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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة 
   ٢٠١٢يونيه /حزيران ٤ -مايو /أيار ٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥ز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة         موج    
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ** *الربازيل    

  موجز    
 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة       ٤٧املقدمة من    )١(هذا التقرير موجز للورقات     

جملس حقوق  وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن            . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    

جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل مبطالبـات               
وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف             . حمددة

             ووفقـاً لقـرار جملـس حقـوق       . ص األصلية ما أمكن ذلـك     التقرير، ومل تغري النصو   
، ينبغي، عند االقتضاء، النص على فرع مستقل خمـصص إلسـهامات            ١٦/٢١اإلنسان  

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء علـى            
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان     وتتاح على املوقع الشبكي   . امتثال كامل ملبادئ باريس   

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر       . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  . دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف هذه الفترة

  
__________  

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  **  
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معلومات مقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املعتمدة للدولـة       -أوالً  
  حتقيقاً لالمتثال التام ملبادئ باريس  ض،الطرف قيد االستعرا

  .غري متوفرة  

  معلومات مقدمة من أصحاب مصلحة آخرين  -ثانياً  

  اخللفية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
  .غري متوفرة  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 علـق مـشروعاً يت   ٢٠١١ أن الكونغرس تلقى يف عام       ٣الحظت الورقة املشتركة      -١
كافحة التعذيب وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة        ملإنشاء نظام وطين للوقاية و    ب

 عن القلق إزاء طريقة اختيار األعضاء يف        ٣، ومع ذلك، أعربت الورقة املشتركة       )٢(التعذيب
على  وأكدت منظمة العفو الدولية. )٣(هذه اآللية، ألهنا قد تؤثر بصورة سلبية على استقالليتها

أن انعدام املوارد يعوق التنفيذ، وذلك بعد أن الحظت أن بعض الدول قد أصدرت تـشريعاً      
  .)٤(إلنشاء آليات وقائية على مستوى الدولة

وفيما يتعلق بوصول املواطنني إىل املعلومات العامة، سلمت منظمة رصـد حقـوق        -٢
ي إلشراك املواطنني ومبـادرة     ، ومنظمة العفو الدولية والتحالف العامل     "١٩املادة  "اإلنسان و 

 لتوسيع نطاق وصول اجلمهور إىل      ٢٠١١الكومنولث حلقوق اإلنسان باعتماد قانون يف عام        
إنشاء  ، رغم ذلك، أن هذا القانون غفل عن اإلشارة إىل         "١٩املادة  "والحظت  . )٥(املعلومات

ـ      . )٦(للتنفيذ هيئة مستقلة  ادرة الكومنولـث   وأعرب التحالف العاملي ملشاركة املواطنني ومب
  . )٧(حلقوق اإلنسان عن قلق مماثل

 إىل أن مشروع القانون املتعلق حبماية البيانات الشخصية ٩وأشارت الورقة املشتركة   -٣
املتاحـة   للبيانات الشخصية  احلمايةمل يوفر   ،  ٢٠١١عام  املتاح للجمهور لالطالع عليه، يف      

 وأوصت بـأن    .ميعها أو االحتفاظ هبا   شكل غري صحيح بتج   من القيام ب  على املوقع الشبكي    
  .)٨(٣٤يراعي القانون اجلديد تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العام رقم 

، الذي ال يـزال بانتظـار   )PL 84/99(اإلنترنت وفيما يتعلق مبشروع قانون جرائم   -٤
سيطة  أن خدمات اإلنترنت الو٩، الحظت الورقة املشتركة ٢٠١١موافقة الكونغرس يف عام  
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مـع  جلمثل مؤسسات تقدمي خدمات اإلنترنت وموردي املواقع على اإلنترنـت ستـضطر             
البيانات الشخصية للمستفيدين واالحتفاظ هبا لفترات طويلة، وأكدت أن ذلك سينتهك حق            

 عن أوجه قلق مماثلة     "١٩املادة  "وأعربت  . )٩(وحقهم يف اخلصوصية  احلّر  املواطنني يف التعبري    
ع القانون هذا سيجرب موردي خدمات اإلنترنت على إعالم الـسلطات           وأضافت أن مشرو  

. بأي جرمية حمتملة رمبا تكون قد ارتكبت من خالل خدمات مقدمـة حتـت مـسؤوليتها               
  .)١٠(يؤثر على التدفق احلر للمعلومات على الشبكةهذا  أن "١٩املادة "وأضافت 

 وال سيما فيما يتعلـق       آليات،  يتيح أن النظام القانوين  ب ١٥ الورقة املشتركة    وتفيد  -٥
         ومع ذلـك،  .  لتحميل الشركات مسؤولية انتهاك حقوق اإلنسان      ،بالقضايا املدنية واإلدارية  

 هذه اآلليات يف الواقع، أو أهنـا أثبتـت فعاليتـها يف حتميـل               استخدامال يعين ذلك أنه مت      
 ١٥ت الورقة املـشتركة     وأوص. الشركات املسؤولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان      

  .)١١(بتعزيز آليات الرصد فيما يتعلق بشروط تكييف السلوك

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
 أن الربازيل تفتقر ملؤسسات متتثل ملبادئ بـاريس وأن          ٣الحظت الورقة املشتركة      -٦

ووفقاً . )١٢(يزاً قليالً حلقوق اإلنسان يف املسرح السياسي      منظمات اجملتمع املدين مل جتد إال ح      
، فإن ذلك يقوض عملية الرصد املستقل من جانب معاهدات حقـوق            ١١ املشتركة   للورقة
وأكدت منظمة العفو الدولية أن التشريع الذي ينص على إنشاء جملس وطـين             . )١٣(اإلنسان

 ال ينص على استقاللية اجمللس عـن         وأنه ١٩٩٤حلقوق اإلنسان قد أُرجئ تنفيذه منذ عام        
  .)١٤(السلطة التنفيذية

، ومنظمة العفو الدولية، واحملفـل الربازيلـي حلقـوق          ٥وسلمت الورقة املشتركة      -٧
اخلطة الوطنيـة الثالثـة حلقـوق       اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، باعتماد       

الربازيلي حلقوق   احملفلبيد أن   . )١٥(تمع املدين اليت أعدت مبشاركة اجمل    ٢٠٠٩يف عام   اإلنسان  
أنه مت تعديل هذه اخلطة جزئياً ألهنا       الحظ  اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية      

وسلم معهد التنمية وحقـوق     . )١٦(أدرجت قضايا مثرية للجدال بالنسبة للمجتمع الربازيلي      
 الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان لكنه أضـاف أنـه          اإلنسان باجلهود املبذولة من خالل اخلطة     

          سيكون من املستحيل رصد األهداف احملددة يف اخلطة أو االمتثال للخطة بـشكل شـفاف              
  .)١٧(ما مل يتم إصدار تشريع مناسب

 مل يتم نـشر     ،٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  حىت   ، أنه ٥ الورقة املشتركة    وتضيف  -٨
ها يف اخلطة الوطنية الثالثة حلقوق اإلنسان كما أنه مل يتحقق أي تقدم             خطة السنتني املشار إلي   

  .)١٨(يف اختاذ إجراءات عامة وصرحية لتنفيذها ورصدها وتقييمها
جـراءات لوضـع    ىل أنه مل يتم اختاذ ما يكفي من اإل         إ ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٩

  .)١٩(مؤشرات لتوجيه عملية صياغة السياسات العامة
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برنـامج التعجيـل    (أثر مشاريع التنمية    مناقشات حول   ت منظمات متعددة    وأجر  -١٠
وأشـارت الورقـة   . )٢٠(على السياسات العامة وحالة حقوق اإلنسان    ) PAC-1-2 -بالتنمية  

 يف  ٣٠ إىل أنه مت ختفيض املوارد املخصصة يف امليزانية حلقوق اإلنسان بنـسبة              ١٧املشتركة  
على برنامج مكافحة العنف اجلنـسي، وأوصـت   سلباً  ا أثر   مم ٢٠١٠ املائة باملقارنة مع عام   

املوارد العامة لألطفال واملراهقني بشكل يتناسب مع التنمية االقتصادية يف           بضمان أن ختصص  
وأعربت الرابطة الوطنية ملراكز الدفاع عن حقوق األطفال واملراهقني عن أوجـه            . )٢١(البالد

أثراً بالعنف ضد األطفال هي املنطقة الشمالية يف البالد         أن املنطقة األكثر ت    قلق مماثلة وأضافت  
 أن برنامج التعجيل بالتنميـة      ٥ املشتركة   الورقةوأكدت  . )٢٢()روندونيا وتوكانتيس وبارا  (

  .)٢٣(وأنه ينبغي أن خيضع لرقابة اجتماعيةصحيحة يفتقر ملعايري تقييم 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثالثاً  
إنشاء آليات لرصـد وتقيـيم      ب مل تقم ة إىل أن الربازيل     ية العفو الدول  أشارت منظم   -١١

. عن حقـوق اإلنـسان    سنوي  امتثاهلا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وإصدار تقرير وطين         
 أن  ٩ املشتركة   للورقةووفقاً  . )٢٤(وأضافت أنه مل يتم بعد إنشاء نظام ملعايري حقوق اإلنسان         

، احلاجة إىل رصد    كافيةلاملراعاة ا ، حىت اآلن،    مل تراع نسان  وضع مؤشرات حلقوق اإل   عملية  
عند وضع املؤشرات، مراعاة اجلوانب      وأضافت أنه ينبغي،  . حقوق اإلنسان املتعلقة باإلنترنت   

  .)٢٥(مسائل شاملة لعدة قطاعاتباعتبارها  والعرقية اجلنسانية
 خطـة وطنيـة لتنفيـذ       أن الربازيل مل تضع   بوأبلغ معهد التنمية وحقوق اإلنسان        -١٢

التوصيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان على الرغم من االلتزام الطوعي يف هذا الـصدد              
  .)٢٦(٢٠٠٨الذي أبدته أثناء الدورة األوىل لعملية االستعراض الدوري الشامل لعام 

             والحظت منظمة الفرنسيسكان الدولية أنه على الرغم من أوجـه التقـدم احملـرز                -١٣
فيما يتعلق باالعتراف بطبيعة وإحلاح حالة حقوق اإلنسان للمدافعني عن حقوق اإلنـسان،             

  .)٢٧(فإن الدولة رفضت التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية يف هذا اجملال

  لتعاون مع هيئات املعاهداتا  -ألف  
  .غري متوفر  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  .غري متوفر  
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -مجي  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
الرجـل،  أجر  إىل أن املرأة ال تزال تتقاضى أجراً أقل من   ٥أشارت الورقة املشتركة      -١٤

وهي تشكل غالبية العاملني يف القطاع غري الرمسي وغالبية األشخاص الذين ال يتمتعون حبماية 
  .)٢٨(السوداء بالنسبة للمرأةسوءاً زيادة هذا الوضع يف  التمييز تسّببيو. اجتماعية

 إصدار قانونني، أحدمها علـى      ٢٠١٠ أنه مت يف عام      ٢٤والحظت الورقة املشتركة      -١٥
باولو، وقد أرسى هذان القانونان املـساواة        مستوى االحتاد واآلخر على مستوى والية ساو      

ت أشاروقد  . ضمان املساواة يف الفرص للسكان السود     بني األعراق هبدف مكافحة التمييز و     
أنه ينبغي ربط هذين القانونني بالسياسات العامة وال سيما سياسات          إىل   ٢٤الورقة املشتركة   

  .)٢٩(االستيعاب االجتماعي واالقتصادي
 عن استمرار أوجه التفاوت الكبري يف االلتحاق باملدارس         ١وأبلغت الورقة املشتركة      -١٦

ال املناطق احلضرية وأطفال املناطق الريفية وكذلك التمييز بـني الطـالب الـسود              بني أطف 
وأضافت أن معدل سنوات دراسة الطالب السود من الفئة العمرية الـيت            . والطالب البيض 

  .)٣٠( سنة بالنسبة للطالب البيض٤,٤٣ سنة مقابل ٣,٧٨ عاماً هو ١٤ و٧تتراوح بني 
ىل أنه على الرغم من اإلجراءات اليت اختذهتا الـسلطة           إ ٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٧

أو القضائية لضمان حقوق املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل اجلنـسي            /التنفيذية و 
فإنه مل يـتم إعمـال هـذه          اجلنس املزدوج،  يأو األشخاص ذو  /ومغايري اهلوية اجلنسية و   

خطـب  إشـاعة   ن الزيادة مـؤخراً يف       ع ٢وأبلغت الورقة املشتركة    . )٣١( احلقوق بالكامل 
أو /الكراهية ضد املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية و        

مدرسة خالية من   "األشخاص ذوو اجلنس املزدوج، وأعربت عن أسفها لوقف تنفيذ مشروع           
 فيما يتعلق بامليول اجلنسية     وأضافت أن النظام الطيب ال يزال ميارس التمييز       . )٣٢("كره املثليني 

ومغايري اهلوية  للمتخنثات  واهلوية اجلنسانية وأوصت بتنفيذ سياسات تكفل الصحة الكاملة         
  .)٣٣(املتذكر واملتأنثية مبن فيهم اناجلنس

  هحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخص  -٢  
اسـتمرت يف إعـدام    أن قوات اجليش والشرطة املدنية     ٣الحظت الورقة املشتركة      -١٨

 أيضاً إىل أن    ٣وأشارت الورقة املشتركة    ".  املوت أعقبها باملقاومة اليت "أشخاص وأهنا حتتج    
، "ينتظرهم املـوت   الذين "السابقنيالشرطة قاموا بتشكيل فرق املوت إلعدام السجناء        أفراد  

". تمعضـاّرين بـاجمل   "واملدمنني على املخدرات ومجيع األشخاص اآلخرين الذين يعتـربون          
ارتكبت إعدامات كثرية خارج نطاق القـضاء يف        " Ninjas  "  بوذكرت أن جمموعة معروفة     

وأبلغت منظمة العفو الدوليـة أن عمليـة        . )٣٤(٢٠١٠مايو  /أبريل وأيار /سانتوس يف نيسان  
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إىل إلقاء القبض  ٢٠١١فرباير /يف شباط  أدتSexto Mandamento  بالشرطة االحتادية املسماة 
وأوصت منظمـة  . )٣٥( الشرطة من املتهمني مبشاركتهم يف فرق القتلداً من أفرادفر ١٩على  

أموال االحتاد املخصصة لتنفيذ برامج الدولـة رهنـاً         صرف  رصد حقوق اإلنسان أن يكون      
وأوصت أيضاً بزيـادة مـشاركة الـشرطة        .  الشرطة أفرادخبفض حاالت القتل من جانب      

شيا والقتل، وال سيما عندما تكون الواليات عازفة أو         االحتادية يف جهود مكافحة فرق امليلي     
  .)٣٦(غري قادرة على التصدي للمشكلة

بشكل يقـوم   مهامها  أن الشرطة ال تزال متارس      إىل  وأشارت منظمة العفو الدولية       -١٩
فعالة النظم  الوالحظت انعدام   . على التمييز واالعتداء يف سياق عمليات ذات طابع عسكري        

وأشار . والتحقيق فيها ورصدها   ستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة     لتسجيل حاالت اال  
التحالف العاملي إلشراك املواطنني إىل أنه على الرغم من جهود احلكومة املبذولـة إلنـشاء               
مؤسسات ملساءلة الشرطة، فإن االستخدام املفرط للقوة وتواطؤ الشرطة يف انتهاكات حقوق            

 والحظت منظمة رصد حقوق اإلنـسان، بعـد أن سـلمت            .)٣٧(اإلنسان ال يزال مستمراً   
 واملسئولني املنتخـبني    القضاء، أن موظفي    وبرازيلياباولو   باخلطوات اإلجيابية املتخذة يف ساو    

 الشرطة يواجهون هتديدات،    الذي يستخدمه أفراد  الذين أجروا التحقيقات يف حاالت العنف       
يرتكبـون  اءلة أفـراد الـشرطة الـذين         وضمان مس  لتفعيلوأوصت باختاذ مزيد من اخلطوات      

  .)٣٨()٣ و٢التوصيتان ( به عملية االستعراض الدوري الشامل األول انتهاكات، وفقاً ملا أوصت
ورأت منظمة العدالة العاملية أن أهم جانب من جوانب تغيري نظام السالمة العامة يف                -٢٠

الشرطة تعمل علـى هتدئـة       إنشاء وحدات يف     متثل يف ريو دي جانريو يف السنوات األخرية       
املعلـن الـذي   نجاح الوعلى الرغم من   . األوضاع، ووجود قوات األمن يف اجملتمعات احمللية      

وال سـيما   التجـاوزات   ، مت شجب    على هتدئة األوضاع  وحدات الشرطة اليت تعمل     حققته  
عـن  وفضالً . ، وحاالت التفتيش التعسفي واملواجهات العنيفة صادر احتالل املنازل دون أمر   

عنيفـة  ذلك، أثبتت عملية إنشاء وحدات الشرطة اليت تعمل على هتدئة األوضاع أهنا عملية              
، بلغ عدد األشخاص الذين قتلوا أثناء عمليات تبادل النريان يف           ٢٠١٠ويف هناية عام    . للغاية

  .)٣٩( شخصاً تقريبا٤٠ًريو دي جانريو، 
ذل مزيد مـن اجلهـود      والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن هناك حاجة لب          -٢١

وأضافت أن العديد من السجون ال تزال تعاين من العنـف           . لتحسني الظروف يف السجون   
لمحاكمة ل السابقفنصف جمموع السجناء تقريباً هم يف احلبس        . )٤٠(ومن االكتظاظ الشديد  

 جلنـة   أعلنت،  ٢٠٠٩ويف عام   . )٤١(وال يزال وصول السجناء إىل الرعاية الطبية غري كافٍ        
ألشخاص احملرومني مـن    خصت هبا ا  تدابري احتياطية   عن  لدان األمريكية حلقوق اإلنسان     الب

وطلبت أموراً منها ضمان الرعاية     ) والية ريو دي جانريو   (نيفيس   - احلرية يف سجن بولينتر   
. )٤٢(الطبية وجتنب العدوى باألمراض املعدية من خالل احلد من االكتظـاظ يف الـسجون             

 ألن  ٢٠٠٨منذ عـام    يتحقق سوى قدر ضئيل من التقدم       دولية أنه مل    ورأت منظمة العفو ال   
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وأفاد احملفل الربازيلي حلقـوق     . )٤٣(السجون ال تزال تعاين من الفساد وعدم كفاية اهلياكل        
اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية أن معظم وحدات السجون هـي أمـاكن             

 يف مجلـة    املتعلقة بالصحة والغذاء واملساعدة القانونية    ألشكال متعددة من انتهاكات احلقوق      
  .)٤٥( عن أوجه قلق مماثلة٣وأعربت الورقة املشتركة . )٤٤(جماالت
             أنه على الرغم من املبادئ التوجيهية الـيت اعتمـدت يف           ٤ الورقة املشتركة    وتذكر  -٢٢
           ، فإن جوانب التقـدم قليلـة      م األشخاص احملرومني من احلرية     فيما يتعلق بتعلي   ٢٠١٠عام  

  .)٤٦(فيما يتعلق بتقدمي مثل هذه الربامج التعليمية 
 اعتـداءات   ة حدوث يالدولوفيما يتعلق بالسجينات، الحظت منظمة الفرنسيسكان         -٢٣

تتعلق بصفة خاصة بنوع اجلنس وتتمثل يف إيداع السجينات مع السجناء الذكور؛ واالعتداء             
ات من جانب موظفي السجون؛ والنقص يف اخلدمات الصحية؛ والفشل          اجلنسي على السجين  

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه مت      . )٤٧(يف التصدي للمسائل املتعلقة باألمومة ورعاية الطفل      
اإلبالغ عن حاالت وقعت يف مجيع أحناء البالد تتعلق باحتجاز النساء واألحداث مع الذكور              

 واحملفل الربازيلي ٣وأعربت الورقة املشتركة  . )٤٨(تداء اجلنسي البالغني وتعرضهم للعنف واالع   
حلقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية أيضاً عن أوجه قلق فيما يتعلق بعدم             

  . )٤٩(للنساءالسجنية رافق املكفاية 
أمـر   يف السجون     التعذيب وسوء املعاملة   أن استخدام  ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٢٤

والحظت أن الرابطة الربازيلية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب اسـتمرت يف             . روتيين
النقاب عن  شفكما كُ. )٥٠( السجونوالشرطة وموظفالذي متارسه تلقي ادعاءات بالتعذيب  

حاالت متعددة للتعذيب واالعتداء وإخضاع املراهقني املوجـودين يف وحـدات اجملـرمني             
  .)٥١(إنسانية الالشباب ملعاملة 

             حتقيـق بعـض األهـداف       أنـه علـى الـرغم مـن        ٥الورقة املشتركة    وتذكر  -٢٥
 مبوجب سياسة مكافحة العنف ضد النساء، ال تزال املرأة تعاين مـن             ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  
  .)٥٢(العنف
 عن أوجه قلق تتعلق باإليداع يف مؤسسات الطـب          ٢٢وأعربت الورقة املشتركة      -٢٦
ي وبصفة خاصة إزاء إيداع األطفال واملراهقني من أبناء الشوارع، السيما يف ريو دي              النفس

 بأمور منها غلق وحدة الصحة التجريبية       ٢٢وأوصت الورقة املشتركة    . باولو جانريو وساو 
  .)٥٣(باولو يف ساو
      ختلف أشـكاله   مبوذكرت مجاعة سيدة احملبة للراعي الصاحل أن االستغالل اجلنسي            -٢٧

         وال سيما املواد اإلباحية والبغاء والسياحة اجلنسية واالجتار ألغراض االسـتغالل اجلنـسي             
وأضافت أن الشابات األكثر فقراً واألقل تعليماً والاليت تعانني مـن           . ال يزال يشكل مشكلة   

  .)٥٤(ضحية االجتاروقوعهم التهميش هن أكثر األشخاص الذين حيتمل 
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ن يعيـشون يف     عن القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال الذي       ١ املشتركة   وأعربت الورقة   -٢٨
عرضني لالعتداء مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي وغريه مـن أشـكال            الشوارع حيث يظلون م   

  .)٥٥(االستغالل
واعترفت مجاعة سيدة احملبة للراعي الصاحل بإحراز بعض التقـدم يف منـع االجتـار       -٢٩

ومع ذلك، الحظت انعدام اإلجراءات املنتظمة،      . ع األخرية باألشخاص خالل السنوات األرب   
أو غري املنسقة فيما بني قطاعات التعليم والصحة والضمان االجتماعي والسياحة لوضع برامج 

  . )٥٦(فعالة للوقاية
وفيما تعترف املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متـارس ضـد                -٣٠

          ، تالحظ أن العقوبـة البدنيـة  ٢٠١٠قانون املقدم إىل الكونغرس يف عام األطفال مبشروع ال 
  .)٥٧(ال تزال مشروعة يف البيوت واملدارس والسجون وأوساط الرعاية البديلة

وأوصت مجعية فنسنت دي بول لبنات احملبة بأن ختصص الدولة مزيداً من األمـوال                -٣١
وتنظيم مباريات كـأس    ) ٢٠١٢عام  (األوليمبية  للقضاء على عمل األطفال، عشية األلعاب       

  .)٥٨ ()٢٠١٤عام (العامل لكرة القدم 
 إىل أنه على الرغم من أن القانون جيـرم أعمـال            الدوليةوأشارت جلنة احلقوقيني      -٣٢

 فإن املدعني العامني جيدون صعوبة يف مالحقة هذه املمارسة قضائياً بسبب انعـدام              ةالسخر
ل وهي اجلهة املسؤولة عن تنفيـذ عمليـات التفتـيش يف أمـاكن              التنسيق مع وزارة العم   

  . )٥٩(العمل

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
مسؤولية التحقيق واملالحقة فيمـا يتعلـق       نقل  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         -٣٣

وأضافت أنه على الـرغم  . يئة ومرهقةجبرائم حقوق اإلنسان إىل القضاء االحتادي ال تزال بط  
من إنشاء مكاتب للمدعني العامني يف بعض الواليات، فإن نظام القضاء اجلنـائي ال يـزال                
ميارس التمييز، وأن العديد من احملتجزين من الفقراء من أصل أفريقي، يبقـون، يف معظـم                

تجزين بعد إهناء مـدة     أو يظلون حم  يف انتظار احملاكمة    األحيان، لفترات طويلة يف االحتجاز      
  .)٦٠(حمكوميتهم

 للتحقيـق يف انتـهاكات      ٢٠١١ بإنشاء جلنة احلقيقة يف عام       "١٩املادة  "وترحب    -٣٤
والحظت، رغم ذلك، أنه مل يـتم       . ١٩٨٥ و ١٩٤٦حقوق اإلنسان اليت وقعت بني عامي       
العفـو  وأبلغت منظمـة    . )٦١( الذي ظل نافذاً   ١٩٧٩مقاضاة اجلناة بسبب قانون العفو لعام       

  .)٦٢(الدولية عن مشروع قانون معلق يعيد تفسري قانون العفو
َينّم عن االجتاه إىل إيالء      فإن إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة       ٥ املشتركة   للورقةووفقاً    -٣٥

  .)٦٣(لضحاياإنصاف المصاحلة الوطنية على حساب لاألولوية 
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وى إىل دع، ٢٠١٠أبريل / نيسانيف ،وقد رفع اجمللس االحتادي للمحامني يف الربازيل       -٣٦
 بشأن قانون العفو مشرياً إىل أن احملكمة أكـدت علـى أن اجلـرائم               احملكمة العليا االحتادية  

  .)٦٤( العسكري هي جرائم مشمولة هبذا العفونظم احلكماملرتكبة خالل 
، أعلنت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضية          ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
، أن قانون العفو الذي حال دون التحقيق يف االنتهاكات          الربازيل وميز لوند وآخرون ضد   غ

الصارخة حلقوق اإلنسان ومعاقبة مرتكبيها هو قانون ال يتمشى مع االتفاقيـة األمريكيـة              
  .)٦٥(قوق اإلنسانحل
 وأعرب مركز العدالة والقانون الدويل عن القلق إزاء عدم توفر معلومات رمسيـة؛              -٣٨

 ١٩٨٥-١٩٦٤وعدم إجراء حتقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبـت يف الفتـرة              
وأضاف أنه ينبغي مطالبة الربازيل عن مالءمة وفعالية التدابري املتخـذة يف  . ومساءلة مرتكبيها 

  .)٦٧(وأعربت رابطة القضاة من أجل الدميقراطية عن خماوف مماثلة. )٦٦(هذا اجملال
ىل أنه مل يتم اختاذ مـا يكفـي مـن           ماريست للتضامن الدويل إ   وأشارت مؤسسة     -٣٩
جراءات يف جمال قضاء األحداث وأوصت بزيادة االستثمار العام يف إجـراءات الوقايـة              اإل

باختاذ خطوات للحد من    كذلك  وأوصت املؤسسة    .واإلجراءات القضائية املتعلقة باملراهقني   
األطفال املودعني يف أسر معيشية حممية لتحـسني        التأخري يف عمليات جتهيز الطلبات املتعلقة ب      

، ٢٠٠٩ويف عـام    . )٦٨(حضانة األطفال من الوالـدين     عملية حسم قضايا التبين أو سحب     
ملراهقني احملرومني مـن    خاّصة با  جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تدابري احتياطية         سّنت

، ورجت من احلكومة اعتماد تـدابري  UNIS -احلرية يف مرافق االعتقال االجتماعية التعليمية    
  . )٦٩( الوفاة وأفعال التعذيب يف هذه املرافق حاالتملنع

  األسريةياة احلاحلق يف الزواج ويف   -٤  
 استمرار ارتفاع معدالت األطفال غـري املـسجلني يف          ١الحظت الورقة املشتركة      -٤٠

  .)٧٠(املناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البالد
بقران شخصني  ٢٠١١ أن احملكمة العليا اعترفت يف عام ٢ذكرت الورقة املشتركة و  -٤١

 ومع ذلك، ال يوجد، حىت اآلن، تشريع مناسب يعترف حبق هذه الفئة يف              .من نفس اجلنس  
  .)٧١(الزواج وتكوين أسرة بشكل يقوم على املساواة

لسلمي واحلق يف املشاركة يف      والتجمع ا  وتكوين اجلمعيات حرية الدين أو املعتقد والتعبري        -٥  
  اسية العامة والسياحلياة
 بعض الطوائـف    ومنّو أن التعليم الديين يف املدارس العامة        ٤ الورقة املشتركة    تؤكد  -٤٢

 من أصـل    تباع الديانات ة أ وميس بصورة خاص   ،يهدد احلق يف حرية الدين    األصولية  الدينية  
  .)٧٢(أفريقي
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رام مبدأ علمانية الدولة ووقف التعليم الـديين يف          باحت ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٤٣
  .)٧٣(املدارس العامة

           وأدان املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري التابع للجنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق               -٤٤
تـشرين   و   ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول  اإلنسان قتل سبعة صحفيني يف الفتـرة بـني          

 إىل أن معايري التعددية والتنوع يف وسـائط         "١٩املادة  "رت  وأشا. )٧٤(٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 وحاالت التشهري   عدم االمتثال، اإلعالن قد فشلت وأعربت عن قلقها إزاء اللجوء إىل قوانني           

  .)٧٥(وممارسة العنف ضد الصحفيني، وال سيما يف الشمال والشمال الشرقي
ذاعـي احمللـي اسـتخدمت       إىل أن تراخيص البث اإل     ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥

 أيدي مالكي تـراخيص اإلذاعـة       يفكأدوات سياسية وكعملة للتفاوض، وأن تركيز امللكية        
  .)٧٦(والتلفزيون ال يزال يشكل مصدر قلق

األمامي، بعد أن سلمت بـاجلهود املبذولـة لتعزيـز          الدفاع  وذكرت منظمة خط      -٤٦
 غالبية املدافعني عن حقوق اإلنسان      أنة املدافعني عن حقوق اإلنسان،      الربنامج الوطين حلماي  

والحظت منظمة  . )٧٧(ماية من الدولة وال سيما يف الشمال      احلال تتوفر هلم    املعرضني للخطر   
العفو الدولية أن التشريعات الرامية إىل التأكيد على مركز الربنامج الوطين حلماية املـدافعني              

لعاملي إلشراك املواطنني أن الربنامج   وأضاف التحالف ا  . )٧٨(عن حقوق اإلنسان مل تصدر بعد     
الوطين حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يفتقر للتنسيق بني الدولة والوكاالت االحتاديـة             

ورأت منظمـة   . )٧٩( أن الربنامج مل ينجح يف مجيع الواليـات        ٣والحظت الورقة املشتركة    
 ْحيـظ ن حقـوق اإلنـسان مل       الفرنسيسكان الدولية أن الربنامج الوطين حلماية املدافعني ع       

. )٨٠( للتنفيذ اً وناجع الً فعا الًهيكحىت يكون   اإلرادة السياسية   مل تتجه إليه    األولوية الكافية و  ب
 بأمور منها توسيع نطاق الشراكات يف الربنامج الوطين حلماية          ١٦وأوصت الورقة املشتركة    

 يق على صعيدهسالتنيادة فعالية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وختصيص امليزانية الكافية له، وز
 الربنامج الوطين حلماية املـدافعني عـن        مأسسة/ مركز مركزواعتماد مشروع القانون بشأن     

وأوصى مكتب املشورة القانونية للمنظمات الشعبية بتعزيز سياسة أمن         . )٨١(اإلنسانحقوق  
  .)٨٢(املدافعني عن حقوق اإلنسان

ماية البيئـة   حل اجملتمع املدين    نشطاءواطنني إىل أن    وأشار التحالف العاملي إلشراك امل      -٤٧
وأشـري إىل   . خماطر هائلة ك األراضي واجهوا    الَّمن غري مُ  وحقوق السكان األصليني والعمال     

 عـن   ١٨وأعربت الورقة املشتركة    . )٨٣(يف والييت بارا ورودونديا   ) ٢٠١١-٢٠١٠(حاالت  
  .)٨٤()Mato Grosso do Sul (٢٠١١نوفمرب / الثاينتشرين غواراين، يف -القلق إزاء قتل قائد كايووا 

وأعرب التحالف العاملي إلشراك املواطنني أيضاً عن القلق بشأن املدافعني عن حقوق              -٤٨
اإلنسان الذين يتناولون قضايا تتعلق مبساءلة الشرطة، وأشار إىل قتل مـدافع عـن حقـوق      

وأضـاف  . ٢٠١١فربايـر   /شباطس، يف    ميتاً يف مزرعة يف والية توكانتين      ُعثر عليه اإلنسان  
  .)٨٥(ياتهحل أنه كان قد أبلغ مسبقاً عن تلقيه هتديدات التحالف
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 عن القلق إزاء التهديدات ضد الشهود، وأفراد األسرة، ٢٣وأعربت الورقة املشتركة   -٤٩
واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف عملية التحقيق يف حالة قتل مدافع عن حقـوق اإلنـسان                

  .)٨٦(٢٠٠٩عام حدثت يف 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 أنه على الرغم من احلد من أوجه الالمساواة بني السود           ٢٤ذكرت الورقة املشتركة      -٥٠

 كشف النقاب عن أن     ٢٠١٠والبيض يف سوق العمل، فإن موجز املؤشرات االجتماعية لعام          
العاملني يف   للبيض، وأن النسبة املئوية للسود       معدل مرتبات السود هو أقل من نظريه بالنسبة       

 إىل أن مرتبات السود تقـل       ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٧( أعلى القطاع غري الرمسي هي   
  .)٨٨( يف املائة عن مرتبات البيض بسبب اخنفاض مستوى التعليم والتمييز العنصري٥٠بنسبة 

  ق االجتماعي ويف مستوى معيشي الئاحلق يف الضمان  -٧  
ت لكن الالمـساواة مـا زالـت     أن درجة الفقر اخنفض    ٥ الورقة املشتركة    تالحظ  -٥١
وأوصى مكتب املشورة القانونية للمنظمات الشعبية بتكثيف اجلهود للحـد مـن     .)٨٩(قائمة
أنه علـى   إىل   ٥وفيما يتعلق بربنامج اإلصالح الزراعي، أشارت الورقة املشتركة         . )٩٠(الفقر

م احملرز يف برنامج اإلصالح الزراعي، ال يزال تركيز األراضي يف يـد             الرغم من أوجه التقد   
وأضافت أن املؤسسة الوطنية لإلصالح الزراعي حباجة إىل دعم الدولة مـن            . واحدة مستمراً 

  .)٩١( مبهمتهاالكفءأجل االضطالع 
  واأللعاب األوملبية يف   ٢٠١٤ يف عام    ستجرىوفيما يتعلق مبباريات كأس العامل اليت         -٥٢
ـ ، أشار احملفل الربازيلي حلقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئ٢٠١٦عام   ة ي

وأشارت . )٩٢(إىل أن إعادة اهليكلة احلضرية يف املدن املضيفة أدت إىل التشرد والطرد القسري         
 الفقرية  منظمة العفو الدولية إىل أن مشاريع التنمية الواسعة النطاق أدت إىل تعرض اجملتمعات            

املقترحات اليت  بوأوصت بإعالم املقيمني بشكل تام ويف حينه        . للتخويف واإلخالء القسري  
يف عملية حقيقية للتفاوض مع اجملتمعات احمللية الستطالع مجيع         واالخنراط  تؤثر على حياهتم؛    

ـ             ابدائل   ن إلخالء؛ وعند الضرورة تقدمي التعويض أو توفري السكن املالئم البديل القريـب م
كأس العـامل  وأوصت اللجان الشعبية للتحالف الوطين ملباريات      . )٩٣(اجملتمعات احمللية القائمة  

تباع أنظمة وإجراءات ملنع عمليات اإلخالء القسري والتمييز واملـضايقة  واأللعاب األوملبية با  
وأوصت أيضاً حبماية وضمان احلقوق االجتماعية، علـى أن تـستهل           . ضد السكان احملليني  

 باستثمار الدولة يف التعليم، والثقافة، وخلق فـرص العمـل، والـدخل، والـضمان               ذلك
  .)٩٤(والسكن
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  احلق يف الصحة  -٨  
 أن معدل الوفيات النفاسية يعكس سلسلة من املشاكل اليت          ٥ الورقة املشتركة    تذكر  -٥٣

 مبـالغ  وأشارت إىل احلاجة إىل التصدي ألوجه الالمساواة يف   . يواجهها نظام الصحة املوحد   
  .)٩٥(امليزانية املخصصة للرعاية الصحية ومشاكل اإلدارة وجترمي اإلجهاض

 أن معدالت الوفيات النفاسـية ال يـزال مرتفعـاً،           ١٢والحظت الورقة املشتركة      -٥٤
وأوصت بإيالء  . والسيما يف صفوف النساء السود الفقريات والعامالت يف القطاع الزراعي         

جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بقرار قـضية       األولوية لتنفيذ توصيات الل   
 بسن تشريع حيمي املساواة بني اجلنـسني        ١٢وأوصت الورقة املشتركة    . ألني سيلفا بيمينتيل  

الشرطة فيما يتعلق   اليت تقوم هبا    وحقوق املرأة يف اخلصوصية والسرية خالل عمليات التحقيق         
جهاض سراً، وضمان احترام مبادئ حقوق اإلنـسان املتعلقـة          املستوصفات اليت متارس اإل   ب

بافتراض الرباءة واحملاكمة حسب األصول والدفاع القانوين وال سيما للنساء من جمتمعـات             
  . )٩٦(الفئات املستضعفة

منع احلصول على    عن القلق إزاء حماولة فئات احملافظني        ٩وأعربت الورقة املشتركة      -٥٥
وأعربت جلنـة املـواطنني     . )٩٧(باألدوية املستخدمة يف عمليات اإلجهاض    املعلومات املتعلقة   

واإلجناب عن أوجه قلق مماثلة وأوصت بنشر األدلة العلمية اليت تدعم استخدام امليزوبروستول         
. )٩٨(وكذلك التعليمات الصحيحة الستخدامه يف سياق الترويج للصحة اجلنسية واإلجنابيـة          

 حلماية  ريحسني وصول املرأة إىل اإلجهاض اآلمن واختاذ التداب        بت ٧وأوصت الورقة املشتركة    
اإلجناب من خالل إتاحة الوصول إىل      واختاذ قرار   حقوق اإلنسان للمرأة فيما يتعلق بالصحة       

  .)٩٩(املعلومات واخلدمات بدالً من زيادة عمليات التحقيق واملالحقات
 على الرغم من أن من املرجح أن حتقق         أنهإىل  وأشارت املنظمة الدولية للرؤية العاملية        -٥٦

            )ختفيض وفيات األطفال مبقـدار الثلـثني      ( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٤الربازيل اهلدف   
الالمساواة يف جمال الصحة تشكل مشكلة كبرية وال تزال وفيات األطفال تؤثر            أوجه  ال تزال   

  .)١٠٠( املهمشةاجلماعاتعلى معظم 
، بعد أن اعترفت باإلجراءات اإلجيابية الـيت اختـذهتا         ١٣لورقة املشتركة   وأشارت ا   -٥٧

يعانون اإليدز، إىل أن حقوق األشخاص الذين    /احلكومة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري     
اإليدز هي حقوق تنتهك بصورة متزايدة فيما يتعلق بالرعاية         / فريوس نقص املناعة البشري    من

االت مت فيها إجراء تـشخيص       أمثلة عن ح   ١٣ورقة املشتركة   وقدمت ال . الصحية والعالج 
متأخر لإلصابة، ومواجهة صعوبات يف الوصول إىل نظام الصحة العام، وعدم توفر األدوية،             

 بتنفيذ سياسـات    ١٣وأوصت الورقة املشتركة    . ووقف توزيعها أو توزيعها بصورة متقطعة     
  .)١٠١(الصحة لتيسري عمليات التشخيص املبكر لإلصابة فريوس نقص املناعة البشري
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 بإنشاء آلية شفافة يتمكن اجملتمع املدين من خالهلا من          ١٠وأوصت الورقة املشتركة      -٥٨
  .)١٠٢(وس العكوسضادة للفرياملدوية األمتابعة إنتاج وشراء وتوزيع 

  احلق يف التعليم  -٩  
 الضوء على اعتماد قانون ينظم مرتبـات املعلمـني يف           ٤املشتركة  الورقة  سلطت    -٥٩

؛ ورفع سن االلتحاق بالتعليم اإللزامـي، يف        ٢٠٠٨تعليم األساسي، يف عام     املدارس العامة لل  
                 ؛ واعتماد قرار بشأن تعليم الـشباب والبـالغني احملـرومني مـن احلريـة، يف               ٢٠٠٩عام  
، رغم ذلك، إىل أن أوجه التقدم هذه مل تكن كافية           هذه الورقة وأشارت  . )١٠٣(٢٠١٠عام  

  . )١٠٤(اة والتمييز والعنصريةللقضاء على الالمساو
  سـيما    بالتحسينات يف جمال الوصول إىل التعلـيم، وال ١ املشتركة  الورقةورحبت    -٦٠

فيما يتعلق مبعدالت احلضور يف املدارس االبتدائية والثانوية بفضل زيادة اإلنفاق العام علـى              
 أن الوصـول إىل     قة املذكورة الوروأضافت  ).  يف املائة من الناتج اإلمجايل احمللي      ٥,٢(التعليم  
لكـن   املاضـية،    ١٥  ليتسم بقدر أكرب من العدالة خالل السنوات ا       أصبح  رغم أنه   التعليم  

 التعلـيم   يات مـستو  ال تـزال قائمـة يف      السود والبيض بني  بني األثرياء والفقراء و   فجوة  ال
  .)١٠٥(ومعدالت التخرج

مسائل تتعلق   الدوري الشامل    عملية االستعراض على   ٦ املشتركة   الورقةواقترحت    -٦١
وتعليم الثقافة األفريقيـة الربازيليـة،      املثلية اجلنسية   ؤشرات اجلنسانية ومنع العنف ورهاب      مب

            اخلطـة اجلديـدة للتعلـيم      ملساواة على صعيد    التحقيق  وأوصت بأمور منها وضع أهداف      
  .)١٠٦()٢٠٢٠-٢٠١١( الوطين

  احلقوق الثقافية  -١٠  
 عـن جمتمعـات     لإلعـراب  املنظمات االستشارية للتنسيق الوطين      حتالف عترفا  -٦٢

الريفية السوداء بربنامج الصون والتعزيز والوصول يف إطار عمل وزارة الثقافـة،            كويلومبوال  
  .)١٠٧(لكنه أعرب عن أسفه ألن هذا الربنامج مل يقدم وصفاً لكيفية تفسري التنمية املستدامة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
 خطـة وطنيـة     ،٢٠١١ يف عام    ،أن احلكومة وضعت  ب ١١املشتركة  أفادت الورقة     -٦٣

حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء النسخة الربتغاليـة الرمسيـة              
 الذي  ذاالتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت رمبا تؤدي إىل مفاهيم خاطئة بشأن من              

  .)١٠٨(اقة إعميكن اعتباره شخصاً ذا
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أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يزالون يعانون من        ب أيضاً   ١املشتركة  الورقة   فادتوأ  -٦٤
التمييز يف الوصول إىل العمل، على الرغم من احلصص املعمول هبـا يف القطـاعني العـام                 

  .)١٠٩(واخلاص
نظـام  ال اإلعاقة يف    ي أن موضوع إدماج األشخاص ذو     ٤ املشتركة   الورقةوذكرت    -٦٥
 ملقتضياتوفضالً عن ذلك، فإن اهلياكل األساسية يف املدارس العامة تفتقر           .  مل حيسم  يتعليمال

  .)١١٠(عملية اإلدماج هذه
 إىل أن املدارس العامة غري جمهزة لتلبية احتياجات األطفال          ١ املشتركة   تشري الورقة و  -٦٦

طيعون الوصـول إىل    ن لألسر الفقـرية ال يـست      و اإلعاقة املنتم  واألطفال ذو ف. ذوي اإلعاقة 
فلم تقدم هلـؤالء    . املدارس اخلاصة وأهنم يواجهون عقبات مالية يف ممارسة حقهم يف التعليم          

الدعم للتمكن  وغياب  األطفال املساعدة الكافية من الدولة وهم يعانون من عدم توفر األدوية            
  .)١١١(من الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية

  األقليات والشعوب األصلية  -١٢  
الدولة، إىل جانـب ضـمان حقـوق        على   إىل أنه يتعني     ٥ املشتركة   تشري الورقة   -٦٧
، أن تتيح هلا إمكانيـة       يف األرض  والشعوب التقليدية األخرى  كويلومبوال  لشعوب األصلية   ا

  .)١١٢(العيش بأمان من خالل وضع آليات فعالة ملنع اجلرمية
طين لإلعـراب عـن جمتمعـات       وأعرب حتالف املنظمات االستشارية للتنسيق الو       -٦٨

اركو شوال سيما يف    كويلومبوال  جمتمعات  أوضاع  الريفية السوداء عن قلقه إزاء      كويلومبوال  
  .)١١٣(تهديدات بالقتلالغتياالت واالوللتوترات حيث تعرض أفراد اجملتمع احمللي 

لبيئيـة أن   وذكر احملفل الربازيلي حلقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وا          -٦٩
مـصادرة األراضـي    تنطوي على    متعددة   بىن حتتية برنامج التعجيل بالتنمية قد أدرج إجناز       

سيما بناء حمطـات لتوليـد الطاقـة         وتدمري سبل معيشة الشعوب واجملتمعات األصلية، وال      
الكهرومائية يف جرياو وسانتو أنتونيو يف روندونيا؛ وعملية منح التراخيص املتعلقة بسد بيلـو    

ونيت يف بارا؛ وحتويل وبناء السدود على هنر سان فرانسيسكو يف بينامبوكو؛ واسـتخراج              م
األمامي عن أوجه قلق مماثلة وأضافت      الدفاع  وأعربت منظمة خط    . )١١٤(اليورانيوم يف باهيا  

أن األشخاص الذين يعملون من أجل تعزيز ومحاية حقوق اجملتمعات األصلية قـد تعرضـوا             
الـشعوب  املعنية ب معية  اجلوأشارت  . )١١٥(م والتهجم عليهم واالضطهاد   الوصملزيد من خطر    

يم أثره على حقوق الشعوب األصـلية       ن برنامج التعجيل بالتنمية مل يق     املعرضة للخطر إىل أ   
وأضافت أن درجة محاية األقاليم األصلية واحملميات الطبيعية قد تضاءلت لتيسري . )١١٦(وبيئتهم

  .)١١٧(ةاستغالل املوارد الطبيعي
 أن بناء السدود الكهرومائية على نطاق واسع قد أدى          ١٩ املشتركة   الورقةوأفادت    -٧٠

نهجية حلقوق اإلنسان، ألن ذلك يتم يف معظم األحيـان          املنتهاكات  الإىل ظهور حالة من ا    
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موافقتهم ومشاورهتم بشكل حر ومـسبق      إبداء  بشكل يتجاهل حقوق السكان األصليني يف       
وذكرت أيضاً أن   . ل االعتماد على تقييمات لألثر البيئي ناقصة أو خاطئة        ومستنري، ومن خال  

بناء مشروع جممع الطاقة الكهرومائية على هنر ماديرا قد أثر بشكل سليب على حياة وحقوق               
العديد من الشعوب األصلية، مبا يف ذلك تلك اليت تعيش يف عزلة طوعية وعلى اجملتمعـات                

  .)١١٨(التقليدية
ـ  ومنظمات أخرى عن القلق فيمـا يتعلـق       ٢٠ املشتركة   الورقة وأعربت  -٧١             شروع مب

                 وفيمـا يتعلـق بالتـدابري     . )١١٩(سد بيلو مونيت وحقـوق جمتمـع شـنغو يف األمـازون           
 ٢٠١١يوليه  /، طلبت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف متوز        ٣٨٢/١٠١االحتياطية  

شينكو وصحتها وسـالمتها اجلـسدية      يف حوض   ة حياة اجملتمعات األصلية     أموراً منها محاي  
وأعرب معهد التنمية   . )١٢٠(حدة آثار بناء سد بيلو مونيت     من  تخفيف  لوتصميم وتنفيذ تدابري ل   

حلقوق اإلنسان عن القلق إزاء رد فعل احلكومة املتمثل يف تشويه مسعة نظام الرابطة الدوليـة                
  . )١٢١(للبحوث اهليدرولوجية

الـيت تـضمنتها الورقـة      أهم االنتقادات املوجهة إىل برنامج التعجيل بالتنمية        ومن    -٧٢
اإلطار الزمين القصري املدة املخصص للمؤسسة الوطنيـة للـهنود ومؤسـسة             ٢٥املشتركة  
واملعهد الوطين للتراث التـارخيي والفـين       ) يف احلكومة كويلومبوال  املمثل لشعب   (باملاريس  

  .)١٢٢(بشأن مشاريع التنميةإلعطاء آرائهم 
لتنسيق الـوطين  للف املنظمات االستشارية  اا يتعلق باإلصالح الزراعي، ذكر حت     وفيم  -٧٣

  ال يزالـون  كويلومبـوال   الريفية السوداء أن أبناء     كويلومبوال   عن اجملتمعات احمللية     لإلعراب
ول إىل اخلدمات   يعيشون على أراضيهم دون سند مبلكيتها، األمر الذي يسهم يف عدم الوص           

 الورقـة وفيما يتعلق بالوضع يف ماتوغروسو دو سول، أشـارت          . )١٢٣(العامة واالجتماعية 
كانت له عواقب وخيمـة      حدود أراضي الشعوب األصلية      ترسيمأن عدم     إىل ١٨املشتركة  

درجـة  بازدادت  الداخلي  وأضافت أن حاالت العنف     . فيما يتعلق باالستدامة والغذاء الكايف    
 أنه مل يتم اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ األنـشطة املتعلقـة            STPوذكرت منظمة   . )١٢٤(خميفة

األصـلية   حدود أراضـي الـشعوب       ترسيمحبماية أراضي الشعوب األصلية، وأنه مت تأخري        
والسكان األصليني الذين مت االتصال هبم أو مل يتم االتصال هبم والذين يعيـشون يف معـزل           

  . )١٢٥(طوعي

  ق يف التنمية واملسائل البيئيةاحل  -١٣  
 حالـة منوذجيـة تتعلـق       ١٣أجرى جتمع حقوق اإلنسان مؤخراً دراسة تـشمل           -٧٤

ووفقاً للدراسـة، فـإن أهـم      .  حقوق اإلنسان  ات القانونية للشركات عن انتهاك    باملسؤولي
العقبات اهليكلية اليت تعوق الوصول بشكل عام إىل القضاء هي عقبات تتـصل بتكـاليف               

اءات، وحاالت التأخري يف نظام العدالة، وجهل األفراد حبقوقهم، وانعدام مؤسـسات            اإلجر
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باإلضـافة إىل  . تتوىل إقامة دعوى للصاحل العام، وانعدام ثقافة السوابق القضائية يف القـانون   
ذلك، هناك صعوبة تتعلق بإثبات العالقة السببية بني تصرف الشركة والضرر الذي تلحقـه،              

، واالعتماد االقتصادي للضحية، وانعدام لوائح حمددة، والنفـوذ       لشركةل توفروالغطاء الذي ي  
  .)١٢٦(السياسي واالقتصادي الذي متارسه الشركات

 اتبعها مصرف التنمية الوطين    الضوء على السياسة اليت      ١٥ املشتركة   وتسلط الورقة   -٧٥
ثروة احليوانية، من خـالل      املتمثلة يف مساءلة سلسلة اإلمداد املتعلقة بقطاع ال        ٢٠٠٩يف عام   
 من أن املوردين الذين يستخدمون شركات تربيد قد أُدينوا بغـزو      ، على سبيل املثال،   التحقق

 ١٥املـشتركة  الورقـة  وتوصي . طفالاألأراضي الشعوب األصلية وممارسة التمييز أو عمل       
 مـع   وتوصي أيضاً بالتحـاور   . بتوسيع نطاق هذه السياسة لتشمل قطاعات إنتاجية أخرى       

اجملتمع املدين، مبا يف ذلك إنشاء آليات للتشاور مع اجملتمعات احمللية اليت تتأثر بصورة سـلبية                
  .)١٢٧(مبشاريع يتم النظر يف متويلها

 ريوتقصاليت قامت هبا شركة فال،   التعدين   أن عمليات    ١٤ املشتركة   الورقةوأكدت    -٧٦
 اإلنسان يف مشال الربازيل، مما أثر على        قوقحل يف انتهاكات    ااحلكومة يف التصدي هلا قد تسبب     

التعـويض،  يف  بيئة سـليمة، و   مالئم وحقهم يف الصحة ويف      األفراد يف مستوى معيشي     حق  
             الورقـة وقـدمت  . أمـور أخـرى  يف الفعالة االنتصاف واحملاكمة حسب األصول، وسبل     

عمليات صناعة الفـوالذ     توصيات عن كيفية جتنب األثر السليب املترتب على          ١٤املشتركة  
  .)١٢٨(على حقوق اإلنسان والبيئة

قلقهـا  منظمات الشعوب األصلية   التعبري عن مشاركة     ٢٥املشتركة  يرد يف الورقة    و  -٧٧
واليت ) PLC 30/2011(جملس الشيوخ فيما يتعلق بقانون الغابات يناقشها التعديالت اليت إزاء 

املشمولة ودفع الغرامات، وذلك حىت يف املناطق       عن جرائم إزالة الغابات     العام  تتضمن العفو   
            قلقها أيضاً إزاء اعتماد جملس الشيوخ ملـشروع القـانون          تبديو. )١٢٩(ماية بيئية مشددة  حب

، الذي يعدل اللوائح املتعلقة بالتراخيص البيئية وجيرد معهد املـوارد البيئيـة             PLC01/10رقم  
  .)١٣٠(ي كلهواملتجددة من نفوذه السياس
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