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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١

 ٥ وضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املف       
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الربازيل    
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات                

اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية               
والتقرير مقدم يف   . ق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           حلقو

ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   

ة حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن   املفوضية السامي 
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

ي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراضات والتطورات اليت حدثت    وروع. الواردة يف التقرير  
 .خالل تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 عتمدمل ُت/مل ُيصدق عليها اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل الدورة السابقة 

ــصديق أو  الت
ــضمام أو  االن

 اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
ــصري  ــز العن ــكال التميي   أش

)١٩٦٨(  
دويل اخلاص باحلقوق   ـالعهد ال 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
)١٩٩٢(  

دويل اخلاص باحلقوق   ـالعهد ال 
  )١٩٩٢(املدنية والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
  )١٩٨٤(مييز ضد املرأة الت

  )١٩٨٩(اتفاقية مناهضة التعذيب 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

  )٢٠٠٧(مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     
األطفال يف الرتاعات املـسلحة     

)٢٠٠٤(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

الطفـل املتعلـق ببيـع      حقوق  
األطفال وبغاء األطفال واستغالل    
األطفــال يف املــواد اإلباحيــة 

)٢٠٠٤(  

اتفاقية حقوق األشـخاص    
أغسطس /آب(ذوي اإلعاقة   

٢٠٠٨(  
الربوتوكول االختياري الثاين   
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
باحلقوق املدنية والـسياسية    

)٢٠٠٩(  
االتفاقية الدوليـة املتعلقـة     

خاص من  حبماية مجيع األش  
 )٢٠١٠(االختفاء القسري 

االتفاقية الدولية حلماية
حقوق مجيع العمـال
 املهاجرين وأفراد أسرهم

أو /التحفظات و 
أو / و اإلعالنات
 التفامهات

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
، ٢٩التمييز ضد املرأة، املـادة      

  ،١الفقرة 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

شـراك  حقوق الطفل املتعلق بإ   
األطفال يف الرتاعات املـسلحة،     

  ،٢، الفقرة ٣املادة 

الربوتوكول االختياري الثاين   
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
باحلقوق املدنية والسياسية،   

 ٢املادة 

-- 
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 عتمدمل ُت/مل ُيصدق عليها اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل الدورة السابقة 

تقدمي  إجراءات
 )٣(الشكاوى

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
أشكال التمييز العنصري، املـادة     

٢٠٠٢ (١٤(  
 ٢٢لتعذيب، املادة   اتفاقية مناهضة ا  

)٢٠٠٦(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  )٢٠٠٢(ضد املرأة 

 األول  لربوتوكول االختياري ا
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال
باحلقوق املدنية والـسياسية    

)٢٠٠٩(  
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

أغسطس /آب(ذوي اإلعاقة   
٢٠٠٨( 

وتوكول االختياريالرب
للعهد الدويل اخلـاص
بـاحلقوق االقتــصادية
  واالجتماعية والثقافية

االتفاقية الدولية املتعلقـة
حبماية مجيع األشـخاص
من االختفاء القـسري،

  ٣١املادة 
االتفاقية الدولية حلماية
حقوق مجيع العمـال
ــراد ــاجرين وأف امله

 ٧٧أسرهم، املادة 

  ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى     
 مل ُيصدق عليها اإلجراء بعد االستعراض احلالة خالل الدورة السابقة 

التصديق أو  
االنضمام أو  

 اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

  )٤(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية
 / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      

ــسطس  ــا ١٩٤٩أغ  وبروتوكواله
  )٥(اإلضافيان األول والثاين

  )٦(بروتوكول بالريمو
االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      

  )٧(الدولية
 ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف       
  البلدان املستقلة 

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز يف      
 جمال التعليم

الربوتوكول اإلضـايف   
الثالث التفاقيات جنيف   

 )٨(١٩٤٩لعام 

اتفاقية منظمـة العمـل     
 بشأن  ١٨٩الدولية رقم   

العمل الالئق خلدم املنازل 
اتفاقية منظمـة العمـل     

 بـشأن   ٨٧الدولية رقم   
احلرية النقابية ومحاية حق 

 التنظيم

جتماعيـة والثقافيـة    ، دعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال      ٢٠٠٩يف عام     -١
الربازيل إىل النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين            

 ضـد املـرأة   ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز   ٢٠١٢ويف عام   . )٩(وأفراد أسرهم 
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الربازيل على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              
بـشأن العمـل الالئـق خلـدم         ١٨٩ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )١٠(وأفراد أسرهم 

  .)١١(املنازل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
ملعنية بأشكال الرق املعاصـرة احلكومـة       ، أوصت املقررة اخلاصة ا    ٢٠١٠يف عام     -٢

باعتماد تعريف أوضح جلرمية عمل السخرة، مما يساعد الشرطة أكثر يف التحقيق يف القضايا              
نيا لعمل الـسخرة إىل     ونصحت عالوة على ذلك بزيادة العقوبة اجلنائية الد       . اجلنائية ورفعها 

 محاية وإدماج خاصة لضحايا      وأضافت أنه ينبغي للحكومة أن تشرع آليات       .)١٢(مخسة أعوام 
  .)١٣(عمل السخرة، وأن تقوي نظام التعويض الفردي

احلريـات  ، أوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان و          ٢٠٠٩ويف عام     -٣
 باعتماد تشريعات جديدة وإصالح القوانني القائمة، بالتشاور مع         األساسية للشعوب األصلية  

، ويف ضـوء    ١٦٩يذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       الشعوب األصلية، وذلك من أجل تنف     
  .)١٤(إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن القانون الوطين للهجرة قانون             -٤
وضع عفا عليه الزمن، مما يدفع املهاجرين إىل استخدام عملية اللجوء يف حماولة للحصول على     

والحظت املفوضية أن مشروع قانون جديد بـشأن اهلجـرة          . قانوين إلقامتهم يف الربازيل   
 وأُشري أيضاً إىل مشروع     .)١٥(نها منح التأشرية ألسباب إنسانية    يتضمن جوانب تقدم هامة، م    

قانون بشأن انعدام اجلنسية سيمكن من وضع إجراء لتحديد مركز انعدام اجلنسية ويـضمن              
  .)١٦(شخاص عدميي اجلنسية املعترف هبموية برازيلية لألإصدار بطاقة ه

  اهلياكل املؤسسية وهياكل حقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء الربازيل بتعزيـز محايـة   ٢٠٠٩يف عام     -٥

ن ومحايتها، وفقاً ملبـادئ     احلق يف الغذاء بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسا         
  .)١٧(باريس، حسبما التزمت بفعله مبوجب االستعراض الدوري الشامل

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة اللجنة الوطنية للقضاء علـى              -٦
عمل السخرة باملساعدة على تقوية التنسيق بني اجلهات الفاعلة املختلفة يف مكافحة عمـل              

قها وصت أيضاً بإشراك منظمات اجملتمع املدين يف مناقشة برامج خاصة وتنـسي           وأ. السخرة
  .)١٨(وتنفيذها يف إطار خطط الدولة
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )١٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ    

 هيئة املعاهدة

ــات  املالحظـ
املدرجة  اخلتامية

يف االستعراض  
  السابق

خر تقرير قُدم   آ
منذ االستعراض  

 السابق

آخر 
مالحظات 

 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء علـى   
 التمييز العنصري

ــارس /آذار مـ
٢٠٠٤ 

من الثـامنتأخر تقدمي التقارير     -- --
عشر إىل العشرين منـذ عـام

٢٠٠٨ 
ــة   ــة املعني اللجن
باحلقوق االقتصادية  
واالجتماعيــــة 

 والثقافية

ــار ــايو /أي م
٢٠٠٣ 

غسطس أ/آب
٢٠٠٧ 

يونيه /حزيران
٢٠٠٩ 

حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف
 ٢٠١٤عام 

ــة  ــة املعني اللجن
 حبقوق اإلنسان

 /تشرين الثـاين  
 ٢٠٠٥نوفمرب 

تأخر تقدمي التقرير الثالث منـذ -- --
 ٢٠٠٩عام 

ــة   ــة املعني اللجن
بالقضاء على التمييز   

 ضد املرأة

ــوز ــه /مت يولي
٢٠٠٧ 

أغسطس /آب
٢٠١٠ 

 تقدمي التقرير الثامن يفحيل موعد  
 ٢٠١٦عام 

ــضة  ــة مناه جلن
 التعذيب

ــار ــايو /أي م
٢٠٠١ 

من الثاين إىلتأخر تقدمي التقارير     -- --
١٩٩٨ و ١٩٩٤السادس منـذ    

 على٢٠١٠ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢و
 التوايل

 /تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٤أكتوبر 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل -- --
وتـأخر. ٢٠٠٧ام  الرابع منذ ع  

ــيني ــرين األول ــدمي التقري تق
للربوتوكولني االختياريني التفاقية
حقوق الطفل املـتعلقني ببيـع
األطفال وبغاء األطفال واستغالل
ــة األطفــال يف املــواد اإلباحي
وبإشراك األطفال يف الرتاعـات

 ٢٠٠٦املسلحة منذ عام 
اللجنة املعنية حبقوق   
ــخاص ذوي  األش

  اإلعاقة

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام -- -- --
٢٠١٠ 

ــة   ــة املعني اللجن
 باالختفاء القسري

حيلّ موعد تقدمي التقرير األويل يف -- -- --
 ٢٠١٢عام 
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  االستجابات لطلبات متابعة حمددة من هيئات املعاهدات    

  املالحظات اخلتامية    
 قُدم يف املوضوع  حيل موعد تقدمي الرد يف هيئة املعاهدة

 اللجنة املعنية بالقضاء  
 على التمييز ضد املرأة

  )٢٠(االجتار باألشخاص ٢٠١٤مارس /آذار
وصول املرأة إىل الصحة، والتـشريعات      
اليت جترم اإلجهاض؛ ومنـع األمـراض       
املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي       

 )٢١(اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشري

-- 

  اآلراء    
 حلالةا عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

-- -- -- 

 .)٢٢(الربازيل إىل تقدمي وثيقة أساسية    دعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         -٧
 وتقريـر . ٢٠١١سبتمرب /وقامت اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب بزيارة للربازيل يف أيلول         

  .)٢٣(الزيارة تقرير سري

  )٢٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة حلالة خالل الدورة السابقةا 

 نعم نعم  ُوجهت دعوة دائمة
   الزيارات اليت أُجريت

الزيارات املوافق عليها من حيث     
 املبدأ

--  

  -- الزيارات املطلوبة
الردود على رسـائل االدعـاء      

 والنداءات العاجلة
 من هذه   ٨وردت احلكومة على    .  بالغاً ٣٥أُرسل  

 .البالغات
 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 /الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، خالل زيارة أجرهتا يف تـشرين الثـاين             -٨

ووقعت . ، أن الربازيل ما زالت تواجه حتديات هائلة يف جمال حقوق اإلنسان           ٢٠٠٩نوفمرب  
عاون فيما بني بلدان اجلنوب بشأن   على مذكرة إعالن نوايا مع احلكومة الغرض منها تعزيز الت         

ـ             وق حقوق اإلنسان، وزيادة االمتثال لنظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وزيادة تعزيز حق
  .)٢٥(اإلنسان ومحايتها إىل أقصى حد
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 وإىل ٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٨وقدمت الربازيل مسامهات إىل املفوضـية يف عـام       -٩
  .)٢٦(٢٠٠٨الصناديق اإلنسانية الثالثة يف عام 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء استمرار األدوار          -١٠

ه مـن   نف املرتيل وغري  اجلنسانية السلبية، اليت ميكن أن تتسبب يف زيادة ضعف املرأة أمام الع           
  .)٢٧(أشكال العنف

والحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة ملنظمـة العمـل               -١١
، أن املرأة ممثلة متثيالً زائداً يف العمل املرتيل، واإلنتاج الستهالك األسرة،            ٢٠١٠الدولية، يف عام    

  ا لضمان املساواة الكاملـة     وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تواصل جهوده      . والعمل بدون أجر  
  .)٢٨(صول األفريقية والسكان األصلينييف الفرص واملعاملة للنساء واألشخاص ذوي األ

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء وضع احلرمـان                -١٢
كثر تـأثراً بـالفقر والفقـر      الذي تعيشه املرأة يف املناطق الريفية واملناطق النائية، اليت ُتعّد األ          

  .)٣٠(ربازيل بتنفيذ خطط إمنائية حملية وأوصت ال.)٢٩(املدقع
والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه ما زال هناك اخـتالف              -١٣

كبري يف العمر املتوقع ومستويات الفقر بني السكان البيض والسود، ولكنـها الحظـت يف               
وأوصت الربازيل باختاذ التدابري املناسـبة      .  يف مؤشرات الفقر بشكل عام     الوقت نفسه حتسناً  

  .)٣١(ملعاجلة هذا االختالف من خالل تركيز أكرب على برامج الصحة والقضاء على الفقر

ورحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بربنامج حترير الربازيل مـن             -١٤
  .)٣٢(كراهية املثليني

   الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق  -باء  
أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل احلاجة املاسة إىل تدابري فعالة ملكافحـة         -١٥

. حاالت اإلعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة        
كتظة، وادعاءات انتـشار التعـذيب      وأضافت أن ارتفاع معدل القتل يف سجون الربازيل امل        

والظروف غري اإلنسانية على نطاق واسع، تبعث على القلق وغري مقبولة وأن كون األغلبية              
  .)٣٣(العظمى من السجناء برازيليني من أصول أفريقية يبعث أيضاً على االنزعاج
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و ، الحظ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أ           ٢٠١٠ويف عام     -١٦
 أن الربازيل اختذت خطوات هامة للتصدي حلاالت القتل غـري           بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

    غري أن حاالت اإلعدام خارج القـضاء      . )٣٤(٢٠٠٧القانوين منذ الزيارة اليت قام هبا يف عام         
ومل ُتتخذ أي خطوات تقريباً ملعاجلة املشكلة اخلطرية املتمثلة يف حاالت قتل  . ما زالت منتشرة  

الشرطة أثناء أداء الواجب، أو للحد من األعداد املرتفعة ملا ُيسمى حاالت القتـل بـسبب                
والحظ أنه مل ُتتخذ سـوى      . وما زال ال ُيجرى أبداً أي حتقيق يف حاالت القتل         ". املقاومة"

  .)٣٥(إجراءات قليلة للحد من العنف يف السجون
ء نظـام الـشرطة العـسكرية       وأوصى املقرر اخلاص احلكومة بالعمل من أجل إلغا         -١٧

وأوصى احلكومة االحتادية بتنفيذ تدابري أكثر فعالية لربط متويل الدولة باالمتثال            ؛)٣٦(املنفصل
للتدابري الرامية إىل احلد من وقوع حاالت اإلعدام خارج نطـاق القـانون مـن جانـب                 

 جـرائم   كما أوصى بصرف أفراد الشرطة اخلاضعني للتحقيق بتهمة ارتكـاب          ؛)٣٧(الشرطة
وبإصالح مكاتب أمـني     ؛)٣٨(تشكل حاالت إعدام خارج نطاق القانون من اخلدمة الفعلية        

املظامل اخلاص بالشرطة، كما هي موجودة يف معظم الدول، حىت تكون أقدر علـى تـوفري                
  .)٤٠(وأوصى جبعل معاهد الدولة للطب الشرعي مستقلة متاماً ؛)٣٩(رقابة خارجية

املقرر اخلاص عن الوفيات يف السجون وعدم وجود ما ينبغـي           ، أبلغ   ٢٠٠٩ويف عام     -١٨
كما أبلغ أن اإلفالت من العقاب مـتفش بالنـسبة          . من الرقابة واحلماية لألشخاص احملتجزين    

ملعظم حاالت القتل بسبب حاالت العجز يف كل نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ما يتعلـق                 
وسلطات املدعني العامني، والـسلطة القـضائية،       بتحقيقات الشرطة، وحتليل الطب الشرعي،      

  .)٤١(واقترح جمموعة من التوصيات ملعاجلة هذه املشاكل. ومحاية الشهود، ومكاتب أمني املظامل
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الظروف اهلشة               -١٩

يت تواجهها الـسجينات للوصـول إىل       واالكتظاظ يف بعض مرافق االحتجاز والصعوبات ال      
وحثت الربازيل على احلد من عدد النساء اخلارجات علـى القـانون؛ ووضـع             . )٤٢(العدالة

سياسات وبرامج شاملة مراعية للفوارق بني اجلنسني ترمي إىل تيسري وصول املرأة إىل العدالة، 
 بالنـساء وفقـاً     وكفالة ضمانات حماكمة عادلة؛ وحتسني ظروف مرافق االحتجاز اخلاصة        

  .)٤٣(للمعايري الدولية
وأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنـف              -٢٠

املوجه إىل النساء، آملة يف أن يكون من املمكن فعل املزيد ملساعدة النساء يف مجيع أحناء البلد                 
  .)٤٤(نعلى االستفادة من القوانني واملشاريع املوضوعة حلمايته

اء وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء انتشار اإليذ            -٢١
سيما الفتيات، وأوصت بإجراء حتقيق مناسب يف حاالت         اجلنسي والعنف ضد األطفال، ال    

  .)٤٥(إيذاء األطفال وإمهاهلم
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 جرائم عمل السخرة    وأوصى املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة بأن ختضع          -٢٢
  .)٤٦(بوضوح للوالية القضائية االحتادية

والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أنه، رغم جمموعة من التدابري اليت               -٢٣
اختذهتا احلكومة ملكافحة عمل السخرة، فإن العديد من العمال ما زالوا يعانون من ظـروف               

وخالل . )٤٧(الدين، أو االجتار الداخلي الستغالل عملهم     إنسانية ومهينة، أو عبودية      عمل ال 
   العديد من السنوات، ساور اللجنة القلق إزاء العدد املنخفض جداً من اإلدانـات الـصادرة               

     من القانون اجلنائي يف حاالت حتويل شخص ما إىل          ١٤٩عن احملاكم اجلنائية مبوجب الفصل      
  .)٤٨(ما يشبه العبودية

 تعتمد  لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها ألن الربازيل مل           وأعربت ال   -٢٤
كما أعربت عن قلقها إزاء املعلومات اليت تفيد بـأن          . بعد تشريعات شاملة ملكافحة االجتار    

النساء والفتيات ُيستغلّن ألغراض البغاء أو العمل يف بعض املناطق اليت ُتنفذ فيهـا مـشاريع                
وأوصت الربازيل بالنظر يف اعتماد قانون      . )٤٩(ملناطق السياحية يف الشمال الشرقي    التنمية ويف ا  

  .)٥٠(شامل ضد االجتار باألشخاص، متشياً مع بروتوكول بالريمو
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة احلكومـة باالمتثـال متامـاً               -٢٥

مبـا يف ذلـك ألغـراض       (يع أشكال االجتـار     للربوتوكول املتعلق باالجتار، مثالً بتجرمي مج     
  .)٥١(ومجيع من يشاركون يف االجتار بالبشر) االستغالل االقتصادي

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا إزاء اسـتمرار              -٢٦
 انتشار عمل األطفال على نطاق واسع، رغم التدابري املتخذة واخنفاض حاالت عمل األطفال            

  .)٥٢( سنوات٩ إىل ٥يف الفئة العمرية من 
ورحبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بالتدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة             -٢٧

. للقضاء على عمل األطفال، اليت رأت أهنا تأكيد لرغبتها السياسية يف مكافحة هذه املشكلة             
رغمون على العمل بدافع الـضرورة،      ومع ذلك فإهنا راقبت مع القلق حالة األطفال الذين يُ         

  .)٥٣(وشجعت احلكومة بقوة على مضاعفة جهودها الرامية إىل حتسني الوضع
وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا إزاء اسـتمرار              -٢٨

ـ                ذاء العديد من األطفال يف العيش يف الشوارع حيث يبقون ضعفاء أمام اإليذاء، مبا فيه اإلي
  .)٥٤(اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، رغم اجلهود املبذولة يف هذا الصدد

والحظت اليونيسيف أن هناك حتليالت تكميلية قائمة على مؤشرات خماطر مرتبطة             -٢٩
بالفئة العمرية، ونوع اجلنس، والبيئة تبني أن العنف القاتل ضد املراهقني ظاهرة تطبع احليـاة               

  .)٥٥(يف املدن الكربى
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
 نقل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً              -٣٠

 ٢٠١١ أغـسطس /واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بالغاً إىل احلكومة يف آب          
تعلقة بقتل قاضية يف والية ريو دي جانريو معروفة جبهودها يف مواجهـة             بشأن املعلومات امل  

العصابات اإلجرامية وكتائب املوت وبإدانتها ألعضاء عصابات اخلفراء وضـباط الـشرطة            
وتلقى املقرران اخلاصان تقارير تفيد بأن العديد من القـضاة مهـددون بـسبب          . الفاسدين
 قاضـياً   ٦٩تقارير من اجمللس الوطين للعدالة بـشأن        وأشار املقرران اخلاصان إىل     . مهامهم

علـى رأس   "مهدداً، وإىل دراسات من وزارة العدل بشأن قائمة موت تتضمن مـن هـم               
وشددا على أنه إذا ساد اإلفالت من العقاب علـى          .  قاضياً ٩٠وتشمل أكثر من    " املطلوبني

ستقالل الفعلي للقـضاء    هذه اجلرائم، فإن عمل القضاة سيكون يف خطر شديد، مما ميس باال           
  .)٥٦(وتوطيد سيادة القانون والدميقراطية

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دور احملكمة العليا يف ضمان               -٣١
حقوق الرجال والنساء يف تنفيذ قانون ماريا دا بينيا بشأن العنف املرتيل والعائلي ضد املـرأة                

 بشأن املساواة يف احلقوق وااللتزامات لـألزواج مـن نفـس      ، وقرارها )١١٣٤٠القانون  (
ولكنها أعربت عن قلقها إزاء انعدام اخلربات داخل اهليئة القضائية للتعامل مـع             . )٥٧(اجلنس

وحثت الربازيل على تقدمي تدريب منتظم للقضاة، واملـدعني العـامني،            ،)٥٨(العنف املرتيل 
  .)٥٩(ملرأة وكذلك بشأن قانون ماريا دا بينياواحملامني بشأن حقوق املرأة والعنف ضد ا

، أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عـن قلقهـا إزاء   ٢٠١٠ويف عام     -٣٢
 وحمـاوالت اغتيـال     ٢٠٠٩ إىل   ١٩٩٣ نقابياً يف الفترة مـن       ١١االدعاءات املتعلقة بقتل    

  .)٦٠(النقابيني
قوق اإلنسان بإنشاء جلنة وطنية لتقصي      ، رحبت املفوضة السامية حل    ٢٠١١ويف عام     -٣٣

احلقائق بوصفها خطوة هامة حنو كشف احلقيقة بـشأن االنتـهاكات املاضـية حلقـوق               
  .)٦١(اإلنسان

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -دال  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 علم اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية، خالل املهمة اليت قامت هبـا       وصل إىل   -٣٤
 والية، مـع    ١١، أن التعاليم الدينية ُتقدم يف املدارس العامة يف ما ال يقل عن              ٢٠١٠يف عام   

الربازيليـة،   - وجود اختالالت ضارة حبرية الدين واملعتقد، وباالعتراف بالديانات األفريقية        
وأبرزت احلاجة إىل االضطالع بعمليات تشاركية تنخرط فيها        . )٦٢(لعلماين للدولة وبالطابع ا 
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اجلماعات واألشخاص ذوو األصول األفريقية هبدف اعتماد تدابري فعالة ملواجهة التعـصب            
  .)٦٣(الديين يف نظام التعليم

   ويف الفتـرة  . والحظت اليونسكو أن سالمة الصحفيني يف الربازيل ما زالت سـيئة            -٣٥
، أدان املدير العام لليونسكو مخسة اغتياالت ملهنيي وسائط اإلعالم،          ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨من  

أعمال انتقامية من الصحافة التحقيقية     (معظمها على صلة باجلرمية املنظمة والسياسات احمللية        
  .)٦٤()يف ممارسات الفساد احمللية

 ٢٠٠٩ية العليا يف عـام      وسلمت اليونسكو بالقرار الذي صدر عن احملكمة االحتاد         -٣٦
 الذي يسمح بفرض عقوبات قاسـية بتهمـة التـشهري           ١٩٦٧إللغاء قانون الصحافة لعام     

ولكنها الحظت أن اإلطار التنظيمي الرئيسي املتعلق حبرية التعبري والصحافة أصبح           . والقذف
وشددت على عدم وجود تعدد وسائط اإلعالم، وغياب        . ١٩٦٢مهجوراً ألنه يعود إىل عام      

والحظت أيضاً أن   . منظِّم مستقل، وضعف خدمة البث اإلذاعي العام بوصفها ثالثة حتديات         
  .)٦٥(احلكومة االحتادية تناقش إطاراً تنظيمياً جديداً

   . وشددت اليونسكو على أن الربازيل ليس لديها بعد قانون بشأن حريـة اإلعـالم               -٣٧
 خيضع لتحليل جملس الشيوخ يف      ٢٠٠٩وما زال مشروع قانون أُرسل إىل الكونغرس يف عام          

  .)٦٦(الوقت احلاضر
وأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقها إزاء إزالة الشرعية عـن عمـل            -٣٨

سيما يف اجلنوب ويف بعض املنـاطق        نسان يف بعض أحناء الربازيل، ال     املدافعني عن حقوق اإل   
تـوفري محايـة وأمـن فعـالني        وشجعت احلكومة على مواصلة العمل بإخالص ل      . احلضرية

  .)٦٧(للمدافعني عن حقوق اإلنسان
سـيما   ذاء أن حاالت التوتر السياسي، ال     والحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغ        -٣٩

زال  ريع اهلياكل األساسية الكربى، مـا     تلك اليت تشمل منازعات على األرض وتنفيذ مشا       
وحث الربازيل، علـى    . التابعة للدولة ميكن أن تسفر عن قمع عنيف من جانب قوات األمن           

الصعيد االحتادي وعلى صعيد الواليات والبلديات، على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالـة             
متتع أشكال االحتجاج والنشاط االجتماعي املشروعة باحلماية اليت توفرها معـايري حقـوق             

  .)٦٨(اإلنسان الدولية
 إىل أن نـسبة     ٢٠١١األمم املتحدة يف عام     وأشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف         -٤٠

     ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٨,٨املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين اخنفضت من          
  . )٦٩(٢٠١١يف املائة يف عام  ٨,٦إىل 
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الربازيل بتعزيز جهودها مـن               -٤١

عات هتدف إىل زيادة مشاركة املرأة حبكم الواقع يف احلياة السياسية واتباع            أجل اعتماد تشري  
  .)٧٠(سياسات مستدامة لتشجيع مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية يف صنع القرارات
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -هاء  
 عن قلقها ألن فجوة األجور بني       أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٤٢

 يف املائة حبسب العـرق واالنتمـاء اإلثـين          ٤٠ يف املائة و   ١٧الرجال والنساء تتراوح بني     
وأعربت عن قلقها أيضاً ألن القوالب النمطية املتصلة بنـوع اجلـنس            . )٧١(ومستوى التعليم 

 وظـائف أدىن    والعرق تساهم يف عزل النساء من أصل أفريقي ونساء الشعوب األصـلية يف            
وأوصت الربازيل باعتماد تدابري يف سوق العمل الرمسية، مبا فيها تـدابري خاصـة              . )٧٢(نوعية

مؤقتة، للقضاء على التمييز املهين على أساس القوالب النمطية املتصلة بنوع اجلنس والعـرق              
  .)٧٣(واالنتماء اإلثين

ة أوجه التفاوت املستمرة يف     والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       -٤٣
  .)٧٤(الوصول إىل العمل ويف ظروف العمل على أساس نوع اجلنس والعرق

، أنه مل ُيتخذ أي     ٢٠١٠والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية، يف عام            -٤٤
  .)٧٥(إجراء ملكافحة التمييز يف العمل على أساس الرأي السياسي

القتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء التقارير الـيت         وأعربت جلنة احلقوق ا     -٤٥
تفيد بأن العضوية يف النقابات العمالية كثرياً ما تؤدي إىل إدراج األعضاء والزعماء يف قائمة               
سوداء وأوصت الربازيل باختاذ تدابري فعالة لكفالة قدرة املوظفني املـشاركني يف النقابـات              

  .)٧٦(قهم حبريةالعمالية على ممارسة حقو
 مـن   ٧والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق أن املـادة                -٤٦

 حقاً ممنوحاً لفئات العمال     ٣٤ حقوق من أصل     ٩الدستور متنح خدم املنازل ما ال يزيد عن         
ـ           . )٧٧(األخرى اذ وأوصت الربازيل مبنح اجملموعة الكاملة من احلقوق خلادمات املنـازل واخت

  .)٧٨(التدابري الالزمة للقضاء على التمييز ضد خادمات املنازل املنحدرات من أصول أفريقية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
ظل القلق يساور جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إزاء استمرار أوجه              -٤٧

ية والظلم االجتماعي املستشريني يف الربازيـل بـني خمتلـف           التفاوت يف الظروف االقتصاد   
  .)٧٩(املناطق، واجلماعات، واألفراد رغم التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها لكون برنامج منحة وأعربت  -٤٨
 من الفقر، وأوصت الربازيل بتوسيعه ليشمل       األسرة خيضع لقيود، رغم إسهامه اهلام يف احلد       

وأوصت أيضاً احلكومـة بكفالـة املـساواة يف         . العدد الكبري من األسر اليت ال تستفيد منه       
  .)٨٠(سيما أسر الشعوب األصلية  إىل الربنامج لألسر الفقرية، الالوصول
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كثافـة يف   وبينما الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن الربازيل ستـستثمر ب            -٤٩
اهلياكل األساسية لكأس العامل واأللعاب األوملبية املقبلني، فإهنا أشارت إىل أن من املمكن القيام              

، ٢٠١١ ويف عام . )٨١(بذلك هبدف جلب فوائد دائمة ألفقر سكان احلواضر وأكثرهم هتميشاً         
ـ                 ط النعـدام  أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق عن قلقه إزاء ما بدا أنـه من

الشفافية والتشاور واحلوار والتفاوض العادل ومشاركة اجلماعـات املتـأثرة يف إجـراءات             
  .)٨٢(اإلخالء املتخذة أو املقرر اختاذها فيما يتعلق بكأس العامل واأللعاب األوملبية

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء النسبة العالية             -٥٠
ن السكان املستبعدين من أي شكل من أشكال الضمان االجتماعي، وإزاء كـون أغلبيـة              م

خدم املنازل ليسوا مؤهلني ألي من استحقاقات الضمان االجتماعي، وكون االعتمـادات             
  .)٨٣(املخصصة لألشخاص الذين مل يستطيعوا املسامهة يف نظام الضمان االجتماعي غري كافية

القتصادية واالجتماعية والثقافية بالربنامج الـوطين للغـذاء        ورحبت جلنة احلقوق ا     -٥١
. )٨٤( مليون طفـل يف املـدارس العامـة        ٣٧املدرسي الذي أُنشئ لتقدمي وجبات جمانية إىل        

  والحظت اليونيسيف أن معدالت وقف النمو ونقص الوزن اخنفضت اخنفاضاً حـاداً منـذ              
  .)٨٥(م على اجلوع، وذلك جزئياً بفضل برنامج القضاء التا١٩٩٠عام 
وبينما أثىن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء على الربازيل للتقدم امللحوظ الـذي                -٥٢

وحتـسينها،  " القضاء التام على اجلوع   "أحرزته يف احلد من سوء التغذية والفقر بإنشاء برامج          
  .)٨٦(فإنه الحظ أن مثة حتديات كربى ما زال ينبغي مواجهتها

يف الغذاء أيضاً على أنه ينبغي للحكومة أن تتبـع          رر اخلاص املعين باحلق     وشدد املق   -٥٣
وحتسن االستراتيجية الرامية إىل كفالة توزيع أكثر إنصافاً لألراضي، وفقاً للمبادئ التوجيهية            

  .)٨٧(الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن أكثر من سـتة ماليـني           والحظت جلنة احل    -٥٤

شخص يف الربازيل يعيشون يف مستوطنات حضرية هشة، وأن هناك عدداً كبرياً من املشردين،              
  .)٨٨(وأن تدفقات هامة من املهاجرين إىل املناطق احلضرية تسببت يف تفاقم نقص السكن

  احلق يف الصحة  -زاي  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن معـدالت               -٥٥

الوفيات النفاسية ما زالت عالية جداً وأن خماطر الوفاة النفاسية تؤثر بشكل غري متناسب على              
اجلماعات املهمشة، ال سيما الربازيليني من أصل أفريقي، ونساء الشعوب األصلية، والنـساء     

وأعربت عن بالغ قلقها ألن أغلبية الوفيات النفاسية ميكن جتنبها بالرعايـة            . نائيةيف املناطق ال  
  .)٨٩(الطبية املالئمة
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 إىل أن معدل    ٢٠١١وأشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام             -٥٦
 ١٩ إىل   ٢٠٠٩ يف عام    ٢١ والدة حية اخنفض من      ١ ٠٠٠وفاة األطفال دون اخلامسة لكل      

      والدة حيـة    ١ ٠٠٠لكل  )  سنة ١-صفر(، بينما اخنفض معدل وفاة الرضع       ٢٠١٠يف عام   
  . )٩٠(٢٠١٠ يف عام ١٧ إىل ٢٠٠٩ يف عام ١٨من 
        والحظت اليونيسيف أن دراسة وطنيـة بـشأن الـصحة والتغذيـة أُجريـت يف              -٥٧

مـن   أظهرت أن طفالً واحداً من أصل مخسة أطفال دون اخلامـسة             ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
ويعاين أكثر من نصف هؤالء األطفال من فقر        . الشعوب األصلية أقل طوالً مما ُيتوقع يف سنه       

يف املائة منهم يقل عـن الطـول         ٤١,١كان طول   : واحلالة أسوأ يف املنطقة الشمالية    . الدم
 يف املائة تقريبـاً مـن أطفـال    ٣٨وأُصيب .  يف املائة يعانون من فقر الدم   ٦٦املتوقع وكان   

وبني نساء الشعوب األصـلية،     . ب األصلية باإلسهال يف األسبوع الذي سبق الدراسة       الشعو
: ُحددت مشاكل صحية مل ُيكشف عنها لدى سكان احلواضر من غري الـشعوب األصـلية              

، ) يف املائـة   ٨,٩(، وضغط الدم    )يف املائة  ١٥,٧(، والسمنة   )يف املائة  ٣٠,٢(زيادة الوزن   
يف املائـة مـن      ٣٥,٢يف املائة من النساء و     ٣٢,٧(الدم  وكذلك مشاكل التغذية مثل فقر      

  .)٩١()احلوامل
عقاقري ورحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالترخيص اإلجباري ل          -٥٨

اإليدز املضادة للفريوسات العكوسة جلعلها يف املتناول والتمكني        /فريوس نقص املناعة البشري   
 حـاالت   وأعربت عن قلقها إزاء العدد املتزايد من      . )٩٢(املرضىمن توسيع العالج إىل مجيع      
  .)٩٣(اإليدز املسجلة خالل العقد األخري/فريوس نقص املناعة البشري

ث عـدوى   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء تأني             -٥٩
الربازيل بتقييم تنفيـذ برنـامج   وأوصت . )٩٤(اإليدز يف الربازيل/فريوس نقص املناعة البشري 

 وتسريع استعراض التشريعات اليت جترم اإلجهاض هبدف إلغاء األحكـام           )٩٥("شبكة اللقلق "
والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن     . )٩٦(العقابية املفروضة على النساء   

  .)٩٧(ساءعمليات اإلجهاض السرية ما زالت سبباً رئيسياً للوفاة بني الن
والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلق أنه ما زال ُيقبـل               -٦٠

الترويج الستخدام التبغ من خالل اإلعالنات وأوصت الربازيل باختاذ التدابري الالزمة حلظـر             
 تامـاً   الترويج ملنتجات التبغ وسن تشريعات لضمان حترير مجيع األماكن العامة املغلقة حتريراً           

  .)٩٨(من التبغ
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للـشعوب              -٦١

األصلية وزارة الصحة بأن تواصل، بالتشاور مع مؤسسة اهلنود الوطنية والشعوب األصـلية،             
 اجلهود املبذولة لتحسني تقدمي اخلدمات الصحية إىل الشعوب األصلية، خاصـة يف املنـاطق             

  . )٩٩(النائية، مع االنتباه إىل االحتياجات اخلاصة لنساء الشعوب األصلية وأطفاهلا
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  احلق يف التعليم  -حاء  
 يف املائة من ٤٣أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن           -٦٢

 الـسن    سنة ال يتمون الصف الرابع من التعليم األساسـي يف          ١٤ سنوات و  ٧األطفال بني   
وأوصت الربازيل بأن جتري دراسة لتحديد العوامل اليت تسهم يف فشل األطفال يف             . املناسب

  .)١٠٠(إمتام الدراسة االبتدائية وتنفيذ استراتيجيات ملعاجلة املشكلة
والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن معدالت األمية ما زالت             -٦٣

 التفاوتات ما زالت مستمرة يف مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة بني           مشكلة يف الربازيل وأن   
  .)١٠١(ويزيد متوسط معدل األمية كثرياً يف املناطق الريفية يف الشمال. السكان البيض والسود

 عن حالة األطفال واملراهقني     ٢٠٠٩وأشارت اليونيسيف إىل دراسة أُجريت يف عام          -٦٤
فاوتات ما زالت سائدة يف النموذج اإلمنائي للبلد، رغـم إحـراز            الربازيليني وأظهرت أن الت   

ويف اجملال التعليمي، كانت هذه التفاوتات تتوقف كثرياً على املكان الذي يعيش            . تقدم كبري 
: الريفية؛ والتفاوتات املتصلة باللون - التفاوتات اإلقليمية واحلضرية  : فيه األطفال أو املراهقني   
 الشعوب األصلية أكثر تأثراً من التفاوتات التعليميـة؛ والتفاوتـات           األطفال السود وأطفال  

يواجه األطفال واملراهقون املعوقون صعوبة أكرب يف الوصول إىل املدرسـة           : املتصلة باإلعاقة 
وكانت املؤشرات األكثر داللة هي تلك اليت تقيس الوصـول إىل التعلـيم يف              . والبقاء فيها 

  .)١٠٢(م الثانويالطفولة املبكرة وإىل التعلي

  احلقوق الثقافية  -طاء  
الحظت اليونسكو أن الربازيل اعتمدت قوانني حمددة بـشأن ثقافـات الـشعوب               -٦٥

   ٦٤٥-١١ومشلت هـذه القـوانني القـانون     . األصلية واألشخاص ذوي األصول األفريقية    
هـا يف   ، الذي يسعى إىل تعزيز الوعي العام بثقافات الشعوب األصلية وحقوق          ٢٠٠٨املؤرخ  

  .)١٠٣(وسائط اإلعالم ويف نظام التعليم
والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلق أن التمتع باحلق يف   -٦٦

ع وأن املوارد واألصـول     أو الثرية من اجملتم   /احلياة الثقافية يقتصر كثرياً على الشرائح املثقفة و       
  .)١٠٤(تمادات قليلة نسبياً للمناطق واملدن الصغرىتتركز يف املدن الكربى، مع اعالثقافية 

وشجع املقرر املستقل املعين باحلقوق الثقافية الربازيل على تعزيز جهودها الرامية إىل              -٦٧
مكافحة التمييز والتعصب املستمرين واختاذ موقف أقوى ومضاعفة التدابري حلماية األشخاص           

ألفريقي، وذلك بالتصدي الستمرار العنـصرية يف       واملواقع املرتبطني بالديانات ذات األصل ا     
اجملتمع الربازيلي والصورة السلبية للديانات األفريقية اليت ينشرها أحيانـاً أتبـاع الـديانات             

  .)١٠٥(أو وسائط اإلعالم/األخرى و
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 األشخاص ذوي أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن  -٦٨

اإلعاقة ما زالوا يعانون من التمييز يف الوصول إىل العمل رغم احلصص يف كل من القطاعني                
  .)١٠٦(العام واخلاص

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
أشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن معظم األشخاص املنحـدرين مـن             -٦٩

االقتصادي للبلد، وُيَشّدون إىل الـوراء بـالتمييز        الشعوب األصلية ال يستفيدون من التقدم       
والحظت أن السكان الربازيليني مـن      . واإلمهال، وُيطردون من أراضيهم إىل العمل القسري      

االقتـصادية   - أصول أفريقية يواجهون مشاكل من ناحية تنفيـذ الـربامج االجتماعيـة           
  .)١٠٧(والتمييز

العمل الدولية أن لالعتراف حبقـوق مجاعـات        واعتربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة        -٧٠
  كيلومبوال يف ألكانتارا واحلماية الفعلية حلقوقها يف األراضي اليت احتلتـها تقليـدياً، وفقـاً               

، أمهية حيوية لضمان سالمة هذه الـشعوب، وبالتـايل          ١٦٩ من االتفاقية رقم     ١٤للمادة  
  .)١٠٨(احترام احلقوق األخرى احملددة يف االتفاقية

اإلنسان واحلريات األساسـية للـشعوب      املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق      وأوصى    -٧١
األصلية بضرورة بذل كل اجلهود الالزمة لتعزيز حتكم الشعوب األصلية يف جمتمعاهتا احملليـة              

ونصح بضرورة أن تيسر الوكاالت احلكومية املعنيـة، قـدر          . وأراضيها ومواردها الطبيعية  
 األصلية على مزيد من سلطة صنع القرار فيمـا خيـص تقـدمي              اإلمكان، حصول الشعوب  

اخلدمات يف جمتمعاهتا احمللية، ومساعدهتا على تنمية القدرة على ممارسة تلك السلطة ممارسـة      
  .)١٠٩(فعالة
وأضاف املقرر اخلاص أن على مجيع املؤسسات والسلطات العامة، علـى صـعيد               -٧٢

لطة من سلطاهتا فيما يتعلق بأراضي الشعوب األصلية،        االحتاد والواليات، يف ممارستها ألي س     
 وغريهـا مـن     ١٦٩أن تعي ومتتثل يف سلوكها ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             

الصكوك الدولية املعمول هبا اليت توفر محاية حق الـشعوب األصـلية يف األرض واملـوارد                
  .)١١٠(ريعات داخليةوأضاف أن من الضروري تعزيز هذه احلماية بتش. الطبيعية

وشددت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية على أن احلكومات ملزمة بالتشاور              -٧٣
 كلما كانت بصدد النظـر يف       ١٦٩مع الشعوب املشمولة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

بري تدابري قد تؤثر فيها مباشرة، وذلك هبدف التوصل إىل اتفـاق أو موافقـة علـى التـدا                 
وذكّرت اللجنة بأن املشاورة واملشاركة جيب أن تـشكال حـواراً حقيقيـاً،            . )١١١(املقترحة

  .)١١٢(بواسطة آليات مناسبة
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ء يقافية عن قلقها إزاء التقدم البط     وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث       -٧٤
وحق تقريـر املـصري،     يف عملية إصالح األراضي على الرغم من احلق الدستوري يف امللكية            

وأشـارت إىل   . وكذلك سن تشريعات لتيسري ترسيم األراضي اململوكة للشعوب األصـلية         
توصيتها للربازيل بأن تسرع باستكمال عملية ترسيم وتوزيع أراضي الشعوب األصلية وفقـاً   

  .)١١٣(للدستور والقوانني القائمة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
     مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن قلقها ألن قانونـاً جديـداً، يف            أعربت    -٧٥
، مسح للقوات املسلحة العسكرية عند احلدود بتفتيش األشـخاص واملركبـات            ٢٠١٠عام  

وأعربت عن قلقها ألن من املمكن علـى هـذا   . والسفن والطائرات، وكذلك بإلقاء القبض 
هم مهاجرين غري قـانونيني، ال سـيما يف منطقـة           النحو توقيف العديد من الالجئني بوصف     

وأوصت املفوضية احلكومة بالتعامل بفعالية مع تدفقات اهلجرة املختلطة، وكفالة          . األمازون
وصول األشخاص الذين هم حباجة إىل محاية دولية إىل إجراءات عادلة ومالئمـة لتحديـد               

كفالة تدريب مالئم للـشرطة     مركز الالجئ بإنشاء آليات دخول تراعي متطلبات احلماية و        
  .)١١٤(االحتادية والقوات املسلحة

والحظت املفوضية عدم توفر املوارد البشرية الالزمة للجنة الوطنية لالجئني للسماح             -٧٦
وأوصت احلكومة بكفالة إعطاء مجيع طاليب      . مبعاجلة مالئمة للعدد املتزايد من طلبات اللجوء      

ويف حالة  . وتعزيز نوعية إجراءات حتديد مركز الالجئ     اللجوء فرصة إجراء مقابلة شخصية،      
رفض االعتراف مبركز الالجئ، ينبغي إبالغ طالب اللجوء باألسباب املنطقية وراء رفـض              

  .)١١٥(السماح بالطعن
والحظت املفوضية أن هناك حاجة إىل مزيد من اجلهود لتيـسري اإلدمـاج احمللـي       -٧٧

نهم يف الربازيل من بلدان جلوء أوىل، وكفالة االستجابة         لالجئني، مبن فيهم أولئك املعاد توطي     
  .)١١٦(ياجاهتم احملددة يف جمال احلمايةتبفعالية الح

وأوصت املفوضية بإنشاء مزيد من املآوى العامة الستيعاب من يصلون إىل الربازيل              -٧٨
نطوي على  من األشخاص الذين هم حباجة إىل محاية دولية، إذ إن استقبال الالجئني ما زال ي              

وُوصفت مسألة املأوى والسكن لطاليب اللجوء والالجئني على أهنا أحد التحديات           . مشاكل
  .)١١٧(الكربى
وشددت املفوضية على أن الالجئني يواجهون درجة من التمييز بسبب سوء تفسري              -٧٩

جيل وأوصت الربازيل بكفالة التع   . معىن كلمة الالجئ اليت تظهر على بطاقات هويتهم الرمسية        
بإصدار بطاقات اهلوية الوطنية لالجئني املعترف هبم من جانب الشرطة االحتاديـة لتيـسري              

  .)١١٨(اندماجهم
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والحظت املفوضية أن الالجئني ما زالوا يواجهون عوائق للحصول على اعتـراف              -٨٠
ستقلة، بشهاداهتم التعليمية واملهنية يف الربازيل وأوصت اجلامعات العامة والرابطات املهنية امل          

  .)١١٩(بالتنسيق مع وزارة التعليم، أن تيسر االعتراف هبا

  ق يف التنمية والقضايا البيئيةاحل  -ميم  
أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الربازيل باختاذ التدابري الالزمة            -٨١

صادية واالجتماعية  قتملكافحة استمرار إزالة الغابات من أجل كفالة التمتع الفعلي باحلقوق اال          
  .)١٢٠(سيما من جانب الشعوب األصلية واجلماعات الضعيفة والثقافية، ال

وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بأن يكون الـسعي إىل الوصـول إىل                 -٨٢
األسواق األجنبية وزيادة درجة انفتاح السوق الداخلية للتجارة مصحوباً بـالنظر جبديـة يف          

 على اجلماعات املختلفة وعلى استدامة العملية يف        -قتصادية واالجتماعية والبيئية     اال -اآلثار  
  .)١٢١(جمموعها
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