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 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة لا
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
  بالنظر يف التقارير الدوريةملطروحة فيما يتصل ااألسئلةالقضايا وبقائمة   

 
 الربازيل  

 
ــا قبــــل الــــدورة    - ١ يف التقريــــر الــــدوري الــــسادس للربازيــــل  نظــــر الفريــــق العامــــل ملــ
)CEDAW/C/BRA/6.( 
 

 التشريعات واآلليات الوطنية  

يرجى تقدمي معلومـات مـستكملة عـن مـشاريع التـشريعات والتعـديالت املـذكورة يف                  - ٢
سـيما مـشروع القـانون       التقرير، اليت أحيلت إىل جملس الشيوخ االحتـادي للموافقـة عليهـا، وال            

من مـادتني يف القـانون اجلنـائي، ومـشروع القـانون            ‘‘ امرأة شريفة ’’عبري   الذي يلغي ت   ١١٧/٣
ــسجون      ٣٣٥/٩٥ ــة يف ال ــة النهاري ــشاء دور للحــضانة ومراكــز الرعاي ــنظم إن ــذي يكفــل وي  ال
 الـــذي يكفـــل لعـــضوات اجملـــالس  ٦٤٤/٣طفـــال الـــسجينات، ومـــشروع القـــانون  أل خدمـــة

احلـق يف احلـصول علـى إجـازة األمومـة،           والنائبات على مستوى الواليات واملستوى االحتـادي        
 .والذي يشمل إجازة األبوة بالنسبة للربملانيني من الرجال

 املــرأة علــى صــعيد الواليــات يف ويــشري التقريــر إىل أن مثــة حاليــا جمــالس معنيــة حبقــوق - ٣
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن املـوارد املاليـة والبـشرية         .٢٧والية من الواليات االحتادية الــ   ٢٣

املتاحة لتلك اجملالس وعما إذا كان مثة خطـط إلنـشاء مثلـها يف األربـع واليـات الـيت ال توجـد                       
 العالقـة بـني اجمللـس الـوطين حلقـوق املـرأة       التوسـع يف وصـف  ويرجـى أيـضا زيـادة     .هبـا جمـالس  
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وجمالس الواليات املعنية حبقوق املرأة، وبالتحديد اجلانب املتعلق مبسؤوليتها املشتركة يف رصـد             
 .تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 القوالب النمطية  

 ومكافحـــة التمييـــز ضـــد املـــرأة ورد يف التقريـــر أن مبـــدأي احتـــرام التنـــوع اجلنـــساين - ٤
يف الرئيـسية    جلهـات الفاعلـة   أساس اخلطة الوطنية للتثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان، وأن ا             مها

يـع   يف مج  ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥اجتماعـات يف الفتـرة بـني عـامي          حـضور     دعى إىل تنفيذ اخلطة سـتُ   
ــابعون  واليــات االحتــاد، ومــن بــني هــذه    ــة الت ــائمون بالتربي ــشبكات التاجلهــات الق  يف ثقيــف ل

رجـال  الواليات والبلديات، واملسؤولون عن أكادمييـات الـشرطة املدنيـة والقـوات العـسكرية و          
جتماعات السالفة الـذكر الـيت عقـدت يف الفتـرة     يرجى بيان عدد اال .ات وحرس البلديطفاءإلا

ــال        ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ــف يف جم ــة للتثقي ــة الوطني ــذ اخلط ــن تنفي ــسؤولني ع ــدد األشــخاص امل  وع
 هـذه ويرجـى أيـضا ذكـر املواضـيع الـيت جـرى تناوهلـا يف         .حقوق اإلنسان الذين شاركوا فيهـا 

القيـام  يـتم  ئمـة وكيـف     األنـشطة بـصورة دا     هـذه االجتماعات وبيان ما إذا كان مثة رصد ألثـر          
 .هبذا الرصد

ويــشري التقريــر فيمــا يتعلــق بــصورة املــرأة يف وســائط اإلعــالم إىل أن وزارة العــدل          - ٥
 يف العمل على حتديـد معـايري تـصنيف حمتـوى مـا يقدمـه التلفزيـون مـن                ٢٠٠٥شرعت يف عام    

 املمكـن  حيث مواضيع مثـل العنـف واجلـنس واملخـدرات، وإىل أن مـن بـني املواضـيع األخـرى                  
يرجـى تقـدمي    .تناوهلا العنف ضد املرأة واالجتار باألشخاص والتمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس     

تفاصيل عن التقدم احملرز يف هذا الصدد وعن املبادرات املتخذة لتشجيع وسـائط اإلعـالم علـى     
 .إبراز صورة إجيابية للمرأة وغري متحيزة ضدها

 
 ل يف العملاالجتار واالستغالل اجلنسي واالستغال  

لعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال        ل للتـصدي ما هي حالة تنفيذ برنـامج األعمـال املتكاملـة            - ٦
 وفرييرجى تـ  .واملراهقني يف الربازيل على مستوى ست بلديات رائدة وما هو أثر هذا الربنامج

سـيما   تفاصيل ومعلومات عما إذا كـان هـذا الربنـامج سـينفذ كـذلك يف بلـديات أخـرى، وال                   
جــاري ممارســة توجــد يف أكثــر مــن  ر مــا ورد يف التقريــر مــن أن االســتغالل اجلنــسي الت باعتبــا
 .يف الربازيلحملية بلدية ومنطقة  ٩٣٧

ــة املـــشتركة  ) CEDAW/C/BRA/6انظـــر (وورد يف التقريـــر  - ٧ ــة الربملانيـ أن تقريـــر اللجنـ
 بالفتيـات   لتقصي احلقائق عـن االسـتغالل التجـاري لألطفـال واملـراهقني كـشف طـرق االجتـار                 

 ٢٥٠والفتيـــان، وتـــضمن نتـــائج التحقيـــق يف االدعـــاءات باالســـتغالل، وأورد أمســـاء حـــوايل  



CEDAW/C/BRA/Q/6  
 

07-24984 3 
 

مـا هـو عـدد األشـخاص املـشتبه فـيهم        .شخـصا يـشتبه تـورطهم يف جرميـة االسـتغالل اجلنـسي      
  الذين قدموا للمحاكمة وأدينوا؟

الطفـل الـذي ورد   ما هو عدد الفتيات اللوايت استفدن من برنـامج القـضاء علـى عمـل             - ٨
 ؟ألطفالسيما من حيث منع عمل ا ذكره يف التقرير، وما هو األثر العام هلذا الربنامج، وال

 
 العنف املوجه ضد النساء  

 املتعلـق بـالعنف     ٤٥٥٩/٢٠٠٤يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان مشروع القـانون           - ٩
 قـد اعتمـد     ٢٠٠٤وفمرب  نـ /الذي عـرض علـى الكـونغرس الـوطين يف تـشرين الثـاين              و ضد املرأة 

التوجيهيــة للــسياسات العامــة واألعمــال ئ  املبــادذات الــصلةوعــن مــدى اتبــاع مجيــع اهليئــات 
  .املتكاملة املشار إليها يف التقرير

يرجى تقدمي معلومـات عـن أثـر الدراسـة االستقـصائية الـيت أجرهتـا الربازيـل يف إطـار                     و - ١٠
والعنف العائلي ضد املرأة اليت أعـدهتا منظمـة الـصحة       الدراسة املتعددة األقطار عن صحة املرأة       

 .العاملية وذلك من حيث اعتماد سياسات جديدة وغريها من التدابري

 مبوجب املرسوم رقـم     ٢٠٠٣مارس  /وأفاد التقرير بإنشاء مكتب ألمني املظامل يف آذار        - ١١
مـا هـو عـدد     .د املـرأة  التمييز والعنف ضادعاءاتهبدف تناول ) الثامن بند، ال٣املادة  (٤٦٢٥

 والــشكاوى املتعلقــة بــالتمييز والعنــف ضــد املــرأة الــيت تلقاهــا مكتــب أمــني املظــامل   الدعــاءاتا
  ؟قضايا تلك الذا كان مآلاهليئات املختصة للتحقيق فيها، وماكل من وأحاهلا إىل 

بــه وعلــى غــرار مــا ذكــرت املقــررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة وأســبابه وعواق   - ١٢
)E/CN.4/2006/61(       إىل٢٠٠١، أشــارت جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان يف عــام  
يرجـى ذكـر مـا تقـوم      .‘‘عدم قيام الدولة بعمل فعال فيما يتصل مبحاكمة املعتـدين وإدانتـهم  ’’

به الدولة الطرف كرد على هذا التقييم، مبا يف ذلك البيانات املتعلقـة مبحاكمـة وإدانـة مـرتكيب              
 .ف ضد املرأةالعن
 

 احلياة السياسية والعامة  

يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن مناقـشة مـشاريع القـوانني يف الكـونغرس الـوطين                 - ١٣
 . املتعلق باحلصص١٩٩٧سبتمرب / املؤرخ أيلول٩٥٠٤لتعديل القانون رقم 

اء  بنـ  إجـراءات ما هو عدد املرشحات من النساء اللوايت حضرن حلقات العمل بـشأن              - ١٤
املرأة، بـ   املتعلقـة  لـسياسات با اصـة قدرات النساء املرشحات، وهي حلقـات نظمتـها األمانـة اخل          

   املشاركة السياسية للنساء؟تعزيز من حيث هذهوما هو األثر الذي أحدثته حلقات العمل 
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ورد يف التقرير أن عدد النساء اللوايت يلتحق بالسلك الدبلوماسي قد تراجـع بـصورة               و - ١٥
 النـساء اللـوايت يعملـن يف الـسلك الدبلوماسـي ال يـبلغن سـوى                 غالبيةكما ذكر فيه أن     طفيفة،  

يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت قد اختـذت أيـة    .ة املهنيمن حيث الترقيةمستوى متوسط 
، مبـا يف ذلـك يف املـستويات         الدبلوماسـية شاركة املرأة يف اخلدمة     بالنسبة مل تكافؤ  لتعزيز ال تدابري  
  .العليا

ملناصــب با فيمــا يتعلــقبــني التقريــر أن مــشاركة املــرأة ال تــزال مقيــدة إىل حــد كــبري  و - ١٦
مـا هـي أسـباب هـذه احلالـة وكيـف تنـوي        ف .ستوى يف احملـاكم الـيت ُتـشغل بـالتعيني    املـ  لرفيعـة ا

وبـصورة خاصـة، مـا هـي التـدابري الـيت جيـري تنفيـذها لكفالـة تعـيني            الدولـة العـضو معاجلتـها؟   
   تلك املناصب على قدم املساواة مع الرجال؟النساء يف

 
 التعليم  

قافة اليت يهمن عليها الذكور توجِّه الرجـال        أخذا يف االعتبار التقييم الذي يفيد بأن الث        - ١٧
والنــساء حنــو وظــائف مهنيــة حمــددة، مــا هــي التــدابري الــيت تتخــذها احلكومــة أو تعتــزم اختاذهــا  

  لتصحيح هذا االجتاه وتعزيز تنويع اخليارات األكادميية واملهنية؟

ات العمـل اإلجيـايب   سياسبـ   املعنيـة ويشري التقرير إىل أن اللجنة املشتركة بـني الـوزارات        - ١٨
 الذي ينظـر فيـه جملـس النـواب يف الوقـت احلـايل، والـذي                 ٣٦٢٧/٤صاغت مشروع القرار    ’’

ينشئ النظام اخلاص للـشواغر يف املؤسـسات العامـة االحتاديـة للتعلـيم العـايل وهـو نظـام موجـه                      
 يرجـى . “للطلبة الذين يتخرجون يف املـدارس احلكوميـة، وخباصـة الـسود والـسكان األصـليون             

. تقدمي معلومات مـستكملة عـن مـشروع التـشريع املـذكور وعمـا إذا كـان قـد اعتمـد بالفعـل                      
 للنساء، وما هو األثر املتوقع هلذا التشريع؟حمددة هل روعي يف التشريع ختصيص حصص و

الفقريات ال يزلن يـستبعدن مـن       والنساء  وورد يف التقرير أن النساء الكبريات يف السن          - ١٩
وعلـى سـبيل املثـال، يـزداد معـدل       . سياسـات حمـددة  وضـع برية، ممـا يـستدعي   التعليم بدرجة ك

وورد يف  . ســنة٤٠ســن الـــ النــساء األميــات زيــادة مطــردة بالنــسبة للنــساء اللــوايت يتجــاوزن   
صا يف النظـام    ناقـ من السكان األصليني ممثلون متثيال      ) والرجال(التقرير أيضا أن السود والنساء      

جـى بيـان مـا إذا كانـت احلكومـة قـد اعتمـدت سياسـات حمـددة لزيـادة           ير .التعليمي الربازيلـي 
تعليم القراءة والكتابة وحتسني تعليم النساء الكبريات يف السن والنـساء الفقـريات، مبـا يف ذلـك       

ويرجى أيضا توضيح النتائج اليت حتققت من تنفيذ تلـك   .يف أوساط السود والسكان األصليني
 .السياسات
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 العمالة  

ا هو عدد النساء اللوايت اسـتفدن مـن برنـامج تـشجيع االسـتقالل الـذايت االقتـصادي                   م - ٢٠
للمرأة يف عامل العمل وبرنامج مكافحة الفقر الوارد ذكرمهـا يف التقريـر، ومـا هـي النتـائج الـيت                     

 حتققت من الربناجمني من حيث احلد من الفقر يف أوساط النساء؟

ــر أن التــشريع املت و - ٢١ ســيجري تنقيحــه مــن أجــل  ”. زيلـعلــق بالعمــل املنــ ذكــر يف التقري
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن تنقـيح           .“توسيع نطاق كل حقوق العاملني لتـشمل خـدم املنـازل          

هذا التشريع، وعما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ، وعن أثره يف تعزيز حقـوق النـساء يف جمـال                    
 . ومحايتهاالعمل

ركة النـساء يف سـوق العمـل النظـامي وغـري            يرجى تقـدمي بيانـات إحـصائية عـن مـشا          و - ٢٢
لة حسب القطاعات، وحسب املناطق احلضرية والريفيـة، مقارنـة بالرجـال، مـع         النظامي، مفصّ 

يرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن أجـور النـساء يف خمتلـف         و .بيان االجتاهـات علـى مـر الـزمن    
 .القطاعات، مقارنة مع أجور الرجال

 
 الصحة  

ــبابه وعواقبــــه   ذكــــرت املقــــررة ا - ٢٣ خلاصــــة املعنيــــة مبــــسألة العنــــف ضــــد املــــرأة وأســ
)E/CN.4/2005/72 (             هلا حكومـة الربازيـل يف جمـال      ذأنه على الـرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت تبـ

 يف املائة من النـساء الربازيليـات الريفيـات ال يـذهنب لتلقـي               ٩٠يقدَّر أن ما يصل إىل      ’’الصحة  
ال يــستفدن مــن اخلــدمات اجملانيــة ألهنــن ال ميلكــن وســيلة  أو /خــدمات الرعايــة قبــل الــوالدة و

فمـا هـي اإلجـراءات الـيت جيـري اختاذهـا        .‘‘للوصول إىل العيادات الواقعـة يف املنـاطق احلـضرية   
هل تنوي احلكومة إنشاء مستوصفات متنقلة للوصول إىل املنـاطق الريفيـة   و ملعاجلة هذه احلالة؟

 ة؟اليت تفتقر إىل مرافق الرعاية الصحي

وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعـة         - ٢٤
)E/CN.4/2004/9/Add.2 (  ــة فيمــا يتعلــق  مبــسألة اإلجهــاض وأشــار إىل أن  عــن قلقــه إزاء احلال

مركزا فقط يف مجيع أحناء البلد تكفل إجراء اإلجهاض وأن ذلك يرغم العديد مـن النـساء                 ٤٤
ملـرأة مـن حقهـا    ا وميثـل هـذا حرمـان    .على اخلضوع لإلجهاض سرا، مما يعرض حياهتن للخطر

يرجــى تقــدمي بيانــات، إن وجــدت، بــشأن عــدد الوفيــات  . الرعايــة الــصحيةاحلــصول علــى يف 
النفاسية النامجة عن اإلجهاض غري املأمون، والتدابري اليت يعتـزم اختاذهـا ملعاجلـة هـذه املـشكلة،                  

ين األول والثـاين مـن القـانون    لبنـد ، ا١٢٨تبار أن اإلجهاض جـائز مبوجـب املـادة         أخذا يف االع  
 .اجلنائي الربازيلي
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إىل أن عدد الـوالدات   )E/CN.4/2007/45(وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم  - ٢٥
 ســنة يبلــغ مــا بــني    ١٩ و ١٥ني يف الربازيــل بالنــسبة للفتيــات اللــوايت تتــراوح أعمــارهن بــ      

ــاة١ ٠٠٠ والدة لكــل ١٠٠ و ٥٠ ــيت تتخــذها      .  فت ــدابري ال ــن الت ــات ع ــدمي معلوم يرجــى تق
 .احلكومة ملنع احلمل غري املرغوب فيه لدى املراهقات، وعن أثر تلك التدابري على مر الزمن

 
 املرأة الريفية  

ــة      - ٢٦ ــة أعلنــت، يف إطــار اخلطــة الوطني ــر أن احلكومــة االحتادي ــسياسات لذكــر يف التقري ل
ــة مــشتركة لألراضــي، يف حــاالت   ٤٠٠ ٠٠٠املرأة، عــن هــدف مــنح  خلاصــة بــ ا  صــك ملكي

 ٢٠٠٤األراضي اليت ميلكها زوجان، جلميع األسر املستفيدة من اإلصالح الزراعي بـني عـامي       
  ما هو عدد صكوك امللكية املشتركة اليت منحت إىل حد اآلن؟ف. ٢٠٠٧و 

رينـا  ايف البحـث الـذي أجرتـه حركـة سـانتا كات           وذكر يف التقريـر أن البيانـات الـواردة           - ٢٧
أشكال العنف الـيت تعـاين منـه املـرأة الريفيـة تـشري إىل               خمتلف  بشأن  ) ٢٠٠٢(النسائية الزراعية   

يرجـى تقـدمي معلومـات     . امرأة يعـانني مـن اعتـداء أزواجهـن علـيهن     ١٠٠ من بني كل ١٠أن 
 .قضاء عليهعن التدابري املتخذة ملنع العنف ضد املرأة الريفية وال

ويــشري التقريــر إىل انعــدام التكــافؤ بدرجــة كــبرية بــني دخــل النــساء الريفيــات البــيض    - ٢٨
ــة ممــا تكــسبه النــساء الريفيــات   ٥٦والــسود، حيــث تكــسب النــساء الريفيــات الــسود     يف املائ

يـات  فما هي التدابري اليت جيرى اختاذها ملعاجلة التمييز املتعلق بالدخل ضـد النـساء الريف              . البيض
 ؟و أثر هذه التدابري على مر الزمنالسود، وما ه

 
 الزواج والعالقات األسرية  

بالعالقــات كمــا ورد يف التقريــر، ال يــزال مثــة أحكــام متييزيــة يف القــانون املــدين تتعلــق   - ٢٩
دد عمـرين خمـتلفني     حيـ حد تلك األحكام العمر القـانوين للـزواج و        أتناول  ياألسرية، و الزوجية و 

 رفـض احلمايـة؛     يـة املتزوجـات إمكان  إال للنـساء     يتـيح  ال   حكـم آخـر   جل واملـرأة؛ و   لكل من الر  
 هــذهظ أن احلكومــة أقــرت بــضرورة إلغــاء وإذ يالَحــ .فــرض قيــودا علــى زواج املــرأةيوثالــث 

األحكام، يرجى تقدمي معلومـات مـستكملة عـن املـستجدات الـيت تـصب يف اجتـاه إلغائهـا مـن                      
 .القانون املدين

 
  االختياريالربوتوكول  

ــالربوتوكول        - ٣٠ ــا للتعريــف ب ــة أو تبحثه ــا احلكوم ــيت ختطــط هل ــدابري ال يرجــى وصــف الت
 .االختياري واحلض على إعماله


