصة بتقييم واختيار الكتب الدراسية اليت توزع            

وطرأ حتسن على اإلشارة إىل املسائل اجلنسانية واملعاملة اإلجيابيـة للمـرأة يف           . على املدارس 
 ٢٠٠٧لوطين للكتب الدراسـية يف العـامني        النصوص والصور الواردة بإعالنات الربنامج ا     

، على التوايل، بشأن الكتب للصفوف من األول إىل الرابع ومن اخلامس إىل التاسع              ٢٠٠٨و
وتبدو عدة أوجه هامة للتقدم يف معايري التوجه اجلنساين واجلنـسي،           . من املدرسة االبتدائية  

يار الكتب الدراسية للصفوف    تصل إىل حد ذكر مكافحة رهاب املثليني، يف اإلعالن عن اخت          
، الذي أصـدرته أمانـة      ٢٠١٢، وللمدرسة الثانوية لعام     ٢٠١٠من األول إىل الرابع للعام      

  .التعليم األساسي بوزارة التعليم، باالشتراك مع أمانة التعليم املستمر وحمو األمية والتنوع
عليم املـستمر وحمـو   وبالتوازي مع هذه اإلجراءات املتعلقة بالكتب، قامت أمانة الت   -٢٠٩

األمية والتنوع بتحرير بعض املنشورات اهلامة يف هذا املوضوع جيدر ذكرها وقد مت توزيعها              
، بتنظيم من أدريانا بيسكيتيلي     "منظورات نسائية ) "أ: (على شبكات التعليم العام يف الربازيل     

التنوع اجلنسي يف   ) "ب(وهيلدييت برييرا دي ميلو وسونيا وايدنر معلوف وفريا لوسيا بوغا؛           
، بتنظيم من روجرييو دينيس خوانكـويرا؛       "مشاكل بشأن رهاب املثليني يف املدارس     : التعليم

طرق التعرف على عالمات اإلساءة واالستغالل اجلنـسي لألطفـال     : الدليل املدرسي ) "ج(
ول واملنـشوران األ . ، من إصدار األمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان ووزارة التعلـيم     "واملراهقني

، بينمـا جيـري   "جمموعة التعليم للجميع" من ٣٣ و ١٠والثاين ميثالن، على التوايل، اجمللدين      
  .لنشره على نطاق واسعاً متهيد" الدليل"استعراض 
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ومن االستراتيجيات اهلامة لتعبئة وتوعية العاملني يف حقل التعليم بـشأن اإلسـاءة               -٢١٠
وتعقد يف شراكة مع األمانة الفرعيـة       .  املهرجان محلةاً  لألطفال واملراهقني واستغالهلم جنسي   

لتعزيز حقوق الطفل واملراهق التابعة لألمانة اخلاصة حلقوق اإلنسان والفريق املـشترك بـني              
  .الوزارات املعين مبكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني

 زيـادة   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وفيما يتعلق بأعمال مجاعات حمددة، طرأت يف الفترة بني            -٢١١
إلحصاء مدرسي وفقاً  يف املائة على عدد املقيدين باملدارس يف مناطق الكويلومبو ٢٥٢قدرها  

زيادة أيضاً  وطرأت  . أجراه املعهد الوطين للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم        
م مواد خاصـة     على عدد املدارس اليت تقد     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف املائة بني العامني      ٦١نسبتها  

 وحده،  ٢٠٠٧ويف عام   . هلذه الفئة، بغض النظر عن وجودها يف مناطق الكويلومبو أو عدمه          
 والية لبناء املدارس وإجراء حتسينات على أراضي الشعوب األصلية،          ١٥ُوقعت اتفاقات مع    

واسـتحِدثت بـرامج   .  مليون ريال برازيلي ٨٠وبلغ جمموع املبالغ امللتزم هبا يف هذا الصدد         
لدعم املعلمني من أبناء الشعوب األصلية يف التعليم العايل يف برامج اخلرجيني املنتمني للشعوب              

). برنامج دعم ختريج أبناء الشعوب األصلية يف جمال التعليم العايل    (األصلية والثقافات املتعددة    
ـ   ١ ٠٠٠ يف زيادة عدد املعلمني املسجلني من        ٢٠١٠ويتمثل اهلدف حىت عام      اً  معلم حالي

  . معلم٤ ٠٠٠ إىل
 ٢٠٠٥ مدرسة يف الفترة ما بني عامي        ٨ ٣٢٩وفيما يتعلق بالتعليم الريفي، أفادت        -٢١٢

 من اإلجراءات املتخذة لدعم التحسينات يف اهلياكل األساسية أو يف التدريب املهين،        ٢٠٠٧و
تبط ، املـر  "مشروع املعرفة باألرض  " ومن خالل    .اً معلم ٣٠ ٦٧٦واً   تقني ٧٢٧ومت تدريب   

مـن شـباب    اً   شاب ٣٥ ٠٦٠، مت تدريب    )بروجوفيم(اآلن باألمانة الوطنية لشباب الربازيل      
أن يشار إىل   أيضاً  ومن املهم   . )٢( والية ١٢يف  ) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥(املزارع األسرية ملدة سنتني     

اجلهود املبذولة لوضع سياسة وطنية حمددة لتدريب معلمي التعليم الريفي، واخلروج من دائرة             
مبشروع املقرر اجلامعي يف التعليم امليـداين       أيضاً  وجيدر التنويه   . ظور ذي التركيز احلضري   املن

الذي نشأ عن التعاون مع اجلامعات احلكومية وغريها من اجلهـات االجتماعيـة الفاعليـة               
  .املشاركة يف الفريق العامل الدائم املعين بالتعليم الريفي

مشاريع جنسانية املوجهة إىل الطالب من التعلـيم        وجيري يف األعوام األخرية إعداد        -٢١٣
وأول هذه املشاريع، زيادة يف التحديد، هو برنامج املرأة والعلوم،        . األساسي إىل التعليم العايل   

أمانة التعليم املستمر   (الذي نشأ عن شراكة بني األمانة اخلاصة لسياسات املرأة ووزارة التعليم            
ووزارة العلوم والتكنولوجيا واجمللـس الـوطين   ) عليم األساسيوحمو األمية والتنوع وأمانة الت   

ويتألف هذا الربنامج عن . للتنمية العلمية والتكنولوجية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  
طريق اإلعالن عن أحباث من جانب اجمللس الوطين للتنمية العلمية والتكنولوجية؛ ومنح جائزة          

__________ 

باهيا وبارايبا وبرينامبوكو وماراهناو وبياوي وروندونيا وتوكانتينس وبارا وميناس غريايس وماتو غروسو دو             )٢(
 .سول وبارانا إي سانتا كاتارينا
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 -؛ وعقد االجتماع الوطين ملراكز البحث وجمموعـات البحـث           بناء املساواة بني اجلنسني   
، الذي يرمي إىل إضفاء قيمة على إجـراء البحـوث           "التفكري يف املسائل اجلنسانية والعلوم    "

وتشجيع إنتاج املعارف اجلديدة يف جمال العالقات اجلنسانية واملرأة والشؤون النسائية بـني             
  . املهين واجلامعات والدراسات العلياأوساط طالب املدارس الثانوية والتعليم

ويف الفترة املشار إليها، جرى إصدار إعالنني عن أحباث باالشتراك مع اجمللس الوطين      -٢١٤
لتقدمي مشروعات  اً   طلب ٣٨٨ويف الصيغة األوىل لإلعالن، تلقى      . للتنمية العلمية والتكنولوجية  

ومن األدلـة علـى     . يع مناطق البلد   والية برازيلية من مج    ٢٥وجاءت املقترحات من    . حبثية
توسيع جمال الدراسات املتعلقة بالعالقات اجلنسانية واملرأة والشؤون النسائية أنـه مت تلقـي              

وبعد حتليلها، أوصت اللجنـة  . على اإلعالناً  من جماالت املعرفة رد      جماالً ٤٢املقترحات من   
 ١٣٠دمي الدعم املايل لعـدد قـدره        التقنية للمجلس الوطين للتنمية العلمية والتكنولوجية بتق      

قدره   ، تلقى اإلعالن متويالً   ٢٠٠٨ويف املرة الثانية، يف عام      . يف حدود امليزانية املتاحة   اً  اقتراح
 ماليني ريال برازيلي وانبثقت عنه شراكة مع وزارة التنمية الزراعية، سعت إىل تعزيز تنمية               ٥

ـ  ٣٦٤  باً  وتلقى اإلعالن ردود  . لريفيةالدراسات البحثية يف جمال الشؤون اجلنسانية وا       اً  طلب
موزعـة  اً   مقترح ١٧٣ ومتت املوافقة على     اً،ملشروعات حبثية مقدمة من مجيع الواليات تقريب      

  .فيما بني مجيع املناطقاً تناسبياً توزيع
التفكري يف الشؤون   " -وعقد االجتماع الوطين األول ملراكز البحث وأفرقة البحث           -٢١٥

 لرسم معامل ميدان البحث والدراسات املتعلقة بالـشؤون         ٢٠٠٦، يف عام    "لعلوماجلنسانية وا 
من اً   باحث ٣٣٠وضم االجتماع الذي عقد يف برازيليا       . اجلنسانية والعلوم يف الربازيل وحتليلها    

وكان بني التوصيات العديـدة الـيت       .  مركز للبحوث من مجيع مناطق البلد      ٢٠٠أكثر من   
إدراج موضوع الشؤون اجلنسانية يف املناهج اجلامعية؛ حتويل        : يصدرت عن االجتماع ما يل    

برنامج املرأة والعلوم إىل سياسة دائمة، وزيادة مشاركة املرأة يف مناصب القيادة بوكـاالت              
اجمللس الوطين للتنمية العلمية والتكنولوجية وهيئة التنسيق مـن أجـل        (متويل البحث العلمي    

؛ وإدراج املنشورات اجلنسانية والنسائية واملتعلقـة بـالتنوع         )النهوض مبوظفي التعليم العايل   
يونيـه  /وعقد االجتماع الوطين الثـاين يف حزيـران       . اجلنسي يف حمتويات املكتبات الوطنية    

للبحوث العلمية من مجيع أرجـاء      اً   مركز ١٥٠من ممثلني ألكثر من     اً  ، وضم مجهور  ٢٠٠٩
نسانية يف نظم التعليم والعلـوم والتكنولوجيـا،        البلد ملناقشة تأسيس الدراسات النسائية واجل     

وآليات التوسع املؤسسي، ودعم وتقييم املنشورات العلمية كوسيلة لترسيخ هـذا اجملـال،             
وتعزيز التدابري واإلجراءات اليت تسهم يف تنمية مشاركة املرأة يف املسارات الوظيفية العلميـة             

  .والتكنولوجية األكادميية
لرئيسية للربنامج جائزة بناء املساواة بني اجلنسني، وإجراء مسابقة يف          ومن األجزاء ا    -٢١٦

الكتابة لطالب املدارس الثانوية ومسابقة لألوراق العلمية لطالب اجلامعـات والدراسـات            
 عن اجلائزة   صدرت ثالثة إعالنات  وخالل فترة اخلطة الوطنية األوىل لسياسات املرأة،        . العليا
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 بينما تلقى   ، عمالً ١ ٥٨٧ األول، تلقت اجلائزة     اإلعالنففي  . ٢٠٠٨وصدر الرابع يف عام     
 لفئة  ٢ ٢٩٩ للفئة اجلامعية وفئة الدراسات العليا و      ٧٠٣(   عمالً ٣ ٠٠٢ قبل األخري    اإلعالن

ومل متـنح   .  يف املائة خالل هذه الفتـرة      ٩٠، بزيادة نسبتها    ٢٠٠٨يف عام    )املدارس الثانوية 
أو مـنح   / حواسيب وطابعات و   -ية إال ملؤلفي األعمال الفائزة      جوائز يف املرتني األوىل والثان    

، كانت اجلوائز اليت منحـت للمؤسـسات        ٢٠٠٧ عام   إعالنويف  . لألحباث وجوائز املالية  
  .حواسيب واشتراكات يف جملة الدراسات النسائية وكتب باغوأيضاً التعليمية واملعلمني 

 ٧٠٤ منـها    اً، طلب ٣ ٥٧٣جمموعها  ، تلقت اجلائزة طلبات     ٢٠٠٩ عام   إعالنويف    -٢١٧
 اإلصدارونّوع هذا   .  لفئة املدارس الثانوية   ٢ ٨٦٩لفئيت طالب اجلامعة والدراسات العليا، و     

املدرسة اليت تعزز املـساواة بـني       "األخري للجائزة طرائق مشاركة الطالب واستحدث فئة        
ملتخذ إزاء املسائل اجلنسانية ، وتقّيم عمل اجملتمع املدرسي يف املناقشات بشأن النهج ا"اجلنسني

 إدراج هذا املوضوع يف املناهج واملشروع السياسي التعليمـي        سيما اليف السياق التعليمي، و   
يف هذا الفئة وستمنح اجلائزة خلمـس مـدارس يف عامهـا     اً   طلب ٤٤وقدِّم  . ومواد التدريس 

الـسادس، مبعـدل     مدرسة يف العام     ٢٧    لاخلامس، مبعدل جائزة لكل منطقة، بينما ستمنح        
  .جائزة لكل وحدة من وحدات االحتاد

وإلعداد السياسات اليت تعزز إنتاج وتوزيع املعلومات اإلحصائية عن التعليم العـايل            -٢١٨
العرق، عقدت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة      /بالبيانات مقسمة حسب نوع اجلنس والعنصر     

رات نوع اجلـنس والتعلـيم العـايل يف          املؤمتر املعين مبؤش   ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول  
ويف .  املعهد الوطين للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم        يف شراكة مع  الربازيل،  

تلك املناسبة، نوقشت مواضيع من قبيل مسار املرأة يف التعليم العايل واجملال اجلنساين والتأدييب      
واستجاب االجتماع إلحـدى   .  املؤشرات اجلنسانية  واملنظورات اإلقيلمية للتعليم العايل وبناء    

الـتفكري يف   " -التوصيات الرئيسية لالجتماع الوطين األول ملراكز البحث وأفرقة البحوث          
وضـع  : "، وكانت التوصية كما يلي    ٢٠٠٦، الذي عقد يف عام      "املسائل اجلنسانية والعلوم  

مات اإلحصائية عن التعليم العايل     سياسات تعزز، باستخدام املنهجيات اجلديدة، إنتاج املعلو      
العرق، يف االتفاقات املوقعة بني املؤسـسات   /وتوزيعها، مقسمة حسب نوع اجلنس والعنصر     

  ".والوكاالت اإلمنائية والوزارات واملنظمات املمثلة للباحثني واهليئات العامة األخرى
ة، الـذي أطلقتـه     ومن املشاريع األخرى اجلديرة بالذكر برنامج األخالق واملواطن         -٢١٩

. ، وهو يتناول املسائل اجلنسانية وغريها من املسائل مع الطالب         ٢٠٠٤وزارة التعليم يف عام     
ويرمي الربنامج إىل تشجيع وتوطيد املمارسات التعليمية اليت تـؤدي إىل احلريـة والوئـام               

اً مية استناد االجتماعي والتضامن اإلنساين وتعزيز اإلدماج االجتماعي؛ وتعزيز األنشطة التعلي        
إىل مبادئ األخالق والتعايش الدميقراطي واإلدماج االجتماعي وحقوق اإلنسان؛ ودعم تنفيذ        
املنتدى املدرسي لألخالق واملواطنة، واإلجراءات املتخذة من جانـب جمتمعـات املـدارس         

ـ    . احلكومية والقيادات الشبابية   فتـرة  ويف ال . للتعلـيم املـستمر   اً  وُينظر إليه باعتباره برناجم
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               بلديـة   ٦٢٦، مت الوصـول إىل مجيـع الواليـات الربازيليـة، وإىل             ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ بني
، أنِتج ٢٠٠٧ويف عام .  مليون طالب٢,٥ معلم وما يزيد على ٩٢ ٤٠٠ مدرسة و٢ ٢٠٠و

عن العالقات اخللقيـة والعنـصرية      اً   جمموعة من مواد الربنامج، تتضمن جملد      ٣٠ ٠٠٠حنو  
إعادة تصميم الربنامج وسُيصبح من     اً  وجيري حالي . جزء من مواد دعم املشروع    واجلنسانية ك 

برامج التعليم املستمر عن طريق التعلم اإللكتروين مع إدخال بعض االبتكارات علـى مـواد     
 ١٨٠وسيتمثل عبء التـدريب     .  فيما يتعلق بالوحدة اجلنسانية    سيما الالتدريس وحمتواه، و  

شهر، مما يتيح الوقت للدراسة واملناقشة والـتفكري وتـشكيل          ساعة، متتد على مدى مخسة أ     
  .التدخالت بشأن مواضيع املشروع

ويدرج مشروع األلف امرأة ضمن جمموعة أولويات السياسات العامـة للحكومـة              -٢٢٠
الربازيلية، وخاصة يف جمال تعزيز العدالة واملساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضـد املـرأة               

يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة   أيضاً ويسهم الربنامج . صول إىل احملاور التعليميةوإتاحة سبل الو 
 ومن بني األهداف    .اً بلد ١٩١ واعتمدها   ٢٠٠٠لأللفية اليت دعت إليها األمم املتحدة يف عام         

. املوضوعة القضاء على الفقر واجلوع، واملساواة بني اجلنسني واستقالل املرأة، واالستدامة البيئية           
مي مشروع األلف امرأة، الذي يتكامل مع هذه األولويات، إىل تعزيز التـدريب املهـين                وير

والتكنولوجي أللف من النساء الفقريات من املنطقتني الشمالية الـشرقية والـشمالية حبلـول              
ويتمثل اهلدف يف ضمان سبل احلصول على التعليم املهين واالرتقاء مبـستويات            . ٢٠١٠ عام

. ات التعليمية لكل جمتمع واإلمكانيات االقتـصادية للمنـاطق املعنيـة          حتياجلالوفقاً  التعليم،  
 اإلدماج  -التعليم واملواطنة والتنمية املستدامة      -وسيمكّن هذا الربنامج، املؤلف من ثالثة حماور        

االجتماعي من خالل توفري التدريب الذي يركز على االستقالل الذايت وعلى إجيـاد بـدائل               
  .ل، حىت يتسىن هلؤالء النساء حتسني نوعية حياهتن والنهوض مبجتمعاهتن احملليةلدخول سوق العم

وفيما يتعلق بالتعليم املهين والتكنولوجي، زاد القيد فيه باألرقام املطلقـة يف الفتـرة                -٢٢١
، بل ومع ارتفاع طفيف يف قيد النـساء عـن قيـد الرجـال،               ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣عامي   بني
انظـر  . ( للدراسات والبحوث التعليمية التابع لـوزارة التعلـيم        لبيانات املعهد الوطين   وفقاً

  .)املرفق  يف٣-٢ الشكل
غري أن من املالحظ يف جماالت العمل التقنية استمرار هيمنة الرجال على املـسارات               -٢٢٢

. ، كالصناعة وتكنولوجيا املعلومـات والزراعـة      مسارات الذكور الوظيفية اليت يطلق عليها     
أمـا  . يف هذا اجملال  عدد اخلرجيات    زيادة كبرية يف     شهدي  ذ، ال هو البناء لك  من ذ واالستثناء  

مبجـال  وظـائف  ال يف سيما ال، لنساءلأيضاً غلبة فاستمرت ال،  املسماة باألنثوية وظائف  يف ال 
. ألنـه ينطـوي علـى الرعايـة    اً  تقليـدي نثـوي يغلب عليه الطابع األ  جمال والصحة، وه 

  .)يف املرفق ١-٤ اجلدول انظر(
 الذي أجراه املعهد    ٢٠٠٨لتعداد التعليم العايل لعام     وفقاً  وفيما يتعلق بالتعليم العايل،       -٢٢٣

 يف  عـدد املقيـدين بـه     الوطين للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم، ارتفع         
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، وبلـغ جمموعـه     ٢٠٠٧ يف املائة عما كـان عليـه يف عـام            ١٠,٦ بنسبة   ٢٠٠٨ عام
 النساء  قيد غري أن    . رجالً ٢ ٣٠٧ ٢٢٨ امرأة و  ٢ ٧٧٢ ٨٢٨ منهم   ،اً طالب ٥ ٠٨٠ ٠٥٦

 الذي أجـراه    ٢٠٠٥وأشار تعداد التعليم العايل لعام      . مركز يف مقررات التدريس والصحة    
الطالب يف مخسة مقررات جامعية، من بني عشرة مقررات         املعهد إىل أن النساء متثلن غالبية       
 يف املائـة مـن      ٩١,٣ن يف التدريس ونسبتهن فيه       ومعظمه حتظى بأكرب قبول بني الطالب،    

 يف  ٨٢,٩ يف املائة، واللغة واألدب ونسبتهن فيه        ٨٠إمجايل املقيدين، والتمريض ونسبتهن فيه      
املائة، على التوايل، بينما ميثل الرجال غالبية املقيدين يف اهلندسة وعلوم احلاسـوب، وذلـك               

  . التوايل يف املائة، على٨١,٢ يف املائة و٧٩,٧بنسبة 

  ١١املادة     
". تأنيث سوق العمـل   "مرت الربازيل يف األعوام األخرية بظاهرة أطلق عليها وصف            -٢٢٤

والواقع أن من املمكن، منذ بداية عقد التسعينات، التحقق من وجود زيادة كبرية يف مـشاركة    
ت اخلـصوبة،  ويعزى هذا جملموعة من العوامل، يربز منها اخنفاض معدال      . املرأة يف سوق العمل   

وزيادة إقبال اإلناث على التعليم، والتغريات اليت طرأت على القيم املتعلقة بدور املرأة ومكاهنـا               
بل إن اقتران وجود املرأة بأعلى قدر يف أداء األنشطة اإلنتاجية على الساحة العامـة               . يف اجملتمع 

ج إىل مزيد مـن التأهيـل يف        مع ارتفاع مستواها التعليمي ميكناهنا من بلوغ األعمال اليت حتتا         
  .سوق العمل، واحلصول على مناصب هامة من حيث السلطة واختاذ القرار، ولو بنسبة خمفضة

ورغم الكثري الذي حتقق يف الربازيل فيما يتعلق بإدماج املرأة يف سوق العمل، وهـو              -٢٢٥
الشوط أمامها  حيز ينطوي على إمكانية حتقيقها االستقالل االقتصادي واالجتماعي، ما زال           

األجـر  فيما يتعلق بضمان شرطي املساواة يف االلتحاق هبذا اجملال ودوامه، ناهيك عن   طويالً
  . من األنشطةعلى ما ُيضطلع به

وعلى هذا النحو، بافتراض أن معدالت نشاط املرأة قد زادت زيادة كبرية على مر                -٢٢٦
، ٢٠٠٨ففي عـام    . املسجلة للرجل عن األنشطة   اً  السنني، ما زالت هذه املعدالت تقل كثري      

 يف املائة   ٧٢,٤ يف املائة من النساء اللوايت يف سن العاشرة أو أكرب ونسبة             ٥٢,٢كانت نسبة   
. من الرجال يف نفس الفئة العمرية يعملون أو يبحثون عن وظائف يف سوق العمل الـداخلي          

العدد اإلمجايل للسكان،   ويف نفس االجتاه، بلغ مستوى الشغل، الذي يقيس نسبة العاملني إىل            
فمن ناحية، مثـة    .  يف املائة للرجل   ٦٨,٦ مقابل   ٢٠٠٨ يف املائة للمرأة يف عام       ٤٧,٢نسبة  

حترك قوي للمرأة حنو دخول السوق، ومن ناحية أخرى، ما زالت توجد حالة مـن عـدم                 
انظـر   (تمعوينعكس أثرها على تشكيل اجمل    للغاية على مر السنني،     اً  بطيئاً  املساواة تتغري تغري  

  ). يف املرفق١-٣الشكل 
وتعزى هذه احلالة بدرجة كبرية إىل التقسيم اجلنسي للعمل، الذي ما زال يفـرض                -٢٢٧

هـذه  على املرأة مهمة القيام بالعمل املرتيل غري املأجور وجيعل من الصعب وجودها علـى               
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سر يف الرعايـة    عالوة على ذلك، بالرغم من أن العمل الذي تقوم به األ          . ، بل مينعه  الساحة
وال ُيحسب على هذا اً اقتصادياً  واإلجناب حاسم يف أمهيته للمجتمع بأسره، فإنه ال ُيعّد نشاط         

لذلك تعترب النساء اللوايت تقضني ساعات مضنية يف العمل وتتحملن مسؤوليات هامة            . النحو
تصطبغ بالطـابع    وال تؤخذ األنشطة اليت يؤدينها يف االعتبار إال حني           اً، اقتصادي غري نشطات 

 ٢٠٠٨ يف املائة من النساء الربازيليات يف عام         ٨٦,٣ومن اجلدير بالذكر أن نسبة      . التجاري
وكذلك ختتلـف   .  يف املائة من الرجال    ٤٥,٣كن تعملن يف أداء املهام املرتلية مقارنة بنحو         

اية بيوهتن يف رعاً  ساعة أسبوعي  ٢٠,٩فالنساء يقضني حوايل    :  يف هذه املهام   اشتراكهماكثافة  
.  ساعات يف األسبوع١٠وأسرهن، بينما يقضي الرجال الذين يقومون هبذه األعمال أقل من          

 أن عدم املساواة يف ساعات العمل يف أداء املهام املرتلية قد اخنفـض          إبرازومن املثري لالهتمام    
ألن على مر السنني وذلك إىل حد كبري بفضل اخنفاض عدد الساعات اليت تعملـها املـرأة،      

  .اًساعات العمل املرتيل للرجل ظلت دون تغري تقريب
وال يتم اختاذ قرار الدخول إىل سوق العمل، رغم مجيع املصاعب الـيت تعترضـه،                 -٢٢٨

فقد جرى العرف على أن معدالت بطالـة    . بنفس الكثافة يف حالة العاملني من كال اجلنسني       
عزى بدرجـة كـبرية إىل دورة احليـاة         أعلى من معدالت الرجل، األمر الذي ي      اً  املرأة دائم 

 يف املائـة يف عـام       ٥,٢ومع أن معدل البطالة بني صفوف الرجال كـان          . اإلجنابية لألنثى 
 مليون امرأة يف    ١,٢ يف املائة، متثل زيادة قدرها       ٩,٦، بلغ معدهلا بني صفوف النساء       ٢٠٠٨

ة اإلناث يف املنطقـة     وسجل أعلى معدالت بطال   . عدد النساء غري العامالت مقارنة بالرجال     
، وينبغي ربـط    ) يف املائة  ٦,٥(وأقلها يف املنطقة اجلنوبية     )  يف املائة  ١٠,٥(اجلنوبية الشرقية   

ومن املهم التشديد على أن هـذه       . ذلك بالسمات اخلاصة باهلياكل االقتصادية لكل منطقة      
 صاحل املرأة،   إىلمييل  ، وهو اجتاه    ٢٠٠٣املعدالت آخذة يف االخنفاض على حنو كبري منذ عام          

  . القائم على عدم املساواةلعكس التكوينولكنه غري كاف 
 وعندما تتمكن النساء من دخول سوق العمل، فهن تشغلن وظائف أكثر تعرضـاً              -٢٢٩

يف أيـضاً   فحسب، وإمنـا    ) أو حىت بدون مقابل   (اً  للخطر، أي ال تشغلن وظائف أدىن أجر      
 يف املائة من النساء ٤٢، كانت نسبة ٢٠٠٨ي عام فف. مستويات أدىن من احلماية االجتماعية

 كالعمل بدون وثـائق عمـل؛       -أو أكثر تعملن يف وظائف تعترب خطرة        اً   عام ١٥يف سن   
ومل تبلغ  . صنع السلع لالستهالك الشخصي   ووالعمل املرتيل؛ والوظائف غري املأجورة؛ وإنتاج       

ومن اجلدير بالذكر أنه يوجـد      .  يف املائة بني الرجال يف نفس العام       ٢٦,٢هذه النسبة سوى    
اجتاه إىل التحسن يف نوعية تشغيل السكان بصفة عامة وهو أكثر داللة إىل حد ما يف حالـة                  

 ٣١,٢ يف املائة للعامالت و    ٤٨,٣ كانتا   ١٩٩٨املرأة، بالنظر إىل أن هاتني النسبتني يف عام         
  .يف املائة للعاملني، على التوايل

رأة املوظفة أو لوهنا، ميكن مالحظة أن خطورة احلالة حيددها          وعند النظر يف عنصر امل      -٢٣٠
 فمـستويات   - بعض الشيء عامل العنصر، وهو يرتبط بعدم املساواة داخل النظام التعليمي          
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بعمليات أيضاً   ولكنه يرتبط    - تعليم السكان السود بانتظام أقل من معدالهتا للسكان البيض        
 يف املائة مـن     ٣٥,٧ومن مث، بينما كانت نسبة      . لعملالتمييز والتحيز اليت تواَجه يف سوق ا      

 يف املائة للعامالت    ٤٩العامالت البيض تعملن يف وظائف حمفوفة باخلطر، كانت هذه النسبة           
التحسن الذي طرأ على سيناريو خطـورة العمـل           من املهم أن يالحظ    اً،وهنا أيض . السود

  . يف املرفق٢-٣ وافتقاره إىل املساواة، على النحو املبني يف الشكل
وال يزال العمل املرتيل هو املهنة الرئيسية للمرأة الربازيلية، كما أنه املهنة الرئيـسية                -٢٣١

. للتمييز ضد املرأة  اً  وميثل هذا النشاط وخطورة عالقات العمل يف إطاره رمز        . للمرأة السوداء 
منخرطات يف رعايـة  ) ئة يف املا٩٣,٦(نساء  تشغله يف معظم األحيان    والعمل املرتيل املأجور  

األشخاص واملهام املرتلية من قبيل التنظيف والطهو، بينما يعمل الرجـال يف هـذه املهنـة                
وبـرغم  .  ماليني شخص  ٦,٦، بلغ عدد هؤالء العمال      ٢٠٠٨ويف عام   . وجنائنيةكسائقني  

. د األلفية  طوال عق  تلك األمهية أمهية العمل املرتيل املأجور للنساء الربازيليات فقد أخذ يفقد          
 يف املائـة،    ١٧,٣، كانت نسبة النساء املشتغالت بالعمل املرتيل املـأجور          ٢٠٠٣ففي عام   

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٥,٨اخنفضت هذه النسبة إىل  بينما
وميكن إدراك خطورة العمل املرتيل املأجور بوضوح عند حتليل مؤشـرات العمالـة               -٢٣٢

للمشتغلني بالعمل املرتيل املأجور مييل إىل التأثري يف املـرأة          فاخنفاض الطابع النظامي    . النظامية
وبصفة عامة، مل يكـن  . لوهنا أو مكان إقامتها، على سبيل املثال /لعنصرهااً  بطرق خمتلفة، تبع  

 يف ٧٥  ل، مبعىن أن نسبة ا   ٢٠٠٨سوى ربع هؤالء النساء العامالت لديهن عقد رمسي يف عام           
عامالت يف هذه الوظائف كن تفتقـرن إىل احلمايـة االجتماعيـة،    املائة املتبقية من النساء ال    

وتعشن يف حاالت من الضعف كاملرض والتعرض ملخاطر األمومة والـشيخوخة، يف مجلـة              
وتزيد خطورة هذه الوظائف حدة بدرجة كبرية يف حالة النـساء الـسود،             . حاالت أخرى 

 يف املائة للنساء ٢٨,٩ة، مقارنة بنسبة  يف املائ٢٤,٤ متتعهن بالصفة النظاميةاللوايت بلغ مؤشر  
ومن اجلانب اآلخر، فيما يتعلـق مبـستوى التعلـيم          ).  يف املرفق  ٣-٣انظر الشكل   (البيض  

 سـنوات   ٤,٤املدرسي هلذه الفئة السكانية، ارتفع متوسط سنوات الدراسة للعامالت مـن            
  .٢٠٠٨ سنوات يف عام ٥,٩ إىل ١٩٩٠حبلول هناية عام 

الفات يف اإلدماج يف سوق العمل، إىل جانب التفاوتـات التعليميـة،            وهذه االخت   -٢٣٣
وعزل النساء والسود وحصرهم يف الوظائف األدىن نوعية، ووجود آليات التمييز والتعصب            
القائمة على األمناط اجلامدة، من قبيل عدم قدرة املرأة على القيادة، توجـد حالـة للنـساء           

 والواقع أنـه    .اًلرجال والبيض مقابل نفس العمل متام     والسود الذين تقل أجورهم عن أجور ا      
 يف املائة من متوسـط دخـل        ٦٣، حتصلن على    ٢٠٠٨بينما كانت النساء البيض، يف عام       

 يف املائة من متوسط دخل الرجـل        ٦٥,٨الرجل األبيض، كانت النساء السود حتصلن على        
 ٤-٣انظـر الـشكل   ( يف املائة من دخل الرجـل األبـيض         ٣٥,٣األسود وما ال يتجاوز     

  ).املرفق يف
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الفجوة يف املرتبات بني هاتني الفئتني أخذت يف التقلص          ومن املهم التشديد على أن      -٢٣٤
على مر السنني، رمبا بسبب سياسة حتسني احلد األدىن لألجور والـسياسات االجتماعيـة              

لنظر إىل   اليت طبقت يف العقد املاضي، رغم أن ذلك يتم خبطى بطيئـة، بـا              لتحويل الدخول 
، طـرأت زيـادة يف      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ويف الفترة بني    . التفاوتات اهليكلية للمجتمع الربازيلي   

الدخل بالنسبة جلميع الرجال والنساء، ولكنها كانت أعلى بدرجة طفيفة يف حالة النساء، مما              
بني ساعد على احلد من الفجوة يف املرتبات بني العامالت والعاملني واجتاه الفارق يف األجور               

  .  يف االقتصاد الربازيليإىل اهلبوط املستمرالرجال والنساء 
ويف مواجهة هذا السيناريو الكامن واملستمر لعدم املساواة، تتخذ احلكومة االحتادية             -٢٣٥

إجراءات لتوسيع نطاق االستقالل االقتصادي للمرأة واحلد من التفاوتات اليت ما زالت قائمة             
، اسـتحدثت عـدة     ٢٠١٠-٢٠٠٥وخالل الفترة   . الربازيليةبني اجلنسني يف سوق العمل      

اللتزام احلكومة بتوطيد دعائم سياسـة      اً  مبادرات وجرى ترسيخ املبادرات املوجودة، تعزيز     
 االجتماعي وتقليل التفاوتات االجتماعيـة بإجيـاد فـرص العمـل     لإلدماجوطنية متكاملة  

 للـشرائح ذات    حمددةتباع سياسات   والتوظيف والدخل، وتعزيز املواطنة وتوسيع نطاقها با      
  .االحتياجات واملطالب اخلاصة، كالنساء الريفيات والسود واملعوقات، يف مجلة آخرين

وتوجد سياسة لتقدمي املساعدة للمرأة على سبيل األولوية يف برامج تأهيل العـاملني               -٢٣٦
ـ        . وإدماجهم املهين  ساواة يف العمـل    ويف إطار اإلجراءات املتخذة لتعزيز االسـتقاللية وامل

 مـن خـالل   واملواطنة، جرى بصفة رئيسية حتفيز اإلجراءات اليت تسعى إىل دعم الشابات            
 ٢٠٠٣ومنذ إنشاء هذا الربنامج يف عام       ). الوظيفة األوىل " (االحتاد من أجل الشباب   "برنامج  

  ما يزيد  وإدماج من الشباب،    ٢١٥ ٠٠٠، مت تأهيل عدد يتجاوز      ٢٠٠٧حىت انتهائه يف عام     
 يف املائة   ٥٥وميكن القول بأن الشابات كن متثلن نسبة        . يف سوق العمل  اً   شاب ٦٥ ٠٠٠على  
ويف إطار خطة التأهيل الوطنية، كانت نسبة       .  مجيع هذه اإلجراءات   من من املستفيدين اً  تقريب

 يف املائة من جمموع الطالب املتخرجني من دورات التأهيل املهين املعقودة   ٦١مشاركة النساء   
  .٢٠٠٨ واملنفذة يف عام ٢٠٠٧وارد عام مب

 بدئ يف مشروع للتعاون التقين بـني وزارة العمـل           ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين    -٢٣٧
تعزيز إجراءات التأهيل االجتمـاعي واملهـين       "والتوظيف ومنظمة العمل الدولية ُيطلق عليه       

كانت هلذا املشروع الذي و". لتشجيع اإلدماج االجتماعي للرجال العاملني والنساء العامالت    
يرمي إىل املسامهة يف تشجيع اإلدماج االجتماعي وإدرار الدخل من خالل التأهيل االجتماعي 

، مخـسة   ٢٠٠٧مـارس   /واملهين للعاملني والعامالت، والذي جرى متديد تنفيذه حىت آذار        
: جلنـسني إىل تعزيز املـساواة بـني ا      اً   رئيسية لألنشطة، اثنان منها موجهان حتديد      مسارات

إلدماج عناصر نوع اجلنس واألصل العرقي والعمر واإلعاقة يف السياسات العامة للتأهيـل             "
والتوظيف وإدرار الدخل من أجل تعزيز اإلدماج االجتماعي للنـساء والـسود واملـسنني              

للتشجيع بشكل تشاركي على إدخال حتسينات على أوضاع العمل وعلى دخل           "و" واملعوقني
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األصعدة االحتادية  وشكلت أنشطة تدريب املديرين العامني على       ".  املنازل العامالت بأجر يف  
ة بشأن القضايا اجلنسانية والعنصرية وعالقتها خبطة التأهيل الوطنية أحد حماور التـدخل     الثالث

ويتعلق احملور اهلـام الثـاين   . الناجتة عن هذا املشروع لتعزيز تنفيذ السياسات اإلجيابية للخطة 
 معينة للعامالت بأجر يف املنازل يف إطار خطة التأهيل القطاعية، واخلطة املشار             بوضع سياسة 

 أن مشروع التعاون املنـشأ بـني        ويتبني من ذلك  . لعمل املواطنني بأجر يف املنازل    اً  إليها آنف 
 وزارة العمل والتوظيف ومنظمة العمل الدولية يوفر األسس لعدد من املبـادرات املـذكورة             

  .ويتيح تطويرها
ويرتبط برنامج االقتصاد التضامين الذي أعدته وزارة العمل والتوظيـف بـاجلهود              -٢٣٨

 تنظيم  سيما الاملبذولة لتعزيز استقالل املرأة االقتصادي واملايل من خالل مبادرات التضامن، و          
وخدماته، وتقدمي التدريب واملساعدة التقنية للمؤسسات       املبيعات ملنتجات االقتصاد التضامين   

وتعزيز التمويل التضامين على هيئة مـصارف       قتصادية التضامنية وشبكات التعاون بينها،      اال
، وإعداد إطار قانوين القتصاد التضامن لكفالة احلق يف العمل          جمتمعية وصناديق دوارة تضامنية   

والقصد من هذه املبادرات هو تعزيز مؤسسات االقتصاد التضامين، اليت تـشارك            . املرتبط به 
 ٢٠٠٧ مؤسسة لالقتصاد التضامين يف عام ٢٢ ٢٢٢وقد سجلت . رأة مشاركة كبريةفيها امل

 مليـون شـخص،     ١,٧ يف املائة من البلديات الربازيلية، يشارك فيها حنـو           ٥٢وذلك يف   
  . امرأة يف املناطق احلضرية والريفية٧٠٠ ٠٠٠ منهم
وجب مرسـوم    مب ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ يف   الالئق اخلطة الوطنية للعمل     وصدرت  -٢٣٩

 من وزارات احلكومة الربازيلية وأماناهتـا،  ١٨رئاسي، نتيجة للجهد الذي اشتركت يف بذله    
ويتمثل هدفها يف تيـسري     . مبا فيها األمانة اخلاصة لسياسات املرأة، بتنسيق من وزارة التعليم         

 هبا الربازيل صياغة برامج احلكومة االحتادية وإجراءاهتا بشأن االلتزامات واألهداف اليت تتعهد           
ورصد هذه الربامج واإلجراءات وتقييمها، يف إطار استراتيجية وطنية للحد من الفقر وتعزيز             

  .التنمية العادلة والشاملة للجميع واملستدامة
 بالتوقيع على مذكرة التفاهم     ٢٠٠٣ومتثل اخلطة الوطنية ذروة عملية بدأت يف عام           -٢٤٠

ة تنفيذية مشتركة بني الوزارات، تتلقى املشورة من        واضطلعت جلن . مع منظمة العمل الدولية   
، وقـام   ٢٠٠٦فريق عامل ثالثي، بتنفيذ الربنامج الوطين للعمل الالئق، الذي أطِلق يف عام             

إىل اً   بصياغة اخلطة اسـتناد    ٢٠٠٨فرباير  /فريق عامل مشترك بني الوزارات أنشئ يف شباط       
  .الوطينالربامج واألعمال ذات الصلة بأولويات الربنامج 

وترمي اخلطة الوطنية للعمل الالئق إىل بلوغ األهداف التالية فيما يتعلـق باملـسائل          -٢٤١
  :اجلنسانية
، وخاصة والوساطة يف قوة العمل  حتقيق التكامل بني سياسات التأهيل املهين         )أ(  

  بالنسبة لفئات السكان من الشباب والنساء والسود؛
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ابع الرمسي على األنشطة غري الرمسية، مـع        االضطالع مببادرات إلضفاء الط     )ب(  
إيالء االعتبار للنواحي اجلنسانية والعنصرية، يف جمال العمل املرتيل املأجور على وجه التحديد؛    

 يف املائـة    ٢٠ويتوقع حدوث زيادة يف عدد العاملني احلائزين على عقد عمل رمسي بنـسبة              
  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٣٠ وبنسبة ٢٠١١حبلول عام 

 ٥ حتقيق تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء بزيادة قدرها            )ج(  
 يف املائة ملشاركة السكان السود حبلول       ٥يف املائة يف مشاركة النساء وتشغيلهن وزيادة قدرها         

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ١٠يصل إىل  ، مع منو يف هذه النسب املئوية٢٠١١عام 
 يف  ٥ التفاوتات يف الدخل بني النساء والرجال البيض والسود بنسبة           إنقاص  )د(  

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٢٠ وبنسبة ٢٠١١املائة حبلول عام 
زيادة عدد النساء اللوايت يرعاهن الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة األسـرية             )ه(  

  ؛٢٠١٥ عام يف املائة حبلول ٤٠ وبنسبة ٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٣٥بنسبة 
 يف ٣٠زيادة الشركات املنضمة إىل برنامج تشجيع املساواة اجلنسانية بنسبة        )و(  

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠ وبنسبة ٢٠١١املائة حبلول عام 
زيادة عدد النساء اللوايت يدرهبن برنامج عمل املرأة ومباشرهتا األعمال احلرة     )ز(  

  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠ وبنسبة ٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٣٠بنسبة 
عن املديرين العامني، على تنفيـذ        تدريب ممثلي املنتديات واللجان، فضالً      )ح(  

  ؛٢٠١١السياسات العامة اخلاصة بالعمل حبلول عام 
إعداد منهجيات لقياس كمية موارد امليزانية املخصصة لتوظيف املرأة وإدرار        )ط(  

 نوع اجلنس   ئة من البيانات حسب   ا يف امل  ٣٠مع توزيع نسبة     الدخل من أجل مكافحة الفقر    
  ؛٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٥٠ ونسبة ٢٠١١والعنصر واللون حبلول عام 

 بـشأن العمـال   ١٥٦اختتام عملية التشاور مع منظمة العمل الدولية رقم    )ي(  
، والتـصديق   ٢٠١١ عام   حبلولذوي املسؤوليات األسرية، املقرر تقدميها إىل املؤمتر الوطين         

  ؛٢٠١٥ عام حبلول ١٥٦على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
اختتام املشاورات الرامية إىل املساواة بني حقوق العاملني بأجر يف املنـازل              )ك(  

 وكفالة التساوي يف احلقوق للعاملني بـأجر يف         ٢٠١١وحقوق العمال اآلخرين حبلول عام      
  .٢٠١٥ عام املنازل وغريهم من العمال حبلول

 بـني األمانـة اخلاصـة       BRA/07/03/BRAتنفيذ االتفاق   أيضاً  ومن اجلدير بالذكر      -٢٤٢
تعزيز تكافؤ الفرص بـني     "مشروع التعاون التقين     -لسياسات املرأة ومنظمة العمل الدولية      

، يف شراكة مع منظمة العمـل       ٢٠٠٧،الذي بدأ يف عام     " يف مكان العمل   واألعراقاجلنسني  
وهو يرمي إىل املسامهة يف إجياد املساواة يف مكان         . ٢٠١٠مارس  /واستمر حىت آذار  الدولية،  
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العمل بتعزيز تنفيذ اخلطة الوطنية لسياسات املرأة والربنامج الوطين للعمل الالئـق؛ وتعزيـز              
القدرة املؤسسية لألمانة اخلاصة لسياسات املرأة على وضع السياسات وتنسيقها وتنفيـذها،            

  . يف مكان العملاألعراق االجتماعي بشأن املساواة بني اجلنسني وبني وتشجيع احلوار
 هتدف إىل توسـيع نطـاق االسـتقالل         ومن املهم أن يشار إىل الربامج التالية اليت         -٢٤٣

  .االقتصادي للمرأة
برنامج عمل املرأة ومباشرهتا األعمال احلرة، الذي بدأته األمانة اخلاصة لـسياسات              -٢٤٤
 املعهد الربازيلي لإلدارة البلدية والدائرة الربازيلية لدعم الشركات البالغـة     كة مع يف شرا املرأة  

ويتمثل اهلدف منـه يف     . الصغر والصغرية واحتاد رابطات املشتغالت باملهن التجارية والفنية       
تعزيز مباشرة اإلناث لألعمال عن طريق تقدمي الدعم للمرأة يف إنـشاء وتطـوير أعماهلـا                

 يف البلديات اليت ينفذ فيهـا، توضـع         من التشخيصات اليت تتم   اً  وانطالق. صةالتجارية اخلا 
إجراءات للتعبئة والتوعية والتدريب واملساعدة التقنية للتمكني من إقامة األعمال التجاريـة            

يتـبني امـتالكهن    من النساء اللوايت      ويستهدف الربنامج كالً  . اململوكة للمرأة واستدامتها  
أو صيانة األعمال القائمة والنساء     / أعمال جتارية جديدة و    إلنشاءملشاريع   على إدارة ا   القدرة

الفقريات واللوايت تعانني الفقر املدقع يف أوضاع حمفوفة باملخـاطر االجتماعيـة والـضعف              
 ٢٠٠٧ويف الفترة بني    . عن شبكتهن األسرية    املقيدات يف برامج لإلدماج االجتماعي، فضالً     

نامج يف واليات ريو دي جانريو وسانتا كاتارينـا واإلقلـيم           ، جرى تنفيذ هذا الرب    ٢٠٠٩و
 امـرأة، ومـن املتوقـع     ٣ ٦٠٠     لاالحتادي وبارا وبرينامبوكو، وقدمت املساعدة بالفعـل        

  .٢٠١٠ أخريات حبلول عام ٢ ٢٠٠ مساعدة
أما برنامج بناء استقالل املرأة يف جمال التشييد، وهو إحدى مبادرات األمانة اخلاصـة                -٢٤٥

املسامهة يف التنمية   ) أ: (سياسات املرأة يف شراكة مع منظمة العمل الدولية فيهدف إىل ما يلي           ل
املستدامة للبلد وإجياد فرص العمل وإدرار الدخل من خالل تعزيز أعمال املرأة يف جمال التشييد               

 تعزيز اإلدماج االجتماعي للمرأة ومتكينها واستقالهلا يف حـاالت الـضعف          ) ب(وحتسينها،  
االجتماعي واالقتصادي والعنف املرتيل بتوسيع نطاق الفرص املتاحة للعمل واحلـصول علـى             

احلد من التفاوت والتمييز بني اجلنسني يف مكان العمل بإجياد معارف وجماالت عمل ) ج(دخل، 
وقد نشأ هذا الربنامج عن التدريب املهين للمرأة بغـرض تكـوين القـدرات              . جديدة للمرأة 
البناؤون وعمال الطالء والنجارون    (املعارف النظرية والعملية يف جمال التشييد املدين        واملهارات و 

ويتألف منهج ). والسباكون وعمال البالط ومبلطو السرياميك ومصففو القرميد ورؤساء العمال       
هذه الدورات من ثالث وحدات تغطي مواضيع مستمدة من عامل التشييد، والتنمية املستدامة،             

وعالوة على املواضيع املتصلة بالتشييد بالذات، جيـرى        .  االقتصادي واملايل للمرأة   واالستقالل
طوال هذه الدروس تناول مواضيع من قبيل اللغة والثقافة غـري التمييزيـة، ومتكـني املـرأة                 

. ومشاركتها، والعمل الالئق، واملواطنة، ونوعية احلياة، والصحة، والسالمة يف أثنـاء العمـل            
املنخفضة الـدخل أو القليلـة     هذا الربنامج يف خدمة املرأة الفقرية أو السوداء أو    وتتمثل أولوية 
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 مـن   ١٢وقد مت حتديد    . التعليم أو املعرضة ألخطار اجتماعية اقتصادية واملعرضة للعنف املرتيل        
 على سبيل األولويـة،     - ٢٠٠٩  الذي بدأ يف عام    -البلديات باعتبارها مناطق لتنفيذ الربنامج      

  . واليات ريو دي جانريو وريو غراندي دو سول وباهيا وكيارا وماتو غروسو وأكريهوذلك يف
 تنفيذ برنامج العمل واحلرف     ٢٠٠٨وتتوىل األمانة اخلاصة لسياسات املرأة منذ عام          -٢٤٦

للمرأة وذلك هبدف تعزيز السياسات العامة الراميـة إىل          اليدوية والسياحة وحتقيق االستقالل   
حمللية من خالل وضع استراتيجيات لقطاع اإلنتاج احلريف، وكفالة استقالل          تشجيع السياحة ا  

 من منطلق املساواة بني اجلنسني واهلوية       ودورهن الرئيسي النساء من أصحاب احلرف اليدوية      
ويتألف هذا الربنامج من توجيه املهارات االجتماعية واملهنية للمرأة حنـو           . الثقافية اإلقليمية 

 املناطق السياحية من منطلق االقتصاد التضامين واالستدامة البيئية والنهوض          اإلنتاج احلريف يف  
ويعتزم الربنامج، الذي يرتبط بامليثاق الوطين ملكافحة العنـف         . بعمل املرأة والثقافات احمللية   

ضد املرأة واختاذ اإلجراءات ملكافحة سياحة اجلنس، إصدار خامت منشأ العتمـاد املنتجـات        
وبعد حتديد فرادى احلرفيات واملعلومات املتعلقة بكل منَتج يـتم          . تصنعها النساء احلرفية اليت   

وكانت . ملبدأي املساواة بني اجلنسني والتجارة العادلة     وفقاً  التصديق على صنع هذه املنتجات      
 امرأة يف   ٤ ٥٠٠والية توكانتينس أوىل الواليات اليت طبق فيها الربنامج هبدف أن تنتظم فيه             

، جرى تنفيذ الربنـامج يف      ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٨ خالل الفترة من      بلدية ١٣
واليات ريو دي جانريو وباهيا وريو غراندي دو سول وماتو غروسو دو سول، وسـوف               

  .٢٠١يستمر العمل به هناك يف عام 
) إعـادة (ويرمي برنامج تقدمي الدعم لطوائف احلرفيني، الذي أعدته وزارة الثقافة إىل              -٢٤٧
ديد أماكن وجود احلرف اليدوية التقليدية والتوسع فيها يف األسواق احمللية واألجنبية، وتعزيز             حت

  .ومتثل النساء اجلمهور املستهدف هبذا التدخل على سبيل األولوية. ديناميتها االقتصادية
. على تعزيز تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة      اً  وأِعدت مبادرات أخرى أكثر تركيز      -٢٤٨

وينطبق هذا على حالة مبادرة تشجيع العدالة اجلنسانية، وهي شراكة بني األمانـة اخلاصـة               
لسياسات املرأة ومنظمة العمل الدولية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وترمـي إىل             
تعزيز تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف الشركات واملؤسسات عـن         

وتشمل االستراتيجية الـيت  . اد مفاهيم جديدة يف إدارة األشخاص والثقافة التنظيميةطريق إجي 
اعتمدها الربنامج هلذا الغرض تشجيع االلتزام الطوعي من جانب الشركات ووضعها خطـة             
عمل لتعزيز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف مكان العمل، إىل جانب التوقيع على فترة               

 اليت بـدأت يف  ،٢٠٠٦-٢٠٠٥قتصر اهتمام الربنامج خالل الفترة األوىل وا. التزام بتنفيذها 
، على شركات االقتصاد العام واملختلط، اليت اضطلعت باختاذ إجراءات          ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

 وُمنحت إحدى عـشرة مؤسـسة خـامت    .اً شهر١٢لتعزيز العدالة بني اجلنسني خالل فترة    
 بدأت الفترة الثانيـة    ٢٠٠٧ويف عام   . عزيز املساواة تشجيع العدالة بوضعها إجراءات هامة لت     

 ٣٦وقد انـضمت إىل الربنـامج       . للربنامج، اليت وسع فيها نطاق تغطيته للشركات اخلاصة       
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 شركة خامت تشجيع العدالة اجلنسانية يف       ٢٣شركة من القطاعني العام واخلاص، تلقت منها        
ظمة من القطـاعني العـام       من ٧١، انضمت   ٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترةويف  . ٢٠٠٨هناية عام   

  .٢٠١١واخلاص إىل الربنامج، وسوف يسلم اخلامت يف عام 
اً ولتوسيع نطاق اإلجنازات اليت مت احلصول عليها هبذه املبادرات وتعزيزها، وتـسليم             -٢٤٩

يف مكان العمل، اقترحت األمانة اخلاصة لسياسات املرأة       اً  باستمرار املمارسات املتحيزة جنسي   
ـ  ٢٠٠٩ديسمرب  /االحتادي، يف كانون األول   على الكونغرس    للمـساواة يف   اً  رائـد اً  ، قانون

، يستحدث آليات لضمان املساواة يف عالقات العمل بني النساء والرجال يف املناطق             التوظيف
  .احلضرية والريفية وتقييد املمارسات التمييزية

ووزارة العمـل    وزارة العـدل     يف شراكة مـع   وهذا االقتراح، وهو مبادرة لألمانة        -٢٥٠
والتوظيف ومبسامهات من منظمات أخرى ومهنيني من خمتلف اجملاالت، ينص على القـانون          
العادي للحقوق األساسية يف املساواة يف عالقات العمل ويفعِّل مبدأ املساواة بني اجلنسني يف              

ويأخـذ بعـني    . احلصول على العمل والتدريب والنمو الوظيفي وأوضاع العمل بصفة عامة         
عتبار املبادئ الدستورية، واملعايري الدولية اليت صدقت عليها الربازيل واتفاقيـات منظمـة             اال

.  جمموعة واسعة من املقترحات اجلاري دراستها يف جملـس النـواب           ويدمجالعمل الدولية،   
وبريو  أوروغواي(مع اجتاه سائد يف بعض بلدان أمريكا الالتينية أيضاً ويتجاوب هذا املشروع 

) ١٩٩٩/معاهدة أمستردام (واجلماعة األوروبية   ) كوستاريكا وكولومبيا وهندوراس  وشيلي و 
  .قانونية لتعزيز املساواة بني اجلنسنياً اليت سّنت صكوك

التوازن بني املـسؤوليات    ) أ: (وفيما يلي خطوط العمل احملددة يف مشروع القانون         -٢٥١
منع التحرش اجلنسي واخللقـي     ) ج(ز؛  تعزيز املساواة ومكافحة التميي   ) ب(األسرية واملهنية؛   

مساعدة العامالت من خالل إقامـة دور للحـضانة         ) د(وكبح مجاحه يف عالقات العمل؛      
العمل على توحيد قوانني العمل، واستحداث اللجان الداخلية        ) ه(ومالجئ مؤقتة للمسنني؛    

  .لتشجيع املساواة
ساواة يف مكان العمل هو تفعيل      واهلدف من التعبئة من أجل إصدار قانون يتناول امل          -٢٥٢

املبدأ الدستوري املتمثل يف املساواة بني الرجل واملرأة يف هذا اجملال، اهتداء بفكـرة ترمجـة                
إعالن املساواة املكرس يف األحكام الدستورية واملعايري دون الدستورية إىل منع ارتكـاب أي       

ويتمثل اهلدف، بالتـايل،    . مارساتممارسات متييزية تنال من كرامة املرأة والردع عن هذه امل         
يف كفالة أن حيدث إدخال املرأة إىل سوق العمل بشكل متزايد مع احتـرام خـصوصيات                

إىل جنب مع اإلجـراءات     اً  أوضاع املرأة وعملها بشكل دائم، وإن اقتضى األمر النضال جنب         
  .ر واألصل العرقياليت تتخذها الدولة ملناهضة مجيع أشكال التمييز القائم على اجلنس والعنص

وبالنظر إىل أمهية العمل املرتيل املدفوع األجر لعمالة املرأة وما حيف هبذا العمل مـن                 -٢٥٣
خماطر، تعكف احلكومة عن طريق األمانة اخلاصة لسياسات املرأة على وضع جمموعـة مـن               

فالة متـتعهن    إىل ك  اً، إىل توسيع نطاق حقوق هؤالء العامالت، وثاني       ،املبادرات الرامية، أوالً  
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، املعـدل   ١١٣٢٤/٢٠٠٦ومن مث أصدرت احلكومة االحتادية القانون رقـم         . هبذه احلقوق 
، بتوسيع نطاق حقوق العمل للعامالت بـأجر يف         ٥٨٥٩/١٩٧٢لبعض مواد القانون رقم     

 وعطلـة   اً، يوم ٣٠املنازل، اللوايت أصبح هلن احلق اآلن يف احلصول على إجازة سنوية مدهتا             
عة األجر يف أيام األحد واألعياد، واالستقرار يف العمل من وقت تأكيد احلمل             أسبوعية مدفو 

أن يقتطـع   أيـضاً   ومل يعد من املمكن لرّب العمـل        . حىت انقضاء مخسة أشهر بعد الوالدة     
ويشجع القانون كذلك إضـفاء   . تكاليف الطعام واملأوى والنظافة الصحية من مرتب العاملة       

رتيل املدفوع األجر من خالل خصم مسامهة رب العمل املدفوعة          الطابع الرمسي على العمل امل    
وُيمنح هذا  ). ٢٠١١العام التقوميي    (٢٠١٠للضمان االجتماعي من ضريبة الدخل حىت عام        

اخلصم على قيمة املبلغ احملّصل املعادل ألدىن أجر شهري ألحد العمال، مبا فيه اجلـزء مـن                 
  . املخصصني ألجر اإلجازة رتباملرتب الثالث عشر وثلث الزيادة يف امل

 أطِلقت خطة العمل املرتيل املدفوع األجر للمواطنني        ٢٠٠٥نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٢٥٤
وترمي هذه اخلطة الناجتة عن شراكة بـني وزارة         . على العمل املرتيل املأجور   أيضاً  وهي تركز   

ة لسياسات تعزيـز املـساواة      العمل والتوظيف واألمانة اخلاصة لسياسات املرأة واألمانة اخلاص       
العنصرية ومنظمة العمل الدولية إىل التأهيل املهين للعامالت بأجر يف املنازل والنهوض بتثقيفهن،             

عن تعزيز التنظيم النقايب لتلك الفئة املهنية، من أجل كفالة متكني هؤالء النساء وإكساهبن                فضالً
 مـن املـثِقفني،     ٤٠وبعد تدريب   . امةالقدرة على النهوض مبسامهتهن لتحسني السياسات الع      

 امرأة مت اختيارهن من جانب      ٣٥٠، لتمكني   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦نِفذت وحدة جتريبية يف العامني      
وتـشمل  .  يف التدريب النقـايب    ١٤٠ منهن يف التأهيل املهين و     ٢١٠النقابات احمللية، انتظمت    

، تنفيـذ   ٢٠١١-٢٠٠٨األهداف خالل مدة تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية لـسياسات املـرأة،            
الربنامج على الصعيد الوطين يف احملاور املتعلقة بزيادة املستوى التعليمي والتأهيل املهين واإلسهام             

وتقوم . االجتماعي يف السياسات العامة من خالل توضيحها بإجراءات تثقيف النشء والبالغني          
، واملـستهدف هـو     ٢٠١٠وزارة العمل والتوظيف باختيار الشركاء للقيام باملشروع يف عام          

  . والية١٣ عاملة يف ٢ ١٠٠حتقيق التأهيل االجتماعي واملهين لعدد قدره 
، بإنشاء  ٢٠٠٨ يف عام    ١١٧٧٠وفيما يتعلق بإجازة األمومة، مت سّن القانون رقم           -٢٥٥

. برنامج مواطنة الشركات وكان القصد منه متديد إجازة األمومة من أربعة إىل ستة أشـهر              
اإلدارة العامة املباشرة وغري املباشـرة والتأسيـسية        الستحقاق اختياري وخيدم    ومتديد هذا ا  

وخالل متديد إجازة األمومة، حيق للموظفة أن حتصل على تعويضها          . وروح املبادرة اخلاصة  
الكامل، الذي يستحق الدفع باعتباره إجازة األمومة املدفوعة األجر احملددة مبوجب اإلطـار             

أو   للموظفات اللوايت تتبنني طفـالً    أيضاً  وُيدفع هذا االستحقاق    . اعيالعام للضمان االجتم  
  .حتصلن على حضانة قضائية لتبين طفل

، بدأت احلكومة االحتادية يف تطبيق إجازة األمومة     ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٥٦
ملدة ستة أشهر على موظفاهتا احلكوميات، ونتيجة لنضال املرأة علـى صـعيد الواليـات،               
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انضمت خمتلف اهليئات اإلدارية العامة التابعة للواليات واحمللية إىل متديد إجـازة األمومـة              
وزادت بعـض   .  بلـديات  ١٠٨ وحدة على مستوى االحتاد و     ١٤ مبجموع   اً، يوم ١٨٠ إىل

وداخل القطاع اخلاص، يقترح القانون     . إجازة األب من مخسة أيام إىل سبعة      أيضاً  البلديات  
وجيوز للشركة أن   . اص إىل برنامج مواطنة الشركات مبنح حوافز ضريبية       انضمام القطاع اخل  

تقتطع من ضريبة الدخل الشهرين اإلضافيني إلجازة العامل املدفوعة األجر، ولكن ال جيـوز              
هذا االنضمام إال للكيانات االعتبارية اليت ختضع للضريبة على األرباح الفعلية، ويستثىن بذلك 

  .نمجيع العاملني اآلخري

  ١٢املادة     
 الصحة العامة وخدماهتا يف الربازيل اهليئات واملؤسسات احلكوميـة          تتوىل إجراءات   -٢٥٧

اليت تراقب اجلودة واألحباث وإنتاج املـدخالت       ) على صعيد االحتاد والواليات والبلديات    (
ءات وتؤلف هذه اجملموعة من اإلجـرا     . واألدوية، مبا فيها الدم ومشتقاته، واألجهزة الصحية      

 من القانون األساسي للنظـام      ٤واخلدمات النظام الصحي املوحد، املنصوص عليه يف املادة         
  ).١٩٩٠ لعام ٨٠٨٠القانون رقم (الصحي املوحد 

وأبرز مسات املبادئ واملبادئ التوجيهية لنظام الصحة العامة الربازيلي هي التعمـيم              -٢٥٨
ميع سبل احلصول على اخلدمات الصحية      فعن طريق التعميم، ُتكفل للج    . والعدل واالكتمال 

باجملان على مجيع مستويات املساعدة، وعن طريق العدل جيرى توفري الرعاية الصحية للجميع،     
اإلجراءات   يشري االكتمال إىل متاسك واستمراراً،وأخري. بدون حتيز أو امتيازات من أي نوع    

تقتضيها كل حالة على مجيع مستويات  واخلدمات الوقائية والعالجية، الفردية واجلماعية، اليت       
  . املعقدالنظامهذا 
ولضمان التعميم والعدل واالكتمال يف اإلجراءات واخلدمات الصحية، يصبح مـن             -٢٥٩

 تعـّد   - الضروري وضع وتنفيذ سياسات عامة تتناول التفاصيل املتعلقة بفئات سكانية معينة          
وهكـذا  . الرعاية واحلماية من الدولة   ضعيفة يف معظم احلاالت، وحتتاج لذلك إىل مزيد من          

  .واحتياجاهتن يلزم وجود سياسة للصحة العامة تركز على خصوصيات السكان اإلناث
وهبذا املعىن، حددت احلكومة الربازيلية السياسة الوطنية الشاملة للرعاية الصحية للمرأة،   -٢٦٠

أة، هبدف تقـدمي الرعايـة   عن طريق وزارة الصحة ومبشاركة من األمانة اخلاصة لسياسات املر      
وتشدد هذه السياسة على تعزيز الصحة وتوسع نطاق اإلجراءات اليت          . املتخصصة لصحة املرأة  

عـن تعزيـز الرقابـة        ، فـضالً  ١٩٨٣يقترحها برنامج الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، لعام        
كما تسعى  . ديناالجتماعية، وإدماج مسامهة احلركات النسائية وغريها من منظمات اجملتمع امل         

لترسيخ اإلجنازات يف جمال احلقوق اجلنسية واإلجنابية، وإدماج املنظور اجلنساين واملنظـورات            
ووطدت إجراءات اخلطـة الوطنيـة األوىل والثانيـة         . املتعلقة بالعنصر واألصل العرقي واجليل    

  .ملؤسسي وأضفت عليها الطابع ا٢٠٠٤لسياسات املرأة السياسة الوطنية السارية منذ عام 
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وبالنظر إىل مشول اإلجراءات الصحية للسكان اإلناث، مت تنفيذ عـدة سياسـات               -٢٦١
ويف هذا السياق، تـربز اإلجـراءات       . وخطط وبرامج أخرى لتلبية خصوصيات صحة املرأة      

بـصفة خاصـة مـع    اً والسياسات الصحية الرئيسية اليت أعدهتا وزارة الصحة وطبقتها متشي       
نية األوىل والثانية لسياسات املرأة، بتنسيق مـن األمانـة اخلاصـة             من اخلطة الوط   ٣ الفصل

وتعـزز هـذه    ". صحة املرأة وحقوقها اجلنسية واإلجنابيـة     "لسياسات املرأة، الذي يتناول     
  .وتكملها اإلجراءات والسياسات سياسة الرعاية الصحية الشاملة للمرأة

 أفـضل، قـسمت هـذه       ولعرض السياسات الرئيسية لرعاية صحة املرأة بـشكل         -٢٦٢
السياسات حسب املواضيع، بالنظر إىل الغرض الرئيسي الذي وضعت من أجله، رغم عـدم              
إمكان التفكري فيها وتطبيقها منفصلة عن بعضها، وإال فسوف تتفكك ويلحق الضرر بتكامل         

  .الرعاية املتخصصة املقدمة لإلناث من السكان

  الصحة اجلنسية واإلجنابية  -١  

  طنية بشأن احلقوق اجلنسية واإلجنابيةالسياسة الو    
 كأداة لزيادة كمية وسائل منع احلمـل الـيت          ٢٠٠٥أطلقت هذه السياسة يف عام        -٢٦٣

وتستند هذه السياسة إىل مفهـوم      . وتنوعها توزعها وزارة الصحة على الواليات والبلديات     
من أجل منع حـاالت   عريض لصحة املرأة، يشمل األبعاد املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية          

وهذه . احلمل غري املقصود واحلد من عدد حاالت اإلجهاض والوفيات النفاسية النامجة عنها           
 اللوايت يف سن اإلجناب، وتركز علـى   سيما الالسياسة اليت ترمي إىل خدمة مجيع السكان، و       

دات من وسائل التوسع يف اإلمدا: املعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة، منظمة يف ثالثة حماور هي 
، وحتسني سبل احلصول على التعقيم اجلراحي، واستحداث املساعدة علـى           املؤقتةمنع احلمل   

ومنذ صدور هذه السياسة، تولت وزارة الصحة       . اإلجناب البشري يف النظام الصحي املوحد     
شراء مجيع وسائل منع احلمل اليت يتم توفريها ملستخدمي يف النظام الصحي املوحـد وهـي                

تـوزع منـذ    ( إىل جانب احلبوب، احلبوب املصغرة، وحبوب منع احلمل الطـارئ            تشمل،
، ووسائل منع احلمل عن طريق احلقن، وغشاء منع احلمل، والرفاالت الذكرية،            )٢٠٠٦ عام

  .واألجهزة الرمحية

  السياسة الوطنية لتنظيم األسرة    
ه جزء من جمموعـة      تنظيم األسرة ويقرر أن    ١٩٩٦ لعام   ٩٢٦٣يتناول القانون رقم      -٢٦٤

إلجراءات الرعاية اليت تقدم للمرأة أو الرجل أو الزوجني، يف إطار رؤية جامعـة وشـاملة                
ويف هذا السياق، مبا فيه تعزيز السياسة الوطنية للحقوق اجلنسية واإلجنابية،           . للرعاية الصحية 

  . السياسة الوطنية لتنظيم األسرة٢٠٠٧ يف عام أطلقت
اسة على ممارسة قطع القنوات املنوية يف إطار الـسياسة الوطنيـة            واشتملت هذه السي    -٢٦٥

للجراحات االختيارية وإتاحة موانع احلمل يف الصيدليات وحمال األدوية املعتمـدة يف برنـامج              
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الصيدلة الشعبية، الذي يروج لبيع األدوية اليت تدعمها وزارة الصحة بأسعار تصل نسبة اخلصم              
توسع يف االستثمارات يف وسائل منع احلمل هو أحد املبادئ التوجيهية          وال.  يف املائة  ٩٠فيها إىل   

 ٧ حوايل   ٢٠٠٢ والواقع أن الوزارة استثمرت منذ عام     . ٢٠٠٣لعمل وزارة الصحة منذ عام      
 مليون ريال برازيلـي يف عـام   ٢٧ماليني ريال برازيلي لشراء وسائل منع احلمل، وأنفق مبلغ          

 يف املائة   ١ ٤٠٠، بزيادة قدرها    ٢٠٠٧ل برازيلي يف عام      مليون ريا  ١٠٠، وأتيح مبلغ    ٢٠٠٥
 ويشمل جدول أعمال املناقشة يف وزارة الصحة التحول إىل تكنولوجيا وسـائل منـع               .اًتقريب

احلمل عن طريق الفم واجلهاز الرمحي ملؤسسة الطب الشعيب من أجل التوسع يف اإلنتاج احمللي               
. ، وهو عمل قد يؤثر على صعوبة اقتناء هذه الوسائل         من وسائل منع احلمل يف املعامل احلكومية      
 إلدراج وسائل جديـدة وحتـديث القائمـة         ٢٠١٠وُيعتزم عقد بعض حلقات عمل يف عام        

ويشري مسار آخر من مسارات العمل هبذه السياسة إىل وسائل منـع  . من وزارة الصحة  املقدمة
 توسيع سبل حصول املـرأة علـى        ويتمثل اهلدف يف تلك احلالة يف     . احلمل اليت ال رجعة فيها    

 ١ ٥٠٠، كانت توجـد     ٢٠٠٦ عام ويف. يف املستشفيات العامة  ) جراحة ربط البوق  (التعقيم  
  .خدمة معتمدة يف هذا الصدد

  اإلجهاض    
لقبول حاالت مضاعفات اإلجهاض يف مستشفيات النظام الصحي املوحد بعد هام             -٢٦٦

جهاض غري املأمون، إذا ما أخذت خمـاطره        فاإل. مقارنة جبميع أسباب احلجز باملستشفيات    
على الصحة العامة ويـؤثر بـصفة       اً  شديداً  وعواقبه ومضاعفاته بعني االعتبار، يشكل خطر     

وينبغي أن ُينظر إىل إدخال اإلمداد بوسـائل منـع احلمـل            . رئيسية على الشابات يف البلد    
 باعتبارها تدابري هامـة     والتوسع فيه داخل النظام الصحي املوحد وزيادة سبل احلصول عليها         

، حدث  ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٧ويف الفترة من    . وبالغة اإلحلاح للوقاية من اإلجهاض غري املأمون      
 يف املائة على كشط الرحم عقب اإلجهاض وزيادة يف عـدد حـاالت      ١٤,٤خفض نسبته   

  ).املرفق يف ١-٥انظر اجلدول . (اإلجهاض اليت ينص عليها القانون
ويف هذا اجملال كذلك، يـربز  : ، اليت أعدهتا وزارة الصحة    ٢٠٠٥ لعام   املعايري التقنية   -٢٦٧

قرار احلكومة بالتصدي للمناقشة بشأن اإلجهاض الطوعي، وحتديد املعيار الـتقين للرعايـة             
اإلنسانية لإلجهاض، ومتكني أطباء املستشفيات الكبرية، واملعيار التقين ملنع األذى الناجم عن            

  .العنف اجلنسي وعالجه
واإلجهاض جرمية يف الربازيل، ال ُيسمح بإجرائه إال يف حاالت اإلجهاض العاطفي              -٢٦٨

يف حالة عدم وجود أي طريقة أخرى       (واإلجهاض العالجي   ) احلمل الناجم عن االغتصاب   (
ومل يرد يف القانون    .  من القانون اجلنائي الربازيلي    ١٢٨ألحكام املادة   وفقاً  ،  )إلنقاذ حياة األم  
 هـي يف  ٥٤ات األجنة، ولكن الشكوى من خرق القاعدة األساسية رقـم         شيء عن تشوه  

، وتبحث  ٢٠١٠انتظار احلكم، وقد تصّوت احملكمة العليا بشأهنا يف النصف األول من عام             
  .هذه القاعدة إمكانية عدم جترمي اإلجهاض يف حالة األجنة املنعدمة الدماغ
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  الرعاية اخلاصة بالتوليد    

  ت التوليدتدريب أطباء وممرضا    
 جمال رعاية التوليد، تعّد وزارة الصحة استراتيجيات وإجراءات لترسيخ التحـول           يف  -٢٦٩

يف اً  اجلوهري من أجل إضفاء الطابع اإلنساين على الرعاية الصحية وتأهيلها، والتحرك قـدم            
ومـن هـذه   . عملية تأسيس هذه السياسة وتعزيز املديرين على مستوى الواليات والبلديات     

                         يف التوليد، لتـدريب                                   إجراءات اإلنعاش احليوي املتقدم   راتيجيات التفعيل املستمر لدورة     االست
                                                                                                أطباء وممرضات التوليد على تقدمي اخلدمات التدريبية يف جمال الرعاية الطارئـة والتوليـد يف               
                                                                                      احلاالت الطارئة، يف مناطق الربازيل اخلمس، مع إيالء األولوية ملنطقيت األمـازون القانونيـة        

  .     ٢٠١٠   و    ٢٠٠٩                    مشارك بني العامني    ١     ٠٠٠                                           لشمال الشرقي، ويبلغ عدد املشاركني فيها         وا
                                                                         عملية استعراض الكتيبات اإلرشادية واملعايري التقنية وطبعها وتوزيعهـا             ً  أيضاً                 وجتري الوزارة   

                                                                                         لكي يستطيع املشتغلون باخلدمات الصحية التابعون للنظام الصحي املوحـد إتقـان هـذا              
   .                   م أكفاء للواقع احمللي                املوضوع وميكن جعله

  محلة احلوافز للوالدة الطبيعية واحلد من الوالدات القيصرية غري الضرورية    
                                              ذلك أن ارتفاع معدل الـوالدات القيـصرية،          .     ٢٠٠٨                           أطلقت هذه احلملة يف عام        -   ٢٧٠

ّ                           خاصة يف التأمني الصحي، وكثري منها غري ضروري، يعّرض النساء ملخاطر ال ميكن جتنبها                                            .   

  سة الوطنية حلاالت الرعاية الصحية الطارئةالسيا    
 االهتمام باحلاالت العاجلة والطارئة يف جمال صحة املـرأة     تنظيمأحرز تقدم كبري يف       -٢٧١

بإقرار السياسة الوطنية حلاالت الرعاية الصحية الطارئة، اليت متثل خدمة الرعايـة الـصحية              
 املهارات اليت جيب توافرها يف أفرقة هذه        ومن بني . املتنقلة يف احلاالت الطارئة أحد مكوناهتا     

  .اخلدمة تقدمي رعاية التوليد يف حاالت الطوارئ

  التشريعات    
، على حـق   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٧، املؤرخ   ١١٦٣٤ينص القانون رقم      -٢٧٢

م املرأة احلامل يف املعرفة ويف االتصال جبناح الوالدة، الذي ستتلقى فيه املساعدة مبوجب النظا             
  .الصحي املوحد

، للمـرأة   ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ٧، املؤرخ   ١١١٠٨ويضمن إصدار القانون رقم       -٢٧٣
احلامل احلق يف وجود مرافق خالل املخاض والوضع ويف الفترة التالية للوالدة مباشرة، وذلك              

  .يف إطار النظام الصحي املوحد
، عمل ٢٠٠٨لصحية، يف عام  للوكالة الوطنية للرقابة ا    ٣٦وينظم إصدار القرار رقم       -٢٧٤

  .خدمات التوليد ورعاية املواليد اجلدد
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  إجراءات أخرى    
  :وتشمل اإلجراءات األخرى ما يلي  -٢٧٥
 ؛تأهيل مصارف الدم يف البلديات ذات النسب العالية من الوفيات النفاسية •

تقدمي الدعم إلقامة أسّرة بوحدات الرعاية املركزة للبالغني وللمواليـد اجلـدد يف              •
 .أجنحة الوالدة

  الوفيات النفاسية    

  امليثاق من أجل احلياة/ من أجل الصحة٢٠٠٦ميثاق     
يشمل هذا امليثاق من بني أهدافه ذات األولوية خفض معدل الوفيـات النفاسـية،                -٢٧٦
يف ذلك بذل اجلهود ملراقبة سرطان الثدي وعنق الرحم، مع إيالء أولويـات صـرحية يف                 مبا

 الثالثـة   األصعدةاملناطق والواليات واملستوى الوطين تدل على التزام        األهداف على مستوى    
  .توجيه النظام الصحي املوحد لترتيب أولويات هذه الرعايةب

  امليثاق الوطين للحد من الوفيات النفاسية ووفيات املواليد اجلدد    
للعمـل  اً ج، منوذ٢٠٠٤اعتربت األمم املتحدة هذا امليثاق، الذي بدأ سريانه يف عام      -٢٧٧

وقد زاد من قوة استراتيجيات التوسع يف الرعاية املتعلقة         . على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
وتأهيلها وإضفاء الطابع اإلنساين     مبا فيها التفكري يف اإلجهاض،     بالتخطيط اإلجنايب والتوليد،  

ة، االحتاد والواليات    احلكم الثالث  أصعدةويعمل امليثاق الوطين من خالل التكامل بني        . عليها
.  إىل امليثاق  ٢٧   لوقد انضمت مجيع الواليات ا    . والبلديات، واملنظمات اليت متثل اجملتمع املدين     

وتوىل األولوية يف أنشطة تنفيذ هذه االستراتيجية إلدراج إضفاء الطابع اإلنساين على رعايـة        
  .التوليد واملواليد اجلدد يف جدول أعمال الواليات والبلديات

  خطة احلد من وفيات األطفال الرّضع يف منطقيت األمازون القانونية والشمايل الشرقي    
ورغم أن اإلجراءات الرامية إىل احلد من وفيات األطفال الرضع وحديثي الوالدة هلا               -٢٧٨
تأثري على خفض الوفيات النفاسية، جيدر التنويه خبطة احلد من وفيات األطفال الرضـع      أيضاً  

 بلديـة يف مثـاين      ١٥٤األمازون القانونية واملنطقة الشمالية الشرقية، اليت تشمل        يف منطقة   
  . بلدية يف تسع واليات يف األمازون القانونية٩٦واليات مشالية شرقية و

ويتمثل اهلدف الرئيسي خلطة العمل يف خفض معدل وفيـات األطفـال الرضـع                -٢٧٩
 بلدية ذات أولوية تقع يف منطقة األمازون        ٢٥٠يف  اً   يف املائة سنوي   ٥وحديثي الوالدة بنسبة    

وهلذا الغرض، تشمل اخلطة    . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩القانونية واملنطقة الشمالية الشرقية يف العامني       
  :ستة حماور، هي
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: تأهيل الرعاية السابقة للوالدة واخلاصة بالوالدة ورعاية املواليـد اجلـدد            )أ(  
املناطق الـيت   /يف املدن  )٤(لدعم لصحة األسرة  ومراكز ا  )٣(التوسع يف عدد أفرقة صحة األسرة     

تفتقر إىل الرعاية، والتوسع يف األسّرة بوحدات الرعاية املتوسطة ويف عدد وحدات الرعايـة              
مستشفيات اإلحالة، ونـشر خدمـة      /املتوسطة، وكفاية املساحات املادية يف أجنحة الوالدة      

األولوية من أجل سالمة نقل النـساء  يف البلديات ذات  )٥(العالج املتنقل يف حاالت الطوارئ    
يف " الكنغـر األم  "احلوامل واملواليد اجلدد، وتوسيع شبكة بنوك اللنب البشري وتنفيذ طريقة           

  اإلحالة؛/الرعاية مبستشفيات الوالدة
تأهيل أفرقة الصحة األسرية لتحديد النـساء احلوامـل         : التثقيف الصحي   )ب(  

لتهم؛ وحتديد مؤهالت أطباء األطفال وأطباء أمـراض        واملواليد اجلدد املعرضني للخطر وإحا    
النساء يف مراكز دعم صحة األسرة؛ وتأهيل املهنيني املشتركني يف حاالت الطوارئ وحاالت             

مستشفيات اإلحالة؛ وتأهيل العاملني يف خدمـة العـالج         /التوليد الطارئة يف أجنحة الوالدة    
  جمال اإلعالم واملراقبة الصحية؛املتنقل يف حاالت الطوارئ؛ وتأهيل العاملني يف 

زيادة التغطية بنظام املعلومات املتعلقة بالوفيـات ونظـام      : إدارة املعلومات   )ج(  
املعلومات املتعلقة باملواليد األحياء والنهوض جبودهتما، حلساب معدل وفيات األطفال الرضع           

  مباشرة يف الواليات والبلديات؛
الرصد الوبائي لوفيـات    : رضع واألمهات رصد وفيات األجنة واألطفال ال      )د(  

األجنة واألطفال الرضع واألمهات يف أمانات صحة الواليات والبلديات؛ ونشر اللجان املعنية        
  بوفيات األمهات واألطفال الرضع؛

  تعزيز الرقابة االجتماعية والتعبئة االجتماعية والتواصل؛  )ه(  
لتشجيع على إجراء الدراسـات   ا: إنتاج املعارف وإجراء الدراسات البحثية      )و(  

البحثية يف املنطقة الشمالية الشرقية ويف منطقة األمازون القانونية بشأن املواضـيع املرتبطـة              
  .بوفيات األطفال الرضع واألمهات، يف مجلة إجراءات أخرى

  الصحة والتعليم    
مج مبا أن قانون تنظيم األسرة ينص على وجود أنشطة تثقيفية، فقد أنـشئ برنـا                -٢٨٠

              / كـانون األول   ٥، املـؤرخ    ٦٢٨٦الصحة يف املدرسة مبوجب القـرار الرئاسـي رقـم           
ونتيجة للتعاون بني وزارة الصحة ووزارة التعليم، مثة آفـاق للتوسـع يف             . ٢٠٠٧ديسمرب  

التعليم األساسي، واملدرسة   : لطالب شبكة املدارس العامة   اً  اإلجراءات الصحية املوجهة حتديد   
__________ 

 .النموذج الربازيلي للرعاية الصحية األولية )٣(
 .ية األوليةاملستوى الثاين للرعاية الصح )٤(
 .خدمات الرعاية الصحية املتنقلة يف حاالت الطوارئ )٥(
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ويتـوخى  . وية، والشبكة االحتادية للتعليم املهين والتكنولوجي، وتعليم الشباب والكبار        الثان
برنامج الصحة يف املدرسة إجابات خمتلفة فيما يتعلق باحلق يف الصحة والنمـاء، سـتقدم يف         

حتليل حالة األوضاع الصحية للطفل واملراهق والشاب؛ الرعايـة الـصحية يف            : أبعاد خمتلفة 
، وتعزيز الصحة والوقاية الـصحية،      العكسية وإقامة شبكة لإلحالة واإلحالة      حاالت املرض، 

ومتكني اجملتمع املدرسي من تعزيز املناقشة حلقوق املواطنة، ودمج مسألة الـصحة يف مجيـع               
  .التعليمية املشاريع

  مراقبة سرطان الثدي وعنق الرحم وعالجه    

  )٢٠٠٧-٢٠٠٥(جه ن الثدي وعنق الرحم وعالخطة العمل ملراقبة سرطا    
 سرطانات الثدي والرئة وعنق الرحم، هي من األسـباب          سيما الاألورام اخلبيثة، و    -٢٨١

وتشكل هذه اخلطة أحد العناصـر      . الستة الرئيسية للوفيات بني صفوف النساء الربازيليات      
ـ               ة الرئيسية يف اخلطة الوطنية للرعاية املتعلقة باألورام، وحتـدد إجـراءات للتعزيـز والوقاي

وجيري تنفيذ هذه الـسياسة يف      . والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل والرعاية املخففة لآلالم      
مجيع الوحدات االحتادية، بالنظر إىل اختصاصات التقسيمات اإلداريـة الثالثـة، وسـتنظم             

وترد هبا سـتة مبـادئ      . بالتنسيق مع وزارة الصحة وأمانات الصحة بالواليات والبلديات       
 زيادة التغطية للسكان املستهدفني، وضمان اجلودة، وتعزيـز نظـام           - تيجيةتوجيهية استرا 

 موضـوعة علـى أسـاس       - املعلومات، والتدريب، وتطوير األحباث، والتعبئة االجتماعية     
  .٢٠٠٥اإلجراءات اليت مت إعدادها، على املستويات املختلفة للرعاية الصحية، منذ عام 

  التشريعات    
، الذي يتنـاول   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩، املؤرخ   ١١٦٦٤ رقم   القانونأيضاً  صدر    -٢٨٢

تنفيذ األنشطة الصحية لضمان الوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم واكتـشافهما             
  . وعالجهما ورصدمها يف إطار النظام الصحي املوحد

مواجهة وباء فريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض اليت تنتقـل عـن طريـق              -٢  
  التصال اجلنسيا

نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض اليت تنتقل اخلطة املتكاملة ملكافحة تأنيث وباء فريوس     
  عن طريق االتصال اجلنسي

 هي أحـد اإلجـراءات األخـرى        ٢٠٠٧مارس  /هذه اخلطة اليت أطلقت يف آذار       -٢٨٣
والوقاية من  .  لسياسات املرأة  املشتركة مع وزارة الصحة اليت تتصدر القيام هبا األمانة اخلاصة         

األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي واإليدز، وتشخيصها وعالجهـا متعـددة             
وتتوخى اخلطة االحتياجات الـصحية   . القطاعات، يف إطار منظور التعميم والشمول والعدل      
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ية الالزمة املختلفة للمرأة وطرق التعبري عنها، لضمان إمكانيات احلصول على اخلدمات الصح         
لتحديد مواطن الضعف على أيدي أشخاص مؤهلني؛ والرعاية املتعلقة بالـصحة اجلنـسية             
واإلجنابية؛ واحلصول على املتطلبات املتعلقة حبقوق اإلنسان والتعليم والـصحة؛ واملـساعدة      

كما تتيح توطيد االلتزام بتأكيد وضـمان حقـوق   . االجتماعية؛ واحلماية يف حاالت العنف 
املكفولة يف التشريعات الربازيلية وتنفيذ السياسات الرامية إىل احلد من التفاوتات القائمة            املرأة  

ويعزى السبب الرئيسي يف جناح هذه الـسياسات إىل إدراج خمتلـف قطاعـات              . يف البلد 
وحيظى تنفيذ اخلطة بدعم صندوق األمم املتحدة للسكان        . احلكومة واملنظمات غري احلكومية   

  .وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة) اليونيسيف(املتحدة للطفولة ومنظمة األمم 
ولتنفيذ اخلطة بشكل كامل يف مجيع الواليات والبلديات يف البلـد، جـرى عقـد           -٢٨٤

حلقات عمل إقليمية كبرية مع مديري الصحة ومنسقي سياسات املرأة وقيادات اجملتمع املدين             
ت النسائية وشـبكات النـساء الـسود والـشابات          شبكات املرأة والشبكا  (يف الواليات   

واملعوقات، والسحاقيات، ومغايرات اهلوية اجلنسية، والبغايا املصابات مبصل فريوس نقـص           
وعقدت حلقات العمل هذه يف مجيع الواليات ما عدا أمابا، وأعدت خطط            ). يةاملناعة البشر 

، جيري  ٢٠٠٩اورات عامة يف    وبعد طرح اخلطة املتكاملة يف مش     .  والية ومنطقة  ٢٠عمل يف   
  .اآلن التحقق من مؤشراهتا اخلاصة بالرصد

ويتمثل العنصر األساسي واالبتكاري هلذه االستراتيجية احلكومية يف معاجلة أوجـه             -٢٨٥
الضعف املتعددة اليت تسهم يف زيادة تعرض املرأة الربازيلية لعدوى فـريوس نقـص املناعـة       

والواقع أن زيادة كـبرية     . نقل عن طريق االتصال اجلنسي    البشرية وغريه من األمراض اليت ت     
 بني صفوف النساء على مدى السنوات       يةطرأت على اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشر      

 حالة لإلصابة بالفريوس بني الرجال مقابل كل ١٥,١ففي بداية الوباء كانت النسبة . األخرية
 حالة للرجال مقابل كل امرأة مصابة،       ١,٥اً  ليوتبلغ هذه النسبة حا   . إصابة واحدة بني النساء   

 خاصة بني النـساء     اً،مما يشري إىل استمرار إصابة اإلناث وزيادهتا على حنو أكثر كثافة نسبي           
  .البالغات املتزوجات

بناء : االجتماع الوزاري األول للسياسات بشأن املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية           -٢٨٦
متخض هذا  ). ٢٠٠٨(إىل تعميم اإلمكانيات      قة بالربتغالية وصوالً  حتالفات بني البلدان الناط   

االجتماع عن ثالث نتائج رئيسية هي إعالن ريو، وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب الناطقة              
  .للدعوة وجدول أعماله، واحلملة السياسية بالربتغالية

  تقدمي املساعدة للنساء من ضحايا العنف  -٣  
قنية لصحة املرأة، بإدارة األعمال الربناجمية االسـتراتيجية، التابعـة          تعمل الشعبة الت    -٢٨٧

إلدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، بصفة دائمة على نشر وتنفيذ خدمات الرعاية للنساء             
واملراهقات يف حاالت العنف املرتيل واجلنسي؛ وعلى دعم تدريب املهنيني مـن شـبكات              
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املراهقة يف حاالت العنف يف البلديات والواليات؛ بتعزيـز         الرعاية الصحية الشاملة للمرأة و    
الرعاية السريرية والصيدالنية والتوسع فيهما باستعمال وسائل منع احلمل الطارئ والعـالج            

اإليـدز وااللتـهاب الكبـدي     /الوقائي من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي          
اض اليت ينص عليها القانون والتوجيه النفـسي      الفريوسي؛ وعلى توفري الرعاية حلاالت اإلجه     

  . للضحايااملرافقواالجتماعي 
ويتمثل أحد اإلجراءات اليت تعّدها احلكومة االحتادية من خالل األمانـة اخلاصـة               -٢٨٨

وتنقسم خطة عمله إىل ثالثـة      . لسياسات املرأة يف امليثاق الوطين ملكافحة العنف ضد املرأة        
وهو ينص على أنه جيب توجيه املوارد       . التثقيف وتنظيم اخلدمة  /ةالتشخيص والوقاي : جماالت

واالستراتيجيات إىل هيكلة شبكة اخلدمات للنساء من ضحايا العنف، ومكافحة االسـتغالل         
اً اجلنسي واالجتار باملرأة وتعزيز حقوق اإلنسان للسجينات، يف مجلة أمـور أخـرى، سـعي       

ة للرعاية الصحية الشاملة للمرأة واملراهقة يف حالـة         للفعالية يف تعزيز استدامة الشبكة الوطني     
  .العنف املرتيل واجلنسي

بالشراكات املنشأة  اً  مباشراً  ويف اجلانب الصحي، يرتبط توسيع الشبكة الوطنية ارتباط         -٢٨٩
أو مبادراهتا احمللية لتدريب املوارد البشرية،      /على صعيد الواليات والبلديات مع وزارة الصحة و       

منع احلمل الطـارئ، والعقـاقري االنعكاسـية،        (بيئات املستشفيات وتوفري األدوية     ومالءمة  
  .، وتنظيم الشبكة وخدمات اإلحالة واإلحالة املتبادلة يف البلدية املعنية)واللقاحات، وغريها

وفيما يلي بعض اإلجراءات اليت أعدهتا وزارة الصحة والنتائج اليت حتققت بتنفيـذ               -٢٩٠
دمات الرعاية الصحية الشاملة للنساء واملراهقات يف حـاالت العنـف          وتوسيع شبكات وخ  

  .املرتيل واجلنسي يف الواليات والبلديات ذات األولوية من الوجهة الوبائية
 مستشفى حاالت للعنـف اجلنـسي    ١٣٨، عاجلت   ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    -٢٩١

، ارتفـع هـذا العـدد       ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول  . املرتكب ضد النساء واملراهقات   
  . حالة إجهاض مت إجراؤها ألسباب طبية وقانونية٦٠ مستشفى، و٤٤٣ إىل

 من إدارات الصحة بالواليات لتنفيذ شبكات بلدية        ٢٥وجيري تكوين شراكات مع       -٢٩٢
وهـذا العـام،    . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧جديدة مرتبطة باالستثمارات اليت اضطِلع هبا يف العامني         

 من العاملني يف    ٥ ٨٠٠يم خدمة الرعاية الصحية فيها، ويتوقع تدريب         بلدية بتنظ  ٢١٦ تقوم
  .جمال الصحة واجملاالت الشريكة

بناء شراكة تقنية مع جامعة برازيليا إلعداد منهجيات ومواد تثقيفية يف مسألة االجتار              -٢٩٣
. لصحي املوحدبالنساء واملسائل املرتبطة بالصحة إلدراج إمكانية الرعاية الشاملة يف الربنامج ا     

 موظف من العاملني يف اجملال الصحي من خلفيات متنوعة          ١ ٠٠٠وتتوخى الشراكة تدريب    
  .للتشريع الساريوفقاً 
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الشراكة مع مركز كامبيناس لرعاية األمومة والطفولة واالحتاد الربازيلي لرابطـات             -٢٩٤
ـ "اجتياز احلواجز "أمراض النساء والوالدة يف مشروع       شات بـني أطبـاء   ، الذي جيري مناق

أمراض النساء يف مجيع أحناء البلد ويعزز إدماج التكنولوجيات املتقدمة بشأن الطريقة اليدوية             
للشفط بالتخلية، والرعاية التالية لإلجهاض، واإلجهاض الـذي يـنص عليـه القـانون يف          

  .املستشفيات واخلدمات اجلاري نشرها هلذه الرعاية
غالفاو بشأن مشروع وسائط اإلعالم واالتصال لتقدمي       والشراكة مع معهد باتريشيا       -٢٩٥

تتوخى هذه االستراتيجية تدريب املهنيني من أجـل        : الرعاية الصحية لضحايا العنف اجلنسي    
وإنشاء األطفال،  /املراهقني/توثيق االتصال بوسائط اإلعالم، وتعزيز محاية الضحايا من النساء        

جيع أصحاب القدرة على االتصال على تكوين        الرعاية، ووحدة الصحة املشترِكة، وتش     فريق
  .اًمدرباً رمسياً  متحدث٢٥٠ واليات فيها ما جمموعه ٩وتستفيد بذلك . شراكات حمتملة

الشراكة مع جلنة املواطنة واإلجناب لتنظيم احللقات الدراسية واالجتماعات التقنيـة             -٢٩٦
ـ  . عن الدولة العلمانية والدميقراطية وحقوق اإلنسان      ديل ملواصـلة اإلجـراءات يف      وقدم تع

  . وأقرته جلنة املواطنة واإلجناب وقامت بإحالته٢٠١٠ عام
وجيرى إعداد اتفاق لتنفيذ شبكة الرعاية للمرأة واملراهقة يف حاالت العنف يف والية               -٢٩٧

  .ماتو غروسو دو سول، مبا يف ذلك خدمة اإلجهاض القانوين
اء والوالدة، الذي عقد أوىل حلقات العمـل        وخالل املؤمتر الربازيلي ألمراض النس      -٢٩٨

، واملنتدى املهين   السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب    بشأن وفيات األمومة والطفولة يف      
املشترك الرابع عشر بشأن العنف ضد املرأة وتنفيذ اإلجهاض القانوين، واالجتمـاع الثـاين              

يف حاالت العنف املرتيل واجلنسي واالجتماع      للشبكة الوطنية للعناية الشاملة باملرأة واملراهقة       
وباإلضافة إىل اإلجراءات والسياسات املعروضة، اليت تركـز        . العام الثاين عشر للجنة الوطنية    

على الرعاية الصحية املتخصصة للمرأة، فيما يلي إجراءات أخرى جديرة بالـذكر لتعزيـز              
  .ة للرعاية الصحية للمرأةللسياسة الوطنية الشاملوفقاً وإكمال الرعاية الشاملة 

  الرعاية الصحية الشاملة للنساء السود  -١  
تشمل هذه اإلجراءات نشر املواد التقنية وتعزيز األنشطة الرامية ملناقشة هذه املسألة،              -٢٩٩

لـوزارة الـصحة     ومجع البيانات، وإدراج املقتطفات العرقية والعنصرية يف نظم املعلومـات         
 يف املائة يف قيمة احلوافز لفريق صحة األسـرة          ٥٠وزيادة قدرها   واإلجراءات اليت تتخذها؛    

وصحة الفم الذي خيدم الفئات السكانية املتبقية يف كويلومبو أو املستوطنات؛ ووضع دليـل              
للفحص املتعلق بالتوليد؛ والربنامج الوطين للرعاية الصحية للمصابني بداء الكريات املنجليـة            

 مع التشديد على اخلصائص املتعلقة باملرأة يف سن اإلجنـاب           وغريه من أمراض اهليموغلوبني،   
وضـعت  :  النفاس؛ السياسة الوطنية للرعاية الشاملة للمرضى الـسود        - وعلى دورة احلمل  

ويتمثل اهلدف الرئيـسي هلـذه      . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣، املؤرخ   ٩٩٢مبوجب التوجيه رقم    
مات والرعاية الـيت يوفرهـا النظـام        السياسة يف مكافحة التمييز العرقي والعنصري يف اخلد       
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ومن بني استراتيجيات الـسياسة     . عن تعزيز العدالة يف جمال الصحة       الصحي املوحد، فضالً  
  :الوطنية للرعاية الشاملة للمرضى السود، وخاصة املتعلقة بصحة املرأة، ما يلي

ع العرقية يف األوضـا /وضع إجراءات حمددة للتقليل من التفاوتات العنصرية     )أ(  
 يف جمال الوفيات النفاسية     سيما الالصحية واملرضية، مراعاة لالحتياجات احمللية واإلقليمية، و      

ووفيات األطفال الرضع والوفيات النامجة عن أسباب العنف، وداء اخلاليا املنجلية، واألمراض     
ام، اإليدز، والسل، واجلـذ   /فريوس نقص املناعة البشرية   /اليت تنقل عن طريق االتصال اجلنسي     

  وسرطان الثدي وعنق الرحم، واالضطرابات النفسية؛
تعزيز الرعاية املتعلقة بالصحة العقلية للمرأة وللرجال السود، وخاصة الذين            )ب(  

  يعانون من مشاكل بسبب الكحول وغريه من املخدرات؛
النهوض بالنهج النوعي واإلنساين إزاء الرعاية الصحية للمرأة السوداء، مبا             )ج(  

، انقطاع الطمث لرعاية اخلاصة بأمراض النساء، والتوليد، والتالية للوالدة، وخالل فترة          فيها ا 
  واملتعلقة باإلجهاض، يف الواليات والبلديات؛

توفري احلافز التقين واملايل لتنظيم شبكات الرعاية الصحية املتكاملة للنـساء             )د(  
  السود يف حاالت العنف اجلنسي واملرتيل واُألَسري؛

  ).٢٠٠٩(تفعيل امللتقى الوطين األول للمصابات بفقر الدم املنجلي   )ه(  

  الرعاية الصحية الشاملة للنساء واملراهقات السجينات  -٢  
 ١٧٧٧أنشئت اخلطة الصحية الوطنية لنظام السجون مبوجب التوجيه الصحي رقم             -٣٠٠
من األمانـة   ، أنشئ فريق عامل داخل القطاع مبشاركة        ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار . ٢٠٠٣لعام  

اخلاصة لسياسات املرأة واإلدارة الوطنية للسجون التابعة لوزارة العـدل ووزارة الـصحة،             
وخمتلف الكيانات العامة وممثلي منظمات اجملتمع املدين، هبدف إعداد مقترحات إلعادة تنظيم            

  .نظام سجون النساء الربازيلية وإعادة تشكيله

  عوب األصليةالرعاية الصحية الشاملة لنساء الش  -٣  
داخل القطاع مبشاركة القيادات النسائية للشعوب  عامالًاً أنشأت وزارة الصحة فريق    -٣٠١

تنفيذ الرعاية الصحية الشاملة هلذه الفئة السكانية، املدرجة يف اخلطة الوطنيـة            /األصلية لوضع 
ي لتنظـيم   وقدم الدعم للمديرين على صعيد الواليات والصعيد احملل       . األوىل لسياسات املرأة  

الرعاية الصحية ألفراد الشعوب األصلية، مع إيالء األولوية للمرأة ولتدريب العاملني يف جمال             
  . منطقة صحية للشعوب األصلية على التدخل الفوري٣٤الصحة والقابالت يف 

  الرعاية الصحية الشاملة للمعوقات  -٤  
، شبكات الرعاية الصحية    تْضمن تقدمي الرعاية الصحية للمعوقات، يف الوقت احلايل         -٣٠٢

للسمع يف الواليات وشبكات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية يف الواليات            
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وشبكات الرعاية الصحية لذوي اإلعاقات البصرية وخدمات الرعاية الصحية لذوي اإلعاقات 
ة الصحة،  وفيما يتعلق باخلدمة املتخصصة، توجد توجيهات حمددة صادرة عن وزار         . الذهنية

  : هذه اخلدمات، على النحو التايللتمكنيحتدد تكليفاهتم واملعايري والشروط الضرورية 
 -شبكات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية يف الواليـات             )أ(  

  ؛٢٠٠١يونيه /، وكالمها صادر يف حزيرانMS/SAS 185 وMS/GM 818/01التوجيه رقم 
 رقـم   MS/GM التوجيـه    -للسمع يف الواليات    شبكات الرعاية الصحية      )ب(  
، ٥٨٩ و ٥٨٧ رقـم    MS/SAS والتوجيهان   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٨، املؤرخ   ٢٠٧٣/٠٤

  ؛٢٠٠٤سبتمرب /الصادران يف أيلول
 GM/MS التوجيهـان    -شبكات الرعاية الصحية للمصابني بإعاقة بصرية         )ج(  

  ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤، وكالمها يرجع إىل ٣١٢٩ ورقم ٣١٢٨رقم 
 التوجيـه   -خدمات الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنيـة           )د(  
MS/GM ؛٢٠٠٢سبتمرب /، املؤرخ أيلول١٦٣٥ رقم  
  املبادئ التوجيهية الوطنية للرعاية الـصحية      - ٤٠٠ رقم   SAS/MSالتوجيه    )ه(  

ارخيه إىل تـشرين    لألشخاص الذين جيرى هلم الفغر يف إطار النظام الصحي املوحد، ويرجع ت           
  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
تنص السياسة الوطنية للرعاية الصحية للمعوقني على النظر يف عناصر الرعاية الصحية   -٣٠٣

الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقات، ويف طرق وأساليب حمددة لكفالة تركيز اإلجراءات على            
نولوجية والتدخالت من جانـب     الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك األدوية واملوارد التك        

 املشاورة الوطنية للحقوق اجلنسية     ٢٠٠٩ومن مث أطلقت وزارة الصحة يف عام        . األخصائيني
  ).٢٠٠٩ لعام ١املشاورة رقم (واإلجنابية لألشخاص ذوي اإلعاقات 

احلقوق اجلنسية واإلجنابية يف الرعاية الصحية الشاملة       " نشر كتاب    ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠٤
، إلرشاد املديرين على مستوى الواليات والبلديات وتوعيتهم يف         "وي اإلعاقات لألشخاص ذ 

ومن بني أولويات هـذه الوثيقـة       . تنفيذ اإلجراءات املوجهة إىل الصحة اجلنسية واإلجنابية      
  .الرعاية الصحية للنساء ذوات اإلعاقات

اك منسقي الرعاية   ومن أبرز اإلجراءات اليت أعدت يف اجملال التقين لصحة املرأة إشر            -٣٠٥
الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقات يف الواليات يف وضع اخلطة الشاملة ملكافحـة تأنيـث              

  .اإليدز وغريه من األمراض اليت تنقل عن طريق االتصال اجلنسي

  الرعاية الصحية الشاملة للنساء مغايرات اهلوية اجلنسية  -٥  
، املبـادئ   ٢٠٠٨طس  أغس/ آب ١٨، املؤرخ   ١٧٠٧ رقم   GM/MSحدد التوجيه     -٣٠٦

  .التوجيهية الوطنية لعملية التحويل اجلنسي يف ظل النظام الصحي املوحد
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، قواعـد   ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١٩، املؤرخ   ٤٥٧ رقم   SAS/MSوحيدد التوجيه     -٣٠٧
استحقاق وحدات الرعاية الصحية املتخصصة يف عملية التحول اجلنسي واملبادئ التوجيهيـة            

  . هذه العمليةللرعاية الصحية املتخصصة يف

  الرعاية الصحية الشاملة للسحاقيات والنساء املزدوجات امليل اجلنسي  -٦  
أنشئت اللجنة التقنية للمثليني والسحاقيات واملزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية            -٣٠٨

 على أساس أن هناك حاجة إىل تطبيق سياسـات شـاملة للرعايـة              ٢٠٠٤اجلنسية يف عام    
 السكانية ولضمان مشاركة الوزارة يف وضع وتنفيذ استراتيجيات متعددة          الصحية هلذه الفئة  

الربازيل بـدون   "القطاعات من خالل خمتلف اجملاالت احلكومية السابق حتديدها يف برنامج           
  .وميكن إبراز األنشطة التالية اليت متخض عنها إنشاء هذه اللجنة التقنية". رهاب املثليني

، Chegou a hora de cuidar da saúde ( تعـتين بـصحتك  حان الوقت لكيالكتيب   -٣٠٩
 الربنامج الـوطين لاللتـهاب      يف شراكة مع   التقين لصحة املرأة     النطاق، من إعداد    )٢٠٠٧

اإليـدز  /الكبدي الفريوسي والربنامج الوطين لألمراض اليت تنقل عن طريق االتصال اجلنسي          
ياة اجلنسية واحلمل وانقطـاع الطمـث     التابعْين لوزارة الصحة، وهو يوفر املعلومات عن احل       

والغذاء واألدوية والقانون والعنف، إىل جانب مواضيع أخرى مرتبطة بالصحة، وعلى وجـه         
  .التحديد ألجل النساء السحاقيات وذوات امليل اجلنسي املزدوج

أقر اجمللس الوطين للصحة السياسة الوطنية للرعاية الصحية الشاملة للـسكان مـن               -٣١٠
ات واملثليني واملزدوجي امليول اجلنسية واملتشبهني باجلنس اآلخر، بعـد طرحهـا يف          السحاقي

  .، ولكن مل يبدأ سرياهنا بعد)٢٠٠٨(مشاورة عامة 

  الرعاية الصحية الشاملة للمسّنات  -٧  
 السياسة الوطنية للرعاية الصحية للمسنني، اليت مت إقرارها مبوجب          من دواعي وضع    -٣١١

، أن الشيخوخة هي    ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩، املؤرخ   ٢٥٢٨م  التوجيه الوزاري رق  
وكلما ارتفع  . ومخسني يف املائة من السكان املسنني     اً  ومتثل النساء مخس  . قضية جنسانية أيضاً  

  .عمر الشرحية زادت نسبة متثيل املكون النسائي فيها
   ).٢٠٠٨ (دليل الرعاية الصحية يف حالة انقطاع الطمثإعداد أيضاً مت   -٣١٢

  الرعاية الصحية للمراهقني والشباب  -٨  
، وضـعت وزارة    "الصحة والوقاية يف املدارس   "باإلضافة إىل إعداد برامج من قبيل         -٣١٣

الصحة السياسة الوطنية الشاملة للرعاية الصحية للمراهقني، وإطار الصحة اجلنسية واإلجنابية           
 التقنية مؤشرات تسهم يف تسليط الـضوء        للمراهقني والشباب، وأوردت يف املواثيق والوثائق     

على قضية صحة املراهق، وشجعت على إجراء البحوث، وقدمت الدعم للواليات يف تنظيم             
  .الرعاية الصحية هلذا القسم من السكان
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  الرعاية الصحية للمرأة يف املناطق الريفية واحلرجية  -٩  
عمال الزراعيني، بتمويل عملية    قامت وزارة الصحة، باالشتراك مع االحتاد الوطين لل         -٣١٤

، لتعمـيم   "اجلنسانية والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية    "تدريب املثِقفني من األقران بشأن      
األخذ بنهج يراعي االعتبارات اجلنسانية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية والعنصر واألصل العرقي، 

  .ل العمال الريفيني من غري املالكوإمكانيات االختصاص اإلقليمي يف السياسات املتعلقة بتنق
، السياسة الوطنية لصحة سـكان      ٢٠٠٤ووضع الفريق املعين باألرض، املنشأ عام         -٣١٥

وهي هتدف إىل التشجيع على املعاملة املختلفة لألشخاص الذين تتفـاوت           . الريف والغابات 
ان الريـف  أوضاعهم، مما حيد من التفاوتات بينهم لزيادة مستوى التنميـة البـشرية لـسك     

ورغم أن هذه السياسة مل تطبق بعـد، فقـد وافـق عليهـا بالفعـل اجمللـس                  . والغابات
  .للصحة الوطين

  ١٣املادة     
  . من هذا التقرير١١انظر املادة   -٣١٦

  ١٤املادة     
 الشكل الذي يتخذه تنظيم العمل يف اجملتمعات الريفية إىل حد كبري التقـسيم              مياثل  -٣١٧

، تتوىل النساء مسؤولية    اجملالويف هذا   .  يف اجملتمع احلضري والصناعي    اجلنسي للعمل املوجود  
العمل اإلجنايب واملرتيل، بينما يعمل الرجال من أجل إدرار الدخل النقدي، وهو العمل الوحيد         

وتصحب هذه الفروق تقييمات وتصويرات متباينة من شـأهنا         . الذي ُيعترف به كعمل منتج    
على فكرة تقدمي الرجال املساعدة يف املرتل وتقدمي النساء املساعدة          اإلبقاء، على سبيل املثال،     

والتقسيم اجلنسي للعمل حيجب عمل املرأة عن األنظار، ويغفل إسهامها يف إدرار            . يف احلقل 
الدخل املايل لألسرة، ويزيد التمييز يف عمل األسرة، ويركز آليات اإلدارة واختاذ القرار داخل              

  .جة أو جمموعة اإلنتاج اليت يسيطر عليها الرجلالوحدة األسرية املنت
تكوين جمموعة من اإلجراءات املنـسقة للحكومـة االحتاديـة          اً  ومل جير إال مؤخر     -٣١٨

. واحلركات واملنظمات النسائية هبدف تعزيز االستقالل االقتصادي واملساواة للمرأة الريفيـة          
 لسياسات املرأة، ُترك لوزارة التنميـة       ويف هذا السيناريو، وبالنظر إىل أحكام اخلطط الوطنية       

الزراعية أمر إعداد جمموعة من اإلجراءات لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اإلصالح الزراعـي       
وتـضم هـذه    . والزراعة األسرية والتنمية اإلقليمية والتنمية العرقية جملتمعات الكويلومبـو        

اخلطة الوطنيـة   : هي على وجه التحديد   املبادرات جمموعة من برامج وزارة التنمية الزراعية،        
الثانية لإلصالح الزراعي، والربنامج الوطين لتعزيز الزراعة األسرية، والربنامج الوطين للتنمية           
الريفية املستدامة، وبرنامج كويلومبو الربازيل، وهذا الربنامج بتنسيق من األمانـة اخلاصـة             
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تدابري توسيع املشاركة االقتصادية للعامالت ويقصد هبذه ال. لسياسات تعزيز املساواة العنصرية 
الريفيات وتعزيزها بضمان سبل حصوهلن على املوارد اإلنتاجية ومـشاركتهن االجتماعيـة            

  .وتعزيز املواطنة
ولتوسيع نطاق مشاركة املرأة ورقابتها االجتماعية يف السياسات العامـة، أعـدت              -٣١٩

 برنامج تعزيز املساواة اجلنسانية والعنـصرية       وزارة التنمية الزراعية عدة إجراءات من خالل      
  :والعرقية التابع ألمانة التنمية اإلقليمية

التوسع يف عدد ممثالت املرأة يف اجمللس الوطين للتنمية الريفية املستدامة وزيادة عدد              •
 ؛املنظمات النسائية األعضاء فيه

العرقية داخـل اجمللـس     إنشاء اللجنة الدائمة لتعزيز املساواة اجلنسانية والعنصرية و        •
الوطين للتنمية الريفية لتعميق املناقشات وإجراءات الرقابة االجتماعية على السياسات   

 ؛عن دراسة واقتراح مصادر متويل بديلة لتمكني السياسات العامة يف املنطقة، فضالً

تشجيع املشاركة االجتماعية ملنظمات العامالت الريفيات بتـدريب املستـشارين           •
 انيةاجلنـس األمـور    بـشأن ، مع إدراج وحدة منطية      اجلماعية بالواليات  جهزةواأل

 ؛والتنمية الريفية املستدامة

املوافقة عن طريق اقتراح مقدم من اجملتمع املدين يف الدورة العامة للتنميـة الوطنيـة                •
الريفية املستدامة على املساواة بني عدد الرجال والنساء يف تكوين اهليئات اجلماعية،            

 ؛ار توجيهات متعددة هبدف تعزيز املساواة بني اجلنسنيوإصد

دور املرأة الريفية يف التنمية اإلقليمية، الذي يرمـي إىل إعـداد             صياغة مشروع تعزيز   •
بعض اإلجراءات وإدماجها حلفز مشاركة املرأة الريفية وتوسيع نطاقها وإدماجهـا يف            

، تعكف وزارة التنميـة     ٢٠٠٩ام  ومنذ أوائل ع  . اإلدارة االجتماعية للتنمية اإلقليمية   
مارس /الزراعية يف شراكة مع املنظمة النسائية للخضرة الدائمة ومركز الثامن من آذار           

النسائي على إعداد إجراءات لتعبئة النساء الريفيات وتوعيتهن وتدريبهن مـن أجـل             
 حفزهن على املشاركة وتوسيع نطاق مشاركتهن يف عملية اإلدارة االجتماعية للتنمية          
اإلقليمية، وإطالعهن على السياسات العامة لدعم اإلنتاج واملبيعات واملتعلقة بـضمان           

 من أقاليم املواطنة    ٨٤وجيري تنفيذ هذه اإلجراءات يف      . حقوقهن يف املواطنة واألرض   
ويشمل هذا العمل إجراء عمليات تشخيص      .  واإلقليم االحتادي  ٢٦  لبواليات االحتاد ا  

انية اليت حتظى بتشجيع وزارة التنمية الزراعية، ورسم خريطـة          لتنفيذ السياسات اجلنس  
باجلماعات النسائية املنتجة، وإنشاء أفرقة عاملة نسائية يف التجمع اإلقليمي وعقد عدة            
حلقات دراسية ودورات وحلقات عمل مع املزارعات األسريات، وتوفري املستشارين          

يفية والتفاوتات يف إمكانيات املشاركة     التقنيني لتمكينهن بشأن العالقات اجلنسانية الر     
يف السياسات العامة، والربامج اخلاصة بسياسات حمددة، ومنها الربنامج الوطين لتوثيق           
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العامالت الريفيات، وبرنامج التنظيم اإلنتاجي للمرأة الريفية، والـسياسة االئتمانيـة،           
 تقـدمي املـساعدة     وإتاحة إمكانيات املسامهة املشتركة يف سياسة األراضي، وسياسة       

 . التقنية واإلرشاد الريفي، والتنمية اإلقليمية

وقد وضعت كل من السياسات املتعلقة باملرأة الريفية ضمن إطار عملية للمـشاركة               -٣٢٠
 جلنة لـإلدارة يف الواليـات بـإجراء         ٢٧وتقوم اللجنة الوطنية لإلدارة و    . والرقابة االجتماعية 

من إنشائه  اً   بالربنامج الوطين لتوثيق العامالت الريفيات، بدء      عمليات التخطيط والتقييم اخلاصة   
ويف حالة برنامج املرأة الوطين لتعزيز الزراعة األسرية، مت إنشاء فريق عامل مـشترك              . حىت اآلن 

، على متثيل ملنظمـات اجتماعيـة       ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٣بني الوزارات اشتمل، خالل الفترة من       
ريق العامل يف إعداد سياسة لتمويل املزارع األسرية، على سبيل          ومتثل اهلدف من هذا الف    . خمتلفة

االئتمان، مبا يتواءم مع احتياجات املرأة بشكل خاص، ومن مقوماته إجراء حوار مكثف مـع               
الشبكات االئتمانية القائمة من أجل التوسع يف السعة اإلنتاجية لألنشطة املنظمة الـيت تـديرها        

وأنشئت على غرار ذلك، مبـشاركة      . زيادة قدرة تلك األنشطة   وتضطلع هبا النساء الريفيات و    
من املديرين والوكالء املاليني والعناصر اإلرشادية واملنظمات االجتماعية، فرق عمـل تابعـة             
لربنامج املرأة الوطين لتعزيز الزراعة األسرية من أجل رصد تنفيذ هذه السياسة، وهـي تعقـد                

  .راء التقييم االئتماين اخلاص وتعزيزهاالجتماعات اإلقليمية للتمكني من إج
وتوجد كذلك أمثلة على املشاركة والرقابة االجتماعية يف إدارة برنـامج التنظـيم               -٣٢١

وتشارك الوكاالت احلكومية وممثلو    . ٢٠٠٧اإلنتاجي للنساء الريفيات، الذي أنشئ يف عام        
عن التمثيل النـسائي مـن       املنتجني الريفيني وشبكات احلركات االجتماعية النسائية، فضالً      

حركات اجتماعية متباينة، يف اللجنة الوطنية لإلدارة، اليت تضطلع بدور التخطيط لتنفيذ هذا             
  . الربنامج وتقييم تنفيذه

وجرى تقييم السياسات املوجهة إىل النساء اللوايت مت توطينهن بعد اإلصالح الزراعي       -٣٢٢
هد الوطين للتعمري واإلصالح الزراعي املختصون      يف اجتماعات إقليمية حضرها استشاريو املع     

باجملتمع والبيئة، ونساء منتظمات يف احلركات االجتماعية املناضلة من أجل اإلصالح الزراعي            
، حلقة عمل علـى     ٢٠٠٧سبتمرب  /وعقدت إىل جانب هذه األنشطة، يف أيلول      . يف الربازيل 

  .٢٠١١-٢٠٠٨ء للفترة الصعيد الوطين لتخطيط السياسات الالزمة لتوطني النسا
 يف شراكة مع املنظمة النسائية للخضرة الدائمـة،         اً،وتعد وزارة التنمية الزراعية أيض      -٣٢٣
يرمي إىل إذكاء الوعي وتعزيز التدريب بني النساء الريفيات على السياسات املتعلقـة             اً  برناجم

توثيق العامالت الريفيات، ويعاجل هذا الربنامج مسائل من قبيل برنامج   . باملساواة بني اجلنسني  
واالئتمان، واالشتراك يف احلصول على األراضي، والسياسات اخلاصة باملـساعدة التقنيـة،            

وينطوي هذا العمل على عمليـات تـشخيص لتنفيـذ          . واإلرشاد الريفي والتنمية اإلقليمية   
اسـية  السياسات اجلنسانية اليت تروج هلا وزارة التنمية الزراعية، وعقد عـدة حلقـات در             
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ألغراض اإلنتاج، والعالقـات بـني      اً  ودورات واجتماعات مع منظمات املرأة لتمكينها تقني      
  . العامة يف السياساتاإلسهامإمكانيات اجلنسني يف املناطق الريفية، والتفاوتات يف 

ويف جمال املساعدة التقنية املتخصصة، أدمج البعد اجلنساين حملتويات ومعايري اختيار             -٣٢٤
وذلك من خالل الربنـامج      ع يف الربنامج الوطين للمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي،       املشاري

الوطين القطاعي للمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي، مع أخذ احتياجات العامالت الريفيات           
ومتول احلكومة االحتادية األنشطة اليت تقوم هبا حكومات الواليـات          . هذه املرة بعني االعتبار   

.  اجملتمع املدين يف هذا اجملال بتدريب من الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة األسـرية             ومنظمات
اً وقُدم الدعم للمشاريع اليت تقودها الريفيات مع إبراز الدعوة إىل إقامة مشاريع موجهة حتديد             

لتقدمي املـساعدة  اً  اتفاق٩٠، مت التوقيع على  ٢٠٠٩-٢٠٠٤ويف الفترة   . للعامالت الريفيات 
ومت توحيد الـسياسة    .  مليون ريال برازيلي   ١٦للعامالت الريفيات باستثمار جمموعه      نيةالتق

له ميزانيته اخلاصة املقدرة يف اخلطة      اً  الوطنية للمساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي لتكون برناجم      
، بعد أن أدرج هبا إجراء حمدد لتقـدمي املـساعدة           ٢٠١١-٢٠٠٨املتعددة السنوات للفترة    

  . ة واإلرشاد الزراعي للعامالت الريفياتالتقني
، أنشأت وزارة التنمية الزراعية شبكة قطاع املرأة، املؤلفة من ممثلني           ٢٠٠٨ويف عام     -٣٢٥

ملقدمي خدمة املساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي من القطاعني العام واخلاص، لتعزيز احلـوار             
وتعـرب  . عدة التقنية واإلرشاد الزراعي    مطالب املرأة من املسا    وتأهيلاالجتماعي واملؤسسي   

هذه الشبكة عن أعضائها وتدرهبم وترصد إدماج أهداف إلزامية حمـددة ألجـل املـرأة يف                
مشاريع شبكة الرابطة الربازيلية لكيانات تقدمي املساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي يف الواليات 

دراسـة استقـصائية لتقيـيم      أيضاً   وأجرت وزارة التنمية الزراعية   . ومشاريع اجملتمع املدين  
إجراءات حمددة موجهة للمرأة يف املشاريع اليت تتعاقـد عليهـا الـوزارة يف الفتـرة                 إدراج
أو إجياد األدوات الالزمة لضمان اهتمام برنامج       /، أظهرت أمهية تعزيز و    ٢٠٠٨-٢٠٠٤ بني

اه حنو التوسع يف اإلمـداد      وهناك اجت . تقدمي املساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي باملرأة الريفية      
يلها وتوسيع نطاق املشاركة االجتماعية للمرأة واألوضـاع الـضرورية          هتأوهبذه اخلدمات   

  .حتقق املساواة واالستقالل لكي

  برنامج التنظيم اإلنتاجي للمرأة الريفية    
، أطلقت وزارة التنمية الزراعية برنامج التنظيم اإلنتـاجي للمـرأة         ٢٠٠٨يف عام     -٣٢٦

ريفية لتنفيذ اإلجراءات الشاملة لتعزيز املنظمات اإلنتاجية للنساء الريفيات مـن أجـل             ال
 العامة لدعم اإلنتاج واملبيعات ولتعزيـز اسـتقالهلن         إسهامهن يف السياسات  ضمان سبل   

االقتصادي والتشجيع على تبادل املعلومات واملعارف التقنية والثقافية والتنظيمية واإلدارية          
  :وبذلك حتقق الوزارة ما يلي. وإلثراء مبادئ االقتصاد النسائي والتضامينوالتسويقية، 
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من خالل التنسيق مع احلركات االجتماعية      . حتديد املنظمات اإلنتاجية للمرأة الريفية     •
واملنظمات اإلنتاجية وشبكات االقتصاد التضامين للمرأة، وباحلوار مع أمانة االقتصاد        

 إلنتـاج   اً، مـشروع  ٩ ٤٠٢ل والتوظيف، مت حتديـد      التضامين التابعة لوزارة العم   
 ؛للنساء الريفيات األغذية وتقدمي اخلدمات وإدرار الدخل،

ويف أسـواق   . تقدمي الدعم للمبيعات والتسويق للمنظمات اإلنتاجية للمـرأة الريفيـة          •
االقتصاد النسائي والتضامين يف واليات برينامبوكو وريو غراندي دو نـوريت وباهيـا،             

 مجاعة  ٢٣٠ عارضة تنتمني إىل     ٤٨٠ أنشطة التسويق والتدريب ما يزيد على        شارك يف 
 ؛املواطنة من أقاليماً  إقليم١٥ بلدية واقعة يف ١٠٠إنتاجية نسائية، ومتثلن أكثر من 

عن طريق النداءات العامة اليت وجهـت يف        . تقدمي الدعم املايل للجماعات اإلنتاجية     •
برازيلي مـن   ريال   مليون   ١٦,٦مار حوايل   ، مت استث  ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٦الفترة من   

  امرأة منظمة يف مجاعات    ٢٥ ٠٠٠ أفاد هبا عدد يتجاوز      ،مموالًاً   مشروع ٧١خالل  
 ؛إنتاجية

أجريت بعض األنشطة التدريبية اليت اشـتركت       . التدريب يف جمال السياسات العامة     •
قليم االحتادي   والية ومن اإل   ٢٦ امرأة متثلن اجلماعات اإلنتاجية من       ٤٦٠فيها حوايل   

 من أقاليم املواطنة بغية توسيع سبل إسهامهن يف السياسات العامة وإدخـال             ٤٤ومن  
 ؛مبادئ االقتصاد النسائي والتضامين والزراعة البيئية يف ممارساهتن التنظيمية واإلنتاجية

 وتأهيـل للتوقيع على االتفاقات    اً  التدريب على إعداد املشاريع وخطط العمل متهيد       •
 . العامةاإلسهام يف السياساتوتوسيع سبل الطلب 

تعزيز األحباث بشأن السياسات الرامية إىل دعم اإلنتاج واملبيعات، وتقيـيم سـبل              •
احلصول على اخلدمات املقدمة من برنامج املساعدة التقنية واإلرشاد الزراعي، ومن           

 .دماتاملستشارية اجملتمعية البيئية، ومن برنامج شراء األغذية، ونوع هذه اخل

 قدم الـدعم    اً،وللمسامهة يف عملية استقالل العامالت الريفيات وحتريرهن اجتماعي         -٣٢٧
ملشاريع استثمارية هليكلة وحدات اإلنتاج والبيع يف املناطق الريفية اخلاصـة بالنـساء             أيضاً  

أو تشجيع إشراكهن يف    /تعزيز و " للنساء الريفيات اً  النداء املوجه خصيص  "وحاول  . الريفيات
نشطة إدرار الدخل الرامية إىل تنويع احملاصيل والزراعة البيئية يف املزارع األسرية واإلصالح              أ

 ١ومتت املوافقة على مثانية مشاريع من مناطق البلد املختلفة، تتلقى مبالغ جمموعها             . الزراعي
  .مليون ريال برازيلي

لى املستويني احمللـي    اجتماعات وحلقات دراسية ع   أيضاً  ونظمت احلكومة االحتادية      -٣٢٨
والوطين لتشجيع مشاركة املنظمات اإلنتاجية للعامالت الريفيات يف األسواق الوطنية ملـزارع            

وإلظهـار  . األسرة واإلصالح الزراعي، إىل جانب توفري كل الدعم املايل لضمان حـضورهن           
  .العارضاتاملشاركة النسائية، أِعدت قائمة باملنتجات واملنظمات وجرى تصميم حيز ألكشاك 
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وكانت الزيادة ملحوظة يف مشاركة املنظمات اليت تقودها املرأة يف السوق الـوطين               -٣٢٩
 الـسوق األول  يف املائـة يف  ١,٤الرابع ملزارع األسرة واإلصالح الزراعـي، مـن جمـرد          

وقد نتجت هذه الزيادة    . ٢٠٠٨، يف عام    السوق األخري  يف املائة يف     ٢٢,٩ إىل   ٢٠٠٤ عام
ستراتيجية تعزيز مشاركة املرأة، اليت وردت صـراحة يف املبـادئ التوجيهيـة             بالطبع من ا  

الواليات  ، وتوصي فيها منسقي   ٢٠٠٧للعارضني، اليت أعدهتا وزارة التنمية الزراعية يف عام         
.  يف املائة على األقل من املؤسسات اليت متلكهـا وتنـسقها املـرأة             ٣٠بتعبئة وإدراج نسبة    

لي احلركات االجتماعية وشبكات املنـتجني الـريفيني ملناقـشة          عقدت لقاءات مع ممث    كما
مشاركتهم يف السوق الوطين الرابع لزراعة األسرة واإلصالح الزراعي واحللقـة الدراسـية             

، حيث نوقـشت    ٢٠٠٧ديسمرب  /يف كانون األول   الوطنية لسياسات املبيعات الريفية للنساء    
كومة االحتادية واعُتمدت توصيات ملـشاركة      مجيع سياسات املبيعات الريفية اليت أعدهتا احل      

، الذي نظم يف ريو دي جـانريو،        ٢٠٠٨ويف سوق العام    . املرأة والرجل على قدم املساواة    
  . مجاعة١٧٧كان متثيل مؤسسات املرأة عن طريق 

  سبل احلصول على االئتمان    
إىل متويل اإلنتـاج    فيما يتعلق حبصول املرأة الريفية على االئتمان، من املهم اإلشارة             -٣٣٠

يف اً   عقـد  ٣٥ ٦٩٧من خالل ائتمانات الربنامج الوطين لتعزيز الزراعة األسرية، الذي وقع           
والربنامج الوطين  .  مليون ريال برازيلي   ٢٤٧,٢٥، تتجاوز قيمتها    ٢٠٠٨-٢٠٠٣الفترة بني   

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤لتعزيز الزراعة األسرية للمرأة، الذي أنشئ يف إطار خطة احلصاد للفتـرة             
من أدوات الوصول وزيادة االستقالل  اً  خط ائتمان خاص باملرأة، وينظر إليه باعتباره جزء        هو

. واالعتراف باحلقوق االقتصادية للمرأة الريفية واملساواة بني الرجل واملرأة يف املزارع األسرية           
ويف نفس االجتاه، جرى تدريب موظفي تشغيل الربنامج على توسيع نطاق مشاركة املـرأة              

االئتمان وتطبيق التغيريات الواردة يف إعالن االستعداد للربنامج، الذي يعّد بشكل إلزامي             يف
  .اآلن للزوجني

 سواء  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ونتيجة هلذه اإلجراءات، طرأت زيادة كبرية يف موسم حصاد            -٣٣١
 أو على املبلغ الذي جرى متويله من ِقبل برنامج تعزيز الزراعـة           ) ٨ ٨٢٢(على عدد العقود    

، وبدأ الشمال الشرقي يتـصدر عـدد        ) مليون ريال برازيلي   ٥٦ما يعادل   (األسرية للمرأة   
اً  عقد ١٠ ٨٥٤، أبرم الربنامج    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف موسم حصاد    . العمليات وحجم املوارد  

ومن اجلدير  .  مليون ريال برازيلي، مما يؤكد اجتاهه إىل الصعود        ٦٣وبلغ حجم املقترض منه     
يادة طرأت على االستثمار من خط واحد إىل ثالثة خطوط اسـتثمار يف             أن ز أيضاً  بالتنويه  

، فوسعت بذلك إمكانية احلصول على االئتمان للمزارعـات         ٢٠٠٩/٢٠١٠موسم حصاد   
التكلفـة أو   (جـيم   /األسريات اللوايت حتصلن على التمويل من خالل الفئتني ألف أو ألف          

  ).االستثمار يف اإلصالح الزراعي
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لك، يف إطار برنامج املزيد من الغذاء، أنشئ ائتمان دعـم املـرأة يف              وإىل جانب ذ    -٣٣٢
ويرمي هذا النوع من القروض إىل تعزيز وتنمية    .  كإحدى طرائق تكوين االئتمان    ٢٠٠٨ عام

األنشطة االقتصادية اليت تضطلع هبا اجلماعات النسائية، القتصاره علـى حـائزات قطـع              
وميكـن اسـتخدام    . نية للجماعات اإلنتاجية النـسائية    واملشاريع النقابية أو التعاو    األراضي

االئتمان لتنظيم األنشطة االقتصادية من قبيل شراء اآلالت واملعدات واملواد اخلـام وتنفيـذ              
أو التحسني النقايب أو اجلماعي أو املشترك لإلنتاج وتكـاليف          /املشاريع اإلنتاجية اجلماعية و   

ومن حق كـل    . ات الكبرية واملتوسطة والصغرية احلجم    املبيع وجتهيز األغذية واقتناء احليوان    
برازيلي، تصرف علـى ثالثـة   ريال   ٢ ٤٠٠حائزة لقطعة أرض احلصول على ائتمان قدره        

  .برازيليريال  ٨٠٠أقساط كل منها 
        


