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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
من الدول األطراف مبوجب املادة     النظر يف التقارير املقدمة     

  من االتفاقية ١٨
 التقرير الدوري السادس للربازيل  
 )CEDAW/C/BRA/6              و CEDAW/C/BRA/Q/6 
 )Add.1 و 

بناء على دعوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد الربازيـل              - ١
  . إىل مائدة اللجنة

إن وفـدها يـود أن      قالـت   ): الربازيل (ايريالسيدة فر  - ٢
ــامل       ــساء يف الع ــع الن ــسادس إىل مجي ــدوري ال ــره ال يهــدي تقري
الــاليت يواصــلن النــضال مــن أجــل املــساواة واحلريــة وحقــوق    

يف حتقيق سالم أكرب وانسجام أكـرب       اإلنسان، ومن مث املسامهة     
ــذه األرض   ــم والـــشعوب علـــى هـ ــا . بـــني األمـ ــود يف بياهنـ وتـ

االســتهاليل أن تــسلط الــضوء علــى بعــض اإلجنــازات الرئيــسية 
ــسياسات    ــال الـ ــرية يف جمـ ــسنوات األخـ ــا يف الـ الـــيت مت حتقيقهـ
املتعلقــة بــاملرأة وســوف تقــدم بعــض املعلومــات احملينــة غــري        

  .الواردة يف التقرير
وأضــافت أن الربازيــل مجهوريــة احتاديــة مقــسمة إىل      - ٣
 وســلطتها التــشريعية اخلاصــة  واليــة، ولكــل واليــة برملاهنــا٢٧
، عنــدما تعتمــد احلكومــة االحتاديــة قانونــا، فإنــه      وعليــه. هبــا
االت  يف بعـض احلـ     تضطريلزم بصورة تلقائية الواليات اليت       ال

  كـثري مـن األحيـان       يفسن تشريعاهتا اخلاصة، واليت تكّيف      إىل  
وينبغـي أن   . اخلطط والربامج الوطنية لـتعكس الظـروف احملليـة        

ا بـسبب التحــديات الـيت تنـشأ عـن اعتمــاد     مفهومـ يكـون هـذا   
وتنفيـــذ الـــسياسات العامـــة املتـــصلة بـــاملرأة واملـــساواة بـــني       

 . اجلنسني
ومنذ أن قدمت الربازيل تقريرهـا الـدوري الـسابق يف            - ٤

ا القــانوين تقــدما كــبريا فــضال عــن    تقــدم إطارهــ٢٠٠٣عــام 

 اإلشـارة إىل    جيـدر و. سياساهتا االجتماعية العامة املتعلقة باملرأة    
أن املـــؤمتر الـــوطين األول املعـــين بالـــسياسات املتعلقـــة بـــاملرأة، 

، وضــع جمموعــة مــن املبــادئ    ٢٠٠٤يوليــه /املنعقــد يف متــوز 
حتـرام  التوجيهية واملبـادئ املتـصلة يف مجلـة أمـور باملـساواة، وا            

التنـــوع، واملـــساواة بـــني اجلنـــسني، واســـتقالل املـــرأة الـــذايت، 
شــكّل أساســا للخطــة الوطنيــة بــشأن سياســات املــرأة الــيت   ممــا

 . ٢٠٠٤ديسمرب /بوشر هبا يف كانون األول
وأضــافت أن احلكومــة االحتاديــة ككــل باإلضــافة إىل    - ٥

كل وزارة على حـدة تقـوم كـل أربـع سـنوات بـصياغة خطـة                 
وتؤكــد اخلطــة . تــسترشد هبــا يف عملــها خــالل الفتــرةرباعيــة ل

 الــيت جيـري وضـع اللمــسات   ٢٠١١-٢٠٠٨االحتاديـة للفتـرة   
األخرية عليها يف الوقـت الـراهن، ضـرورة تعزيـز املـساواة بـني               

اخلطــة كــل مــن وتــسعى . اجلنــسني وبــني األعــراق واإلثنيــات 
للـوزارة الـيت    التابعـة    ٢٠١١-٢٠٠٨املتعددة السنوات للفترة    

 إىل  ، يف مجلـة أمـور     ،ترأسها، واألمانة اخلاصة لسياسات املرأة    ت
تعزيز إدراج املنظور اجلنساين يف صـياغة الـسياسات؛ وسـوف           
ــة     تــساهم يف ممارســة املــرأة بــشكل كامــل حلقوقهــا االجتماعي
ــادة مــشاركتها يف جمــاالت صــنع    والــسياسية واالقتــصادية وزي

 .  املرأةالقرارات؛ ومنع مجيع أشكال العنف املوجه ضد
ـــ   - ٦ ــكّل َس ــشريعي، شـ ــال التـ ــا  ”ن ويف اجملـ ــانون ماريـ قـ
 عــن العنــف املــرتيل والعــائلي إجنــازا كــبريا منــذ نــشر “بينــها دا

للربازيـل، ويـنص هـذا القـانون علـى          التقرير الـدوري الـسادس      
إنشاء حماكم استثنائية ملعاجلة قـضايا العنـف العـائلي، وتـشديد            

ــه و   ــى مرتكبيـ ــة علـ ــات املفروضـ ــدابري  العقوبـ ــاذ تـ ــة ماحلاختـ يـ
ويــشكل القــانون فــوزا رئيــسيا يف املعركــة الــيت يــتم . لــضحاياا

 يف املاضـي جرميـة      عتـرب شنها ضد العنـف العـائلي الـذي كـان ي          
وهنـاك مبـادرة تـشريعية هامـة أيـضا تتمثـل            . ثانوية يف الربازيل  

يف إنـــشاء جلنـــة ثالثيـــة، يـــشارك فيهـــا ممثلـــون مـــن احلكومـــة  
جملتمـــع املـــدين، والـــسلطة التـــشريعية،  االحتاديـــة، ومنظمـــات ا

ملناقــشة التغــيريات املمكــن إدخاهلــا علــى التــشريع الربازيلــي       
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يتعلــق باإلجهــاض املتعمــد، علمــا بــأن اهلــدف يتمثــل يف   فيمــا
مـن   العمل على احلد من عدد النساء الربازيليات الاليت يعـانني           

 . ومينت بسببهإلجهاض السريا
الـشؤون اجلنـسانية    برنـامج   ر  يوفّوفيما ميدان التعليم،     - ٧

يف الربنــامج املدرســي التــدريب للمعلمــني يف جمــال     والتنــوع 
واملـساواة  الشؤون اجلنسانية، واجلنس، واملساواة بني اإلثنيات       

.  ملعاجلـة هـذه املـسائل يف الـصفوف         العرقية من أجل إعـدادهم    
ــامج علــى أســاس جتــرييب يف عــام     ــذ الربن ، ٢٠٠٦وقــد مت تنفي

ويف جمـال العمـل، يـسعى برنـامج حتقيـق           . طويرهوجيري اآلن ت  
، إىل تعزيـز    ٢٠٠٦املساواة بني اجلنـسني، املـستحدث يف عـام          

ــاكن العمــل، مــع    ني اتكــافؤ الفــرص بــ  ــساء والرجــال يف أم لن
االهتمــام بــصفة خاصــة بقطــاع األعمــال لكــي يعتمــد تــدابري    

. ملموسة من شأهنا أن تعزز اإلنصاف واملـساواة بـني اجلنـسني         
ــاطق    ومــن أجــ  ــساء يف املن ــسبة للن ــز تكــافؤ الفــرص بالن ل تعزي

الريفيــة، أنــشأت احلكومــة برنــامج التوثيــق الــوطين للعــامالت   
الريفيات، ويرمي الربنامج إىل التأكد مـن أن جلميـع الريفيـات            

وهكذا، حصلت حـوايل  . يف الربازيل الوثائق الثبوتية األساسية 
ا ازدادت  كمـ .  امرأة يف الريف على هـذه الوثـائق        ١٨٩ ٠٠٠

إمكانيــة حــصول املــرأة الريفيــة علــى االئتمانــات زيــادة كــبرية  
 .خالل الفترة قيد االستعراض

 ٢٠٠٧ويف جمـال الـصحة، باشـرت احلكومـة يف عـام       - ٨
 حيـق  هيف مبادرة جديدة لتنظيم األسرة تقوم على مبدأ يفيد بأن       

جلميع الرجال والنساء أن يقرروا بأنفـسهم إذا كـانوا يريـدون            
ــاال ــذين      أطف ــال ال ــدد األطف ــاب، وع ــة اإلجن ــتم عملي ــىت ت ، وم

ــادرة تــوفري وســائل منــع احلمــل بــصورة    . يريــدوهنم وتتــيح املب
. متزايـــدة وبأســـعار خمفـــضة بفـــضل الـــدعم املـــايل احلكـــومي  

وباإلضافة إىل ذلك، ازداد عدد املؤسسات املعتمدة اليت تقـوم          
يـق  بعملية ربط املبايض، مما جيعل منع احلمـل الطـوعي عـن طر        

وتعمــل احلكومــة . اجلراحــة متاحــا علــى نطــاق أوســع للنــساء 
 الـرد   ويعتـرف . أجل وضع حد لتأنيث مرض اإليـدز      أيضا من   

ــرأة     ــد املـ ــه ضـ ــالعنف املوجـ ــدز بـ الربازيلـــي علـــى مـــرض اإليـ
وبالالمـــساواة اجلنـــسانية بوصـــفهما عـــاملني مـــرتبطني بزيـــادة 

ومـة   احلك إجـراءات ساعد  تانتشار املرض بني النساء؛ ومن مث،       
 . ضد اإليدز على استئصال العنف املوجه ضد املرأة

وعلى الرغم من أن قانون ماريا دا بينها كـان سـاري             - ٩
املفعــول ملــدة أقــل مــن ســنة إال أنــه ســاعد بالفعــل علــى تغــيري   

ويوجـد اآلن   . املواقف اجملتمعية جتـاه مـشكلة العنـف اجلنـساين         
ء الــاليت عــدد متزايــد مــن اخلــدمات املتخصــصة املتاحــة للنــسا  

كة مـساعدة   بيعانني من العنف العائلي واجلنسي من خـالل شـ         
املرأة، مبـا يف ذلـك مراكـز املـساعدة وأمـاكن اإليـواء يف مجيـع                 

ومـن بـني أولويـات احلكومـة، يف إطـار اجلهـود             . واليات البلد 
ــة كرامــة     ــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، محاي ــسجينة املبذول  ال

ومـن أجـل حتقيـق    . جيناتنساء الس وضمان حقوق اإلنسان لل   
هذه الغاية، يتم استعراض نظام السجون النـسائية بأكملـه مـن            

 . خالل النظر يف املرافق نفسها وطريقة معاملة السجينات
وتسعى الربازيل أيضا ملعاجلة املـشكلة املعقـدة املتعلقـة           - ١٠

وتركز احلكومة علـى    . باستغالل الفتيات والنساء واالجتار هبن    
ويقــوم فريــق . القــضاء علــى االجتــار وقمعــه : نيجمــالني رئيــسي

عامــل يف الوقــت الــراهن بوضــع خطــة عمــل لتنفيــذ الــسياسة    
 . ٢٠٠٦الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص املعتمدة يف عام 

وختامــــا، قالــــت إن احلكومــــة الربازيليــــة تــــدرك أن  - ١١
الطريــق مــا زال طــويال مــن أجــل حتقيــق املــساواة الكاملــة بــني 

 ولكنها ملتزمة مبواصلة العمـل مـن أجـل حتقيـق هـذا              اجلنسني،
وهبذه الروح، عقدت املؤمتر الـوطين الثـاين لـسياسات          . اهلدف

وســوف يقــوم . ٢٠٠٧أغــسطس /املــرأة املقــرر عقــده يف آب 
 بتقييم أثر اخلطـة الوطنيـة       “املرأة والسلطة ”املؤمتر، وموضوعه   

ــة بزيــ      ــسبل الكفيل ــشة ال ــرأة حــىت اآلن ومناق ــسياسات امل ادة ل
 .مشاركة املرأة يف ميادين السلطة

 ٦ إىل ١املواد 
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أشــار إىل أن اللجنــة، يف تعليقاهتــا : الـسيد فلينتريمــان  - ١٢
اخلتامية على التقارير الدوريـة املوحـدة األول والثـاين والثالـث            

ــع واخلــامس للربازيــل   أوصــت ) CEDAW/C/BRA/1-5(والراب
ة علــى مجيـــع  بإنــشاء آليـــة لرصــد االمتثـــال ألحكــام االتفاقيـــ   

غري أنه مل يتم حـىت اآلن إنـشاء         . املستويات ويف مجيع اجملاالت   
مثل هذه اآللية علـى املـستوى االحتـادي، وتـشري الـردود علـى               
قائمة القضايا واألسئلة إىل أن جمالس الواليات املتعلقة حبقـوق          
املرأة ال تتمتـع بـاملوارد البـشرية واملاليـة الالزمـة للقيـام بعمليـة                

وعليه فإنه يسأل إذا كانـت قـد اختـذت مزيـد            . شطةرصد األن 
من اخلطوات لتنفيذ توصيات اللجنة وهو مهـتم بـصفة خاصـة         

ــة تــستطيع أن تتخــذ   بــ أن يعــرف إذا كانــت احلكومــة االحتادي
إجراء ضد جمـالس الواليـات الـيت مل متتثـل للـسياسات الوطنيـة               

 . املتعلقة بالنهوض باملرأة
ومبـا أن   .  عن دور القـضاء    ومل يذكر التقرير أي شيء     - ١٣

االتفاقية تنطبق بصورة مباشرة يف الربازيل، تـساءل إذا كانـت           
ــصادرة عــن احملــاكم      ــا يف األحكــام ال ــد أشــري إليه أحكامهــا ق

وتريــد اللجنــة أن تعــرف أيــضا . االحتاديــة أو حمــاكم الواليــات
 مــن تقريــر الدولــة ١٤يف صــفحة الــواردة املزيــد عــن اإلشــارة 
ــدل” الطــرف إىل كلمــيت  ــساواة” و “الع ــى  : “امل ــتعني عل وي

الدولة الطرف أن تقدم مزيـدا مـن التوضـيحات عـن تفـسريها              
وأخريا، شدد علـى أن كـثريا مـن النـساء           . هلذين االصطالحني 

ــز املــزدوج    بــصفة خاصــة إىل  أشــاروإذ . يقعــن ضــحايا للتميي
العدد املتزايد للنساء يف السجون، تساءل إذا كانت هنـاك أيـة            

بــرامج مت اعتمادهــا ملعاجلــة االحتياجــات اخلاصــة سياســات أو 
 . للسجينات

أثنت علـى التقـدم الـذي       : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ١٤
فـاإلرادة  . أحرزته الدولة الطـرف منـذ تقـدميها التقريـر الـسابق           

السياسية للحكومة االحتادية من أجل تنفيـذ االتفاقيـة واضـحة           
والـسياسات والـربامج    من اإلصالحات القانونية اليت قامت هبا       

غــري أهنــا تــود أن تعــرف املزيــد عــن جمــالس   . الــيت اســتحدثتها

فكيــف يــتم تزويــدها بــاملوارد : الواليــات املعنيــة حبقــوق املــرأة
وهــل يتلقــى العــاملون فيهــا تــدريبا متخصــصا بــشأن القــضايا   
اجلنسانية، وما هي التدابري املتخذة للتأكـد مـن أهنـم يتعـاونون             

 صلحة ذوي الصلة؟ مع مجيع أصحاب امل
وأضــــافت أهنــــا علمــــت أن عــــددا مــــن حكومــــات  - ١٥

الواليات رفضت تنفيـذ التـدابري الراميـة إىل احلـد مـن الوفيـات          
تــرى أن هــذه التــدابري تــشكل ال  ألهنــا املواليــدبــني األمهــات و

ويــتعني علــى الدولــة الطــرف أن تــشري إذا .  بالنــسبة هلــاأولويــة
يــة حبقــوق املــرأة، بوصــفها كــان يــسمح جملــالس الواليــات املعن

مركزيــة، باختيــار تنفيــذ أو عــدم تنفيــذ الــسياسات   هيئــات ال
. والربامج االحتادية املتعلقة بالنهوض باملرأة على الصعيد احمللي       

ويف هـــذا الـــصدد، تـــساءلت إذا كانـــت هنـــاك أيـــة آليـــات مت 
هـذه الـسياسات والـربامج      ه يـتم تنفيـذ      إنشاؤها للتأكـد مـن أنـ      

ــالكــثرية  ــة   ة بطريق ــات التنفيذي ــسقة وإذا كانــت اهليئ علــى (مت
 . تعمل معا لتقييم فعاليتها) الصعيدين الوطين واحمللي

ــد    - ١٦ ــشف بعــ ــة مل تستكــ ــة الربازيليــ ورأت أن احلكومــ
بــشكل كامــل مفهــوم التــدابري االســتثنائية املؤقتــة، وعليــه فإهنــا 
ــادرات ذات       ــن املب ــات إضــافية ع ــى معلوم ــود أن حتــصل عل ت

د اللجنــة بــصفة خاصــة أن تعــرف الــسبب الــذي وتريــ. الــصلة
مــن أجلــه مل تــستحدث احلكومــة نظــام احلــصص يف اجملــاالت  

 متثـيال ناقـصا بـشكل كـبري         تزالـت النـساء فيهـا ممـثال        اليت مـا  
 .  والقضاءالسلك الدبلوماسيمثل 
طلبــت مزيــدا مــن التوضــيحات عــن  : الــسيدة ســايغا - ١٧

وسـألت  . وق املـرأة دور وعضوية جمـالس الواليـات املعنيـة حبقـ       
ــذ       ــصفة مباشــرة عــن تنفي ــسؤولة ب ــذه اجملــالس م إذا كانــت ه

ــة علــ  ــة بــني     االتفاقي ــة العالق ــا هــي طبيع ــي، وم ــصعيد احملل ى ال
 . األمانة اخلاصة لسياسات املرأةاجملالس و

أشارت، متحدثة بصفتها عضوا يف اللجنـة،       : الرئيسة - ١٨
يـر الدولـة الطـرف      إىل أن اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية على تقر       
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السابق، أوصت باستحداث تدابري لتوعيـة العـاملني يف القـضاء     
وعليه فإهنـا تـود أن تعـرف        . وسلطات إنفاذ القوانني باالتفاقية   

. إذا كانــت قــد اختــذت خطــوات حمــددة ملتابعــة هــذه التوصــية 
وأيدت مـا أعـرب عنـه الـسيد فلينتريمـان مـن قلـق حـول عـدم           

اقيــة علــى مجيــع املــستويات ويف وجــود آليــة لرصــد تنفيــذ االتف
ــة       ــة اخلاصـ ــدى األمانـ ــان لـ ــألت إذا كـ ــاالت، وسـ ــع اجملـ مجيـ

 . لسياسات املرأة دور خاص تلعبه يف هذا الصدد
قالـت إن األمانـة اخلاصـة       ): الربازيل (السيدة فرايري  - ١٩

لــسياسات املــرأة إدارة حكوميــة احتاديــة مــسؤولة عــن تعريــف  
غــري أنــه يــتم تنفيــذ . املرأةالــسياسات االســتراتيجية للنــهوض بــ

ومبوجــب . هــذه الــسياسات علــى صــعيد الواليــات والبلــديات
النظام االحتادي، فـإن الـسلطات اإلداريـة ال مركزيـة، وتتمتـع             
ــة قــضائية حــصرية يف      كــل طبقــة مــن طبقــات احلكومــة بوالي

ــاالت الـــيت هـــي مـــن اختـــصاصها   ــستطيع . اجملـ ــذا، ال تـ وهكـ
 الواليــات علــى تنفيــذ   احلكومــة االحتاديــة إرغــام حكومــات   

وبـدال مـن ذلـك،      . السياسات والربامج احملددة للنهوض باملرأة    
ــة وكــل ســلطة   مواثيــق تــربم اتفاقــات أو  ــة مــع كــل والي والي

وحىت هذا التـاريخ، مت إبـرام       .  هلا بلدية، وتوفر بعض األموال   و
تقـم   وإذا مل .  حكومة مـن حكومـات الواليـات       ٢٤عقود مع   

تـستطيع منظمـات اجملتمــع   فزاماهتـا،  هـذه احلكومـات بتنفيـذ الت   
 . املدين أن تتدخل

وأضافت أن احلكومة االحتاديـة وضـعت خطـة وطنيـة            - ٢٠
  هبــا  إجــراء جيــب أن تــضطلع١٩٩لــسياسات املــرأة، حــددت 

وقد مت إنـشاء جلنـة وطنيـة،        .  وزارة وثالث أمانات خاصة    ١١
ــصلة      ــات ذات ال ــوزارات واألمان ــة مــن مــسؤولني مــن ال مؤلف

آليــة تنــسيق هنــاك وباإلضــافة إىل ذلــك، . فيــذ اخلطــةلرصــد تن
علــى شــبكة اإلنترنــت، متاحــة للجمهــور علــى موقــع األمانــة   

لألطــراف املعنيــة باحلــصول علــى املعلومــات  تــسمح اخلاصــة، 
ومـــن خـــالل تنفيـــذ تنظـــيم  . املتعلقـــة باألنـــشطة ذات الـــصلة 

توعيــة يف املــؤمترات الوطنيــة لــسياسات املــرأة، تأمــل احلكومــة  
 . باخلطةاليات والبلديات الو
قالت ردا على القلـق الـذي      ): الربازيل (السيدة فيوال  - ٢١

أعربت عنه الـسيدة تافـاريس دا سـيلفا، إن الـرئيس لـوال وقّـع                
 على ميثاق وطـين لتخفـيض الوفيـات النفاسـية           ٢٠٠٤يف عام   

ومت تنفيـذ سياسـات ذات صـلة علـى أسـاس            . ووفيات املواليـد  
 يـــشمل وزارة الـــصحة، والـــسلطات  االتفـــاق الثالثـــي الـــذي 
 . احمللية، واجملتمع املدين

قالـت إن األمانـة اخلاصـة       ): الربازيل (السيدة فرايري  - ٢٢
لــسياسات املــرأة مــسؤولة عــن تنــسيق أنــشطة رصــد تنفيــذ        

ومـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـة، وضـعت            . االتفاقية يف الربازيـل   
 تقيـيم   عددا من آليات الرصـد ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك نظـام              

وســيبدأ . أثــر اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة 
، وســوف ٢٠٠٧أغــسطس /العمــل هبــذا النظــام يف شــهر آب 

كمـا أن اجمللـس الـوطين حلقـوق املـرأة           . يتم متويلـه ملـدة سـنتني      
 . به لديه ميزانية خاصةمل تكن مرتبط باألمانة اخلاصة وإن 

ــسيد     - ٢٣ ــذي طرحــه ال ــسؤال ال ــى ال ــان، وردا عل فلينتريم
ت توعيــة للعــاملني يف  قالــت إنــه مــن الــصعب القيــام حبمــال     

غــري أنــه .  مؤســسة مغلقــة للغايــة القــضاء ألن القــضاء مــا زال 
فهناك امرأة تتـرأس احملكمـة      : حدثت بعض التطورات اإلجيابية   

العليـــا االحتاديـــة، ومـــن خـــالل جلنـــة العدالـــة، مت الـــشروع يف 
وفيمـا يتعلـق    . انون احمللـي  مناقشة دور ووضـع االتفاقيـة يف القـ        

، مت اســتخدام “املــساواة”  و“العــدل”بــالفرق بــني كلمــيت   
األوىل يف املــــؤمتر الــــوطين األول لــــسياسات املــــرأة لتوضــــيح 

غـري  . احلاالت اليت يتمتع فيها الرجال والنساء حبقوق متساوية       
 اهلدف النـهائي جلميـع الـسياسات        ه جيب يف رأيها أن يكون     أن

حتقيـق املـساواة الفعليـة      هو   إىل النهوض باملرأة     والربامج الرامية 
وأخــريا، فيمــا يتعلــق مبــسألة التمييــز املــزدوج،   . بــني اجلنــسني

وبنـاء  . اعترفت بـأن مجيـع النـساء الربازيليـات غـري متـساويات        



CEDAW/C/SR.795 (B)
 

6 07-43724 
 

عليه، فإن اخلطـة الوطنيـة لـسياسات املـرأة تـشمل سلـسلة مـن                
 الفئــات التــدابري الراميــة بــصفة حمــددة إىل حتــسني حالــة بعــض  

الــسكانية مــن النــساء مثــل النــساء مــن أصــل أفريقــي والنــساء   
 . السجينات

أثنت على اعتمـاد احلكومـة      :  أبياه -السيدة كوكري    - ٢٤
 ضــد العنــف العــائلي، املعــروف باســم قــانون ماريــا دا  اتــشريع

حايا ومعاقبـة مـرتكيب    علـى محايـة الـض   لتأكيـده بينها، ال سيما  
ــف غــري أنــه مــن األمهيــة مبكــان جعــل املــستفيدين منــه        . العن

فالتوعية ضرورية، باإلضافة إىل املوارد الالزمـة       : االطالع عليه 
وسألت إذا كانت هناك خمصـصات معينـة يف امليزانيـة           . لتنفيذه

هــذا الغــرض، وإذا كانــت تحقيــق ملكاتــب املــدافعني العــامني ل
هـــؤالء الـــاليت ينـــتمني إىل اجملموعـــات    الـــضحايا، ال ســـيما  

وباإلضـــافة إىل . املستـــضعفة، يـــستفدن مـــن املعونـــة القانونيـــة
ذلك، مبا أن القانون املعين قـانون احتـادي، ينبغـي معرفـة عـدد                
الواليات الربازيلية اليت اعتمدته، وإذا كان يـتم رصـد القـانون            

وأخــريا طلبــت معلومــات عــن التــدابري  . علــى الــصعيد الــوطين
ــاعي،   ا ــة مـــسألة اإلقـــصاء واإلجحـــاف االجتمـ ملتخـــذة ملعاجلـ

، CEDAW/C/BRA/6(املشار إليهما يف تقريـر الدولـة الطـرف          
علما بأهنما من بني العوامل اليت جتعـل األطفـال          ) ٣١الصفحة  

 . والشباب بصفة خاصة معرضني لالجتار واالستغالل اجلنسي
نـة،  قالـت، متحدثـة بـصفتها عـضوا يف اللج         : الرئيسة - ٢٥

ــة واملنظمـــات غـــري    ــاط األكادمييـ ــداء إىل األوسـ ــه النـ إن توجيـ
 إال  ، يستحق الثنـاء   احلكومية لرصد تطبيق قانون ماريا دا بينها      

احلكومـة  عـاتق   أن املسؤولية الرئيسية يف هذا الصدد تقع علـى          
وتــود اللجنــة أن تعــرف يف هــذا الــصدد إذا كانــت  . االحتاديــة

أحنـاء البلـد، وإذا كـان قـد         جلمهور يف كـل     اتوعية  لهناك محلة   
ــات    ــيني، وإذا كــان قــد مت مجــع بيان ــدريب للمهن ــوفري الت  ،مت ت

مثال عن عدد النساء الـاليت قـتلن أو اعتـدى علـيهن أزواجهـن               
ــسابقون  ــشاء أمــاكن   . أو أزواجهــن ال وقالــت إهنــا ترحــب بإن

ــواء ــساء، وســألت إذا كانــت هــذه    إي  لــضحايا العنــف مــن الن

نظمـات غـري احلكوميـة، وموجـودة        املرافق تستفيد مـن دعـم امل      
 . يف كل أحناء األراضي الشاسعة للربازيل

إنـه ينبغـي التمييـز    قالـت  ): الربازيـل  (السيدة فرايـري   - ٢٦
 لتطبيـق القـانون،     “الرقابـة االجتماعيـة   ”بني ما كان ُيعرف بــ       

ــة       ــة الرصــد، ودور احلكوم ــدين مبهم ــام اجملتمــع امل ــا يعــين قي مم
مليـة الرصـد بـشكل فعـال، ال سـيما عـن       االحتادية يف القيـام بع  

طريــق جلنــة مــن اخلــرباء املعنــيني بــالعنف العــائلي املنــشأة هلــذا   
ــا يف ذلــك    . الغــرض ــانون، مب وأضــافت أن بعــض جوانــب الق

أحكامه العامة، إلزاميـة يف كـل أحنـاء اجلمهوريـة، بينمـا هنـاك               
جوانب أخـرى، تتـصل بـصفة خاصـة بإنـشاء هيئـات داعمـة،               

ــة حتتـــاج إىل أن تـــ ــا كـــل واليـ ــوم مكاتـــب . صوت عليهـ وتقـ
ــوفّر       ــن تـ ــد مـ ــد بالتأكـ ــاء البلـ ــل أحنـ ــامني يف كـ ــدافعني العـ املـ
املساعدات القانونية الالزمة لضحايا العنف من النساء، الـاليت         

 . جمانية يقدمها حمامون خاصوناتيستفدن أيضا من مساعد
ــبرية،    - ٢٧ ــة كـ ــه مت االضـــطالع حبملـــة توعيـ وأضـــافت أنـ

. نـــشورات الـــيت تـــشرح القـــانون اجلديـــد     يـــع امل زمشلـــت تو 
 ٢٤ إنـشاء خـط هـاتفي جمـاين سـاخن             ذلك، مت  وباإلضافة إىل 

ــشورة       ــسدون امل ــدربون ي ــون م ــديره موظف ــوم، ي ســاعة يف الي
بــشأن حقــوق املــرأة، ويف حــاالت الطــوارئ يبلغــون ســلطات 

 مكاملة يف املتوسـط كـل شـهر،         ٣٠ ٠٠٠ويتم تلقي   . الشرطة
أمـا فيمـا يتعلـق مبكافحـة        . يدة للغايـة  وتبني أن هذه الطريقة مف    

الفقــر، فهــذه إحــدى األولويــات الــيت حــددها رئــيس الربازيــل  
الذي دعا إىل بذل جهود خاصة للحد من عدد النـساء الـاليت             

. يعشن حتت خط الفقر، وجتـسري اهلـوة بـني األغنيـاء والفقـراء              
ــاء و ــز متكــني      ،عليــهبن ــتراتيجيات حمــددة لتعزي ــتم وضــع اس  ي

ــساء ــك ملــ وذ ،الن ــسامهة يف إحــداث   ل ــيلة للم صلحتهن وكوس
 . تغيري اجتماعي

قــال إن الــرئيس لــوال دا ): الربازيــل (الــسيد بونتــوال - ٢٨
ــال        ــارة األطف ــشاكل دع ــصدي مل ــل للت ــة عم ــشأ فرق ــيلفا أن س
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وكانــــت إحــــدى عواقبــــه الرئيــــسية . واالســــتغالل اجلنــــسي
اســـتحداث بـــرامج القـــسائم الغذائيـــة، ويرمـــي إىل احلـــد مـــن 

ــضع ــر    است ــة مــن الفق ــيت تعــيش يف حال ــساء واألســر ال . اف الن
وهناك مشكلة ذات صلة، تتفاقم بسبب حدود البلد الطويلة،          

ــايل    ــدل الع ــي املع ــتغالهلن    الوه ــراض اس ــساء ألغ ختطــاف الن
ويـــتم بـــذل جهـــود لتطـــوير شـــبكات أمـــان عامـــة،  . جنـــسيا

والتقليل مـن سـهولة اختـراق احلـدود علـى اجلـانبني، بالتعـاون               
 . ان اجملاورةمع البلد

ــو  - ٢٩ ــسيدة باروسـ ــل (الـ ــام  ): الربازيـ ــارت إىل النظـ أشـ
ــة يف عــام     ــذي وضــعته احلكوم ــوطين ال . ٢٠٠٣اإلحــصائي ال

العنـف  ستخدم بصفة رئيسية لتحديد سن ضـحايا        وقالت إنه يُ  
 اإلثنيــة، وتــوفري وســيلة لرصــد  العــائلي ومرتكبيــه وجمموعتــهم 

بالتعـاون  ل،  تـسعى وزارة العـد     و. حاالت االغتصاب والقتـل   
يتعلـق   مع وزارة الصحة، إىل حتسني نظام الرصد واملتابعة فيما      

ــإجراء أحبــاث عــن      ــراهن ب هبــذه اجلــرائم؛ وتقــوم يف الوقــت ال
ضــحايا العنــف العــائلي يف الربازيــل مــن أجــل تكــوين صــورة   

، ٢٠٠٦ويف عـام    . واضحة وتشخيص الظاهرة بشكل واضح    
 األمـن العـام    مـن املـسؤولني عـن     ٦ ٠٠٠مت تدريب أكثـر مـن       

مكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص، ومت ختـــصيص علـــى يف البلـــد 
 . األموال ملراكز الشرطة اخلاصة املنشأة هلذا الغرض

أبلغت اللجنة عـن وجـود      ): الربازيل (السيدة تاكيت  - ٣٠
وعـددت  . أمانة فرعية مكلفـة مبعاجلـة حـاالت العنـف العـائلي           
ــشر    ــواء وحمطــات ال ــاكن اإلي ــصحية وأم طة اخلاصــة املراكــز ال

ــوفري       ــشاؤها لت ــيت مت إن ــامني ال ــدعني الع ــب امل واحملــاكم ومكات
ــر       ــة أكثـ ــصفة خاصـ ــستهدف بـ ــيت تـ ــضحايا والـ ــساعدة للـ املـ
اجملموعات املستضعفة، مثل الشباب، وهؤالء الذين مـن أصـل          

قــد أمــا فيمــا يتعلــق بالدعايــة لقــانون ماريــا دا بينــها ف. أفريقــي
 رئيـسية مـسامهة   شراكة حديثة العهد مع شـركة نفـط   سامهت  

 . كبرية يف هذه اجلهود

قالـت إن احلكومـة هتـتم       ): الربازيـل  (يـري االسيدة فر  - ٣١
وقد أنشأ الرئيس فرقـة     . اهتماما خاصا حبالة املرأة يف السجون     

عمل يف هذا الصدد، واملطلـوب منـها أن توصـي خـالل ثالثـة               
تدابري ملموسة لتحسني ظروف هؤالء النـساء، ال        اختاذ  أشهر ب 
ا فيمــا يتعلــق بــصحتهن وتعلــيمهن، بالتــشاور مــع مجيــع    ســيم

 . الوزارات ذات الصلة
 ٩ إىل ٧املواد 
 قالـت إنـه علـى الـرغم مـن         : كـسياوكياو  السيدة زو  - ٣٢

  ،إنشاء نظام للحصص مبوجب القـانون     ب ١٩٩٧القيام يف عام    
مل حيــدث علــى مــا يبــدو إال حتــسن طفيــف جــدا يف مــشاركة   

ــسياسي  ــاة ال ــدابري  . ة والعامــةاملــرأة يف احلي واستفــسرت عــن الت
احملددة الـيت مت اختاذهـا أو الـيت ُيعتـزم اختاذهـا مـن أجـل حتقيـق                   

وما الذي تفعله احلكومة للتأكد مـن أن أشخاصـا          . هذه الغاية 
من خمتلف األصول اإلثنية يتمتعون بتكافؤ الفـرص عنـد شـغل            
ــوطين ينظــر يف      ــأن الكــونغرس ال ــد ب ــة؟ وأفي املناصــب العمومي

واملطلــوب إرســال  : ل تعــديالت علــى نظــام احلــصص   إدخــا
مىت سيتم اعتمـاد    وسألت  . معلومات كاملة عن هذا املوضوع    

التعــديالت؟ وهــل ســوف يــتم تــوفري دعــم مــايل واســتحداث   
عقوبات لعدم االمتثـال؟ ومـا هـي العقبـات الرئيـسية الـيت يـتم                
ــى       ــضا أن حتــصل عل ــود أي ــة ت ــها؟ وأضــافت أن اللجن مواجهت

ائج الدراســة االستقــصائية املتعلقــة مبــشاركة  معلومــات عــن نتــ
املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة، ال ســيما احلــصول علــى       

 . إحصاءات عن عدد النساء املعنيات وعمرهن
قالـت إن املـشاكل الناشـئة       : أروشا دومينغيز السيدة   - ٣٣

عن احلجم الكبري هليكل احلكومة االحتادية يف الربازيل ال يـربر           
ــدل املـــ  ــر يـــدعو إىل     املعـ ــساء، وهـــو أمـ نخفض ملـــشاركة النـ

. االستغراب نظـرا للحركـات النـسائية النـشطة للغايـة يف البلـد        
فينبغي اعتماد تدابري إضافية للمساعدة على ترمجة القـانون إىل          

ــع؛  ــساءلة  وواق ــاك م وســألت إذا كانــت  . جيــب أن تكــون هن
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ــدعم    ــدم الـ ــبكات تقـ ــشاء شـ ــة خطـــط إلنـ ــاك أيـ ــر هنـ . لألسـ
لسكان األصـليني يف الربازيـل حمظوظـون مبـا فيـه            وأضافت أن ا  

. هم، ولكنـهم عـانوا مـن العزلـة        فنـي الكفاية ألن االستعمار مل ي    
الـذي يـتم عملـه إلشـراكهم يف احليـاة الـسياسية والعامـة؟                فما

وتــود اللجنــة احلــصول أيــضا علــى معلومــات عــن التكــوين        
اجلنساين للمؤسسات األكادميية والسلك الدبلوماسـي، حيـث        

 .  متثيال ناقصا بصفة خاصة فيهابني أن النساء ممثالتيت
قالـــت إنـــه يـــتعني :  زيـــرداين–الـــسيدة بيلميهـــوب  - ٣٤

ــاة     ــادة مــشاركة النــساء يف احلي ــة لزي وجــود إرادة سياســية قوي
. السياسية والعامة نظـرا حلجـم البلـد وتعقيـد النظـام الـسياسي             

لــى أن تــشجع مجيــع الواليــات عإىل وتــدعو اللجنــة احلكومــة 
ة مــشاركة النــساء يــاداختــاذ إجــراء علــى ســبيل االســتعجال لز 

. يف القـارة  بـه    أن تصبح الربازيل منوذجـا حيتـذى         تستطيع لكي
 ٨ و   ٧ لتنفيـذ املـواد      ،وباإلضافة إىل ذلك، مـن األمهيـة مبكـان        

 أن متكّـن احلكومـة النـساء الربازيليـات مـن            ، من االتفاقيـة   ٩و  
 . أصل أفريقي

ــري - ٣٥ ــسيدة فرايـ ــل( الـ ــها ): الربازيـ قالـــت إن حكومتـ
حتاول التعويض عن سنوات اإلمهال والتجاهل اليت عـاىن منـها         

ــي    ــل أفريقـ ــن أصـ ــون مـ ــسكان الربازيليـ ــات  الـ حتـــت احلكومـ
ــسابقة ــة    . ال ــادم املقــدم إىل اللجن ــر الق ــدها أن التقري ويأمــل وف

لـــسكان مـــن أصـــل أفريقـــي إمكانيـــة     مت مـــنح اســـيبني أنـــه  
وعلـى  .  مـشاركة أكـرب    ة والـسياسية  للمشاركة يف احليـاة العامـ     

للـسماح  خطط لتعـديل نظـام احلـصص        وجود  الرغم من عدم    
شاركة املرأة يف احلياة السياسية مـن خـالل التمييـز اإلجيـايب،             مب

إال أن اإلصالح العام للنظام االنتخايب الربازيلي جـارٍ وسـوف           
ــرأة يف       ــشاركة امل ــى م ــأثري عل يكــون لإلصــالحات املقترحــة ت

 . ياسيةاحلياة الس
وأضافت أن األمانـة اخلاصـة لـسياسات املـرأة اختـذت             - ٣٦

خطــوات لتوعيــة أعــضاء الكــونغرس الــوطين بــضرورة إصــالح 

وقــد . نظـام التــصويت مـن أجــل حتقيـق املــساواة بـني اجلنــسني    
منتــدى متعــدد األحــزاب يــدعو إىل مــشاركة  األمانــة أنــشأت 

ــساء ا ــشاركة أكـــرب لنـ ــسياسية ومـ ــزاب الـ ــاإىل يف األحـ فؤ تكـ
وقالـت إن   . يتعلـق بـاحلمالت االنتخابيـة ومتويلـها        الفرص فيما 

األمانة اخلاصة أعربت عن خيبة أملـها ألن الكـونغرس الـوطين            
مل يعتمد هـذه اإلصـالحات ولكنـها علـى ثقـة مـن أنـه سـوف             
يتم إصالح نظام احلصص من أجـل إزالـة العقبـات الـيت حتـول               

ض جــزاءات يف  وفــر،دون مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية
 . حاالت عدم امتثال األحزاب السياسية للقانون

 مندوبـة، مبـن فـيهن    ٢ ٨٠٠وأضافت أن مـا جمموعـه        - ٣٧
نساء من أبعد البلديات، سـوف حيـضرن املـؤمتر الـوطين الثـاين              

أغــسطس  /لــسياسات املــرأة املقــرر عقــده يف برازيليــا يف آب    
ــاة     . ٢٠٠٧ ــرأة يف احلي ــشاركة امل وســوف يكــون موضــوع م
ــسياس ــسية الــيت ســتناقَش  ال ، وإن العــدد ية أحــد املواضــيع الرئي

الكبري للمشاركات يف املـؤمتر سـيعطي مـصداقية أكـرب للحجـة         
 . اليت تفيد بأنه من الضروري إصالح تشريع نظام احلصص

ــل       - ٣٨ ــوانني العمـ ــيري قـ ــضروري تغـ ــن الـ ــه مـ ــت إنـ وقالـ
وتشجيع أربـاب العمـل علـى الـسماح للنـساء بأخـذ إجـازات               

ت احلكومـة   وفـر وقـد   . أجل املـشاركة يف احليـاة الـسياسية       من  
ــة األطفــال      ــساء مــن خــدمات رعاي ــستفيد الن ــة لت أمــواال وطني

 مــن أشــكال املــساعدة الــيت ســتتيح هلــن  احملــسنة، وغــري ذلــك  
وتأمــــل األمانــــة أن . فرصــــة املــــشاركة يف احليــــاة الــــسياسية

، وباإلضـافة إىل ذلـك    . هذه اآلليـات  احلكومات احمللية ستدعم    
اختــذت احلكومــة خطــوات لزيــادة مــشاركة املــرأة يف الــسلك   

  األمانــةوقــد حاولــت . الدبلوماســي ويف الــسياسات الدوليــة  
ــة    إدراج أعــضاء اجملتمــع املــدين الربازيلــي يف اجتماعــات اللجن
ــساء مــن      ــربازيليني مــن أصــل أفريقــي والن ــادة مــشاركة ال وزي

حلكومـة  وشرعت ا . السكان األصليني يف االجتماعات الدولية    
يف مبادرة للتأكد مـن مـشاركة اجملتمـع املـدين بـصفة دائمـة يف                

 . اجتماعات السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب
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قال إنه مـن املـثري لالهتمـام معرفـة          : السيد فلينتريمان  - ٣٩
اخلطوات اليت تتخذها احلكومة للتأكد من أنه تعطـى األولويـة           

لعــاملني املتــضاربة، وتــدريب لالتفاقيــة علــى القــوانني الوطنيــة ا
يف القــضاء يف جمــال حقــوق اإلنــسان وحقــوق املــرأة بــصفة       

وينبغي توفري مزيد من املعلومات عن التـدابري املتخـذة          . خاصة
لتحسني إمكانيـة اتـصال املـرأة بنظـام العدالـة يف احلـاالت الـيت            

 . يتم فيها انتهاك حقوقها
مــــن قالــــت ينبغــــي تــــوفري مزيــــد : الــــسيدة ســــايغا - ٤٠

التوضيحات عن اآللية املستخدمة لرصد الـسياسات اجلنـسانية         
 . على خمتلف املستويات اإلدارية

ــيلفا  - ٤١ ــاريس دا سـ ــسيدة تافـ ــدمي  : الـ قالـــت ينبغـــي تقـ
بيانــات إضــافية عــن نظــام احلــصص يف اجلامعــات والــسلك       

ومــن املــثري لالهتمــام أيــضا معرفــة النــسبة املئويــة . الدبلوماســي
ــة اال  ــن امليزاني ــة اخلاصــة      م ــصها لألمان ــتم ختصي ــيت ي ــة ال عتيادي

لسياسات املرأة، وإذا كانت هذه املخصصات كافيـة لـتمكني          
 . األمانة من االضطالع بواليتها

قالت إن القـضاء مـستقل      ): الربازيل (السيدة فرايري  - ٤٢
عن السلطة التنفيذية ومسؤول عن توضيح تفـسري القـوانني يف           

وجــود أي با ال علــم لــه غــري أن وفــده. حالــة وجــود خــالف
ــضارب بــني االتفاقيــة والتــشريع الــوطين     واألمانــة اخلاصــة  . ت

ــسياسات     ــة الـ ــد ومتابعـ ــن رصـ ــسؤولة عـ ــرأة مـ ــسياسات املـ لـ
. اجلنسانية على الصعيد االحتادي وصعيد الواليات والبلـديات       

ويلعـب يف الوقـت نفـسه اجملتمــع املـدين دورا هامـا مـن خــالل       
ــات االحت    ــن احلكومـ ــل مـ ــدة كـ ــاد   مناشـ ــة العتمـ ــة واحملليـ اديـ

 . فضلأسياسات جنسانية 
ــه اجملتمــع املــدين     - ٤٣ وأضــافت أن الــدور اهلــام الــذي يلعب

تركيــــز للخــــدمات املتخصــــصة الــــيت  أكــــرب يــــنعكس يف أن 
ــوب شــرق      ــساء هــو يف جن ــستهدف ضــحايا العنــف مــن الن ت

هــــذه الربازيــــل، حيــــث احلركــــات النــــسائية أقــــوى وتقــــوم 

.  مشـوال للـسياسات اجلنـسانية      بعمليـات رصـد أكثـر     احلركات  
وواضح أن احلكومـة ال تـستطيع أن تغّيـر اهلياكـل األبويـة عـن        

فهي حباجة إىل إنـشاء األدوات الالزمـة        طريق التشريع وحده؛    
لــتمكني كــل مــن الرجــال والنــساء مــن معاجلــة املــشاكل الــيت   

 .تسببها املواقف األبوية
مييــز وقالــت إن احلكومــة فــضلت اعتمــاد تــدابري الت     - ٤٤

. اإلجيـــايب لتعزيـــز الفـــرص املتاحـــة لـــبعض اجلماعـــات اإلثنيـــة 
وهناك نظام للحصص يهدف إىل متكـني الـربازيليني مـن أصـل             

وقــد ازداد . االلتحــاق بــشكل أكــرب يف اجلامعــاتمــن أفريقــي 
عــدد النــساء مــن أصــل أفريقــي يف التعلــيم العــايل زيــادة كــبرية 

 الـيت   الكـربى يـة   ألن هؤالء النساء اسـتفدن مـن الفـرص التعليم         
وباإلضـافة  . أتيحت لنساء أخريـات حتـت احلكومـات الـسابقة         

إىل ذلــك، مــن األمهيــة مبكــان العمــل مــن أجــل القــضاء علــى    
القوالـــب النمطيـــة اجلنـــسانية يف املراحـــل التعليميـــة االبتدائيـــة  

وفيمــا يتعلــق مبخصــصات امليزانيــة، فقــد ُمنحــت      . والثانويــة
مزيـدا مـن التمويـل كـل سـنة          األمانة اخلاصـة لـسياسات املـرأة        

غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أنه لـيس لـدى األمانـة            . منذ إنشائها 
ــدورها       ــرة؛ ف ــصورة مباش ــسياسات ب ــذ ال ــا بتنفي ــة تكلفه والي

 . يتمثل يف تنسيق السياسات اجلنسانية يف خمتلف الوزارات
ــوب   - ٤٥ ــسيدة بيلميهـ ــرداين–الـ ــر  :  زيـ ــت إن األمـ قالـ
دم إدراج أحكام االتفاقيـة بـصورة       يزال غري واضح بشأن ع     ال

ــت       ــد أعطي ــت ق ــات إذا كان ــع الوالي ــشريعات مجي ــة يف ت فعال
 . األولوية لالتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية

قالـــت إن االتفاقيـــات ): الربازيـــل (الـــسيدة فرايـــري - ٤٦
ــها     ــة ولكن ــة مــشمولة يف القــوانني االعتيادي واملعاهــدات الدولي

 . ستورتلغي أو تعدل الد ال
 . ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 
 


