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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 الربازيل: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
ــل       - ١ ــرت اللجنـــة يف التقريـــر الـــدوري الـــسادس للربازيـ فــــي ) CEDAW/C/BRA/6(نظـ

 CEDAW/C/SR.795 (B)انظـر   (٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ٢٥، املعقـودتني يف  ٧٩٦ و ٧٩٥ تيهاجلـس 
ــئلة يف    ). (B) 796 و ــسائل واألسـ ــضمنة للمـ ــة املتـ ــة اللجنـ ــرد قائمـ ، CEDAW/C/BRA/Q/6وتـ

 .CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1ترد ردود حكومة الربازيل يف  بينما
 

 مقدمـة  
 الـذي  ،لتقـدميها التقريـر الـدوري الـسادس    تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف           - ٢

 وأخـذ يف احلـسبان التعليقـات      ،املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقـارير        اتَّبع  
وتشيد اللجنة بالدولة الطـرف لتقـدميها ردودا خطيـة بـشأن            . اخلتامية السابقة اليت أبدهتا اللجنة    

للعــرض يــق العامــل مــا قبــل انعقــاد الــدورة، وكــذلك قائمــة املــسائل واألســئلة الــيت أثارهــا الفر
تنفيــذ االتفاقيــة يف الــيت طــرأت علــى ستجدات املــالــشفوي الــذي تناولــت فيــه بالتفــصيل آخــر 

 .الربازيل
ه وزيـرة األمانـة     توفدا رفيـع املـستوى، ترأسـ      إلرساهلا  الدولة الطرف   على  اللجنة  وتثين   - ٣

وممثلـي وزارات   املـذكورة   ني آخرين لألمانـة اخلاصـة       ممثلوضم  اخلاصة للسياسات املعنية باملرأة     
وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار    . التنمية الزراعية، والعالقات اخلارجية، والصحة، والعدل  

 .البّناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
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وترحب اللجنـة بـاعتراف الدولـة الطـرف باملـسامهة النـشطة حلركـة املـرأة يف الربازيـل                     - ٤
ــة يف اجلهــود    وب ــة تعاوهنــا مــع املنظمــات غــري احلكومي ــة احلثيث ــق املــساواة  يف ســبيل املبذول حتقي
 .اجلنسني بني

 اجلوانب اإلجيابية  
متواصـلني علـى املـستوى     تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف ملـا تبديـه مـن إرادة والتـزام                   - ٥

فيمـــا مت تنفيـــذه مـــن  القـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة، علـــى حنـــو مـــا يتـــبني الـــسياسي إزاء 
تعـىن  إقامـة آليـات المركزيـة    يف اإلصالحات القانونية والسياسات واخلطـط والـربامج اهلامـة، و       

 .ملساواة بني اجلنسنيبا
 تـشريعاهتا  مواءمـة يف سـبيل    بـاطراد   وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للجهـود الـيت تبـذهلا            - ٦

 ١١٣٤٠ستور واالتفاقيـة، وال سـيما القـانون        يف الد الوارد  مبدأ املساواة بني املرأة والرجل      مع  
 بــشأن العنــف املــرتيل واألســري ضــد ٢٠٠٦أغــسطس / آب٧املــؤرخ ) ايــقــانون ماريــا دا بين(

 / آذار٢٨ املــؤرخ ١١١٠٦  رقــم، والقــانون)٢٠٠٣( وكــذلك القــانون املــدين اجلديــد ،املــرأة
تعلقـة بالعمالـة واألمومـة      لقانون اجلنائي، وغـري ذلـك مـن التـشريعات امل          ل املعدِّل   ٢٠٠٥مارس  

يف الواليـات  العديد من املبادرات التشريعية املتخذة على مستوى        فضال عن   واملسائل الصحية،   
 .االتاجمل خمتلف

االت اجملـ وترحب اللجنة بالـسياسات واخلطـط والـربامج املتعـددة واملتنوعـة املنفـذة يف                  - ٧
املوجـه  واالسـتقالل االقتـصادي، والعنـف       حياة املرأة من قبيل القـضاء علـى الفقـر،           من  امسة  احل

ضـد األطفـال واملـراهقني، واالجتـار باألشـخاص، والـصحة       املوجـه  ضد املرأة، والعنف اجلنسي   
 .اإليدز/اجلنسية واإلجنابية، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

ــة إىل تــشجيع إنــشاء آ     - ٨ ــة الطــرف الســتراتيجيتها الرامي ــة علــى الدول ليــات وتــثين اللجن
ــذ سياســات املــساواة بــني اجلنــسني علــى مــستوى كــل مــن        ــاتمؤســسية لرصــد وتنفي  الوالي

 .والبلديات
وتنــوه اللجنــة بالدولــة الطــرف علــى اخنراطهــا يف عمليــات تــشاركية كاملــة لتحديــد      - ٩

املــؤمتر ومــن ذلــك مــثال عقــد  أولوياهتــا ووضــع مقترحــات لــسياسات املــساواة بــني اجلنــسني،   
املرأة املقـرر عقـده     املعين ب  واملؤمتر الوطين الثاين     ٢٠٠٤يوليه  /املرأة يف متوز  عين ب املالوطين األول   

 .٢٠٠٧أغسطس /يف آب
 

 والتوصيات الداعية لالنشغال االت الرئيسية اجمل  
تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو                فيما   - ١٠

يف هـذه التعليقـات     حتديـدا   ى أن الشواغل والتوصيات املبينـة       هنا تر بيد أ ومستمر،  منهجي  
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 األولوية من اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر          سبيلاخلتامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على       
، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تركــز علــى تلــك اجملــاالت يف  وعليــه. الــدوري القــادم

عمـا اختذتـه مـن إجـراءات        ا الدوري القادم    تفيد يف تقريره   وأن   ،اــذ أنشطته ــرض تنفي ــمع
هذه التعليقات اخلتاميـة  تقدم هتيب بالدولة الطرف أن كما و. عمليةنتائج  أحرزته من   ما  و

وإىل سـائر اهلياكـل احلكوميـة جبميـع مـستوياهتا،         وإىل  باملوضوع،  املعنية  مجيع الوزارات   إىل  
 .تنفيذها تنفيذا تامامبا يكفل الربملان 

القــانون وواقــع احلــال نــصوص ن ــــوة بيــــق إزاء اســتمرار الفجــــة القلــــر اللجناوــويــس - ١١
مـن  استـضعافا  فئـات اجملتمـع     أشـد   الرجل، وال سيما يف أوسـاط       واملرأة   فيما خيص املساواة بني   

 والفئات املهمـشة األخـرى،      ، ونساء الشعوب األصلية   أفريقيمن أصل   املنحدرات  قبيل النساء   
 .اتساعا بفعل التفاوتات اإلقليمية واالقتصادية واالجتماعيةوتزداد هذه الفجوة 

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا يف ســبيل ردم الفجــوة بــني   - ١٢
التنفيــذ حبيــث تكفــل القــانون وواقــع احلــال يف جمــال املــساواة بــني املــرأة والرجــل نــصوص 

وتقيـيم األثـر علـى حنـو منـتظم      االضطالع بالرصد والكامل للقوانني واخلطط والسياسات    
وتوصـي بـأن تكفـل الدولـة الطـرف          . فئات النساء حرمانا  ألشد  وفعال، وال سيما بالنسبة     

توعية مـن يعهـد إلـيهم مبـسؤولية تنفيـذ هـذه القـوانني والـسياسات علـى مجيـع املـستويات                       
 .توعية تامة مبا يقع على عاتقهم من التزامات

الدولـة الطـرف يف تنفيـذ أحكـام         تواجههـا   صعوبات الـيت    ويساور اللجنة القلـق إزاء الـ       - ١٣
يف خـتالف   اليعـزى إىل ا   ممـا   ،  ةمتسقبصورة  االتفاقية على مجيع مستويات اجلمهورية االحتادية       

 .اتالبلديالواليات وسلطات من جانب  اإلرادة وااللتزام السياسيني ةدرج
تزامـات مبوجـب االتفاقيـة     وتالحظ اللجنة أن املسؤولية الكاملـة عـن االمتثـال لالل           - ١٤

الدولــة الطــرف مبــا يف ذلــك فــروع الــسلطات تقــع علــى عــاتق إمنــا علــى مجيــع املــستويات 
وتوصــي بكفالــة .  للدولــة الطــرفيكــل الدســتورياهلبــصرف النظــر عــن الثالثــة مجيعهــا و

 يـتم   مـا توحيد املعايري والنتائج فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء البلد، مبـا يف ذلـك                 
وتوصي أيضا بـأن تكـون مجيـع الـسلطات          . إنشاء آليات فعالة للتنفيذ والتنسيق    عن طريق   

الوالية والبلديـة علـى بّينـة تامـة مـن االلتزامـات             كل من املستوى االحتادي ومستوى      على  
االتفاقيـــة ويف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان علـــى  يف إطـــار لربازيـــل الـــيت تتعهـــد هبـــا االدوليـــة 

 .العموم وجه
ــق إزاء عــدم   و - ١٥ ــة القل ــساور اللجن ــة إىل ي ــة أحكــام اإلحال ــادرااالتفاقي ــضايا إال ن  يف الق

 ات بـشأن ـــ ي املعلومـــ ص فـــ نقن ـــ م عـــ رة، ممـا ين ـــ السنوات األخيفــي ى احملاكم   ــاملعروضة عل 
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ــا . االتفاقيـــة  مبوجـــب االتفاقيـــة نحبقـــوقهالنـــساء معرفـــة حمدوديـــة القلـــق إزاء ها يـــساوركمـ
 .املتصلة هباا االختياري والتشريعات الداخلية وبروتوكوهل

وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تكفــل جعــل االتفاقيــة والتــشريعات الداخليــة    - ١٦
، مبـن فـيهم      العـاملني يف الـسلك القـضائي       املتعلقة هبا جـزءا ال يتجـزأ مـن تثقيـف وتـدريب            

 الـشأن بالنـسبة للمنـاهج       القضاة واحملامون واملدعون العامون واحملامون العـامون، وكـذلك        
الدراسية يف اجلامعات، يف سبيل ترسيخ ثقافة قانونية يف البلد تدعم املساواة بـني اجلنـسني                

وهتيب كذلك بالدولـة الطـرف أن تعـزز وعـي املـرأة حبقوقهـا، مبـا يف ذلـك                    . وعدم التمييز 
إلملام بأجبديات االفئات حرمانا، من خالل برامج يف أوساط أشد املناطق النائية والنساء يف 

.  مـن املطالبـة جبميـع حقوقهـا مبوجـب االتفاقيـة            لمـرأة واملـساعدة القانونيـة متكينـاً ل      القانون  
وتشجع الدولة الطرف على زيادة نشر وتعزيز الوعي باالتفاقية والربوتوكـول االختيـاري    

 . اخلاصة باملرأةاإلنسانلوعي حبقوق اجلمهور العام تعزيزا لبني 
آليــات املــساواة بــني اجلنــسني املنــشأة يف وضــعف جنــة القلــق إزاء هــشاشة ويــساور الل - ١٧

ويـساور اللجنـة    . بعض الواليات والبلديات فيما يتعلق بأداء مهام التنسيق والرصد املنوطـة هبـا            
لـسياسات  لألمانـة اخلاصـة     املتاحـة ل  املـوارد البـشرية واملاليـة       بـني   تناسـب   الالقلق أيضا إزاء عدم     

 .وبني الوالية املكلفة هبا املرأةاملعنية ب
وتوصي اللجنة بأن تعـزز الدولـة الطـرف اآلليـات املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني،                    - ١٨

سواء على املستوى االحتـادي أو علـى مـستوى اآلليـات املنـشأة يف الواليـات والبلـديات،                   
مبا يتيح  لتقنية،  أنشطة بناء القدرات ا   تنفيذ  يكفي من املوارد البشرية واملالية و      مبابتزويدها  

 .باملهام املنوطة هباالفعال هلا االضطالع 
القـضاء  جهـود، وال سـيما يف قطـاع التعلـيم، مـن أجـل       ا ُيبذل مـن  مباللجنة  تقر  وفيما   - ١٩

اخلرافــات والقوالــب النمطيــة الــسلبية إزاء أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة   علــى 
زيـد  ومـن مث احلاجـة إىل امل      اء انتـشار هـذه القوالـب النمطيـة           إز ينتاهباواجملتمع ككل، فإن القلق     

 .من التغيري الثقايف
بتغــيري  التعجيــلوهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تنفــذ تــدابري شــاملة يف ســبيل    - ٢٠

رك املرأة يف َشفتحاصر على نطاق واسع اليت ما زالت حتظى بالقبول املواقف واملمارسات   
تلك تتضمن وينبغي أن . اجلنسنياللصيقة بكال األدوار النمطية  فضال عنتابعة، األدوار ال

، والبـنني البنـات   إىل  التدابري محـالت التوعيـة والتثقيـف العـام املوجهـة للنـساء والرجـال، و               
ــاء واألمه ـــواآلب ـــات، واملدرسيـ ـــن واملوظفيـ ـــا لاللتـ، وفقــالعمــومينين ـ وص ــزامات املنــصـ

الدولـة  تـضاعف   وتوصي اللجنة أيـضا بـأن       . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢عليها يف املادتني    
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 علــى مناقــشة وتعزيــز الــصور غــري  اإلعــالم لالطــرف جهودهــا الراميــة إىل تــشجيع وســائ 
  .قيمة املساواة بني اجلنسنيمع دعم النمطية والصور اإلجيابية للمرأة، 

فيمـا يتعلـق    اجلديـد   ملهـم   االقانون  بّسن   وبينما تثين اللجنة على الدولة الطرف لقيامها         - ٢١
أغـــسطس / آب٧املـــؤرخ ) ايـــقـــانون ماريـــا دا بين (١١٣٤٠بتـــشريعات العنـــف املـــرتيل رقـــم 

أوصت به اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، وغـري ذلـك مـن التـدابري                   على حنو ما    ،  ٢٠٠٦
القلـق يـساورها    فمـا زال    ضد املرأة،   املوجه  املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف        

اإلبـالغ عـن وقوعـه علـى        صور  ع وق ــات بشكل واس  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــار العن ــإزاء انتش 
 القلـق ألن اجملتمـع يف عمومـه مل يعتـرف بعـد بـأن العنـف ضـد النـساء                      هايـساور كما  . ما يبدو 

 .اإلنسانوالفتيات ميثل انتهاكاً حلقوق 
صــلة إعطــاء األولويــة للقــضاء علــى مجيــع وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى موا - ٢٢

التعجيـل باختـاذ تـدابري فعالـة مـن          مع  زيل،  ـالعنف املن يف ذلك   أشكال العنف ضد املرأة، مبا      
بإنـشاء حمـاكم خاصـة      ومـن ذلـك مـثال التعجيـل         ،   تنفيذا كامال  لتشريع اجلديد اأجل تنفيذ   

 واإلشــراك الكامــل جلميــع ضــد املــرأة يف مجيــع أحنــاء الــبالد، املوجــه زيل ـالعنف املنــتعــىن بــ
والعــاملون يف اجلهــات الفاعلــة ذات الــصلة باملوضــوع، مبــا فيهــا املنظمــات غــري احلكوميــة 

وتوصي . وغريهم من املهنيني العاملني يف جمال التصدي للعنف ضد املرأةالسلك القضائي 
 ماريا  قانون (١١٣٤٠القانون  لألثر الناجم عن    اللجنة كذلك بالرصد والتقييم املنهجيني      

العنـف وعالقـة    نوعيـة   من خالل مجع البيانات املصنفة حسب       ما يتم   ، مبا يف ذلك     )ايدا بين 
زيد من محـالت توعيـة الـرأي العـام بعـدم مقبوليـة              املوتوصي أيضا بتنظيم    . اجلاين بالضحية 

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . العنف ضد املرأة بوصفه انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان         
ـــالكاملادة ــــاالستف ـــ للجن١٩ة ـــــة العامـــــن التوصيــــة مـ ات الــواردة يف ــــن املعلومــــة ومــ
 Add.1 و   A/61/122(ة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة         ــام املتعمق ــن الع ــة األمي ــدراس

 ).Add.1/Corr.1و 
شر، علـى   ومع تسليم اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف مـن تـدابري ملكافحـة االجتـار بالبـ                 - ٢٣

الصعيدين الداخلي والدويل، مبا يف ذلك انضمامها إىل بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                  
باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                

 ٥٩٤٨عرب الوطنية، واعتماد سياسة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص مبوجـب املرسـوم رقـم        
وقـصور  ، فـإن القلـق يـساورها إزاء نطـاق الظـاهرة             ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٧ؤرخ  ــامل

 .املتخصصة يف التعامل مع الضحاياواملهارات الرعاية اليت تكفل عدد ونوعية خدمات الدعم 
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كافحـــة االجتـــار مب ها اخلاصـــةوتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل تطبيـــق تـــدابري  - ٢٤
ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص   إىل  فعــال، وعلــى حنــو باألشــخاص   تنفيــذ سياســتها الوطني
أن على األشخاص دومنا إبطاء، بوضع خطة وطنية بشأن االجتار إجناز إىل ، وبصورة كاملة
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          .  والعمـر  العرقبـ اجلنس و تتعلق بنوع   تشمل أبعاد   

كفل إنزال عقوبات كافية علـى      مبا ي  األشخاص ب تنظر يف اعتماد تشريعات ملكافحة االجتار     
بـرامج  ذلـك   يـشمل   واجلناة وتقدم للـضحايا محايـة ودعمـا قـائمني علـى حقـوق اإلنـسان،                 

وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تتخذ تـدابري          . الطويلاألجل  يف  إعادة اإلدماج   
 .خاصباألشاملتاجرين النساء والفتيات أمام استضعاف هتدف إىل احلد من 

 املـؤرخ   ٩٥٠٤القـانون رقـم     ما ثبت مــن عــــدم كفـاءة        ق إزاء   ــة القل ــاور اللجن ــويس - ٢٥
 ، أصـال  كان له أثـر    إن   ،لحصص، وحمدودية أثره  ل ا الذي حيدد نظام   ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٣٠

ة وتظل اللجنة قلقـة أيـضا إزاء اسـتمرار نقـص متثيـل املـرأ              . يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     
ــسياسي وأشــكاله، مبــا      اهليئــات يف ذلــك إىل حــد كــبري علــى مجيــع مــستويات صــنع القــرار ال

 .الدبلوماسييف السلك ، والقضاءمستويات عند أعلى املنتخبة، و
ــدابري قانونيــة مطــردة وغريهــا مــن      - ٢٦ ــة الطــرف علــى اختــاذ ت وتــشجع اللجنــة الدول

التــدابري لزيــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات الــيت تــشغل وظائفهــا باالنتخــاب والتعــيني ويف          
وتوصـي كـذلك الدولـة الطـرف        . املستويات العليا جلهاز القضاء ويف السلك الدبلوماسي      

ا من التدابري، مبا فيهـا تعـديل أو اسـتبدال القـوانني غـري      بطرح تدابري قانونية مناسبة وغريه  
 من املادة الرابعة من االتفاقية والتوصية ١الفعالة واعتماد تدابري مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 

 للجنة من أجل زيادة عدد النساء يف املواقع السياسية واملناصـب العامـة ضـمن                ٢٥العامة  
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف        .  للجنـة  ٢٣لعامـة   إطار زمين ملموس متشيا مع التوصية ا      

بتنظيم محالت توعية للرجال والنساء بـشأن أمهيـة املـشاركة الكاملـة واملتكافئـة للمـرأة يف        
احلياة السياسية والعامة ويف عمليات صـنع القـرار، كعنـصر ضـروري مـن عناصـر اجملتمـع                   

  .ركةالدميقراطي، وخللق ظروف متكينية ومشجعة وداعمة هلذه املشا
 مـن االتفاقيـة،     ١١وإذ تسلّم اللجنة بالتطورات اإلجيابية اليت طرأت علـى تنفيـذ املـادة               - ٢٧

مبا يف ذلك الربنامج احملّبذ لإلنـصاف يف جمـال الـشؤون اجلنـسانية وبرنـامج تـشجيع االسـتقالل                    
لــق الــذايت االقتــصادي للمــرأة يف عــامل العمــل وبرنــامج مكافحــة الفقــر، فمــا زال يــساورها الق 

ــة، حــسبما يتــبني مــن اهلــّوة الفاصــلة الــيت        ــز الــذي تواجهــه املــرأة يف جمــال العمال بــشأن التميي
برحت قائمة يف األجور بل تزداد اتساعا مع ارتفاع مـستوى تعلـيم املـرأة إضـافة إىل العـزل                     ما

، واللجنة قلقة كذلك بشأن حالـة عـامالت املنـازل       . يف اجملال املهين وقلة فرص التقدم الوظيفي      
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وال سيما النساء املنحدرات من األصول األفريقية، والـاليت ُيـستبعدن عمومـا مـن احلمايـة الـيت                   
يــــسبغها قــــانون العمــــل ويتعرضــــن لالســــتغالل مــــن جانــــب مــــستخدميهن، مبــــا يف ذلــــك  

 . اجلنسي األذى
ــل         - ٢٨ ــة للتعجي ــدابري ملموس ــاد سياســات وت ــة الطــرف باعتم ــة الدول وتوصــي اللجن

يز يف األجور ضد املرأة والعمل من أجل كفالـة الفـرص املتكافئـة حبكـم     بالقضاء على التمي 
وتوصي أيـضا باعتمـاد وتفعيـل املزيـد مـن      . األمر الواقع بني املرأة والرجل يف سوق العمل    

التــدابري الــيت تتــيح التوفيــق بــني املــسؤوليات األســرية واملهنيــة، مبــا يف ذلــك تــوفري رعايــة    
شجيع املشاركة املتكافئة يف املهام املرتلية واألسرية بني املرأة         األطفال امليسورة التكلفة، وت   

وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تكفــل محايــة عــامالت املنــازل علــى النحــو    . والرجــل
 ١١٣٢٤وتوصي برصد وتقيـيم القـانون رقـم         . الواجب من التمييز واالستغالل واإليذاء    

طاعا ضريبيا لنسبة مئوية من اإلسهام يف الذي يتيح ملستخدم العامل املرتيل استق) ٢٠٠٦(
الضمان االجتماعي، وذلك بغية حتديد ما إذا كان هذا احلـافز قـد أسـهم إىل حـد كـبري يف              

وتشجع الدولة الطـرف علـى العمـل، دون تـأخري، العتمـاد مـشروع          . تنظيم العمل املرتيل  
ــة مــع إدراج عمــال    ٧٣٦٣/٢٠٠٦القــانون رقــم  ــة املرتلي ــنظم العمال ــازل يف  الــذي ي املن

  .صندوق ضمان مدة اخلدمة
وإذ تنّوه اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيـز صـحة املـرأة مبـا يف ذلـك                    - ٢٩

ــة        ــسية واإلجنابي ــة للحقــوق اجلن ــسياسة الوطني ــة، ومــن ذلــك مــثال ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ال
ســية واخلطــة املتكاملــة ملكافحــة ، وامليثــاق الــوطين لتخفــيض الوفيــات النفا)٢٠٠٦مــايو /أيــار(

اإليدز وغريه من األمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال              /تأنيث فريوس نقص املناعة البشرية    
اجلنسي، فإن اللجنة قلقة من أن معـدل الوفيـات النفاسـية ال يـزال مرتفعـا ممـا يـشري إىل سـيادة                        

ات املنخفــضة مــن املعلومــات الظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية احملفوفــة بــاخلطر وإىل املــستوي 
والتعليم، إضافة إىل الديناميات األسرية املرتبطة بالعنف املرتيل، وال سيما تعـذر احلـصول علـى                

ويساورها القلـق كـذلك بـشأن ضـخامة حـاالت محـل             . اخلدمات الصحية ذات النوعية اجليدة    
 اجلزائيـة املفروضـة    املراهقات، بشأن العدد املرتفع حلـاالت اإلجهـاض غـري املـأمون، واألحكـام             

على النساء الاليت جيرين عملية اإلجهاض وصعوبات احلصول علـى الرعايـة ملعاجلـة التعقيـدات       
 . ذلك النامجة عن

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودهـا لتعزيـز حـصول املـرأة علـى                 - ٣٠
 مـن   ١٢ا للمادة   ُسبل الرعاية الصحية، وال سيما خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفق         

وتطلب من الدولة الطـرف أن      .  للجنة بشأن املرأة والصحة    ٢٤االتفاقية والتوصية العامة    
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تقوم بتعزيز التدابري الرامية إىل منع حـاالت احلمـل غـري املرغوبـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                 
زيادة املعرفة والوعي بشأن جمموعة واسعة من وسائل منع احلمل وخدمات تنظيم األسـرة              

وتطلب اللجنة كـذلك مـن الدولـة الطـرف أن تقـوم      . اإلضافة إىل إمكانية احلصول عليها   ب
برصــد وثيــق لتنفيــذ امليثــاق الــوطين لتخفــيض الوفيــات النفاســية علــى مــستوى الواليــات   
والبلديات، مبا يف ذلك من خالل إنشاء جلان معنية هبذه الوفيات، يف املناطق اليت ال توجد 

وتوصــي اللجنــة بــأن تــويل الدولــة الطــرف اهتمامــا علــى مــستوى  . هبــا تلــك اللجــان بعــد
األولوية حلالـة املـراهقني، وأن تـوفر التعلـيم املناسـب يف جمـال املهـارات احلياتيـة مـع إيـالء                       

اإليدز وغريه من   /انتباه خاص ملنع حاالت احلمل والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية          
وتوصـي اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف          . اجلنسياألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال       

بالتعجيل باستعراض تشريعاهتا اليت جتّرم اإلجهاض بغية إلغـاء األحكـام اجلزائيـة املفروضـة               
 ومـع   ٢٤على النساء الـاليت جيـرين عمليـات إجهـاض، وذلـك متـشيا مـع التوصـية العامـة                     

ى تزويـد النـساء     وحتث اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف علـ          . )١(إعالن ومنهاج عمل بيجني   
ــدات النامجــة عــن حــاالت        ــة ملعاجلــة التعقي ــدة النوعي ــسبل احلــصول علــى اخلــدمات اجلي ب

 . اإلجهاض غري املأمون
وإذ تالحظ اللجنة التدابري املتخذة لتحسني حالة املرأة والفتاة باألريـاف، مبـا يف ذلـك                 - ٣١

اء نطـاق عـدم املـساواة والفقـر     إنشاء برنامج للتوثيق الوطين للعامالت الريفيـات، فهـي قلقـة إز        
فيمــا يتعلــق بالريفيــات، وحــسبما تبينــه معــدالت األميــة املرتفعــة نــسبيا يف صــفوفهن واخنفــاض 
ــة         ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــا يف ذلــك ال ــصحية مب ــة ال ــتعهن بالرعاي ــة مت ــدارس وقل التحــاقهن بامل

 ال زلن يفتقـرن إىل      واللجنة قلقة كذلك بشأن نساء األرياف الاليت      . وإمكانية تعرضهن للعنف  
توثيق أوضاعهن مثل حيازة بطاقات اهلوية الشخصية أو أرقام التسجيل الشخـصية، وهـي مـن                
األمور اليت تتطلبها االستفادة من الضمان االجتمـاعي وغـريه مـن الـربامج، مثـل برنـامج منحـة                    

 . األسرة، فضال عن إمكانية احلصول على االئتمان وامتالك األراضي
للجنة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل إدراج منظـور جنـساين ضـمن مجيـع                   وحتث ا  - ٣٢

برامج وسياسات التنمية الريفية وأن تتصدى بوضوح للطابع اهليكلي للفقر الذي تواجهه            
كمــا توصــي الدولــة الطــرف بتعزيــز جهودهــا مــن أجــل تنفيــذ بــرامج تعليميــة   . الريفيــات

امج يف جمـاالت حمـو األميـة الـوظيفي          وصحية شاملة على صعيد البلد كله، مبا يف ذلـك بـر           
وإقامة املشاريع والتدريب يف جمال املهارات والتمويـل املتنـاهي الـصغر، كـسبل للتخفيـف                

__________ 
 منـشورات األمـم املتحـدة،      (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤بـيجني،   : تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة        )١( 

 .، املرفقات األول والثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 
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وتوصـي كـذلك بـأن تواصـل الدولـة الطـرف توسـيع إمكانيـة متتـع املـرأة                    . من حدة الفقـر   
عــامالت بالربنــامج الــوطين لإلصــالح الزراعــي ولــضمان مشــول برنــامج التوثيــق الــوطين لل 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن . الريفيات إىل مجيع النساء يف املناطق الريفية النائية
تكفــل مراعــاة حالــة الريفيــات يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى تعــرض النــساء     

 . للعنف
ــاء بــ        - ٣٣ ــاء احلــوار البن ــروح أثن ــر أو املط ــوارد يف التقري ــسري ال ــة التف ــدر اللجن شأن وإذ تق

وبشأن املعىن املسند إىل كـل منـهما، وإذ تـسلم    “ املساواة”و  “ اإلنصاف”استخدام مصطلح   
خبـصائص اللغــات املختلفــة، فـإن اللجنــة ال تــزال قلقــة إزاء اسـتخدام الدولــة الطــرف مــصطلح    

فيما يتعلق باملرأة والرجل ألنـه يـشمل املفـاهيم الذاتيـة للمقارنـة واملعادلـة ممـا قـد          “ اإلنصاف”
ي إىل رسالة مضللة يف ضوء ما هتدف إليـه االتفاقيـة، أال وهـو التحقيـق العملـي للمـساواة               يفض

 . حبكم القانون وحبكم الواقع للمرأة مع الرجل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تدارس هذه املسألة، بينما تكرر  - ٣٤

ثـل يف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف      رأيها بأن األمر املهم فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيـة يتم         
املوضوعية يف مجيع   / املساواة الفعلية  أوالرمسية  /أعمق معانيها سواء كانت املساواة القانونية     

 . جماالت احلياة
علــى أن اللجنــة تــشعر بــالقلق بــسبب االفتقــار إىل البيانــات الكافيــة بــشأن النــساء           - ٣٥

ــشعوب    ــساء ال ــة ون ــضعفة    املنحــدرات مــن أصــول أفريقي ــات املست  األصــلية وغريهــن مــن الفئ
وتالحـظ اللجنــة أن هـذا االفتقــار إىل   . واملهمـشة، ممـن يعــانني غالبـا مــن أشـكال متييـز متعــددة     

املعلومات واإلحصاءات قد حال بينها وبني رسـم صـورة شـاملة للحالـة الفعليـة هلـؤالء النـساء         
ج والسياسات احلكومية الراميـة إىل القـضاء        يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية ولتأثري الربام       

 . على التمييز ضدهن
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلـنس              - ٣٦

والعرق والعمر، حيثما كان ذلك ممكنا يف مجيع اجملاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة مـع إدراج                  
 حسب نوع اجلنس والعرق والعمر، وحسب       وحتليالت وبيانات إحصائية مناسبة ومصنفة    

املناطق احلضرية والريفية، يف تقريرها املقبل مبا يوفر صورة كاملة عـن تنفيـذ مجيـع أحكـام                  
وكما توصي الدولة الطرف بأن تقوم بتقييم منتظم لآلثار املترتبة عـن تـشريعاهتا              . االتفاقية

يت تتخـذها إىل حتقيـق األهـداف        وسياساهتا وخططها وبراجمها لكفالـة أن تفـضي التـدابري الـ           
ــة يف     ــزة يف جمـــال تنفيـــذ االتفاقيـ ــائج املنجـ ــة بـــشأن النتـ ــإبالغ اللجنـ ــاة، مث تقـــوم بـ املتوخـ

 . املقبل تقريرها
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اإلفادة من تنفيـذها اللتزاماهتـا مبوجـب               - ٣٧
تفاقيـة، وتطلـب مـن الدولـة        االتفاقية، ورمبـا إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني يعـزز أحكـام اال               
  .الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

وتشدد اللجنة كذلك على أن التنفيذ التام والفعـال لالتفاقيـة أمـر الزم مـن أجـل                   - ٣٨
وتطالــب بــإدراج منظــور جنــساين، وباإلشــارة بــصورة  . حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

قية يف مجيع اجلهود الراميـة إىل حتقيـق هـذه األهـداف وتطلـب مـن                 صرحية إىل أحكام االتفا   
 . الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة حلقـوق                - ٣٩
ريـات األساسـية يف مجيـع      يعزز متتـع املـرأة مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان ومـن احل                  )٢(اإلنسان

ولذا تشجع اللجنة حكومة الربازيل على النظر يف التصديق على املعاهـدة            . جوانب احلياة 
اليت مل تنضم إليها بعد، أال وهي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     

 . وأفراد أسرهم
ه التعليقـات اخلتاميـة بغيـة    وتطلب اللجنة التعميم الواسـع النطـاق يف الربازيـل هلـذ            - ٤٠

تعريــف اجلمهــور، مبــن يف ذلــك املــسؤولون احلكوميــون الــسياسيون والربملــانيون والقــضاة 
ــة       ــاخلطوات املتخــذة لكفال ــسان، ب ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن واحملــامون واملنظمــات الن

ة املساواة حبكم القانون وحبكم األمر الواقع للمرأة، فـضال عـن اخلطـوات األخـرى الالزمـ       
وتطالــب اللجنــة الدولــة الطــرف مبواصــلة التعمــيم الواســع النطــاق،       . يف هــذا املــضمار 

ــا       وال ــة وبروتوكوهل ــسان، لالتفاقي ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن ــى املنظمــات الن ســيما عل
االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  

املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”يــة العامــة املعنونــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمع
 ). ، املرفق٢٣/٣-القرار دإ(“ رينعشاجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي وال

وتطالب اللجنة الدولة الطرف بالرد على الشواغل اليت مت اإلعراب عنها يف هذه              - ٤١
 مــن االتفاقيــة الواجــب ١٨ار املــادة التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل يف إطــ

 .٢٠٠٩مارس /تقدميه يف آذار
 

__________ 
ــدويل اخلــ  )٢(  ــة     العهــد ال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي اص ب

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
ة القاســية أو الالإنــسانية التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــ  

 .املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو


