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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثالثة عشرة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
لربازيل يف اجللسة التاسعة    واسُتعرضت احلالة يف ا   . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٤إىل  مايو  /أيار ٢١

وترأست وفد الربازيل الوزيرة ورئيـسة أمانـة حقـوق     . ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٥املعقودة يف   
واعتمد الفريق العامل يف جلسته اخلامسة عشرة،       . اإلنسان، السيدة ماريا دو روساريو نونس     

  .، التقرير املتعلق بالربازيل٢٠١٢مايو /أيار ٣٠املعقودة يف 
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  /رأيا ٣ويف    -٢

  . إكوادور وبولندا والصني: لتيسري استعراض احلالة يف الربازيل) الثالثية
 ١٦/٢١ من مرفق القرار ٥ والفقرة ٥/١ من مرفق القرار ١٥وعمالً بأحكام الفقرة   -٣

  : تالية لغرض استعراض احلالة يف الربازيل، صدرت الوثائق ال٢٠١١مارس /آذار ٢٥املؤرخ 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/13/BRA/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/13/BRA/2() ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة        موجز أعدته املفوضية السامية       )ج(  

)A/HRC/WG.6/13/BRA/3و ،Corr.1 .(  
وأحيلت إىل الربازيل، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيـا،               -٤
، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيـا          آيرلنداو

وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي        . الشمالية، والنرويج، وهولندا  يرلندا  آالعظمى و 
  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
. زيـل قدمت وزيرة حقوق اإلنسان، ماريا دو روساريو نونس، التقرير الوطين للربا            -٥

وقالت الوزيرة يف بياهنا االستهاليل إن االستعراض الدوري الشامل ميثل بالنسبة للربازيل آلية             
  .لتعزيز التعاون واحلوار البناء بشأن حقوق اإلنسان
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وأضافت السيدة نونس قائلة إن محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا مـسألة راسـخة يف                 -٦
الضوء على ممارسة العملية التشاورية اليت ُتشرك اجملتمع        الدستور الربازيلي وال رجعة فيها، وألقت       

  .املدين يف وضع السياسات العامة، من خالل مؤمترات وطنية، وجمالس، وهيئات مجاعية أخرى
وأشارت السيدة نونس إىل أن مشروع الربازيل اإلمنائي، الـذي يـشمل النمـو                -٧

وأجنـزت  .  اإلنـسان للتجزئـة  االقتصادي واإلدماج االجتماعي، يضمن عدم قابلية حقوق  
 مليون مواطن من الفقر     ٢٨الربازيل مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية تقريباً، وختلص أكثر من          

  .يف السنوات األخرية
اليت " الربازيل من دون فقر مدقع    "ولفتت الوزيرة االنتباه إىل خطة الرئيسة روسيف          -٨

 مليون شخص من    ١٦، وبالتايل ختليص    ٢٠١٤هتدف إىل استئصال الفقر املدقع حبلول عام        
وهو برنامج للتحويالت   " اإلعانات األسرية "وقالت إن اخلطة تستند إىل برنامج       . هذه احلالة 

اليت تـسعى   " البحث النشط "النقدية املشروطة، وإن اخلطة تتسم باالبتكار نظراً الستراتيجية         
يمية والـصحية واإلسـكانية     إىل حتديد وإدماج أضعف قطاعات اجملتمع يف السياسات التعل        

  . وغريها من السياسات
 مليـون   ٢,٤وأضافت السيدة نونس أن الربازيل تتمتع بالعمالة الكاملة وأن حوايل             -٩

  . ، رغم األزمة املالية واالقتصادية العاملية٢٠١١وظيفة نظامية استحدثت منذ عام 
طة الوطنية للقضاء على    وأبرزت الوزيرة تدابري ملموسة أخرى منها تعزيز أهداف اخل          -١٠

وأشارت إىل أن احلق يف الغذاء حظي       .  من خالل إقرار تعديل دستوري     ٢٠٠٨السخرة لعام   
، مما زاد من تعزيز السياسات اليت تضمن تـوفري الغـذاء            ٢٠١٠أيضاً مبركز دستوري عام     

  .للفئات الضعيفة، وتعزيز إنتاج الغذاء والزراعة األسرية
مضت قائلة إنه جيري تنفيذ استراتيجيتني لضمان السكن الالئـق        وباإلضافة إىل ذلك،      -١١
التوسع احلضري ليشمل األحياء الفقرية، وتوفري إعانات لتمكني الفئات الـسكانية ذات             : مها

وتنطوي على  " مرتيل، حيايت "وحتمل هذه االستراتيجية اسم     . الدخل املتدين من حيازة املساكن    
  .ن دوالرات الواليات املتحدة وستستفيد منه مليونا أسرة بليون دوالر م٦٣استثمارات تبلغ 

وفيما يتعلق باحترام التنوع ومكافحة الوصم، أشارت السيدة نونس إىل أن الربازيل              -١٢
تطبق طائفة واسعة من التدابري اليت تشمل املساواة بني اجلنسني، وحقوق املثليات واملثلـيني              

وية اجلنسية، والقضاء علـى العنـصرية، واحلريـة         وذوي امليل اجلنسي املزدوج ومغايري اهل     
الدينية، ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحقـوق الـسكان األصـليني، وجمتمعـي              
كويلومبوال والروما، وإمكانية اللجوء إىل القضاء، وكرامة األشخاص احملرومني من حريتهم،           

  . وحقوق املهاجرين، ومحاية األطفال واملسنني وذوي اإلعاقة
والحظت الوزيرة أن امرأة ترأس الربازيل ألول مرة وأن عدد النساء يف املناصـب                -١٣

بيد أهنا ذكرت أن املـساواة بـني        . الوزارية وغريها من املناصب الرئيسية مل يسبق له مثيل        
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اجلنسني ما زالت من التحديات رغم أن الربازيل تعاجل هـذه املـسألة مـن خـالل وزارة            
، الـذي  "ماريا دا بينـها  "املرأة، وخصوصاً من خالل تعزيز تنفيذ قانون        السياسات املتعلقة ب  

  .يركز على العنف ضد املرأة
وعالوة على ذلك، ذكرت الوزيرة أن إنشاء جلنة احلقيقة سيؤدي دوراً حموريـاً يف                -١٤

إعمال احلق يف حفظ الذاكرة ومعرفة احلقيقة، وأن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات 
ز تطبيق السرية إال يف حاالت استثنائية وحيظر سرية املعلومـات يف الوثـائق املتعلقـة            ال جيي 

  .بانتهاكات حقوق اإلنسان
. وأشري إىل أن احملكمة العليا االحتادية أصدرت قرارات تارخيية يف اآلونـة األخـرية              -١٥
كانية هايس يف أرضه التقليدية وأكدت من جديد إم        -  ها - أقرت حبق شعب باتشو ها     إذ

اعتماد حصص خاصة من املقاعد يف اجلامعات احلكومية لألشخاص املنحدرين مـن أصـل              
وباإلضافة إىل ذلك، تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بإقرار النظام           . أفريقي

  .الوطين ملنع التعذيب وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
د على أن البلد يربهن أن حقوق اإلنسان والتنميـة          واختتمت الوزيرة بياهنا بالتشدي     -١٦

فالربازيل بلد ينمو ويدمج وحيمي يف ظل االحترام التـام          . متكامالن ويعزز كل منهما اآلخر    
  .حلقوق اإلنسان

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
ع علـى التوصـيات     وميكن االطال .  وفداً ببيانات  ٧٨أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٧

  .املقدمة أثناء احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وأشارت موريتانيا إىل اإلجيابيات اليت سجلتها الربازيل يف جمـال تعزيـز حقـوق                -١٨

. وأثنت على برامج الربازيل ملكافحة الفقر وجهودها لتحـسني نظـام سـجوهنا            . اإلنسان
، وشجعت على تعزيز األحكام الراميـة إىل حتـسني          ورحبت بالتشريع املتعلق حبقوق املرأة    

  .ظروف احتجاز النساء
وأقرت املكسيك باألمهية اليت أولتها الربازيل للتوصيات املقدمة خالل الدورة األوىل             -١٩

وسـألت عـن    . لالستعراض الدوري الشامل، خصوصاً اعتماد قانون يتعلق حبرية اإلعالم        
. األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماج املـسنني اجتماعيـاً       التدابري اليت اُتخذت لتحسني ظروف      

  .وقدمت املكسيك توصيات
وأثىن املغرب على جهود الربازيل يف تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الـصادرة              -٢٠

وأشـاد  . خالل الدورة األوىل وعلى استراتيجيتها اإلمنائية اليت تركز على حقوق اإلنـسان           
  . وقدم املغرب توصيات. تهجها الربازيل يف جملس حقوق اإلنسانبالدبلوماسية البناءة اليت تن
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وأثنت موزامبيق على التحسينات القانونية اليت أجرهتا الربازيل فيما يتعلق حبقـوق              -٢١
النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، وحقوق األقليات والسكان األصليني، وغريها من 

ة إىل القضاء على السخرة وعمل األطفال فضالً عـن         وأقرت جبهود احلكومة الرامي   . اجملاالت
  .وقدمت موزامبيق توصية. منع العنف ضد املرأة

بوصفه جتسيداً اللتزام " برنامج القضاء على عمل األطفال"وألقت ناميبيا الضوء على   -٢٢
وأثنت على اعتماد الربازيل لقانون ضمان حـق احلـصول علـى         . الربازيل حبقوق األطفال  

وأعربت عن قلقهـا إزاء     .  بناء على إحدى توصيات االستعراض الدوري الشامل       املعلومات
  .وقدمت ناميبيا توصية. أعمال القتل والعنف

. ورحبت نيبال جبهود الربازيل يف تنفيذ التوصيات الصادرة خـالل الـدورة األوىل       -٢٣
ان، خـصوصاً   وأثنت على براجمها اإلمنائية الرامية إىل مكافحة الفقر وتعزيز حقوق اإلنـس           

  .وقدمت نيبال توصية. املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز
وأشادت هولندا باستحداث الربازيل ملؤشرات حلقوق اإلنسان ولتقارير سـنوية يف             -٢٤

. ونوهت بالتزامها بالقضاء على عمل األطفال والسخرة ومكافحة العنف املرتيل         . هذا اجملال 
. ن حقوق اإلنسان والظروف الـسائدة يف الـسجون        وأعربت عن قلقها بشأن املدافعني ع     

  .وقدمت هولندا توصيات
وأثنت نيكاراغوا على سياسة الربازيل يف جمال حقوق اإلنسان واليت جتلت من خالل   -٢٥

وأشـادت  . تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية لتعزيز التنمية البشرية والقضاء علـى الفقـر           
وقـدمت  .  تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الـدويل       نيكاراغوا بالدور الرائد للربازيل يف    

  .نيكاراغوا توصيات
وأثنت النرويج على جهود الربازيل يف جماالت احلد من الفقر، واملساواة االجتماعية،              -٢٦

وحقوق املرأة، وحقوق املثليات واملثليني وذوي امليل اجلنسي املـزدوج ومغـايري اهلويـة              
وأعربت عن قلقها إزاء    . ون ضمان حق احلصول على املعلومات     اجلنسية، وجلنة احلقيقة، وقان   

وقدمت . حالة السكان األصليني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وحالة اإلفالت من العقاب          
  .النرويج توصيات

وأعربت باكستان عن تقديرها للجهود الرامية إىل إعمال احلق يف غذاء كـاٍف ويف               -٢٧
وطلبت باكستان إىل الربازيـل     . مكافحة العنف ضد املرأة   الصحة والتعليم والسكن وجلهود     

  .وقدمت باكستان توصيات". البحث النشط"شرح اجلوانب البارزة من استراتيجية 
وأشارت فلسطني إىل أن الربازيل طرف يف معظم االتفاقيات الدولية وأهنا وجهـت               -٢٨

لربازيل الرامية إىل احلد من     وأعربت عن تقديرها جلهود ا    . دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة    
الفقر وحتقيق املساواة االجتماعية، مـشرية إىل أهنـا أدجمـت سياسـاهتا االجتماعيـة يف                
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ومثَّنت سياسات الربازيل الرامية إىل مكافحة العنـف ضـد املـرأة            . االستراتيجيات اإلمنائية 
  .ني توصياتوقدمت فلسط. والتدابري اليت اختذهتا فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

ورحبت باراغواي مبختلف اخلطط املعتمدة يف جمال حقوق اإلنـسان والراميـة إىل            -٢٩
وأشادت باعتماد القانون املتعلق باحلصول     . القضاء على أوجه الالمساواة التارخيية واهليكلية     

على املعلومات، خصوصاً األحكام اليت حتظر اعتبار الوثائق املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق              
  .وقدمت باراغواي توصيات. سان وثائق سريةاإلن
ونوهت بريو بالتقدم احملرز يف جماالت احلد من الفقر، والفقر املـدقع، والتفـاوت                -٣٠

االجتماعي؛ وبتحسني فرص احلصول على التعليم؛ وسن قانون ضمان حق احلصول علـى             
  .وقدمت بريو توصيات. املعلومات؛ وإنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة

مثَّنت الفلبني اجلهد املتواصل الذي تبذله الربازيل إلدماج مجيع حقوق اإلنـسان يف          و  -٣١
السياسات القانونية واإلمنائية الرامية إىل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية البشرية من خالل الرقابة 

  .وقدمت الفلبني توصية. الدميقراطية
تحقيـق يف انتـهاكات حقـوق       وأثنت كندا على إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة لل         -٣٢

وستساعد هذه اللجنة يف منع تكرار هذه       . ١٩٨٨ و ١٩٤٦اإلنسان اليت ارُتكبت بني عامي      
املمارسات يف سياق املؤسسات العامة يف الربازيل كما ستؤدي دوراً رائداً يف الـشروع يف               

  .وقدمت كندا توصيات. عملية عدالة انتقالية يف البلد
. تقدم االستثنائي امللهم الذي حققته الربازيل يف مكافحة الفقـر وأشادت الربتغال بال    -٣٣

وطلبت إىل الربازيل إطالع اجمللس على النتائج اليت حتققت يف هذا الصدد وشجعتها علـى               
  .وقدمت الربتغال توصيات. إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان تراعي مبادئ باريس

. نسان وحتقيق املـساواة والعدالـة     وأثنت قطر على التزام الربازيل بتعزيز حقوق اإل         -٣٤
ومتنت النجاح  . وأشادت باستراتيجية الربازيل للحد من الفقر وتقليص معدل وفيات األطفال         

  .وقدمت قطر توصية. للربازيل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني
ونوهت مجهورية كوريا جبهود حكومة الربازيل يف تنفيذ التوصيات اليت تـسلمتها              -٣٥

رة األوىل، خصوصاً ما يتعلق بزيادة مشاركة املرأة يف الشؤون السياسية فضالً عن             خالل الدو 
ورحبت باعتماد اخلطة الوطنية الثالثة     . احلد من الفقر، وتقليص وفيات الرضع، وسوء التغذية       

  .وقدمت توصيات. حلقوق اإلنسان
ليات الوطنية حلقوق   ورحب االحتاد الروسي بالتدابري اليت اختذهتا الربازيل لتحسني اآل          -٣٦

ونوه بالدور الـذي تؤديـه الربازيـل يف    . اإلنسان وباخنراط اجملتمع املدين يف هذه العمليات      
  .وقدم االحتاد الروسي توصية. مكافحة التمييز العنصري

وأثنت اململكة العربية السعودية على اجلهود الرامية إىل النهوض حبقوق اإلنـسان،              -٣٧
وأعربت، بوجه خاص، عن تقـديرها للجهـود        . سرة واجملتمع خصوصاً من أجل محاية األ    
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الرامية إىل مساعدة املشردين، وتقدمي خدمات الطفولة املبكرة، وتنفيـذ الـربامج اخلاصـة              
  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات. باملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

لظروف املعيشية للسكان،   والحظت السنغال باهتمام النتائج اليت حتققت لتحسني ا         -٣٨
وقدمت . والدور املتنامي للمرأة يف احلياة العامة، والتدابري املتخذة للقضاء على عمل األطفال           

  .السنغال توصيات
وأشادت سنغافورة بالتركيز القوي للربازيل على تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة              -٣٩

  .وقدمت سنغافورة توصيات. ئل عمل األطفالمن العنف، فضالً عن تقدمها يف معاجلة مسا
ورحبت سلوفاكيا بتصديق الربازيل على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال             -٤٠

التمييز العنصري وبروتوكوهلا االختياري، وعلى الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهـد          
دولية حلماية مجيع األشـخاص مـن       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية ال      

وأثنت على  . االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل        
وقـدمت  . اجلهود املبذولة للحد من الفقر، ومكافحة سوء التغذية وتقليص وفيات األطفال          

  .سلوفاكيا توصيات
يع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق  وألقت سلوفينيا الضوء على تصديق الربازيل جلم        -٤١

وأعربت عن قلقها إزاء مستوى العنف ضد النساء، والظروف الرديئة واالكتظـاظ       . اإلنسان
وقدمت سلوفينيا . يف بعض السجون، وشيوع ظاهرة اإليذاء اجلنسي لألطفال والعنف ضدهم

  .توصيات
 يف املـسائل املتـصلة      وأعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها لدور الربازيل يف اجمللس          -٤٢

وطلبت معلومات عن السياسات املتبعة لتعزيز      . بالعنصرية والتعصب العرقي وكره األجانب    
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصية.  العرقي-العمل اإلجيايب اإلثين 

وأشارت . وهنأت إسبانيا الربازيل على ما أحرزته من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان             -٤٣
يف الصكوك الدولية واإلقليمية الرئيسية، وأهنا صدقت علـى النظـام           إىل أن الربازيل طرف     

وقدمت . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وأصدرت دعوة دائمة جلميع اإلجراءات اخلاصة        
  .إسبانيا توصيات

وفيما يتعلق مبوضوع املدافعني عن حقوق اإلنسان، أشارت السيدة نـونس إىل أن               -٤٤
 سياسة عاملية حلمايتهم تشمل تدابري لـدعم عملـهم، ورصـد            الربازيل تشجع على اتباع   

وبناء على تعليمات الـوزيرة، تنفـذ       . يتعرضون له من خماطر، وتوفري محاية الشرطة هلم        ما
احلكومات احمللية واجملتمع املدين الربنامج الوطين حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان الـذي             

 شخصاً وهو يوفر احلماية     ٤٦٤    لار هذا الربنامج    وقُدمت املساعدة يف إط   . ٢٠٠٤ُوضع عام   
 شخصاً بينهم أفراد من جمتمع كويلومبوال وغريه مـن جمتمعـات الـسكان              ٢٩٩    لحالياً  

برنامج محاية الـضحايا والـشهود،      : وتنفذ الربازيل برناجمني آخرين للحماية مها     . األصليني



A/HRC/21/11 

9 GE.12-15113 

فعت ميزانية هذه الـربامج الثالثـة       وُر. وبرنامج محاية األطفال واملراهقني املعرضني للخطر     
  .٢٠١١ يف املائة عام ٣٠ بنسبة
وفيما يتعلق بالسكان األصليني، ذكرت السيدة نونس أن الدستور االحتادي يضمن             -٤٥

 قطعة أرض تابعة للـسكان      ٦٦٠إىل وجود   اً  وأشارت أيض . حقوقهم احلصرية يف أراضيهم   
 ١,١ املائة من إمجايل مساحة اإلقليم الوطين، أو  يف١٣وهي متثل اً، األصليني يف الربازيل حالي

.  قطعة أرض أخرى خالل السنوات اخلمس املاضـية        ٤٩ومت ترسيم   . مليون كيلومتر مربع  
 ٨٠٠ ٠٠٠وذكر باولو بانكارارو وهو أمني املظامل يف املؤسسة الوطنية للشعوب األصلية أن          

 ٢٠٠ ٠٠٠بـل حـوايل     مقا( أهنم من الـسكان األصـليني        ٢٠١٠برازيلي صرحوا عام    
 ملقاومة حمتلي   ٢٠١١ قضية عام    ١٩٦وفيما يتعلق حبماية األراضي، ُسجلت      ). ١٩٧٠ عام

وأبلغ السيد بانكارارو اجمللس بأن الربازيل تـضم        . األراضي ومنع االحتالل غري القانوين هلا     
 أسرة من أسر السكان األصـليني       ٨٣ ٠٠٠ مدرسة للسكان األصليني وأن      ٢ ٨١٩حالياً  
وألقى السيد بانكارارو أيضاً الضوء علـى إنـشاء         ". اإلعانات األسرية "تفيد من برنامج    تس

  .٢٠١٠األمانة اخلاصة لصحة السكان األصليني عام 
 املتعلقـة بالـشعوب     ١٦٩على أسئلة بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         اً  ورد  -٤٦

وليانا مرياندا، وهـي نائبـة أمـني        األصلية والشعوب القبلية يف البلدان املستقلة، ذكَّرت ج       
التكاتف االجتماعي يف مكتب الرئيسة، باتباع الربازيل لسياسة املشاركة االجتماعية الكاملة،      
وبأن الربازيل شرعت يف تنظيم عملية التشاور املسبق املنصوص عليها يف االتفاقية، مبشاركة             

  .مجيع اجلهات املعنية ذات الصلة
وألقى مدير إدارة السجون .  إىل حتسني نظامي العدالة والسجونوسلم الوفد باحلاجة  -٤٧

الوطنية الدكتور أوغوستو روسيين الضوء على الربنامج الوطين لدعم نظام السجون، الـذي             
 مليون دوالر، إضافة إىل املوارد اليت  ٦٥٠ مبيزانية بلغت    ٢٠١١نوفمرب  /أُطلق يف تشرين الثاين   

 مكان إضـايف  ٦٢ ٠٠٠ إىل أن ذلك سيؤدي إىل استحداث    وأشار. تقدمها الدولة االحتادية  
وتتمثل األهداف الرئيسية لذلك يف ضـمان سـد نقـص           . ٢٠١٤يف السجون حبلول عام     

وأشار . األماكن يف سجون النساء وضمان نقل املسجونني يف خمافر الشرطة إىل مرافق مالئمة         
لسجون، مع إيالء اهتمام خـاص      إىل تنفيذ الربنامج الوطين للصحة يف ا      اً  السيد روسيين أيض  

 من نزالء الـسجون  ٤٨ ٠٠٠لصحة النساء، وجهود تعزيز التعليم يف السجون، مذكِّراً بأن        
  .يف الربازيل يتلقون التعليم حالياً

ويف هذا السياق، تكلم السيد لوسيانو آثايدي تشافيز، وهو ممثل اجمللـس الـوطين                -٤٨
مراجعة سجالت السجون، باالسـتناد إىل األركـان        للعدالة، عن التعبئة اجلماعية لعمليات      

حتسني فعالية العدالة اجلنائية، وضمان احملاكمة العادلة، والتشجيع على إعـادة           : الثالثة التالية 
  .اإلدماج االجتماعي
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وذكرت السيدة نونس يف هناية هذا اجلزء أنه ال جيوز التغاضي عـن التعـذيب يف                  -٤٩
 مجيع اجلهود الالزمة قد ُبذلت حملاكمة مـرتكيب هـذه           الربازيل حتت أي ظرف كان، وأن     

وأضافت أن التشريعات الوطنية تنص على عـدم جـواز الـصفح            . املمارسات ومعاقبتهم 
العفو عن مرتكيب التعذيب وأن الربازيل صدَّقت على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              أو

ية وطنية تشمل السماح بإجراء مناهضة التعذيب وأهنا وضعت مشروع قانون إلنشاء آلية وقائ
  .عمليات تفتيش دون إخطار مسبق

والحظت سري النكا مع االرتياح اعتماد سياسات اإلصالح الزراعـي، والتـزام              -٥٠
وقـدمت  . الربازيل بتعزيز املساواة بني اجلنسني وتقليص معدل وفيات الرضع وسوء التغذية          

  .سري النكا توصية
ازيل مبكافحة التعذيب، مشرية إىل الزيارة اليت قامت هبـا  ونوهت السويد بالتزام الرب    -٥١

وأشـارت إىل   . مؤخراً اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب وتوصيتها بإنشاء آلية وقائية وطنيـة          
وأعربت عن قلقها إزاء االجتار     . التقارير املتعلقة باملشاكل اخلطرية املستمرة يف نظام السجون       

  .وقدمت السويد توصيات. بالبشر
وشجعت سويسرا الربازيل على مواصلة جهودها لتحسني الظـروف الـسائدة يف              -٥٢

وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . السجون ومواصلة مكافحة االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي      
  .وقدمت سويسرا توصيات. صعوبات ضمان احترام حقوق جمتمعات السكان األصليني

ونوهـت  . اهتا يف حتسني ظـروف الـسجن  وأشارت تايلند إىل استعدادها لتقاسم خرب   -٥٣
  .وقدمت تايلند توصيات. باعتماد قانون ضمان حق احلصول على املعلومات وإنشاء جلنة احلقيقة

 ليشيت باإلعمال التدرجيي للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة          -ونوهت تيمور     -٥٤
قوق اإلنسان جيـب أن     ورأت أن اعتماد تدابري حلماية املدافعني عن ح       . والثقافية يف الربازيل  

  . ليشيت توصية-وقدمت تيمور . يكون مصحوباً بتدابري لتعزيز استقاللية وشفافية القضاء
وألقت ترينيداد وتوباغو الضوء على اخلطوات اجلديرة باالهتمـام الـيت حققتـها               -٥٥

وأثنت بوجه خاص على    . الربازيل يف تنفيذ ما قبلته من توصيات االستعراض الدويل الشامل         
ما بذلته الربازيل من جهود ملكافحة العنف ضد املرأة؛ وحتسني نظام السجون؛ واحلد مـن               

  . قابلية التأثر؛ واالهتمام بالتنوع
والحظت تركيا مع التقدير اجلهود املبذولة لتحسني املستويات املعيـشية للـشعب              -٥٦

نات اليت أُجنـزت يف     الربازيلي؛ واإلطار القانوين واملؤسسي القوي حلقوق اإلنسان؛ والتحسي       
  .وقدمت تركيا توصيات. جمال املساواة بني اجلنسني

سيما  وأثنت أوكرانيا على اإلجراءات اليت اختذهتا الربازيل يف جمال حقوق اإلنسان، ال             -٥٧
وطلبت إىل  . إجراءات مكافحة العنف ضد املرأة، واحلد من الفقر، والقضاء على عمل األطفال           
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من التفاصيل عن التدابري اليت اختذهتا لوقاية األشـخاص احملـرومني مـن             الربازيل تقدمي املزيد    
  .وقدمت أوكرانيا توصيات. اإليدز/حريتهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

وسألت اململكة املتحدة الربازيل عن كيفية ردها على مزاعم ارتكاب الشرطة ألعمال              -٥٨
وحثت الربازيل أيضاً على تعزيز محاية      .  القضاء تعذيب وعنف وعن حاالت القتل خارج نطاق      
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. املدافعني عن حقوق اإلنسان والسكان األصليني

وحثت الواليات املتحدة األمريكية الربازيل على مواصلة جهودها لتحسني الظروف            -٥٩
اذ القـانون وموظفـو     السائدة يف السجون، وزيادة جهودها ملكافحة ما يرتكبه موظفو إنف         

السجون من أعمال تعذيب، واجتار بالبشر، وإعدامات بإجراءات موجزة، وإساءة الستعمال           
  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. السلطة وفساد

وأثنت أوروغواي على ما حققته الربازيل من تقدم اقتصادي واجتماعي وعلى إنشاء              -٦٠
 الربازيلية على مواصلة جهودها لتحقيق مستويات معيشية        وشجعت السلطات . جلنة احلقيقة 

  .وقدمت أوروغواي توصيات. أفضل للفتيان والفتيات واملراهقني
وأثنت أوزبكستان على مشاركة الربازيل يف أغلبية املعاهـدات الدوليـة حلقـوق               -٦١

  .وقدمت أوزبكستان توصيات. اإلنسان وعلى عملها من أجل مكافحة العنف ضد النساء
ونوهت فرتويال جبهود الربازيل الستئصال الفقر والتشجيع على اإلدماج االجتماعي،   -٦٢

وأعربت عن اهتمامها باحلصول على معلومات بشأن اإلجراءات اليت اختـذهتا لـضمان أن              
وأعربت عـن اسـتعدادها     . يكون القضاء مستقالً وسريعاً ونزيهاً وال يتأثر بأية ضغوطات        

  .اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تراعي مبادئ باريسلتقاسم خربهتا يف إنش
والحظت فييت نام بارتياح النمو االقتصادي السريع والنتائج اإلجيابية جلهود احلـد              -٦٣

من الفقر، واحلصول على اخلدمات العامة، ورعاية الطفولة، واملساواة بني اجلنسني، رغم أن             
  .ت نام توصياتوقدمت فيي. العديد من التحديات ال تزال قائمة

وأشادت اجلزائر بالتدابري اليت اختذهتا الربازيل فيما يتعلق بتطورات احترام حقـوق              -٦٤
. اإلنسان، خصوصاً يف مكافحة الفقر، ورحبت باعتماد القانون املتعلق باملساواة بني األعراق           

  .وقدمت اجلزائر توصيات
فقر، واملـساواة االجتماعيـة،     ورحبت أنغوال بتنفيذ التوصيات املتصلة باحلد من ال         -٦٥

وعمل األطفال، وحقوق السكان األصليني، وتعزيز العدالة، ومكافحة اجلرميـة، وشـجعت     
  .الربازيل على مواصلة جهودها ملكافحة العنف الريفي

ورحبت األرجنتني بالتقدم احملرز يف مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقـة، وحثـت              -٦٦
دابري جديدة للقضاء على أي متييز ضد النـساء ذوات      الربازيل على مواصلة جهودها لوضع ت     

  .وقدمت األرجنتني توصيات. اإلعاقة
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وأثنت أستراليا على ما اختذته الربازيل من خطوات إجيابية للتصدي للفقـر املـدقع                -٦٧
بيد أهنـا   . ورحبت أيضاً بإنشاء جلنة احلقيقة    . ووضع خطط تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة     

وقـدمت  . ء العنف الذي ُيرتكب ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان         أعربت عن القلق إزا   
  .أستراليا توصيات

والتمست أذربيجان تعليقات على العوائق الرئيسة اليت تواجهها األمانات املنـشأة             -٦٨
  .وقدمت أذربيجان توصيات. لتعزيز وتدعيم آليات حقوق اإلنسان يف أدائها ملهامها

 املتخذة أو املنوي اختاذها إلسناد والية مناسبة للجنـة          وتساءلت بلجيكا عن التدابري     -٦٩
احلقيقة وتزويدها بتمويل كاف وضمان استقالليتها، إلتاحة إمكانية جلـوء الـضحايا إىل             

  .وقدمت بلجيكا توصيات. القضاء بشكل كامل
والحظت بوتسوانا مع التقدير اخلطط الرئاسية اليت ُوضعت ملعاجلة خمتلف شـواغل              -٧٠

نسان وأثنت على اجلهود اإلجيابية اليت تبذهلا الربازيل يف جماالت اكتظاظ السجون،            حقوق اإل 
  .والعنف، واالعتداءات اجلنسية على النساء ، وعمل األطفال

ورحبت بوركينا فاسو بالتزام الربازيل بالتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان وتعزيـز               -٧١
 حلقوق اإلنـسان؛ وتنفيـذ محلـة لتـسجيل      إمكانية اللجوء إىل القضاء؛ وبإنشاء جلنة وطنية      

  .وقدمت بوركينا فاسو توصية. الوالدات؛ ومكافحة الفقر، وعمل األطفال، والعنف ضد املرأة
والحظت بولندا أن بناء اهلياكل األساسية احلديثة ال ينبغي أن يؤدي إىل مـصادرة                -٧٢

 اإلنسان ينبغي أن حتظى     األراضي وتقويض أساليب احلياة التقليدية؛ وقالت إن محاية حقوق        
  .وقدمت بولندا توصيات. باألولوية على السعي االقتصادي الستغالل املوارد الطبيعية

وأثىن الرأس األخضر على هنج الربازيل يف جمال حقوق اإلنسان، وعلـى جهودهـا             -٧٣
ت وأقرَّ بوجود صعوبا  . الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تراعي مبادئ باريس         

  .وقدم الرأس األخضر توصيات. يف تنفيذ اخلطط والربامج
والحظت تشاد مع االرتياح أن الربازيل تفي بالتزاماهتا الدولية، خصوصاً من خالل              -٧٤

انضمامها إىل معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان وتوجيهها دعوة دائمة للمكلفني بالواليـات            
  .وقدمت تشاد توصيات. ولإلجراءات اخلاصة

حبت شيلي بإنشاء جلنة احلقيقة وسن قانون ضمان حق احلصول على املعلومات            ور  -٧٥
. وأثنت على اجلهود اليت تبذهلا الربازيل للحد من الفقر        . الذي يعزز شفافية اإلدارة احلكومية    

  .وقدمت شيلي توصيات
وأثنت الصني على جدية الربازيل يف تنفيذ التوصيات اليت قبلتها يف الـدورة األوىل                -٧٦

لالستعراض الدوري الشامل كما أثنت على النتائج امللحوظة اليت حققتها يف جمال حقـوق              
واستفسرت الصني عن التدابري املتخذة واإلجنازات اليت حتققت يف جمال محاية           . احلد من الفقر  
  .وقدمت توصيات. حقوق األطفال
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اإلعاقة، وجناح  وأثنت كولومبيا على خطة الربازيل املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي            -٧٧
ورحبـت بإنـشاء    . ومكافحتها جلميع أشكال التمييز   " الربازيل بدون فقر  "خطتها املعنونة   

الربازيل للمجلس الوطين للمثليات واملثليني وذوي امليل اجلنسي املزدوج ومغـايري اهلويـة             
  .وقدمت كولومبيا توصيات.  وبالتزامها باألهداف اإلمنائية لأللفية٢٠١٠اجلنسية عام 

ورحبت الكونغو بالتدابري الرامية إىل احلد من الفقر وعدم املساواة والتمييـز بـني                -٧٨
وأعربـت  . وأثنت على مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ برنامج حقوق اإلنـسان          . اجلنسني

  .الكونغو عن قلقها إزاء مسائل عدم املساواة والتمييز وحالة السكان األصليني
د النساء  ما أجنزته الربازيل يف جمال احلد من الفقر وعلى عد         وأثنت كوستاريكا على      -٧٩

ووضعها لربنامج صحة   " شبكة رعاية الطفل واألم قبل وبعد الوالدة      "    ليف احلكومة، وإنشائها    
وأعربـت عـن قلقهـا إزاء    . ٢٠١٠األطفال، واعتمادها لقانون املساواة بني األعراق عام        

  .اريكا توصياتوقدمت كوست. الظروف السائدة يف السجون
وأثنت كوبا على السياسة االجتماعية للربازيل وعلى إجنازاهتا يف احلد مـن الفقـر                -٨٠

ونوهت بالتحسينات يف جماالت الصحة واحلـق يف        . والتمييز والتفاوت االجتماعي واجلوع   
  .وقدمت كوبا توصيات. الغذاء وحقوق السكان األصليني

جلنة احلقيقة وأعربت عن أملها يف أن يـؤدي         ورحبت اجلمهورية التشيكية بإنشاء       -٨١
كما أعربت عن تقديرها لسياسة متكني املواطنني من احلصول . ذلك إىل تيسري عملية املصاحلة

وشجعت الربازيل على تنفيذ برنامج محاية املدافعني    . على معلومات عن حالة حقوق اإلنسان     
  .وقدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. عن حقوق اإلنسان

وأعربت الدامنرك عن شواغل تتعلق باستقاللية اآللية الوقائيـة الوطنيـة ملناهـضة               -٨٢
وأثنت على اجلهود الرامية إىل مكافحة أعمال القتل خارج نطـاق      . التعذيب املنوي إنشاؤها  

واستفـسرت عـن   . القانون لكنها أعربت عن قلقها إزاء ما يتعرض له القضاة من هتديدات         
  .وقدمت الدامنرك توصيات. ت من العقابتدابري التصدي لإلفال

وأثنت إكوادور على ما أجنزته الربازيل فيما يتعلق بالتمييز، وتكافؤ الفرص، واحلـد         -٨٣
وألقت الضوء أيضاً على مشاركة النـساء يف احليـاة          . من الفقر، واإلدماج الفعلي للمعاقني    

  .وقدمت إكوادور توصيات. السياسية
 مليون برازيلـي    ١٦ن اهلدف الرئيسي للربازيل هو انتشال       وكررت السيدة نونس أ     -٨٤

الربازيل "، خصوصاً األطفال واملراهقني، من خالل خطة        ٢٠١٤من الفقر املدقع حبلول عام      
  .، اليت تتابعها الرئيسة روسيف متابعةً دقيقة"بدون فقر مدقع

الوطنية لألمـن   ورداً على أسئلة عن اإلعدامات خارج نطاق القانون، أقرت األمينة             -٨٥
. العام، رجيينا ميكي، بالتحديات املتصلة بفرق املوت اليت ما زالت تعمل يف بعض الواليات             

وتنشط السلطات االحتادية ووزارة العدل يف مكافحة هذه اجملموعات، ومتكنت من إعاقـة             
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وعقب كل حتقيق، يتم إيقـاف ضـباط الـشرطة          . أنشطتها غري القانونية على حنو جدي     
 من الضباط املشتبه يف انتمائهم لفرق املوت عن العمل فوراً، مث ُيطردون من عملهم            غريهم أو

وقدمت السيدة ميكي أمثلة إجيابيـة عـن        .  وخيضعون حملاكمة جنائية، إذا تبني أهنم مذنبون      
تفكيك فرقة موت واحدة يف برنامبوكو، مما قلص عدد جـرائم القتـل يف              : العمليات منها 
  .  يف ريو دي جانريو٤٥ ضابط شرطة يف غوياس و٣٠ املائة؛ وتوقيف  يف٢٠الوالية بنسبة 

وذكَّر األمني العام لرئاسة احملكمة العليا االحتادية، السيد أنثاهري فـالنيت، بأحكـام               -٨٦
وقال إن الدولة ملزمة بتقـدمي مـساعدة        . الدستور االحتادي اليت تضمن اللجوء إىل القضاء      

قال إن القضاء قرر تبسيط عملية رفع القضايا اجلنائية اليت تطـال        و. قانونية جمانية عند اللزوم   
  .املسنني أو النساء اللوايت يعشن ظروفاً صعبة

وعرض عضو الكونغرس دومينغوس دوترا، رئيس جلنة حقوق اإلنـسان يف جملـس               -٨٧
اء اللجنـة   النواب، التقدم الكبري يف اجملال التشريعي، مشرياً إىل عدد من األمثلة منها قانون إنش             

الوطنية للحقيقة؛ وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات؛ ومشروع التعديل الدسـتوري            
وأعرب عن التزام اجمللس باملوافقة على      .  املتعلق برتع امللكية يف حالة ممارسة السخرة       ٤٣٨رقم  

ملدافعني عن  مشروع قانون إلنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب، ومشروع القانون املتعلق حبماية ا           
  .عقاب البدين لألطفال واملراهقنيحقوق اإلنسان، ومشروع القانون الذي حيظر ال

العرقية، جمالني نافيس، الضوء علـى      وزارة تعزيز املساواة    وألقت املستشارة الدولية ل     -٨٨
سـجل   ٢٠١٠عام  وأشارت إىل أن إحصاء     . تعزيز املساواة العرقية  يف  السياسات الناجحة   

بوصفهم من السود، كما سجل حتـسناً يف        أنفسهم  يعرِّفون  د األشخاص الذين    زيادة يف عد  
بيد أن استمرار عدم املساواة العرقية يستدعي املزيد من اجلهـود لتعزيـز             . ودخلهمتعليمهم  

قـانون  احلكومة االحتاديـة    ، أقرت   ٢٠١٠يف عام   و. اإلدماج االجتماعي هلؤالء األشخاص   
 برناجماً حمدداً ملكافحة العنـصرية      ٢٠ وضع مبادئ توجيهية و     الذي أسفر عن   العرقيةاملساواة  

والنظام الـوطين لتعزيـز     يف عدة مناطق من مناطق احلكم احمللي يف السنوات األربع املقبلة،            
. يف هـذا اجملـال    السياسات  وضع  الالمركزية يف   اعتماد  هدف إىل   الذي ي املساواة العرقية،   

  .ألمني املظاملاً وطنياً مات احمللية ومكتبوأنشأت أيضاً هيئة تنسيقية بني احلكو
غا، ياملستشار اخلاص لوزير العدل، مارسيلو في     قدم  االجتار باألشخاص،   وفيما يتعلق ب    -٨٩

. السياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، اليت تنسقها وزارة العدل بالتعاون مع اجملتمع املدين            
ملكافحـة االجتـار   األوىل وطنيـة  الطة  اخلوضع   إىل   ،٢٠٠٧، منذ عام    هذه السياسة وأدت  
لنـساء  لسـاءة   اإل و ،اخلطة تدابري ملكافحة االستغالل اجلنسي، والـسخرة      وتشمل  . بالبشر

 مركـزاً ملكافحـة   ١٥ السنوات اخلمس املاضيةأن الربازيل أنشأت خالل    وذكر  . واألطفال
 ونية والنفـسية واالجتماعيـة  تقدمي املساعدة القانلاحتادية خمتلفة، وواليات  االجتار بالبشر يف    

اللمسات األخرية على خطة العمل الوطنيـة الثانيـة         اً  احلكومة حالي وتضع  . اجملانية للضحايا 
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سبق أن نوقشت على نطاق واسع مـع اجملتمـع املـدين            اليت  ملكافحة االجتار باألشخاص،    
  .ىرئيسية أخرمناطق احلدود وعلى إجراءات حمددة وهي تشمل واملنظمات الدولية، 

إىل دعوة دائمة   بتوجيهها  مصر بانضمام الربازيل إىل معظم االتفاقيات الدولية، و       ونوهت    -٩٠
التعاون السكان األصليني وعلى    ضمان حقوق   على   مصر الربازيل    تشجعو. إلجراءات اخلاصة ا

  .أربع توصياتوقدمت مصر . املدافعني عن حقوق اإلنسانفيما خيص مع اآلليات الدولية 
الربازيل على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        إستونيا على تصديق    وأثنت    -٩١
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، ومـشاركة   امللحقني بالربوتوكولني  على  و

ارتفـاع  العنف املرتيل، و  مواضيع  معاجلة  على   الربازيل   توشجع. يف احلياة السياسية  النساء  
  .ستونيا توصياتوقدمت إ.  واستقالل القضاء،رية الصحافة، وحالنفاسيةوفيات المعدالت 

 وذوي امليل   املثليات واملثليني تعزيز حقوق   الرامية إىل   هود الربازيل   جبورحبت فنلندا     -٩٢
االحتادية املتعلـق   احملكمة العليا   اجلنسي املزدوج ومغايري اهلوية اجلنسية، والحظت أن حكم         

كما الحظـت أن اسـتمرار      . رب هاماً للغاية  عُتس ا ناقتران أشخاص من نفس اجل    دستورية  ب
اإلبالغ عن جرائم وأعمال عنف مرتكبة بدافع كره املثليني يشري إىل ضرورة اختـاذ تـدابري                

. إضافية وسألت عن التدابري واخلطوات التشريعية اليت جيري اختاذها ملكافحة هـذه اجلـرائم      
  .وقدمت فنلندا توصيات

ودعوهتـا  قوق اإلنسان،   الرئيسية حل صكوك  على ال ازيل  ورحبت فرنسا بتصديق الرب     -٩٣
القلـق  وأعربت عن   . احلقيقةلجنة  ل ئهالفقر، وإنشا مكافحتها ل إلجراءات اخلاصة، و  لدائمة  ال

  .قدمت فرنسا توصياتو. النفاسيةوفيات ارتفاع معدل الإزاء 
نـسان  حقـوق اإل ناشـطي  التقدم الذي أحرزته الربازيل يف محاية      بورحبت أملانيا     -٩٤
السكان إزاء عدم استفادة خاص بوجه قلق العن أعربت  الكنه" اجملموعة الزرقاء"  بالتزامها بو

  .قدمت أملانيا توصياتو. األصليني من التقدم االقتصادي
لتنفيـذ معظـم    من جهود ناجحـة     الربازيل  ملا بذلته   وأعربت اليونان عن ارتياحها       -٩٥

مرافـق  حالة  حتسني  الرامية إىل   اجلهود  وباإلشارة إىل   . خالل الدورة األوىل  املقدمة  التوصيات  
تقدمي الربازيلي  الوفد  إىل  وطلبت  . األخرى املنوي اختاذها  التدابري  سألت اليونان عن    االحتجاز،  

  .قدمت اليونان توصياتو. جملس الشيوخالنساء يف فيما يتعلق بقلة عدد زيد من املعلومات امل
وشجعت . تقريرها الوطيناليت اتبعتها الربازيل يف صياغة جية أثنت غواتيماال على املنهو  -٩٦

غواتيمـاال  وسـألت   . مبادئ باريس يراعي  حلقوق اإلنسان   وطين  الربازيل على إنشاء جملس     
 كـي  ٢٠٠٩ بات جاهزاً منذ عاماألصليني الذي لقانون السكان احملتوى املعياري عن الربازيل  
  .قدمت غواتيماال توصيةو. الريفي للعنف التعريف القانوينعن الربملان، ويعتمده 

وأعرب الكرسي الرسويل عن تقديره ملا بذلته الربازيل من جهـود يف عـدد مـن                  -٩٧
اجملاالت منها احلوكمة الدميقراطية، واألمن، واالقتصاد، وعمل األطفال، واحلـصول علـى            
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م، وأطفـال   الصحة، والتعلـي  والحظ وجود صعوبات يف جماالت مكافحة الفقر، و       . التعليم
  .توصياتالكرسي الرسويل وقدم . عمل األطفال و،الشوارع

نوهت تكافؤ الفرص و  من تقدم يف ضمان     أحرزته الربازيل   وأثنت هندوراس على ما       -٩٨
املعنيـة  لجنـة  الدراسة مالحظـات  إىل وأعربت عن احلاجة . جملس الوزراءعدد النساء يف   ب
والتمييـز ضـد    األجور بني اجلنسني،    يف  فجوة  بالفيما يتعلق   القضاء على التمييز ضد املرأة      ب

 عـن    فـضالً  أماكن العمل؛  من أصل أفريقي يف      اتاملنحدرالنساء  نساء السكان األصليني و   
 وقـدمت . األميـة بشأن  مالحظات اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

  . توصياتهندوراس
احلد من متكنها من األهداف اإلمنائية لأللفية، ومعظم الربازيل وأثنت هنغاريا على بلوغ   -٩٩

ـ  . الستقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة    ها وتعزيز ،االجتماعيالتفاوت  الفقر و  اجلهود ورحبت ب
ال تستويف  االكتظاظ و تعاين من   السجون  كنها الحظت أن    املبذولة لتحسني أوضاع السجون، ل    

تنسيقي للجهود املبذولة أعاق إجراء     هنج  اتباع  دم  أن ع الحظت  و. املالئمةمعايري الرعاية الطبية    
  .قدمت هنغاريا توصياتو.  أشكال االستغالل اجلنسيحتسينات يف مكافحة خمتلف

االستعراض الدوري الشامل الـصادرة يف      توصيات  لالربازيل  وأثنت اهلند على تنفيذ       -١٠٠
وأوجـه  الفقر  ها يف احلد من     ماألهداف اإلمنائية لأللفية، وتقد   الدورة األوىل وحتقيقها ملعظم     

يف عدم املساواة والتمييز و   جهودها يف مكافحة    وشجعت الربازيل على مواصلة     . عدم املساواة 
  .القانونية والقضائيةأطرها تعزيز 
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة قبـل        ملعظـم   الربازيل  على بلوغ   ندونيسيا  وأثنت إ   -١٠١
مبادئ تراعي  اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      إلنشاملتخذة  التدابري  ب ت، ورحب ٢٠١٥ عام

الربازيل على املـضي يف     ملكافحة التعذيب، وشجعت    الحظت املبادرات العديدة    و. باريس
  .إندونيسيا توصياتوقدمت . يف هذا اجملالجهودها 

سكاهنا لكنها أعربـت عـن     الربازيل لتحسني مستوى معيشة     جبهود  يران  ونوهت إ   -١٠٢
  .قدمت إيران توصياتو. ت املتعلقة باستمرار السخرة والتمييز ضد املرأةالقلق إزاء املعلوما

وبتوجيههـا دعـوة    معظم االتفاقيات الدولية    إىل  بانضمام الربازيل   العراق  ورحب    -١٠٣
وأشاد العراق بالسياسة اإلمنائية للبلد وخبططه الوطنية املختلفة        . مفتوحة إىل املكلفني بواليات   

. األشخاص ذوي اإلعاقـة   حقوق   خصوصاً اخلطط املتعلقة بتعزيز      يف جمال حقوق اإلنسان،   
  .قدم العراق توصياتو

. األهداف اإلمنائية لأللفيـة   الذي أحرزته الربازيل حنو بلوغ       بالتقدم   ت إيطاليا ورحب  -١٠٤
التمـست  و؛  األحـداث اجملرمني  نع العنف يف مراكز احتجاز      املتعلقة مب  عن التدابري    توسأل

؛ وعن نظام مؤشـرات حقـوق       ٢٠١١ قانون التدابري االحترازية لعام      معلومات عن تقييم  
  .وقدمت إيطاليا توصية. اإلنسان الذي أطلق بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان



A/HRC/21/11 

17 GE.12-15113 

مشاركة خصوصاً  ورحبت اليابان جبهود الربازيل فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني،            -١٠٥
مشكليت االكتظاظ والعنـف يف     ن قلقها إزاء استمرار     وأعربت ع . السياساتيف صنع   النساء  
  .وقدمت اليابان توصيات. السجون
 حقـوق اإلنـسان   علماً مع التقدير بالتزام الربازيل الثابت بـاحترام         لبنان  وأحاط    -١٠٦

تنفيذ الربوتوكـول االختيـاري   الصعوبات اليت تواجهها يف    وطلب معلومات عن    . ومحايتها
  .قدم لبنان توصيةو. اتفاقية مناهضة التعذيبامللحق ب
تعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي حلقوق اليت تبذهلا الربازيل لاجلهود بماليزيا ونوهت   -١٠٧

علـى  وهنأت الربازيل   . حتسني برناجمها الوطين حلقوق اإلنسان    خصوصاً من أجل    اإلنسان،  
قدمت و .د من التمييز وعدم املساواة    ، ومكافحة الفقر واحل   طار التشريعي واملؤسسي  اإلتعزيز  

  .ماليزيا توصيات
احملكمة العليا االحتادية باملثليني املتزوجني     اعتراف  الضوء على   السيدة نونس   وألقت    -١٠٨

كوحدات أسرية، وباخلطة الوطنية لتعزيز املواطنة وحقوق اإلنسان للمثليات واملثليني وذوي           
وبينما أكدت الوزيرة من جديد التزام الربازيل       . اجلنسيةامليل اجلنسي املزدوج ومغايري اهلوية      

مبكافحة ما ُيرتكب من جرائم وأعمال عنف بدافع كره املثليني فإهنا أقرت بأن الـصعوبات               
  .اليت تواجهها يف هذا اجملال ما زالت كبرية

ن  أمر إجيايب مـشرية إىل أ      وطنية حلقوق اإلنسان  الؤسسة  املإنشاء  وقالت الوزيرة إن      -١٠٩
جملس الشيوخ يناقش مشروع قانون يضمن مراعاة اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان مبـادئ         

 نفسه، توجد يف الربازيل أصالً جمالس وطنية خمتلفة ُتعىن مبسائل حمددة من    الوقتويف  . باريس
  .حقوق اإلنسان مبشاركة اجملتمع املدين

شـرحاً ملبـادرة    نـونس   السيدة  قدمت  الفقر،  حول استئصال    على تعليقات    رداًو  -١١٠
، الـذي  "الربازيل من دون فقر مـدقع   "، قائلة إهنا تشكل جزءاً من برنامج        "مهتمةالربازيل  "

من خالل  برازيلي،  وسيستفيد من هذه املبادرة مليونا      . السادسةحىت سن   يوفر مزايا لألطفال    
 عليهمانية  توزيع أدوية جم  عناية هنارية، وخدمات صحية، و    وخدمات  ،  "إعانات أسرية "تقدمي  

  .أخرىمزايا من بني 
أن محاية األطفال وحقهم يف العـيش مـع         شددت الوزيرة على    ،  الصدديف هذا   و  -١١١

طفل ومراهق أُنقذوا من     ماليني   ٥أكثر من   بأن   وأبلغت اجمللس    .أسرهم جزء من األولويات   
طفـال  عمـل األ   املؤمتر الثالث ملكافحة     ٢٠١٣عام  عمل األطفال وأن الربازيل ستستضيف      

وشددت على أن الربازيل لن تتسامح مع االستغالل اجلنـسي          . وأسوأ أشكال عمل األطفال   
  .لألطفال واملراهقني

احليـاة  "عمل طة خباً ملتزمة شخصيروسيف قائلة إن الرئيسة السيدة نونس   ومضت    -١١٢
الـيت   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وقد اسُتلهمت هذه اخلطة من  ". حدودبدون  
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أهنا دوالر و بليون   ٣,٢٥اخلطة تبلغ   أوضحت أن ميزانية    و. الربازيلمتع بصفة دستورية يف     تت
ُتعرض نتائج هذا الربنـامج     و. واإلدماج االجتماعي الصحة والعمل   إجراءات تتعلق ب  تشمل  

  .كل ستة أشهرعلى اجلمهور 
 يف  افيـة الدميغرالـتغريات   إىل  السيدة نـونس    أشارت  ،  املسننيفيما يتعلق حبقوق    و  -١١٣

ها البلد عن طريق وضـع سياسـات صـحية،          تكيف مع يجيب أن   وهي تغريات   الربازيل،  
وأبرزت اخلطة الوطنيـة    . خصوصاً فيما يتعلق باملسنات، ومنع العنف، والضمان االجتماعي       

وأشـارت  . ، وقانون املسنني  ٢٠١١واجمللس الوطين حلقوق املسنني، وعقد مؤمتر وطين عام         
مان االجتماعي الرامية إىل ضمان حد أدىن من الدخل جلميع املسنني يف            أيضاً إىل برامج الض   

وأضافت أن الربازيل تدافع عن حقوق املسنني، على املستوى الدويل، داخل منظومة  . الربازيل
  .األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية

حقوق اإلنسان، وذكرت السيدة نونس أن السياسات اإلمنائية الوطنية الربازيلية تعزز      -١١٤
وأقرت بـضرورة أن حتظـى      . مبا يف ذلك حقوق السكان األصليني وجمتمعات كويلومبوال       

حقوق اإلنسان باهتمام خاص يف كأس العامل لكرة القدم واأللعاب األوملبية وغريهـا مـن               
املناسبات املماثلة، وضمان أن يراعي عقد املناسبات الرياضية حقوق اإلنسان ويعود بالفائدة            

وأضافت أن وزارة املدن الساعية إىل ضمان سكن الئـق للجميـع،            .  مجيع الربازيليني  على
أعدت، حتضرياً هلاتني املناسبتني، وسعياً للتغلب على االضطرابات احلضرية الـيت ميكـن أن              
تؤدي إليها، وثيقة قانونية ُنشرت على اإلنترنت كي يتمكن اجملتمع املدين من املـشاركة يف               

  .هائيةوضع صيغتها الن
فيما يتعلق بالسكان األصليني، قالت السيدة نونس إن مشاريع التنميـة احلاليـة             و  -١١٥

تسهم يف النمو االقتصادي فحسب، بل تسهم أيضاً يف إجياد الطاقة النظيفة، وهي طاقـة                ال
عالوة على ذلك، كانت ملشاريع اهلياكل األساسية فوائد        . متثل جزءاً كبرياً من إمدادات البلد     

  . يمية وحمليةإقل
وفيما يتعلق بلجنة احلقيقة، أوضحت الوزيرة أهنا ليست جهة حكومية بل مؤسسة              -١١٦

من مؤسسات الدولة وأوضحت أن هذه اللجنة ستقدم إجابات بشأن حـاالت االختفـاء              
وستؤدي نتائج أعمال هذه اللجنة إىل تعزيز       . القسري والقتل واالختطاف وغريها من اجلرائم     

اليت تلهم، إىل جانب حقوق اإلنسان، ما تقوم به الربازيل من أعمال منذ مثانيـة               الدميقراطية  
  .وعشرين عاماً

وأعلنت السيدة نونس يف ختام بياهنا أن مشاركة الربازيل يف االستعراض الـدوري               -١١٧
الشامل تسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز حقوق اإلنسان فيها وأن احلكومة الربازيلية بكاملـها              

وأضافت أن وزارة حقوق اإلنسان ستبحث عن أفضل السبل ملتابعـة    .  يف هذا العمل   تشارك
  .ورصد تنفيذ التوصيات املقبولة
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وخلصت السيدة نونس إىل أن الربازيل تسري يف الطريق الصحيح حنو اإلعمال الفعال        -١١٨
  . حلقوق اإلنسان يف حياة مجيع الربازيليني، على الرغم من التحديات املنتظرة

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستنظر الربازيل يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسـب،     -١١٩

ويف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة احلادية والعـشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                
جملـس  وسُتدرج هذه الردود يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده         . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  :حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين
مواصلة تنفيذ التوصيات املتعلقة بالتصديق على الصكوك الدولية          -١-١١٩

  ؛)بوركينا فاسو(حلقوق اإلنسان 
اختاذ املزيد من اخلطوات حنو التنفيذ الكامل لتوصـيات اللجنـة             -٢-١١٩

  ؛)مصر(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
النظر يف سحب التحفظات على الصكوك الدوليـة األساسـية            -٣-١١٩

حلقوق اإلنسان، خصوصاً على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد           
  ؛)تركيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

مواءمة التشريعات الوطنية بالكامل مع االلتزامات املنبثقة عـن           -٤-١١٩
  ؛)سلوفاكيا(كمة اجلنائية الدولية نظام روما األساسي للمح

مواءمة التشريعات الوطنية بالكامل مع مجيع االلتزامات املنبثقـة           -٥-١١٩
عن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك إدراج املبـادئ             
العامة هلذا النظام وتعريف اجلرائم الوارد فيه، فضالً عن اعتماد أحكـام تتـيح              

  ؛)سلوفينيا( احملكمة اجلنائية الدولية التعاون مع
وضع آليات لرصد وتقييم االمتثال بالتزاماهتا يف جمـال حقـوق             -٦-١١٩

  ؛)كوستاريكا(اإلنسان 
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -٧-١١٩

ة هبـؤالء  املهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها حلماية حقوق اإلنسان اخلاص       
  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين 

__________ 

 .مل ُتدخل تنقيحات حتريرية على االستنتاجات والتوصيات  **  
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النظر يف التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين            -٨-١١٩
  ؛)شيلي(وأفراد أسرهم 

التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           -٩-١١٩
  ؛)لربتغالا(الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أقرب وقت ممكن 

 املتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     -١٠-١١٩
 ٨٧بظروف العمل الالئق لعمال املنازل من اإلناث والذكور واالتفاقيـة رقـم             

  ؛)تشاد(املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 
ـ           -١١-١١٩ ى النحـو   تعجيل تنفيذ آلية وقائية وطنية تكون فعالة ومستقلة، عل

الوارد يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وضمان أن تتمتع هـذه            
  ؛)السويد( الالزمة ألداء واجبها اآللية باالستقاللية واملوارد وغريها من الظروف

 مع التعـديالت    ٢٤٤٢االعتماد الفوري ملشروع القانون رقم        -١٢-١١٩
ئية الوطنية واعتمادهم علـى أنفـسهم،       اليت تضمن استقالل أعضاء اآللية الوقا     

يتماشى مع التزامات الربازيل مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          مبا
  ؛)اململكة املتحدة(التعذيب 

التنفيذ السريع للنظام الوطين املقترح ملنع التعـذيب ومكافحتـه            -١٣-١١٩
  ؛)رالياأست(ومعاجلة الشواغل املتعلقة بسوء املعاملة يف السجون 

 لضمان استقاللية أعـضاء     ٢٤٤٢اعتماد مشروع القانون رقم       -١٤-١١٩
اآللية الوقائية الوطنية واعتمادهم على أنفسهم، مبا يتماشى مع التزامات الربازيل           

  ؛)الدامنرك(مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
ن تنشر تقرير زيارهتا اليت الطلب إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أ       -١٥-١١٩

  ؛)سويسرا (٢٠١١سبتمرب /قامت هبا يف أيلول
إلنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان       تعزيز العمليات الالزمة    -١٦-١١٩

  ؛)موزامبيق(
تشجيع وتيسري اعتماد مؤسسات حقوق اإلنسان ذات الصلة من           -١٧-١١٩

نسان مبا يتماشى مع    جانب جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإل       
مبادئ باريس من أجل إجياد حيز للرصد املستقل حلقوق اإلنـسان، خـصوصاً             

يتعلق باملمارسات املسيئة اليت ترتكبها القوات العسكرية وقوات الـشرطة           فيما
  ؛)ناميبيا(

إمتام عملية اعتماد مشروع القانون املنشئ ملؤسسة وطنية حلقوق           -١٨-١١٩
  ؛)بريو( مبادئ باريس اإلنسان مبا يتماشى مع
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تعزيز الزخم الالزم إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً            -١٩-١١٩
  ؛)الربتغال(ملبادئ باريس 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ باريس      -٢٠-١١٩
  ؛)السنغال(

ضمان أن يكون إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متماشياً مع            -٢١-١١٩
  ؛)فرنسا(ادئ باريس مب

تعجيل اجلهود الرامية إىل إنشاء جملس وطين برازيلـي حلقـوق             -٢٢-١١٩
يتماشى مع مبادئ باريس، مبا يف ذلك من خالل اعتمـاد مـشروع         اإلنسان مبا 

قانون يتعلق بتحويل جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان إىل اجمللس الوطين حلقوق            
ن برنامج عمـل جملـس الـشيوخ        اإلنسان وهو مشروع قانون يشكل جزءاً م      

  ؛)إندونيسيا(االحتادي 
تعجيل اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان            -٢٣-١١٩
  ؛)ماليزيا(يتماشى مع مبادئ باريس  مبا

  ؛)فنلندا(تعديل التشريع املتعلق باالعتراف بشرعية زواج املثليني   -٢٤-١١٩
ية وسـلطات الواليـات معـاً       ضمان أن تعمل السلطات االحتاد      -٢٥-١١٩

  ؛)بلجيكا(وبشكل فعال على إنتاج إحصاءات وتقارير دورية حلقوق اإلنسان 
  ؛)قطر(مواصلة إعداد تقارير هبدف تعزيز حالة حقوق اإلنسان   -٢٦-١١٩
مواصلة جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان، خصوصاً يف إطار األسرة          -٢٧-١١٩

  ؛)اململكة العربية السعودية(
تشجيع املبادرات اليت تعزز التآلف االجتماعي والتـآلف بـني            -٢٨-١١٩

  ؛)اجلزائر(اجملتمعات احمللية 
تقاسم املمارسات اجليدة والتحسينات املنجزة مع البلدان األخرى        -٢٩-١١٩

  ؛)غواتيماال(
تقاسم أفضل ممارساهتا يف جمال احلد من الفقر وتشجيع املـساواة             -٣٠-١١٩

  ؛)لبنان( الثنائي واملتعدد األطراف االجتماعية على املستويني
إيالء اهتمام خاص بالسعي حنو نتائج أكثر فعالية لتنفيذ السياسات            -٣١-١١٩

محاية حقوق السكان األصليني وجمتمعات كويلومبوال املنحدرين       : يف اجملاالت التالية  
من أصل أفريقي وتعزيز حالتهم االجتماعية واالقتصادية؛ وإمكانيـة اللجـوء إىل            

لقضاء ومكافحة اإلفالت من العقاب؛ واإلعدامات خـارج نطـاق القـضاء،             ا
  ؛)الرأس األخضر(والتعذيب أثناء االحتجاز؛ ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان 
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مواصلة جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر املدقع ومراعـاة            -٣٢-١١٩
ـ          ساء، واألطفـال،   الفئات األكثر ضعفاً يف سياساهتا االجتماعية، خـصوصاً الن

واملنحدرون من أصل أفريقي، والسكان األصليون، واملـسنون، واألشـخاص          
  ؛)إكوادور(اإلعاقة  ذوو
  ؛)كولومبيا(مواصلة التقدم يف وضع اخلطة الوطنية للطفولة واملراهقة   -٣٣-١١٩
مواصلة التنفيذ السليم التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،           -٣٤-١١٩

  ؛)املكسيك( مبمارستهم حلقوقهم السياسية خصوصاً فيما يتعلق
صوغ برامج هبدف التنفيذ الفعـال للخطـة الوطنيـة حلقـوق              -٣٥-١١٩

  ؛)نيبال(األشخاص ذوي اإلعاقة 
مواصلة جهودها لتنفيذ اخلطة الوطنية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان            -٣٦-١١٩

مييـز  اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة وبذل املزيد من اجلهود للقضاء على الت          
  ؛)فلسطني(ضدهم وإدماجهم يف اجملتمع 

ضمان عدم تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة ألي متييز وكـذلك            -٣٧-١١٩
  ؛)سلوفاكيا(االعتراف هبم مجيعاً كأشخاص أمام القانون 

ضمان متكن األشخاص ذوي اإلعاقة، يف حاالت التعرض لإلمهال           -٣٨-١١٩
ون عـزهلم، ومتكينـهم مـن       أو غياب الدعم األسري، من العيش يف اجملتمع د        

احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية وخدمات الضمان االجتماعي وغريها         
  ؛)سلوفاكيا(من اخلدمات 

اعتماد تشريعات لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           -٣٩-١١٩
  ؛)إسبانيا(

اعتماد تدابري وضمانات لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن            -٤٠-١١٩
ليتهم القانونية، بظروف من املساواة، وضمان االعتراف هبـم أمـام           ممارسة أه 
  ؛)كوستاريكا(القانون 
مواصلة تعزيز التعاون واحلوار ملعاجلة احلاالت اليت تثري قلق جملس            -٤١-١١٩

  ؛)باكستان(حقوق اإلنسان 
احلياة (إبالغ اجمللس بالنتائج احملققة والدروس املستفادة من خطته           -٤٢-١١٩

  ؛)هنغاريا(يف تقرير االستعراض الدوري الشامل ملنتصف املدة ) ودبدون حد
، بغض النظر   "األجر املتساوي عن العمل املتساوي    "اعتماد مبدأ     -٤٣-١١٩

  ؛)العراق(عن أية اختالفات 
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تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز مـشاركة املـرأة يف األنـشطة              -٤٤-١١٩
  ؛)نيبال(االجتماعية واالقتصادية 

مواصلة جهودها كي تكفل للنساء املساواة التامـة يف املعاملـة             -٤٥-١١٩
  ؛)فلسطني(والفرص، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الوطنية 

مواصلة جهودها لتعزيز النتائج احملققة فيما يتعلق بتمثيل النساء يف     -٤٦-١١٩
  ؛)بريو(مواقع صنع القرار، أكان ذلك يف اإلدارات العامة أو القطاع اخلاص 

  ؛)قطر(مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع امليادين   -٤٧-١١٩
النظر يف إمكانية تنفيذ سياسات العمل اإلجيايب من أجـل حتقيـق        -٤٨-١١٩

  ؛)إكوادور(متثيل أوسع للنساء يف اهليئات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
لة أوجه اخللل   مواصلة إيالء األولوية لسياسة تعزيز املساواة وإزا        -٤٩-١١٩

  ؛)جنوب أفريقيا(والتباينات االجتماعية 
تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية مبواصـلة اجلهـود لـضمان             -٥٠-١١٩

املساواة التامة يف الفرص واملعاملة للنساء واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي       
  ؛)تركيا(والسكان األصليني 

 احلصول على عمل ويف     مواصلة التصدي ألوجه عدم املساواة يف       -٥١-١١٩
ظروف العمل القائمة على نوع اجلنس والعرق اليت أشارت إليها اللجنة املعنيـة             

  ؛)تركيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
اعتماد تدابري فعالة يف سوق العمل املهيكل من أجل التعجيـل يف              -٥٢-١١٩

  ؛)هندوراس(القضاء على العزل املهين 
صلة جهودها للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـسنني          موا  -٥٣-١١٩

  ؛)األرجنتني(
تشجيع برامج فرص العمل للمسنني بتعزيز التدابري الراميـة إىل            -٥٤-١١٩

  ؛)املكسيك(منع التمييز ضدهم ومعاقبة مرتكبيه 
التصدي للتمييز ضد املصابني باجلذام ومواجهة التحامل ضـدهم           -٥٥-١١٩

ع املبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد وذلك مبا يتماشى م
األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم ومع قرار اجلمعية العامة ذي الـصلة            

  ؛)اليابان(
 A/HRC/RES/13/27مراعاة أحكام قرار جملس حقوق اإلنـسان          -٥٦-١١٩

مل لكـرة القـدم     املتعلق بالرياضة والعنصرية، لدى إعداد وتنظيم كـأس العـا         
، من أجل تعزيز التفاهم والتسامح      ٢٠١٦ واأللعاب األوملبية لعام     ٢٠١٤ لعام
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والسالم وتعزيز جهود الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب          
  ؛)املغرب(وما يتصل بذلك من تعصب 

ضمان أن ُتنظم إعادة اهليكلة احلضرية، حتضرياً لكأس العامل لكرة            -٥٧-١١٩
 تنظيماً سليماً لتفادي حاالت     ٢٠١٦ واأللعاب األوملبية لعام     ٢٠١٤لقدم لعام   ا

التشريد واإلخالء القسري، وضمان تزويـد الـسكان يف املنـاطق املتـضررة             
مبعلومات كاملة ويف الوقت املناسب عن االقتراحات اليت تعنيهم؛ واالخنراط يف           

ئل لإلخـالء؛ وتقـدمي   مفاوضات فعلية مع اجملتمعات احمللية للبحث عـن بـدا       
تعويضات أو سكن مالئم بديل قريب من اجملتمعات القائمة، كلما كـان ذلـك    

  ؛)كندا(ضرورياً 
بذل كل جهد ممكن لضمان أن يعود كأس العامل واأللعاب األوملبيـة              -٥٨-١١٩

  ؛)أوكرانيا(املقبلني مبنافع دائمة على السكان احلضريني األكثر فقراً واألكثر هتميشاً 
وضع تدابري لتعزيز املساءلة هبدف منع وقوع خسائر يف األرواح            -٥٩-١١٩

  ؛)ناميبيا(
العمل على إلغاء النظام املنفصل للشرطة العسكرية عـن طريـق         -٦٠-١١٩

تنفيذ تدابري أكثر فعالية لربط التمويل احلكومي باالمتثال للتدابري الرامية إىل احلد           
  ؛)الدامنرك(يد الشرطة من عدد اإلعدامات خارج نطاق القضاء على 

اختاذ تدابري أقوى على مستوى احلكومة االحتاديـة، للتـصدي            -٦١-١١٩
  ؛)مجهورية كوريا" (فرق املوت"  ل

السعي إىل أن تنظر حكومات الواليات يف تنفيذ بـرامج مماثلـة              -٦٢-١١٩
  ؛)أستراليا(لوحدة الشرطة السلمية يف ريو دي جانريو 

تدابري ملكافحة ومنع التعذيب، فضالً عن تعزيز       تنفيذ املزيد من ال     -٦٣-١١٩
اآلليات القائمة اليت أُنشئت لتنفيذ توصيات جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب           

  ؛)أوزبكستان(وغريها من اهليئات الدولية 
مواصلة جهود السلطات ملنع ومكافحة التعذيب على مـستوى           -٦٤-١١٩

  ؛)إندونيسيا(االحتاد ومستوى الواليات 
تنقيح برامج تدريب قوى األمن يف جمال حقوق اإلنـسان، مـع              -٦٥-١١٩

التركيز على مراعاة معياري الضرورة والنسبية يف استخدام القوة، ووضع حـد            
  ؛)إسبانيا(لإلعدامات خارج نطاق القضاء 

احلرص على متكني السجناء واحملتجزين من احلصول على حقوقهم   -٦٦-١١٩
لق مبعاملتهم، مبا يف ذلك احلقوق الواردة يف جمموعة         باستمرار خصوصاً فيما يتع   
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القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء وجمموعة مبـادئ محايـة احملتجـزين،            
  ؛)هولندا(واحلرص على وصوهلم إىل إجراءات فعالة إلعمال هذه احلقوق 

بذل املزيد من اجلهود لتحسني الظروف يف مرافـق االحتجـاز             -٦٧-١١٩
ى مع املعايري الدولية، وضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع احملتجزين، مبا           يتماش مبا

يف ذلك وضع سياسات وبرامج خاصة بالنساء تراعي الفوارق بـني اجلنـسني             
  ؛)مجهورية كوريا(

اختاذ إجراءات لتحسني ظروف السجن، خصوصاً مرافق احتجاز          -٦٨-١١٩
 محاية حقوق اإلنـسان جلميـع       النساء، مبا يتماشى مع املعايري الدولية، وضمان      

يف ذلك ضمان احترام أصول احملاكمات، واحلماية مـن املعاملـة            احملتجزين، مبا 
  ؛)سلوفينيا(القاسية والالإنسانية 

إصالح نظام السجون للحد من االكتظاظ وحتـسني الظـروف            -٦٩-١١٩
  ؛)إسبانيا(املعيشية لألشخاص احملرومني من حريتهم 

يص معدالت القتل املرتفعة يف سـجون الربازيـل         العمل على تقل    -٧٠-١١٩
  ؛)١()تركيا(املكتظة 
احلد من اكتظاظ السجون وتقليص فتـرات االحتجـاز الـسابق             -٧١-١١٩

  ؛)الواليات املتحدة (٢٠١١للمحاكمة عن طريق إنفاذ قانون التدابري االحترازية لعام 
  ؛)كيةاجلمهورية التشي(اختاذ إجراءات لتحسني ظروف السجن   -٧٢-١١٩
  ؛)مصر(بذل املزيد من اجلهود لتحسني ظروف السجن   -٧٣-١١٩
  ؛)هنغاريا(اختاذ تدابري فعالة لتحسني ظروف السجن   -٧٤-١١٩
رصد فعالية الربنامج الوطين لدعم نظام السجون وقانون التدابري           -٧٥-١١٩

  ؛)اليابان(االحترازية رصداً فعاالً ومراجعتهما إذا اقتضت الضرورة 
إيالء اهتمام إضايف لالحتياجات اخلاصة للسجينات عن طريـق           -٧٦-١١٩

  ؛)تايلند(النظر يف تطبيق قواعد بانكوك 
بذل املزيد من اجلهود لتحسني حالة مرافق االحتجاز خـصوصاً            -٧٧-١١٩

  ؛)اليونان(سجون النساء 

__________ 

العمل على ختفيض معدالت القتل املرتفعة      : صيغت التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي على الشكل التايل         )١(
 ممارسة التعذيب على نطاق واسع والظروف الالإنسانية يف         يف سجون الربازيل املكتظة حيث تتسبب مزاعم      

 .إثارة اجلزع
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إيالء األولوية إلصالح نظام السجون وضمان احتـرام ومحايـة            -٧٨-١١٩
  ؛)إيطاليا(يع احملتجزين حقوق اإلنسان جلم

اعتماد سياسة تنطوي على اختاذ قرار صريح ومعلـن بالبـدء يف             -٧٩-١١٩
حتقيق أو مالحقة قضائية على املستوى االحتادي يف مجيع احلاالت اليت تنطـوي             

  ؛)هولندا(على عنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
الـصفة الرمسيـة    اعتماد تشريع، دون تأخري ال مربر له، لتأكيد           -٨٠-١١٩

للربنامج الوطين حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإيالء األولوية لتنفيذه على 
  ؛)النرويج(نطاق واسع 

ضمان تنفيذ الربنامج الوطين حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان           -٨١-١١٩
  ؛)إسبانيا(جلميع واليات البلد 

 خصوصاً قادة جمتمعات ضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان،       -٨٢-١١٩
  ؛)سويسرا(السكان األصليني الذين يكافحون من أجل حقوقهم 

النظر يف وضع سياسة شاملة ملعاجلة مـشكلة انتـهاكات حقـوق              -٨٣-١١٩
ضد املدافعني عنها باالستناد إىل استراتيجيات لتعزيز اسـتقاللية القـضاء            اإلنسان

  ؛) ليشيت-تيمور (ام هلؤالء املدافعني وإذكاء وعي السكان والسلطات العامة بالدور اهل
احلرص على وضع ضمانات مالئمة من أجل محاية املـدافعني عـن              -٨٤-١١٩

  ؛)اململكة املتحدة(حقوق اإلنسان مبن فيهم العاملون مع جمتمعات السكان األصليني 
زيادة التمويل لتزويد املدافعني عن حقوق اإلنسان حبماية مالئمة           -٨٥-١١٩

  ؛)أستراليا(
اعتماد قانون يثبت الصفة الرمسية للربنامج الوطين حلماية املدافعني         -٨٦-١١٩

  ؛)بلجيكا(عن حقوق اإلنسان 
احترام حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم يف كفاحهم           -٨٧-١١٩

  ؛)بولندا(اليومي 
تكثيف اجلهود لضمان أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان وتعزيـز            -٨٨-١١٩

 مجيع اجلهات املعنية، خـصوصاً الواليـات والـشرطة العـسكرية            التعاون مع 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان السالمة البدنيـة للـصحافيني            -٨٩-١١٩
  ؛)فرنسا(واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
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توفري تدريب منهجي للقضاة والنواب العامني واحملـامني بـشأن            -٩٠-١١٩
 والعنف ضدهن، مبا يف ذلـك التـدريب علـى تنفيـذ قـانون               حقوق النساء 

  ؛)كندا(بينها املتعلق بالعنف املرتيل واألسري املوجه ضد املرأة  دا ماريا
زيادة جهودها لتنفيذ قانون ماريا دا بينها املتعلق حبقوق النـساء             -٩١-١١٩

  ؛)الربتغال(ضحايا العنف املرتيل تنفيذاً تاماً 
  ؛)السنغال(ة العنف ضد املرأة مواصلة مكافح  -٩٢-١١٩
مواصلة جهودها لتنفيذ سياسات ترمي إىل حتسني محاية النساء من            -٩٣-١١٩

  ؛)سنغافورة(العنف 
اختاذ خطوات فعالة لضمان املساواة بني اجلنسني ومواجهة العنف           -٩٤-١١٩

  ؛)أوزبكستان(ضد املرأة 
نسني والقـضاء   اختاذ مزيد من اخلطوات لتشجيع املساواة بني اجل         -٩٥-١١٩

  ؛)أذربيجان(على العنف املرتيل واألسري يف البلد 
اختاذ تدابري قانونية وعملية للقضاء على العنف والتمييز ضد املرأة            -٩٦-١١٩

  ؛)إيران(خصوصاً يف املناطق الريفية والنائية من الربازيل 
ري اختاذ تدابري ملكافحة اجلرائم القائمة على كره املثليني ومغـاي           -٩٧-١١٩

  ؛)فنلندا(اهلوية اجلنسية مبا يف ذلك إنشاء نظام لتسجيل هذه اجلرائم 
تعزيز التعاون احمللي بني اجلهات الفاعلة ذات الـصلة وكـذلك             -٩٨-١١٩

التعاون الدويل من أجل مكافحة االجتار واالستغالل اجلنسي للنساء واألطفـال           
  ؛)السويد(على الصعيدين الداخلي والدويل 

د وتنفيذ تشريعات وطنية تتماشى مـع القـانون الـدويل           اعتما  -٩٩-١١٩
الصلة، ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال، تتيح مالحقة املتجرين وإدانتهم،          ذي

  ؛)سويسرا(واختاذ تدابري فعالة ملنع السياحة اجلنسية 
تعزيز املالحقات القضائية للمتجرين باألشخاص وزيـادة متويـل       -١٠٠-١١٩

لـضحايا االجتـار مبـا يف ذلـك تـأمني مالجـئ هلـم               اخلدمات املتخصصة   
  ؛)املتحدة الواليات(

، والعنف وما يتصل بذلك     "فرق املوت "مكافحة االجتار بالبشر، و     -١٠١-١١٩
  ؛)الكرسي الرسويل(من استغالل جنسي 

  ؛)العراق(اعتماد تشريعات أكثر مشوالً ملكافحة االجتار باألشخاص   -١٠٢-١١٩
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ضع نظام يتيح التعاون الفعال بني قطاعات الصحة        التركيز على و    -١٠٣-١١٩
والضمان االجتماعي والتعليم والسياحة هبدف مكافحة مجيع أشكال االستغالل         

  ؛)هنغاريا(اجلنسي يف البلد بشكل مالئم 
مواصلة جهودها الستئصال عمل األطفال مع التركيـز بـشكل            -١٠٤-١١٩

  ؛)سنغافورة(يد خاص على األطفال الذين يعانون من حاالت ضعف شد
  ؛)اجلزائر(تكثيف برامج مكافحة عمل األطفال   -١٠٥-١١٩
اختاذ تدابري تشريعية فعالة لضمان محاية خاصة وآليـات إدمـاج             -١٠٦-١١٩

  ؛)إيران(لضحايا السخرة 
إيالء أمهية أكرب بتوصيات جلنة خرباء منظمـة العمـل الدوليـة              -١٠٧-١١٩
  ؛)العراق(يتعلق مبكافحة السخرة  فيما
تعزيز التدابري املتعلقة بعدد كبري من األطفال الذين مـا زالـوا              -١٠٨-١١٩

  ؛)تركيا(يعيشون يف الشوارع حيث يظلون عرضة لالعتداءات 
حتسني محاية األطفال عن طريق مكافحة عمل األطفال، بتقـدمي            -١٠٩-١١٩

  ؛)الكرسي الرسويل(الرعاية ألطفال الشوارع وضمان التعليم هلم 
تعجيل يف حتسني نظم القضاء والشرطة والسجون مبا يتماشى مع  ال  -١١٠-١١٩

  ؛)الكرسي الرسويل(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
مواصلة تنفيذ السياسات الرامية إىل حتـسني النظـام القـضائي،             -١١١-١١٩

  ؛)الروسي االحتاد(وإصالح أجهزة إنفاذ القانون، وتقليص معدالت اجلرمية والفساد 
يسري اللجوء إىل القضاء من خالل تدابري إضافية ميكنها أن تقلص ت  -١١٢-١١٩

  ؛)املغرب(العوائق اهليكلية كتكلفة اإلجراءات وطابعها املرهق 
تعزيز القضاء من خالل مكافحة ما يعانيه من ُبطء فـضالً عـن               -١١٣-١١٩

  ؛)إسبانيا(مكافحة الفساد واملعاملة القمعية للمراهقني 
يها لإلسهام يف حتسني نظام العدالة اجلنائية يف البلد         مواصلة مساع   -١١٤-١١٩

  ؛)أذربيجان(
مواصلة التشجيع على إصالح النظام القضائي بإعطاء األولويـة           -١١٥-١١٩

  ؛)شيلي(الحترام حقوق اإلنسان 
املضي يف تطوير التشريعات مبا ميكن النساء من ممارسة حقـوقهن             -١١٦-١١٩

ت الشرطة، وضمان احلق يف التمتع بقرينـة        يف اخلصوصية والسرية خالل حتقيقا    
  ؛)إستونيا(الرباءة ويف حماكمة عادلة، واحلق يف دفاع قانوين 
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زيادة العدد اإلمجايل ألمناء املظامل، وضمان وجود مستمر ألمنـاء            -١١٧-١١٩
  ؛)هولندا(املظامل يف مجيع املؤسسات االحتجازية 

كن االحتجاز من أجل تعزيز     ضمان وجود أمناء املظامل يف مجيع أما        -١١٨-١١٩
  ؛)كندا(ضمانات إجراء حماكمات عادلة 

 من قانون العقوبـات     ١٤٩احلرص على التطبيق الفعلي للمادة        -١١٩-١١٩
  ؛)باراغواي(الربازيلي، واملتعلقة باملالحقة اجلنائية ملرتكيب جرمية االستعباد 

ها موظفو  ضمان التسجيل السليم جلميع حاالت القتل اليت يرتكب         -١٢٠-١١٩
  ؛)سلوفاكيا(إنفاذ القانون وإجراء حتقيقات كاملة ومستقلة يف هذه اجلرائم 

مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد القضاة من    -١٢١-١١٩
  ؛)الواليات املتحدة(خالل وضع نظام محاية للقضاة املعرضني للتهديدات 

في الـسجون الـذين   ضمان مساءلة مجيع أفراد الشرطة ومـوظ     -١٢٢-١١٩
يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان واعتداءات كالتعـذيب وإسـاءة املعاملـة           

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(
مكافحة أعمال القتل العشوائي ألفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم،           -١٢٣-١١٩

خصوصاً من خالل اعتماد إجراءات قانونية مشددة لضمان حيادية التحقيقـات        
  ؛)أملانيا(

مواصلة العمل علـى تعزيـز عمليـة البحـث عـن احلقيقـة             -١٢٤-١١٩
  ؛)٢()باراغواي(

مواصلة جهودها لضمان حق ضحايا االنتهاكات اخلطرية حلقوق          -١٢٥-١١٩
اإلنسان وأسرهم وكل اجملتمع الربازيلي يف معرفة احلقيقة، وضمان السري السليم           

  ؛)األرجنتني(لعمل جلنة احلقيقة 
 /نة احلقيقة، الـيت أنـشئت يف تـشرين الثـاين          ضمان تزويد جل    -١٢٦-١١٩
، مبوارد كافية إلعمال حـق الـضحايا يف العدالـة خـصوصاً             ٢٠١١ نوفمرب
  ؛)فرنسا(يتعلق باجلرائم اليت ال تسقط بالتقادم  فيما
محاية الزواج واألسرة الطبيعية املشكلة من زوج وزوجة بوصفها           -١٢٧-١١٩

أفـضل الـشروط لتنـشئة األطفـال        اخللية األساسية للمجتمع ألهنا تـوفر       
  ؛)الرسويل الكرسي(

__________ 

مواصلة العمل على تعزيز عملية البحـث       : صيغت التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي على الشكل التايل         )٢(
 .عن احلقيقة والعدالة االنتقالية
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دراسة إمكانية القيام حبمالت لتسجيل الفتيات والفتيان واملراهقني   -١٢٨-١١٩
يف مشال الربازيل ومشاله الشرقي بالتعاون مع املنظومة العاملية حلقـوق اإلنـسان             

  ؛)أوروغواي(
ل املواليـد علـى     القيام بأنشطة توعية منتظمة فيما يتعلق بتسجي        -١٢٩-١١٩

املستويني الوطين واحمللي، خصوصاً من خالل تنظيم محالت عامة إلبراز أمهيـة            
  ؛)أوروغواي(تسجيل املواليد 

مراعاة الشواغل املتعلقة حبرية التعبري لدى صـوغ التـشريعات            -١٣٠-١١٩
  ؛)إستونيا(املتعلقة جبرائم اإلنترنت 

" اإلعانات األسرية " برنامج   النظر يف إمكانية توسيع نطاق تطبيق       -١٣١-١١٩
الرامي إىل احلد من الفقر وتوسيع الفئة اليت يستهدفها ومضاعفة جهودها لتقليص 

  ؛)املغرب(أوجه التفاوت االجتماعي 
مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وزيادة املوارد الضرورية   -١٣٢-١١٩

  ؛)اليونان" (ريةاإلعانات األس"للربامج احلالية، إذا أمكن، كربنامج 
مواصلة تعزيز الضمان االجتماعي ليغطي مجيع شـرائح اجملتمـع            -١٣٣-١١٩

  ؛)نيبال(
مواصلة تنفيذ وتعزيز الوئام االجتماعي، واملساواة، واملمارسـات          -١٣٤-١١٩

  ؛)نيكاراغوا" (الربازيل من دون فقر"العامة غري التمييزية كربنامج 
قر وأوجـه التفـاوت االجتمـاعي       مواصلة جهودها ملكافحة الف     -١٣٥-١١٩

  ؛)باكستان(
املضي يف استراتيجيات مكافحة الفقر وأوجه التفاوت االجتماعي          -١٣٦-١١٩

  ؛)السنغال(
  ؛)سري النكا(مواصلة إجراءات استئصال الفقر املدقع   -١٣٧-١١٩
 خصوصاً النساء   -مواصلة معاجلة مظامل الفئات الضعيفة ومتكينها         -١٣٨-١١٩

 عن طريق تقليص    -كان األصليون واملنحدرون من أصل أفريقي       واألطفال والس 
التفاوت بني املدن واألرياف وتعزيز املساواة بني اجلميـع يف احلـصول علـى              
الفرص، خصوصاً احلصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والـسكن،          

  ؛)تايلند(والضمان االجتماعي 
لـيص الفـوارق يف التنميـة       تعزيز تدابري استئصال الفقـر وتق       -١٣٩-١١٩

  ؛)فييت نام(االجتماعية واالقتصادية بني املناطق وبني الفئات االجتماعية 
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مواصلة سياساهتا لصاحل الفئات األكثر ضعفاً كالنساء واألطفال          -١٤٠-١١٩
  ؛)فييت نام(واألقليات عن طريق مبادرات حمددة 

اجلماعات الـذين   تعزيز مكافحة الفقر، وحتسني أوضاع األفراد و        -١٤١-١١٩
يكافحون من أجل احلصول على األراضي يف املناطق الريفية، ومحايتهم من الطرد            

  ؛)بلجيكا(والترهيب والتهديد والقتل 
  ؛)بوركينا فاسو(واألكثر ضعفاً اً التركيز على الفئات األكثر فقر  -١٤٢-١١٩
 الفئات املضي قدماً يف استراتيجيتها للحد من الفقر، ومحاية حقوق  -١٤٣-١١٩

  ؛)الصني(الضعيفة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة 
ضمان املساواة يف االستفادة من برامج احلد من الفقر، خصوصاً            -١٤٤-١١٩

  ؛)مصر(لصاحل أسر السكان األصليني 
مواصلة الربامج والتدابري الرامية إىل القضاء على الفقر وتعزيـز            -١٤٥-١١٩

  ؛)كوبا(ماعية واالقتصادية للبلد التنمية االجت
شبكة رعاية الطفل واألم قبـل وبعـد        "املضي يف تطوير وتنفيذ       -١٤٦-١١٩
والنظام الوطين لتسجيل النساء احلوامل هبـدف اإلشـراف علـيهن           " الوالدة

والوقوف إىل جانبهن واحلد من الوفيات النفاسية يف سياق سياسـة املـساعدة             
  ؛)مبياكولو(املتكاملة لصحة املرأة 

  ؛)شيلي(خفض معدالت وفيات الرضع وسوء التغذية لدى األطفال   -١٤٧-١١٩
مواصلة جهودها لضمان خدمات صحية جمانية وذات نوعية جيدة       -١٤٨-١١٩

  ؛)كوبا(
مواصلة عملية توسيع إمكانات اإلهناء الطوعي للحمل لـضمان           -١٤٩-١١٩

  ؛)فرنسا(االعتراف الكامل باحلقوق اجلنسية واإلجنابية 
  ؛)الكرسي الرسويل(مواصلة االلتزام باحلد من الفقر   -١٥٠-١١٩
احلد من الوفيات واألمراض النفاسية ومـن وفيـات وأمـراض             -١٥١-١١٩

األطفال والرضع من خالل تعزيز تدابري املساعدة الفعالة خالل فترة احلمل وأثناء   
  ؛)الكرسي الرسويل(الوالدة 
، خصوصاً تقليص معدل وفيـات      حتسني جهود الرعاية الصحية     -١٥٢-١١٩

  ؛)إيران(األطفال ومعدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري 
  ؛)إيران(مواصلة جهودها لتعزيز محاية احلق يف الغذاء   -١٥٣-١١٩
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اختاذ تدابري أكثر فعالية ملعاجلة مـشكلة عـدم املـساواة علـى               -١٥٤-١١٩
صحة والتعليم وفرص   الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، خصوصاً يف جماالت ال      
  ؛)ماليزيا(العمل بني سكان املناطق احلضرية وسكان املناطق الريفية 

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للحد من إزالة الغابات من أجـل             -١٥٥-١١٩
  ؛)مصر(ضمان التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ؛)ناميبيا(ية يف املدارس احلكومية مواصلة براجمها التعليمية الدين  -١٥٦-١١٩
تنفيذ استراتيجيات حلل املشاكل اليت تواجه التعليم، خصوصاً يف           -١٥٧-١١٩

  ؛)فلسطني(املرحلة االبتدائية 
اختاذ التدابري املالئمة ملكافحة األمية وضمان متتع مجيع املـواطنني            -١٥٨-١١٩

يفية واألقليات من السكان    باحلق يف التعليم، خصوصاً الفقراء وسكان املناطق الر       
  ؛)الكرسي الرسويل(األصليني 

اعتماد تدابري إضافية لضمان الوصول إىل التعليم، من أجل اإلسهام            -١٥٩-١١٩
  ؛)هندوراس(يف سد الفجوة التعليمية بني السكان البيض والسكان السود 

مواصلة استراتيجياهتا التعليمية لضمان التحاق مجيـع األطفـال           -١٦٠-١١٩
  ؛)إيران(ملدارس واحلصول على تعليم أساسي جيد با

استكمال املبادئ التوجيهية الوطنية للتثقيف يف جمـال حقـوق            -١٦١-١١٩
  ؛)العراق(اإلنسان واتباع هنج تشاركي بالتعاون مع اجملتمع املدين 

تعزيز محالت التوعية حبقوق السكان األصليني واملنحدرين من أصل           -١٦٢-١١٩
  ؛)املغرب(ن خالل تنفيذ أحكام القوانني اخلاصة يف هذا اجملال أفريقي، خصوصاً م

زيادة ترسيخ حق السكان األصليني يف أن ُيستشاروا يف العمليـات             -١٦٣-١١٩
  ؛)هولندا (١٦٩اإلدارية االعتيادية، وذلك وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

يف األراضي  ضمان حقوق السكان األصليني، خصوصاً حقوقهم         -١٦٤-١١٩
  ؛)النرويج(واألقاليم التقليدية وحقهم يف أن ُيستشاروا 

االنتهاء من عمليات الترسيم العالقة، خصوصاً فيما يتعلق بأراضي      -١٦٥-١١٩
  ؛)النرويج(غاراين كايوا 

مواصلة تشجيع املناقشات الداخلية لتحسني تنظـيم عمليـات           -١٦٦-١١٩
  ؛)بريو(ئل اليت تعنيهم بشكل مباشر التشاور مع السكان األصليني بشأن املسا



A/HRC/21/11 

33 GE.12-15113 

ضمان متكن السكان األصليني من الدفاع عن حقهم الدستوري           -١٦٧-١١٩
يف أراضي أجدادهم دون متييز وحقهم يف طلب موافقتهم املستنرية قبل تنفيـذ             

  ؛)سلوفاكيا(املشاريع اليت تؤثر على حقوقهم 
دارية، حبقوق السكان   إيالء اهتمام أكرب، على مجيع املستويات اإل        -١٦٨-١١٩

  ؛)بولندا(األصليني، ال سيما لضمان حقوقهم يف أراضيهم 
احلرص على التشاور مع السكان األصليني بشكل مالئم وعلـى            -١٦٩-١١٩

  ؛)أملانيا(مشاركتهم الكاملة يف مجيع التدابري التشريعية أو اإلدارية اليت تعنيهم 
ـ        -١٧٠-١١٩ اجرين والالجـئني يف    مواصلة حتسني الظروف املعيـشية للمه

  ).الكرسي الرسويل(الربازيل 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٠

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد فريق العمل بكامله
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