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   األوىلالدورة
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  ) ج(١٥                      ً        سامية حلقوق اإلنسان وفقا  للفقرة موجز أعدته املفوضية ال
  *٥/١من املرفق لقرار جملس حقوق اإلنسان 

  الربازيل

                         يف إطـار االسـتعراض       )١ (                    من أصحاب املصلحة     ٢٢                      ً                            يشكل هذا التقرير ملخصاً للمعلومات املقدمة من          
          وال يتضمن    .             حقوق اإلنسان                                                                      ويتبع اهليكل احملدد يف املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس             .               الدوري الشامل 

                                                                                             ٍ                    أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، كما أنه ال يتضمن أي حكمٍ                   
 ُ                                                                       وُيحال إىل املعلومات الواردة يف هذا التقرير بشكل منهجي يف احلواشي، مع العلم    .                              أو قرار بشأن ادعاءات حمددة    

    ُ                               وقد ُيعزى انعدام املعلومات بشأن       .      ُ                                           قد أُبقي عليه، قدر اإلمكان، دون أي تغيري                                       أن النص األصلي جلميع التقارير    
             وميكن االطـالع    .                                                                                          قضايا حمددة أو انعدام التركيز على تلك القضايا إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة تقارير عنها        

               ومبا أنه تقرر     .           ى اإلنترنت                                                                                        على النص الكامل جلميع التقارير الواردة يف موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عل            
   ُ                                                                                                            أن ُيجرى االستعراض يف الدورة األوىل كل أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل بـصورة                  

   .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١                       رئيسية بأحداث وقعت بعد 

  
  
  

               ـــــــــــــ
   .               ة يف األمم املتحدة                                                 هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريريُ َ     ُتَنقح  مل    *  
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   اخللفية وإطار العمل-    ً أوال  
   اإلطار املؤسسي والتشريعي- ألف 

            ، تتبـاهى       ١٩٨٨                                                                                           أعلنت منظمة العفو الدولية أن الربازيل ما فتئت، منذ اعتماد دستورها اجلديد يف عام                 -  ١
           فالتشريعات   .                  ة أمريكا الالتينية                                        ً        حقوق اإلنسان باعتبارها أكثر القوانني تقدماً يف منطق     ماية                      ببعض القوانني املتصلة حب

                                     ، ومقاضاة أفراد الشرطة العسكرية أمام  )    ١٩٩٠ (                        ، ومحاية األطفال واملراهقني  )    ١٩٨٩ (                        املتعلقة مبكافحة العنصرية 
  )     ٢٠٠٦ (                       والتصدي للعنف املـرتيل      )     ١٩٩٧ (                     ، ومكافحة التعذيب     )    ١٩٩٦ (                                     حماكم مدنية فيما خيص قضايا القتل       

                                                    ومع ذلك، توجد فجوة ضخمة بني روح هذه القوانني وتنفيذها   .                اية حقوق اإلنسان                 معايري أساسية حلمُ        ً  ُتعد مجيعاً
                              ً                                                         والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن السلطات قامت مبحاوالت عدة هتدف إىل احلد مـن                 .               أرض الواقع     على

                   طة العسكرية أمام                                                            وعلى الرغم من أن القانون املتعلق مبقاضاة أفراد الشر          .                                       احلماية اليت يكفلها بعض هذه القوانني     
                                      املتعلق بالتصدي للعنف املرتيل تشكل          ٢٠٠٦                                                                      حماكم مدنية، وقانون مكافحة التعذيب وقانون ماريا دا بنها لعام           

    ً     ً                                                                                           نصراً هاماً حلقوق اإلنسان واحلركات النسائية، فإن هذه التشريعات مل تدعمها اهلياكل األساسية واملوارد واإلرادة 
   . )٢ (                        أن تكفل تنفيذها الفعال                            السياسية الكافية اليت من شأهنا

      ٢٠٠٥                                            املتعلق بتنقيح الدستور املعتمد يف عام          ٤٥                  إىل القانون رقم      " Conectas "                             وأشارت املنظمة غري احلكومية       -  ٢
              يف حماكمة عاجلة       للفرد          ق األساسي    باحل                                                      ُ      يقضي بإضفاء الطابع الدستوري على معاهدات حقوق اإلنسان وُيقر     الذي

                                                                                     ت االحتادية يف االنتهاكات اخلطرة حلقوق اإلنسان اليت مل جير التحقيق فيها على النحو                                         ويتيح إمكانية نظر السلطا   
                                                                     إال أن منظمة رصد حقوق اإلنسان الحظت أن نقل االختصاص ال ميكن أن               .  )٣ (  ات                         الواجب على مستوى الوالي   

                            ل حىت اآلن حالة واحدة من         ُ     ومل ُتسج   .           ً                                                               حيدث إال بناًء على طلب من املدعي العام االحتادي ومبوافقة احملكمة العليا           
    ً                                 ُ                            أيضاً أن املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املُدرجـة يف القـوانني             "            خط املواجهة  "              والحظت منظمة     .  )٤ (           هذا القبيل 

  .                ً                                  ِّ                                                                   الربازيلية نادراً ما تطبقها احملاكم أو يستشهد هبا املشرِّعون وممثلو السلطة التنفيذية لدى صياغة مشاريع القوانني               
                                                                      كذلك أن املنظمات الربازيلية تلجأ أكثر فأكثر إىل نظام حقوق اإلنسان للبلدان   "          املواجهة  خط "              والحظت منظمة   

   . )٥ (                                                                         األمريكية كلما تعلق األمر بتهديدات أو اعتداءات تستهدف مدافعني عن حقوق اإلنسان

        رنـامج      وب                           املطرية يف الواليات املتحـدة،       لغابات ا                                                 وأشار جملس السكان األصليني يف روراييما، ومؤسسة         -  ٣
                        ريزونـا، إىل احلمايـة      أ                                                                                      شعوب الغابات، وبرنامج القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية التابع جلامعة           

  ً              فاً حبقها احلصري    ا                                                                                          الدستورية اليت جيب أن تكفلها السلطات احلكومية على مجيع املستويات للشعوب األصلية اعتر            
      وأشار   .  )٦ (                                              تنظيمها االجتماعي اخلاص وعاداهتا ولغاهتا وتقاليدها                                             يف استخدام وحيازة أراضيها التقليدية، ويف اتباع 

                                             ً                                                           املركز املعين حبقوق السكن والتصدي حلاالت اإلخالء أيضاً إىل الضمانات الدستورية املتعلقة باحلـصول علـى                
   إىل                                                  والحظ املركز أن بعض القوانني ما زالت حتتـاج            .                                   ُ   َّ       ً           األرض والسكن رغم أن هذه الضمانات مل ُتطبَّق إطالقاً        

                                                                                                  مواءمة مع أحكام الدستور، واملبادئ الواردة يف النظام األساسي اخلاص باملدن وما يتصل به من صكوك، كالقانون 
                                               ً                                                              الوطين املتعلق بتقسيم املناطق احلضرية، املعروض حالياً على جملس النواب االحتادي قصد تنقيحه، بغية النظـر يف              

                                                                 وإصدار تراخيص التهيئة احلضرية والبيئية يف إطار االختصاصات                                                      حتسني احلالة العامة ألحياء الصفيح، وتنظيمها،     
   . )٧ (                  املسندة إىل البلديات
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                                                   أن اهليئات التشريعية عجزت عن ضمان احلق يف حرية التعبري   "   ١٩      املادة  "                        والحظت املنظمة غري احلكومية   -  ٤
            وقـانون       ١٩٦٧             صحافة لعام       ُ                وقد ُنقح قانون ال     .                                                              واحلصول على املعلومات رغم أن هذا احلق يكفله دستور البلد         

      ً              ُ                        ً                                                     مراراً عديدة دون أن ُيتخذ قرار بإلغائهما كلياً، مما أدى إىل حالة من الغموض القانوين                    ١٩٦٢               االتصاالت لعام   
   ُ    ، قُدم     ٢٠٠٣       ويف عام   .  )٨ (                                                                              بسبب التفسريات املتباينة واألحكام امللتبسة اليت تفسح اجملال أمام انتهاكات حرية التعبري

                                                                       احلق يف احلصول على املعلومات، لكن اجمللس التشريعي مل يستعرض حىت اآلن هذا املشروع                    مشروع قانون يتعلق ب
                   ت بالنهوض حبريـة       وعد                         أن احلكومة االحتادية قد       "                  مراسلون بال حدود   "              وأعلنت هيئة     .  )٩ (                  ومل يعرضه للتصويت  

                             رابطة الصحافة للبلـدان                                    ، إعالن شابولتيبيك الصادر عن        ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٣      َّ                      وقد وقَّع الرئيس لوال، يف        .       التعبري
   . )١٠ (                                األمريكية بشأن حرية التعبري واإلعالم

                                                                            أن السياسات العامة املتعلقة بالصحة اإلجنابية يف الربازيل تسترشد بإطـار               إىل    "    باس ي إ "               وأشارت منظمة     -  ٥
      ٢٠٠٥    ام                             إىل إنشاء جلنة ثالثية يف ع                              شبكة املنظمات النسائية            وأشارت    .  )١١ (                                  قانوين متطور حلماية احلق يف الصحة     
                          وقامت اللجنـة بـصياغة       .                     الوقف الطوعي للحمل                             الذي يقضي باملعاقبة على      ُ                                    أُسندت إليها مهمة تنقيح القانون      

         وأبلغـت    .                                                                      لى اجمللس الوطين الذي مل يستكمل إجراءات التصويت يف األجل املطلـوب            ع    ته   ض ر ع              مشروع قانون   
                ً                         كية، مارست ضغوطاً قوية لالعتراض على مشروع                                           أن األوساط احملافظة، مبا فيها الكنيسة الكاثولي  "    باس ي إ "      منظمة 

   . )١٢ (            صبغة قانونية    ئه   كسا إ                            شطب اإلجهاض من قائمة اجلرائم و

                                                                                                        ويبدو، حسب منظمة العفو الدولية، أن عملية تنفيذ نظام روما األساسي يف التـشريعات الوطنيـة يف                   -  ٦
           ُ       ، وعقب ما أُثري من     ٢٠٠٣        ي يف عام                                                          وبعد إحالة مشروع قانون إىل مكتب رئيس الديوان الرئاس         .                الربازيل متوقفة 

  ،     ٢٠٠٧         أغـسطس    /      ويف آب   .     ٢٠٠٦                 ُ                                                      شواغل دستورية، اسُتكمل وضع مشروع منقح ومذكرة قانونية يف عـام            
   . )١٣ (                                                                          ُ                       أصدرت النيابة العامة العسكرية الصيغة النهائية للقانون؛ إال أن هذا املشروع مل ُيقدم بعد إىل اجمللس الوطين

  ئات حقوق اإلنسان اهليكل املؤسسي وتنظيم هي- باء 

ّ                          أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن املؤمتر الوطين التاسع املعين حبقوق اإلنسان صّوت، يف عام                  -  ٧        ، على      ٢٠٠٤                                                                     
             يف املائة من   ٥٠                                                                                      مشروع يتعلق بتحويل اجمللس املعين حبماية اإلنسان إىل جملس وطين حلقوق اإلنسان يتألف أعضاؤه من      

                                                          إال أن هذا التغيري يف التسمية ال يستجيب للهدف الـذي             .                                يف املائة من ممثلني عن السلطات         ٥٠                        ممثلني عن اجملتمع املدين و    
ُ     ، ُعرض     ٢٠٠٦       ويف عام   .                  ً             حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس ة                                               رمسته حركة حقوق اإلنسان املتمثل يف إنشاء مؤسسة وطني   

   . )١٤ (                                                  على اجمللس الوطين مشروع قانون يتعلق بإنشاء هذه املؤسسة

                إىل وجود إرادة (Fundamental Rights Study Nucleus)              احلقوق األساسية       يف جمال              فريق البحث      وأشار  -  ٨
            ن العديد من  إ         الفريق    قال و  .   ية   عرق  ال                                                                      عامة قوية وتوافق سياسي واضح فيما يتعلق مبسؤولية الدولة عن حتقيق املساواة 

  .                                      يدة كلما تولت احلكم إدارة جديـدة                                                                          السياسات االجتماعية، مبا فيها سياسات ناجحة، حتل حملها سياسات جد         
                                        ت أمانة حلقوق اإلنسان علـى املـستوى         ئ                               ُ        الق الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان، أُنش      ط          ، وبعد إ      ١٩٩٦         ويف عام   

  ت  ئ   ُ     ، أُنـش      ٢٠٠٣         ويف عام     .                                اجمللس الوطين ملكافحة التمييز     َ ئَ   ُ  ِ   مث أُنشِ   .                ً     ً                    االحتادي أدت دوراً نشطاً يف مؤمتر ديربان      
   . )١٥ (                                  ، وهي هيئة ختضع مباشرة لسلطة الرئيس "                      سياسات املساواة العرقية                    األمانة اخلاصة لتعزيز  "
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                                                     واملراهق إىل إنشاء اآلالف من اجملالس املعنية بوضع                    حقوق الطفل                                              وأشارت الرابطة الوطنية ملراكز الدفاع عن         -  ٩
   .    ١٩٩٠          راهقني عام                                                                                   ومراقبة السياسات اخلاصة باألطفال واملراهقني، وذلك منذ إصدار القانون املتعلق باألطفال وامل

                                              ، إال أن أنشطتها ال تزال دون املستوى املطلوب، رغم   ")            اجملالس الوصية "     تسمى  (               ت جمالس للحماية  ئ  ُ   وأُنش  -   ١٠
    .  )١٦ ( م                                              ما ميثله استحداث هذه اجملالس من خطوة هامة إىل األما

                  تحـدة، وبرنـامج                 ة يف الواليات امل ري                                                            وأشار جملس السكان األصليني يف روراييما، ومؤسسة الغابات املط        -   ١١
                                                                                                                شعوب الغابات، وبرنامج القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية التابع جلامعة أريزونا إىل أن املؤسـسة               

          ً       وتؤدي أيضاً دور     .                                                                                          الوطنية للهنود تشكل اهليئة االحتادية املسؤولة عن وضع السياسات اخلاصة بالشعوب األصلية           
                                                                 األراضي وإسناد شهادات امللكية، ونقل املقيمني من غري السكان األصليني،                                         الوكالة الرئيسية املعنية بترسيم حدود    

       كلما -               ووزارة الدفاع   )               الشرطة االحتادية (                                                            وضمان سالمة الشعوب األصلية مبساعدة وزارة العدل وهيئاهتا الفرعية 
               نفيذ الواجبات                                         وقد عجزت هذه الكيانات األربعة عن ت        .                                                    اقتضت احلاجة اللجوء إىل قوات مسلحة وموارد أخرى       

   . )١٧ (                                                      وااللتزامات الدولية للربازيل إزاء الشعوب األصلية يف رابوزا

   التدابري املتعلقة بالسياسات العامة- جيم 

                    النعدام الكلي للحس                                                                                      أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن املصاحل السياسية الضيقة، وممارسات الفساد وا             -   ١٢
                                                                من جانب احلكومة االحتادية واحلكومات احمللية للسياسات املتعلقـة                                                   بالواجب املدين قد أدت إىل إمهال متواصل        

                الربنامج الوطين     ٢٠٠٧                                                                 ومع ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية أن احلكومة االحتادية أطلقت يف عام   .            باألمن العام
   . )١٨ (                                          لألمن العام واملواطنة الرامي إىل مكافحة العنف

                                                    إىل إحداث برنامج وطين حلماية املدافعني عـن حقـوق           "     اجهة       خط املو  "                             وأشارت املنظمة غري احلكومية       -   ١٣
       إال أن    .                                                                   على توصية فريق عامل أنشأه األمني اخلاص املعين حبقوق اإلنـسان            ً ًء            ، وذلك بنا      ٢٠٠٤                اإلنسان يف عام    

  .        الربنامج                        فيما يتعلق بتنفيذ           وط هبا    ُ               ً                                                                اللُبس ال يزال سائداً لدى األمانة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء الدور املن            
   . )١٩ (                               بالربنامج هي املسؤولة عن تنفيذه     شمولة                                      حيث إن األمانة اخلاصة تؤكد أن الواليات امل

                                                   االت اإلخالء أن عمليات اإلخالء القـسري اجلماعيـة                  التصدي حل               حبقوق السكن و        املعين                وأبلغ املركز     -   ١٤
                                      اة للقلق رغم الطائفـة الواسـعة مـن                                                                   والعنيفة يف كل من اجملتمعات احمللية احلضرية والريفية ال تزال تشكل مدع 

                                                                                                          السياسات العامة اليت وضعتها احلكومة ملعاجلة املسائل املتعلقة بالسكن االجتماعي، وتنظيم األراضي، وحتـسني              
                                                وأعلن املركز أنه قد تقرر صياغة مقترح لوضع          .  )٢٠ (                                                    فيح، واملرافق الصحية والنقل العام وأشغال البناء       ص         أحياء ال 

        خـالل   ه ُ        سُينظر في "                                                                   لرتاعات املتصلة مبلكية األراضي يف املناطق احلضرية والسعي إىل تسويتها                           سياسة وطنية ملنع ا    "
   . )٢١ (    ٢٠٠٧      نوفمرب  /                                                  انعقاد املؤمتر الوطين الثالث املعين باملدن يف تشرين الثاين

     ة يف                                                                                                      وأبلغت منظمة العفو الدولية عن اجلهود املبذولة ملكافحة عمل السخرة بإنشاء وحدة التفتيش اجلوال               -   ١٥
                  ً                                                    وأبلغت املنظمة أيضاً عما تعرض له أعضاء وحدة التفتيش من هتديدات             .                           حتت إشراف وزارة العمل        ١٩٩٥     عام  

                                                                           ويف ضوء هذه األخطار اليت هتدد عمل الوحدة، إضافة إىل الضغوط السياسية، قررت وزارة   .                   واعتداءات واغتياالت
   . )٢٢ (           ً                    العمل مؤقتاً تعليق أنشطة الوحدة
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                                                                    أن السلطات احلكومية احمللية والوطنية وعلى مستوى املقاطعات هي املسؤولة عن   "     يباس إ "             وأعلنت منظمة   -   ١٦
                         إىل امتناع الـسلطات يف                                     شبكة املنظمات النسائية أشارت             إال أن     .  )٢٣ (                                      وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة بالصحة    

  .  )٢٤ (                    ت العامة الوطنيـة                                                                                         العديد من الواليات والبلديات عن تنفيذ اإلجراءات الصحية املنصوص عليها يف السياسا           
          سحاقيات،                                       لمرأة على إيالء عناية خاصة لصحة ال       ل                                                                فبينما تنص السياسة الوطنية لتقدمي املساعدة الصحية الشاملة         

                                    وأشار املركز املعين حبقـوق الـصحة         .  )٢٥ (                                                                     فإن املمارسة يف دوائر الصحة ال تزال تنم عن حتامل ضد هذه الفئة            
                                                                              احلد من الوفيات النفاسية كأولوية من األولويات السبع املنصوص عليها يف                                   عجز الربازيل عن إدراج       إىل           اإلجنابية  

                                                          ، وامتناعها عن ختصيص االعتمادات الكافية لتنفيذ برامج هتدف إىل     ٢٠٠٧-     ٢٠٠٤                            اخلطة املتعددة السنوات للفترة 
              ام الـسجالت،         انعـد  (                          أن عدم كفاية املعلومات                              شبكة املنظمات النسائية          وترى     . )٢٦ (                          احلد من الوفيات النفاسية   

                                                                                                  وإدراج بيانات خاطئة يف شهادات الوفاة، وإغفال العالقة السببية بني الوفاة واملضاعفات املسجلة خالل احلمل أو 
   . )٢٧ (             ً     ً  النفاسية أمراً صعباً        وأسباهبا                        جتعل رصد اجتاهات الوفيات   )                الوضع أو النفاس

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-       ًثانيا 
  اللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذ ا-  ألف

   املساواة وعدم التمييز- ١

      ١٩٨٨                                                                                                  أشارت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة إىل أن الدستور االحتادي لعـام                  -   ١٧
ـ     ٢٠٠٢                        إال أن القانون املدين لعام   .                                                   نص على مبدإ تساوي الرجال والنساء أمام القانون           ورات  ص                  استعاد بعض الت

                                                                              وسلطت اللجنة الضوء على الفجوات القائمة يف التشريعات فيما يتعلق بالقـضايا         .                             القائمة على سلوكات متييزية   
                وعلى الرغم من     .                                                                                       ً             الراهنة اليت هتم املرأة، كتطور العلوم اجلينية، والتقدم التكنولوجي والعالقات بني املثليني جنسياً            

                              يكرس قوالب منطية اجتماعيـة                  هذا النظام                          ّ    م اجتماعية جديدة، فإنّ                             النظام القضائي بنشوء قي                 القائمني على        وعي  
   إىل                       شبكة املنظمات النسائية        وأشارت   .  )٢٨ (                                                            تقوم على تفرد األب بالسلطة داخل األسرة وتوزيع األدوار االجتماعية
       لى ما            ً    وشددت أيضاً ع    .  )٢٩ (     اجلنسي       ميوهلا                                                                       ما تتعرض له املرأة من متييز يف احلصول على اخلدمات الصحية بسبب             

                                                                                                                   تواجهه املرأة من متييز بسبب عمرها أو انتمائها إىل الريف أو أصلها العرقي، مشرية إىل أن اإلحصاءات الصادرة                  
   . )٣٠ (         يف املائة    ٢٠,٥                                                      تؤكد أن معدل النساء الالئي يتمتعن مبعاش ال يتجاوز نسبة     ٢٠٠٤                عن احلكومة يف عام 

                  ً                         ن حقوق احملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني، وهي                      عن اخلطوات املتخذة لضما  "         أنتيغونا "           وأبلغ معهد   -   ١٨
                                                       ً                                        خطوات تضمن للمثليني والسحاقيات وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً نفس احلق يف الكرامة واالحترام الذي يتمتع 

                                                    ، فإن مبدأي اهلوية اجلنـسية وحريـة الفـرد يف            )٣٢ (                                      ورغم تأييد الدولة ملبادئ يوغياكارتا      .  )٣١ (                به سائر السكان  
                                                       حيث إنه جيب على أي شخص يرغب يف تغيري امسه وجنسه يف سجالت       .                                جبسده ال حيظيان باعتراف تام           التصرف

                                      ً              وأعربت الرابطـة الربازيليـة للمثلـيني جنـسياً           .  )٣٣ (                                                     احلالة املدنية أن خيضع لعملية تنطوي على حتول جسدي        
                                 ات والبحوث الرمسية املتعلقة بضحايا                   إزاء انعدام اإلحصاء           عن انشغاهلا                                     ً  والسحاقيات وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً 

    فالت  إل                                                            وحثت الرابطة احلكومة على اعتماد آليات قانونية للتصدي           .  )٣٤ (                                       اجلرائم القائمة على أساس كره املثليني     
  يف   "                                      الربنامج الوطين ملكافحة كره املثلـيني      "                                                                   املسؤولني عن هذه اجلرائم من العقاب ومحاية هذه الفئات، وإدراج           

   . )٣٥ (                                                      الوزارات، واحلرص على وضع سياسات حكومية ثابتة يف هذا اجملال               برامج عمل خمتلف 
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                                                                         احلقوق األساسية إىل اجلهود املبذولة من أجل مكافحة انعـدام املـساواة                    يف جمال                       وأشار فريق البحث      -   ١٩
ُ                                      العرقية، مبا يف ذلك مشروع القانون املتعلق باملساواة العرقية الذي ُعرض على السلطة التشريعية يف عـام                                                                    ٢٠٠٣      

                          عندما نـص الدسـتور          ١٩٨٨                                                           وكان السلوك العنصري يعترب مبثابة اعتداء بسيط حىت عام            .                   ومل يعتمد حىت اآلن   
                               قانون حيدد شروط املقاضـاة          ١٩٨٩                                                                          اجلديد صراحة على إدراج هذا السلوك يف قائمة اجلرائم، مث صدر يف عام              

                                             شأن العديد من املبادرات الرامية إىل القضاء على                        إال أن فريق البحث، شأنه   .                                والعقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية
   . )٣٦ ( ة   عال                                                   العنصرية، يرى أن التجربة أثبتت أن هذه اإلجراءات غري ف

                                                                                           والحظت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة أنه رغم أن التشريعات تنص على جمانية   -   ٢٠
       وتـشري    .                                                     حالة فقر، فإن هذا احلق ال يزال غـري مـضمون                                                            تسجيل املواليد بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف      
                        مليون ساكن يف الربازيل،    ١٧٠                   مليون شخص من أصل   ٢٠                                                التقديرات إىل أن عدد األشخاص غري املسجلني يبلغ       

          ويف أشـد     .                                                    ً                                                 ويعزى هذا الوضع إىل عوامل اقتصادية وأسباب ثقافية فضالً عن التقاليد القائمة على سـلطة األب               
               ً                            ، مما يساهم أيضاً يف تفاقم ظاهرة عـدم                                               أن التسجيل غري ممكن قبل سن الواحدة                           مثة اعتقاد شعيب ب               ً   املناطق فقراً، 

      ً                       برناجماً للتعبئة الوطنية مـن      ضعت  و و                          ، نظمت احلكومة محالت عامة        ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣          ويف عامي     .               تسجيل املواليد 
   . )٣٧ (                 أجل تسجيل املواليد

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ٢

                    وأشارت إىل أن املناطق   .                                                                        أبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن قيام مشاكل كربى يف جمال األمن العام           -   ٢١
           ينفذها كل                                        ، تعاين من تفشي أعمال العنف اليت         )      فافيالس (                املنخفضة الدخل                    األحياء السكنية                      احلضرية، وال سيما    

ـ                         ، ويف حالة ريو دي         سفني                                        العصابات اإلجرامية وأفراد الشرطة املتع        من                      أهنـا مرتبطـة      ُ ُم  َ زَع                ُ     جانريو، ميليشيات ُي
                                   حالة قتل بسالح ناري، رغم أن         ٣٤     ٦٤٧         سجلت       ٢٠٠٦             إىل أن سنة      " Conectas "               وأشارت منظمة     .        بالشرطة

                             وأفادت منظمة العفو الدوليـة    .  )٣٨ (                                                                        القانون املتعلق برتع األسلحة النارية قد ساهم يف احلد من عدد هذه احلاالت        
                        النظـام العـام، حيـث        حفظ                       باعتماد أسلوب عسكري يف               طيلة عدة عقود       ظاهرة   ال    هلذه                      بأن الدولة استجابت،  

                                                       ورغم اعتراف احلكومة االحتادية وسائر احلكومـات علـى           .                                                 الحقت كافة املقيمني يف هذه املناطق دون استثناء       
                                                                                                            مستوى الواليات مبسؤولية أفراد يف الشرطة عن انتهاكات حقوق اإلنسان، فإن هؤالء األطـراف مل يكفـوا يف                 

                                                 ويتجلى هذا الوضع بشكل واضح يف ريو دي جـانريو       .                                                             حاالت عديدة عن استخدام هذا األسلوب يف حفظ النظام العام         
                                         ً                                                                   اليت تعاقبت على إدارهتا حكومات اعتمدت خطاباً يدعو إىل مكافحة اجلرمية يف اجملتمعـات احملليـة املـستبعدة                  

                   ً                                   هورية قد دافع مراراً عن استخدام هـذه األسـاليب                                                          وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن رئيس اجلم         .         ً اجتماعياً
                                                  وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنـسان إىل أن جلنـة            .  )٣٩ (                       ي حملافظ ريو دي جانريو     س     ً                   مؤكداً بذلك دعمه السيا   

          َّ                                                بتحقيق أوَّيل يف هجمات منسقة نفذهتا عصابات إجرامية ضد أفراد     ٢٠٠٦      ديسمرب  /                        مستقلة قامت يف كانون األول
ٍ                                                                           قل الركاب ومباٍن عامة يف ريو، مجعت أدلة تؤكد أن العديد من حاالت القتل املوثقـة                                      من الشرطة وحافالت لن                  

                                                وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تتبع احلكومة          . )٤٠ (                                                       خالل هذه الفترة تشكل حاالت إعدام خارج نطاق القضاء        
                       وق اإلنـسان يف أيـة                                                              وتنفيذ السياسات املتعلقة باألمن العام، وأن تراعي حق            وضع     ً                         هنجاً متعدد القطاعات إزاء     

       احلد من                                                                                     إجراءات تتعلق حبفظ األمن، وجتري حتقيقات متعمقة ونزيهة يف مجيع اجلرائم وتضاعف جهودها من أجل 
   . )٤١ (              األسلحة النارية
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                                                                                                          وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل تفشي أعمال العنف الصادرة عن أفراد الشرطة يف والية ساو باولو                  -   ٢٢
        عندما     ٢٠٠٦     مايو  /                                                  على أعمال العنف الشديد اليت شهدهتا هذه الوالية يف أيار  " Conectas "            وشددت منظمة   .  )٤٢ (    ً أيضاً

ّ                                                            نفذت عصابة إجرامية سلسلة من اهلجمات ضّد مراكز الشرطة ونظمت حركة مترد يف السجون املوجودة                          يف خمتلـف                                      
        د هـذه                                                                         وقد ردت سلطات الوالية على هذه األحداث ومنحت الشرطة سـلطات مطلقـة لـص       .              أرجاء الوالية 

                                           إال أنه جيدر باإلشارة إىل أن معظم القتلى سقطوا   .      ً                      شخصاً خالل فترة مثانية أيام   ٤٩٢                       اهلجمات، مما أدى إىل مقتل 
                           ومنذ اندالع هـذه األحـداث،     .                              َّ                                          على أيدي أفراد مقنعني، حبيث تعذَّر حتديد هوية األشخاص الذين أطلقوا النار    

            ً                                                   د بأن أفراداً من الشرطة أعدوا تقارير جنائية مزيفة بغية                                                            تلقت منظمات حقوق اإلنسان ادعاءات ومعلومات تفي      
                                                         وأشارت الرابطة الوطنية ملراكز الدفاع عـن حقـوق الطفـل       .  )٤٣ (                                           قتل بعض األفراد أو اشتركوا يف فرق املوت       

  ة                                                                                                                  واملراهق إىل أن الربازيل تواجه موجة عارمة من العنف املتصاعد يف املناطق احلضرية، وعودة قوية لألفكار املنادي                
                                                       وإضفاء الطابع املؤسسي على عقوبة السجن املؤبد أو حىت عقوبة   "                التطهري االجتماعي "                        بتشديد قانون العقوبات، و

                                                                    اليت أفضى إليها هذا الوضع، حسب الرابطة، ارتفاع عدد السجناء من الشبان   )      األخرى (            ومن النتائج   .  )٤٤ (      اإلعدام
                                  أن بيانات صادرة عـن األمانـة        ب                 وأفادت الرابطة     .          احلضرية                                                       الفقراء الذين يعيشون يف املناطق القريبة من املراكز       

      ١٩٩٦                   يف املائة بـني         ٣٢٥                                                                                 اخلاصة حلقوق اإلنسان تشري إىل أن عدد املراهقني احملرومني من احلرية ارتفع بنسبة              
                                                                إىل عدم توفر إحصاءات رمسية متكاملة عن عدد األشخاص الـذين             " Conectas "               وأشارت منظمة     .  )٤٥ (    ٢٠٠٦ و

                                                                                            يدي أفراد الشرطة املدنية والعسكرية، أو عن عدد حاالت الوفاة اليت ميكن أن تعـزى إىل اسـتخدام                    قتلوا على أ  
ّ        ً                    الشرطة ألساليب غري مشروعة أو تعسفية، أو بيانات تتعلق بالتحقيقات اليت أجريت يف حاالت ختّص أفراداً من                                                                                                  

    .  )٤٦ (                         الشرطة وحماسبة هؤالء األفراد

                                                           ة رصد حقوق اإلنسان، ورابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف                  ، ومنظم  "           خط املواجهة  "               وأعربت منظمة    -   ٢٣
                                                                                                        والية بارا واملركز املعين حبقوق السكن والتصدي حلاالت اإلخالء عن انشغاهلا إزاء أعمال القمع اليت تـستهدف             

       بأعداء  "                              إىل وصف املدافعني عن حقوق اإلنسان   "           خط املواجهة "             وأشارت منظمة   .  )٤٧ (                      املدافعني عن حقوق اإلنسان
                                                                                                والحظت رابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف والية بارا أن الربنامج الوطين حلماية املدافعني عـن                  .  )٤٨ ( "    دولة  ال

              يف املائـة      ١٠                                                          من املدافعني عن حقوق اإلنسان املهددين باإلعدام، حيظى            ٨٠                                 حقوق اإلنسان ميسك قائمة بأمساء      
   . )٤٩ (                منهم فقط باحلماية

                                                  ارير موثوقة عن تعرض حمتجزين رهن احملاكمة للتعذيب على                                  وحسب منظمة رصد حقوق اإلنسان، مثة تق -   ٢٤
      ً                               ونادراً ما يتعرض أفـراد الـشرطة         .                                                                       أيدي أفراد الشرطة وحراس السجون كوسيلة للعقاب والتخويف واالبتزاز        

                                                                  ً       ً      ً                         للعقوبة، ويف بعض احلاالت تربر السلطات مثل هذه التجاوزات باعتبارها أثراً جانبياً حتمياً للجهود الراميـة إىل   
                                          إىل أن ممارسة التعذيب ال ختضع للتحقيـق          " Conectas "               وأشارت منظمة     .  )٥٠ (                          تصدي الرتفاع معدالت اجلرمية     ال

                                                                              كما الحظت أن والية ساو باولو منعت عمليات تفتيش السجون ومراكز االحتجاز              .                          الكايف إال يف حاالت نادرة    
                                 حلكومة االحتادية وبعض احلكومات احمللية                                وأعلنت منظمة العفو الدولية أن ا  .  )٥١ (                          من جانب املنظمات غري احلكومية

                                                                                                         اعترفت باستخدام التعذيب ونددت به، وأوصت بأن تضمن احلكومة إجراء حتقيقات يف مجيع ادعاءات التعذيب               
                                                                                                   والتقارير املتعلقة حباالت القتل على أيدي أفراد الشرطة، وأن تنشر استنتاجات هذه التحقيقات وتالحق املسؤولني 

                                                                       ويوصي االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب والرابطة الربازيلية   .  )٥٢ (         ام القضاء                عن هذه اجلرائم أم
                                                                                                            للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب، يف مجلة منظمات أخرى، بتعجيل اإلجراءات القضائية، وتطبيق عقوبات               
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                                    نظيم دورات تدريبية مستمرة لقوات حفظ                                                                بديلة لعقوبة السجن، وتنفيذ برامج فعالة إلعادة اإلدماج يف اجملتمع، وت
            ً                                                                                                  النظام عموماً تتناول مسائل عامة وقضايا تتعلق باحلقوق اإلنسانية والدستورية، وضمان استقالل معهد الطـب               
                                                                                                                  الشرعي عن أمانة األمن العام، وتنظيم زيارات منتظمة يقوم هبا املقرر اخلاص لألمـم املتحـدة املعـين مبـسألة                    

   . )٥٣ (       التعذيب

                                                                                كة املنظمات النسائية إىل استمرار العنف داخل البيـت وخارجـه وانتـشار ظـاهرة                  وأشارت شب  -   ٢٥
                                                               وأفادت بأن عدد املستشفيات اليت تقدم املساعدة إىل ضحايا العنف اجلنسي   .                              االستغالل اجلنسي لألغراض التجارية

               ارات الـشرطة                        وال يتجاوز عـدد إد      .  )٥٤ (                              ً        واليات ال توفر هذه اخلدمات إطالقاً       ٥                مستشفى وأن      ٣٧           ال يتجاوز   
          بلدية يف  ٥     ٥٦١                      يف املائة فقط من جمموع   ١٠     ل                  إدارة توفر الدعم   ٣٣٩                                     اخلاصة املكلفة بتقدمي املساعدة إىل النساء 

                                                                                                   ويصعب على هذه اآللية أن تؤدي دورها بسبب انعدام التدريب املخصص ألفراد الشرطة وعدم تـوفر                  .        الربازيل
                                                                  ت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة عن عدم فاعلية      وأبلغ  .  )٥٥ (                              املوارد البشرية واملالية الكافية

   . )٥٦ (                                                                             التشريعات وانعدام القدرة على ضمان احلماية للضحايا وتعويضهم عما يلحقهم من أضرار

                                                                                                      وأشارت املبادرة العاملية إىل عدم وجود أحكام قانونية حتظر إخضاع األطفال للعقوبة اجلسدية يف خمتلف                -   ٢٦
                            ً         وبعد أن وافق جملس النواب رمسياً يف         .  )٥٧ ( )                                               يف البيت ويف املدرسة ويف إطار النظام القضائي        (              والسياقات         األماكن

                                                                                   على مشروع قانون يقترح تعديل القانون املتعلق باألطفال واملراهقني والقانون املـدين           ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين 
                        ً                         اجلماعات اإلجنيلية اعتراضاً على هذا املـشروع                                                                  بإدراج أحكام حتظر العقوبة اجلسدية يف مجيع األماكن، قدمت        

   ُ                          ً          ، طُرحت فكرة إحالة املشروع جمدداً إىل جملس     ٢٠٠٧      سبتمرب  /        ويف أيلول  .                             حالت دون عرضه على جملس الشيوخ و
  . )٥٩ (                                                          وأوصت املبادرة العاملية باعتماد هذا القانون على سبيل األولوية  .  )٥٨ (    ٢٠٠٨             الشيوخ يف عام 

        مراكـز                                                                       اإلنسان إىل ما يتعرض له األطفال واملراهقون من اعتداءات خطرية يف                                      وأشارت منظمة رصد حقوق       -   ٢٧
                                                                                             وأبلغت الرابطة الوطنية ملراكز الدفاع عن حقوق الطفل واملراهق عـن انتـهاكات عديـدة                 .  )٦٠ (              احتجاز األحداث 

                   ة، إىل نظام البلدان ُ                                            ُرفع عدد كبري منها، حسب ما ورد يف تقرير الرابط  )                                       تعذيب، ومعاملة قاسية، وإمهال وحاالت وفاة (
                                                                                        ويالحظ االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب والرابطة الربازيلية للعمل              .  )٦١ (                      األمريكية حلقوق اإلنسان  

                                                                                                                   املسيحي من أجل إلغاء التعذيب أن األطفال واملراهقني حيتجزون يف مركز الرعاية االجتماعيـة والتربويـة اخلاصـة                  
   . )٦٢ (                                                   ارسته للتعذيب ضد القصر الذين يقضون عقوبة السجن هناك                  باملراهقني املعروف مبم

                                                                                        وأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن األوضـاع الالإنـسانية والعنـف واالكتظـاظ الـسائدة يف          -   ٢٨
                               ً                                                                  وأعلنت منظمة العفو الدولية أيضاً أن نظام السجون يسوده عنف العصابات وأعمال الشغب، وأن                .  )٦٣ (      السجون

                                        وأشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن         .  )٦٤ (                       ُ                          يف ذلك الضرب والتعذيب، ُتشكل ممارسة مألوفة                          إساءة املعاملة، مبا  
      ً                                                                                                          أرقاماً صادرة عن إدارة السجون تؤكد أن الوفيات يف صفوف الرتالء الناجتة عن القتل تبلغ ستة أضعاف املعدل                  

                             جل إلغاء التعذيب والرابطة                                             ويالحظ االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أ        .  )٦٥ (                         ً     املسجل يف صفوف السكان عموماً    
                                                                                                                    الربازيلية للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب أن السيطرة على أعمال التمرد الداخلي مل تتحسن وأن الربازيل                 

        وأشـار    .                                                                                                 تعرض لعقوبة من جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بسبب األوضاع السائدة يف سجن أراراكارا             
   ".                   زنزانات التأديـب   "    ويف    "              زنزانات األمن  "          ً                                 زيلية أيضاً إىل حالة السجناء املودعني يف                                    االحتاد الدويل والرابطة الربا   
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  ُ        ً                                                                                      وأُثريت أيضاً إجراءات احلرمان التام من االتصال مع العامل اخلارجي اليت خيضع هلا نزالء السجون ذات اإلجراءات 
   . )٦٦ (             األمنية املشددة

                                                   معاملة وأوضاع قاسية وال إنسانية ومهينـة يف                                                             وأبلغت منظمة العفو الدولية عن حاالت تعذيب وسوء         -   ٢٩
                                 ً                                   وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان أيضاً إىل مشاكل أثارهـا حمـامي              .  )٦٧ (                              مراكز االحتجاز اخلاصة بالنساء   

                                                                                 ً                     املساعدة القضائية يف والية ساو باولو بشأن األوضاع السائدة يف سجن سانت آنا للنساء، علماً بأن احملامي قـد      
      ٢٠٠٦         ديـسمرب    /                                                                     ملحة إلغالق املركز الذي شهد وفاة مخس نزيالت بـني كـانون األول                      ً         وجه مراراً نداءات  

                                                                                   ويالحظ االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب والرابطة الربازيليـة              .  )٦٨ (    ٢٠٠٧       يونيه   /       وحزيران
                  حـاالت نـساء                                                                                                   للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب أن النساء يودعن يف سجون خاصة، إال أهنما أشارا إىل               

                  القواعد الـدنيا    "                                            وحسب شبكة املنظمات النسائية، ففيما عدا         .  )٦٩ (                                         حيتجزن إىل جانب الرجال حبجة خطر الفرار      
  .                                                               ، فإن التشريعات ال تتضمن إال القليل من األحكام اخلاصة برتيالت السجون "                                 املتعلقة مبعاملة السجناء يف الربازيل 

                                                                 رأة يف البقاء إىل جانب رضيعها خالل فترة الرضاعة؛ غري أنه يتعني على                                             وتشري القواعد، يف مجلة أمور، إىل حق امل       
                                                                                                                   املرأة أن تتنازل عن حقها يف ختفيف العقوبة إذا كانت ترغب يف البقاء إىل جانب رضيعها، ذلـك أن إمكانيـة                     

   . )٧٠ (           عة الطبيعية                                    اليت ميكن فيها للمرأة أن متارس حق الرضا  "            شبه املفتوحة "                                 التخفيف غري متاحة يف مراكز االحتجاز 

                                                                                                 وتطرقت شبكة املنظمات النسائية إىل قضية أخرى، هي االستغالل اجلنسي يف الربازيل الـذي يتخـذ                  -   ٣٠
                                                                                       البغاء التقليدي؛ واالجتار ألغراض اجلنس والسياحة اجلنسية بني الربازيل وبلدان أجنبية؛             :                         األشكال املتعددة التالية  

                           وأشـارت الـشبكة إىل أن        .                                       الم املطبوعة التقليدية وشبكة اإلنترنت                                              ونشر املواد اإلباحية عن طريق وسائط اإلع      
  ،     ٢٠٠٤    و     ٢٠٠٣                                                                                          السلطات الربازيلية أدرجت ظاهرة االستغالل اجلنسي يف برنامج عملـها الـسياسي لعـامي               

     ٢٠٠                                        وقد أوصت هذه اللجنة بتوجيه هتم إىل          .                                                                 وأنشأت جلنة التحقيق التشريعية املشتركة التابعة للمجلس الوطين       
        واقترحت   )                                                                                      من بينهم سياسيون وقضاة ورجال أعمال ورياضيون وزعماء دينيون وموظفون يف الشرطة            (     شخص  

             كمـا أثـريت     .     ً                                                                                            أيضاً إجراء إصالحات تتعلق بالسياسة العامة والتشريعات، ال سيما فيما يتعلق بالقانون اجلنائي           
                                      لالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة                                                            مسألة تعرض املرأة لالستغالل اجلنسي واالجتار من جانب جلنة أمريكا ا 

                                                                                ً       ً      ً                  اليت أشارت إىل أن النظام الوطين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني، الذي يوفر خطاً هاتفياً وطنياً                
   . )٧١ (     ً                                                                جمانياً لتلقي التقارير ورصد السياسة العامة يف هذا اجملال، غري فعال وغري كاف

                                                                           ئية أن مسألة االجتار ألغراض اجلنس تؤثر يف السود والسمراوات من النساء                                      وترى شبكة املنظمات النسا     -   ٣١
                       ً                                                 سنة، الالئي ينتمني عموماً إىل الفئات الفقرية ذات املستوى التعليمي             ٢٧    و   ١٥                                 والفتيات املتراوحة أعمارهن بني     

                  رة، أن اآلليـات                      ُ                        وتبني نتائج دراسة أُجريت خالل نفس الفت        .                                              املنخفض واليت تعيش على هامش املناطق احلضرية      
                                                                                                             احلكومية لتسيجل جرائم االجتار تتسم بضعف شديد وأن أفراد الشرطة مل يتلقوا التـدريب الكـايف ملـساعدة                  

                   ً                                                                 وأشارت الدراسة أيضاً إىل الصعوبات املعترضة يف تفكيك شبكات االجتار، وأوصت بوضع استراتيجات   .        الضحايا
                                               السكان على رفع الدعاوى خبصوص حاالت االجتـار                                                            ملعاجلة املشكلة عن طريق استحداث شبكات حملية وحث         

   . )٧٢ (                           هبدف إبراز هذه املسألة للعيان
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                                                                                                      وترى منظمة رصد حقوق اإلنسان أن العمل القسري ال يزال ميثل مشكلة يف املناطق الريفية رغم جهود                   -   ٣٢
                املناطق الريفية،                                             ومنذ إنشاء وحدات جوالة لرصد ظروف العمل يف      .                                          احلكومة الرامية إىل الكشف عن االنتهاكات     

                       وأوضح رئيس قسم النيابة   .                                                عامل من ظروف عمل تنطوي على ممارسات شبيهة بالرق  ٢٦     ٠٠٠             أمكن حترير حنو 
                                 مل يعاقب صاحب عمـل واحـد            ٢٠٠٧       أغسطس   /                                                         العامة املسؤول عن مكافحة عمل السخرة أنه حىت شهر آب         

                                         بتعزيز التشريعات الرامية إىل مكافحة عمل                                     ً والحظت منظمة العفو الدولية أن اقتراحاً  .  )٧٣ (                 بسبب هذه املمارسات
ُ                                                                          السخرة عن طريق مصادرة األراضي اليت ُيَماَرُس فيها نظام السخرة قد واجهت مقاومة شديدة من جانب كتلة                   َ   َ  ُ                                 

                                      وأشارت منظمة العفو الدولية إىل االنشغال   .  )٧٤ (                                                       أنصار مالكي األراضي يف كلتا الغرفتني التابعتني للمجلس الوطين
                                                                                                  ثريه ظروف العمل القائمة على االستغالل يف جمال هتيئة األراضي، وإنتاج الفحم النبايت ويف قطـاع                               البالغ الذي ت  
   . )٧٥ (         قصب السكر

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

                                                                                                          أفاد االحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب والرابطة الربازيلية للعمل املسيحي من أجـل                  -   ٣٣
               ويف معظم احلاالت،   .  ً     ً           ُ                                          اً كبرياً من األشخاص ُيحتفظ هبم يف السجن بعد انقضاء مدة العقوبة                     إلغاء التعذيب بأن عدد

                                                                                                                  ال تتوفر للسجناء الوسائل الكافية لالستعانة مبحامي املساعدة القضائية أو مبستـشار قـانوين يتكفـل مبتابعـة                  
                            أن احلق يف الدفاع هو أكثـر                                                                وأشارت الرابطة الوطنية ملراكز الدفاع عن حقوق الطفل واملراهق إىل    .  )٧٦ (      قضيتهم

ُ    ً                                                         ُ                                         احلقوق ُعرضةً لالنتهاك يف حالة املراهقني اجلاحنني، والحظت أن الكثري من املراهقني ُيحرمون من احلرية دون أن                        
                                                                     وحسب معلومات واردة عن الرابطة، فإن وزارة العـدل نـشرت يف              .               ً                      ٍ      تتوفر هلم إطالقاً إمكانية االستعانة مبحامٍ     

     يف    ٥٦                                                                          يف املائة من بلديات البلد حتظى بدعم حمامي املساعدة القضائية، وأن               ٤٠       أن                    دراسة تشري إىل       ٢٠٠٦     عام  
   . )٧٧ (                                                                     املائة فقط من هؤالء احملامني يقومون بزيارات منتظمة إىل مراكز احتجاز املراهقني

               وأبلغـت عـن      .                                                                                 شارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار إفالت منتهكي حقوق اإلنسان من العقاب            أ و  -   ٣٤
                                                                                                       ثغرات يف نظام القضاء اجلنائي، واشتراك موظفني مكلفني بإنفاذ القانون يف عملية اإلبالغ عن انتهاكات                     وجود  

                                                    ال سيما يف حاالت التعذيب واإلعدام خارج نطـاق          -                                                       حقوق اإلنسان والتحقيق فيها ومقاضاة املسؤولني عنها        
                            بتلقي الشكاوى والتحقيق      عىن ُ ُت      تقلة           هيئات مس       قيام                                                     وأكدت منظمة العفو الدولية بوجه خاص على عدم           .       القضاء

ٍ                                                                                         فيها، وعدم توفر عدد كاٍف من الوحدات املختصة بالطب الشرعي وافتقار هذه الوحدات إىل املوارد الكافيـة،                                        
                                                                      ً                          وحمدودية احلماية املتاحة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو الشهود عليها، فضالً عن حمدودية فرص اللجوء إىل 

   خط  "               وأشارت منظمة     .  )٧٩ (                                             عن انعدام التعويضات املقدمة إىل الضحايا      "Conectas"    مة             وأبلغت منظ   .  )٧٨ (      القضاء
                                                                 ً                                 إىل انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب، واستخدام اإلجراءات القضائية تعسفاً ضد املدافعني عن حقوق                "        املواجهة

                     يف مستوى الواليات                                                                                       اإلنسان واحلركات االجتماعية، كما أشارت إىل الضغوط السياسية اليت متارسها السلطات          
                                                                        وطلبت املنظمة إىل األمم املتحدة أن حتث السلطات يف الربازيل على اختاذ              .  )٨٠ (                               على اهليئات املسؤولة عن الرصد    

                                                                                                          جمموعة من اإلجراءات من بينها إدراج محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وإجراء حتقيقـات مـستقلة ضـمن                  
   . )٨١ (        أولوياهتا
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                         املسؤولني عن األفعال البشعة        مبقاضاة      ً  إطالقاً   م                          اإلنسان إىل أن الربازيل مل تق                      وأشارت منظمة رصد حقوق   -   ٣٥
                          ، صدر التقرير املتعلـق         ٢٠٠٧       أغسطس   /      ويف آب    ).     ١٩٨٥-     ١٩٦٤ (                                       اليت ارتكبت خالل فترة احلكم العسكري       

   ومل   .       سياسية     ً                                                                                عاماً أجرته اللجنة الوطنية املعنية بالتحقيق يف حاالت القتل واالختفاء بدوافع               ١١                بتحقيق استغرق   
      الذين  "                                                                                       تتمكن اللجنة من توضيح جوانب هامة هلذه اجلرائم، مبا يف ذلك األماكن اليت يوجد فيها معظم األشخاص 

                                         ً      ، ألن القوات املسلحة الربازيلية مل تقبل إطالقاً فتح     ١٩٨٨   و    ١٩٦١                              على أيدي قوات األمن احلكومية بني   "       اختفوا
                                   ، أوعزت احملكمة العليا للقوات املسلحة     ٢٠٠٧      سبتمرب  /        ويف أيلول  .                                       حمفوظات أساسية تتعلق بفترة احلكم العسكري

                          مثل أحد البلدان القليلة يف  ُ ُت    زال  ت             أن الربازيل ال    إىل                             ً  ارت منظمة العفو الدولية أيضاً  ش  وأ  .  )٨٢ (                بفتح حمفوظات سرية
             ابعني جلماعات                                               الذي منح العفو ملوظفني حكوميني وأفراد ت           ١٩٧٩                                                املنطقة اليت مل تعترض على قانون العفو لعام         
   . )٨٣ (                                        سياسية مسلحة ارتكبوا العديد من التجاوزات

   احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية- ٤

                                  ً                       لسحاقيات وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً مسألة الـشراكة                     ً     للمثليني جنسياً وا                             أثارت الرابطة الربازيلية      -   ٣٦
ُ     ، ُعرض     ١٩٩٥           ومنذ عام     .                                املدنية بني شخصني من نفس اجلنس                                                 على جملس النواب مشروع قانون اصطدم مبقاومة    

                                  أن املدعي العام للجمهورية بصدد         إىل                     ً    وأشارت الرابطة أيضاً      .                                                 عدد من املندوبني الذين استشهدوا بأسباب دينية      
                                                                                                             النظر يف طلب تسجيل دعوى لدى احملكمة العليا االحتادية يزعم أصحاهبا عدم احترام السلطات ملبادئ أساسـية                 

   . )٨٤ (           مبثابة األسرة                                                           دستور، ويطالبون فيها باعتبار أي ارتباط بني شخصني من نفس اجلنس             ينص عليها ال

   حرية الرأي والتعبري- ٥

                                                                   إىل انعدام التعددية والتنوع يف وسائط اإلعالم، وعدم وجود سياسات تنظيمية   "   ١٩      املادة  "            أشارت منظمة   -   ٣٧
                                                   ن وغري التجاريني، وتركز ملكية وسائط اإلعالم بيد قلة من                                               لتعزيز اإلذاعيني املستقلني، وخباصة اإلذاعيون اجملتمعيو

                                                              الشبكة العامة الربازيلية للبث التلفزي، وهي شبكة تأمل             ٢٠٠٧                                 وأنشأت احلكومة االحتادية يف عام        .        املؤسسات
               شارت املنظمـة    أ و  .  )٨٥ (                                                                                    منظمات اجملتمع املدين أن تشكل نقطة االنطالق إلنشاء نظام حقيقي للبث اإلذاعي العام            

                           على ترخيص يف إطار عملية                                            يقضون فترات طويلة يف انتظار احلصول          ً                                     يضاً إىل أن اآلالف من املذيعني اجملتمعيني         أ
                                                               وتعمد السلطات االحتادية إىل غلق اإلذاعات غري احلاصـلة علـى             .    ُ          بطئُ اإلجراءات                                 تأديبية تتسم بعدم الفعالية و    

                                               وحسب املنظمة، فإن البيانات املتوفرة ال تعكس         .  )٨٦ ( ة                                                      ترخيص ومصادرة جتهيزاهتا ومالحقتها أمام احملاكم اجلنائي      
                                              الصحفيني، كأعمال القتل، واالعتـداء اجلـسدي                    اليت تستهدف             العنف        أعمال                               صورة حقيقية عن مدى انتشار      

      ً                                                                                          وعموماً، تتصل هذه احلاالت بالكشف، عن طريق وسائط اإلعالم املطبوع أو اإلذاعي، عـن نتـائج                  .         والتهديد
        مراسلون  "            وأبلغت هيئة   .  )٨٧ (       للقانون        املنافية   م   اهت    تصرف ب                                  أفراد ينتمون إىل السلطات العامة أو                       حتقيقات تتعلق بفساد    

                                                                                من ارتفاع يف عدد األوامر القانونية املفرطة اليت تقيد عمل وسائط اإلعالم،                 ٢٠٠٧                 عما سجلته سنة      "         بال حدود 
      أجواء      خلق                             الستئناف ولكنها تساهم يف                                         ُ                                       والصادرة بصورة أساسية عن حماكم حملية أُلغيت أغلبية قراراهتا يف طور ا           

    ً                                 أيضاً عن االنشغال إزاء ارتفـاع عـدد     "   ١٩      املادة  "             وأعربت منظمة   .  )٨٨ (                                     يسودها اخلوف وتشجع الرقابة الذاتية    
                                                                          وأوصت املنظمة باختاذ جمموعة من التدابري من بينها اختاذ إجراءات فورية             .  )٨٩ (                                 القضايا املتعلقة بالقذف والتشهري   

                                                 تركز ملكية وسائط اإلعالم بيد مؤسسات قليلـة،               مسألة                                     يستجيب للمعايري الدولية، ومعاجلة                        لوضع إطار قانوين    
                                                                                                            والتعجيل يف منح التراخيص للمذيعني اجملتمعيني، والتحقيق على النحو الواجب يف أعمال العنف اليت تـستهدف                
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        عن حاالت              الذين يبلغون      راد  ألف                                                                    اإلعالميني، وتعزيز املساءلة ودعم برامج محاية الشهود من الصحفيني وغريهم من ا
   . )٩٠ (                                                    العنف أو الفساد أو األشكال األخرى إلساءة استعمال السلطة

   املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٦

      باحلصص                                                                                        أفادت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املرأة إىل أن اعتماد التشريعات املتعلقة   -   ٣٨
  .     ٢٠٠٢                       يف املائة يف عـام            ١٤,٨٤       إىل       ١٩٩٤                     يف املائة يف عام          ٧,١٨             ملترشحات من                           أدى إىل ارتفاع نسبة ا        قد  

                                                                     يف املائة من املوظفني العامني، فإهنا تشغل يف معظم احلاالت مناصب تقل أمهية عن      ٥٢,١٤                      وبينما متثل املرأة نسبة 
                      قاضية واحدة يف احملاكم             ، مل تكن هناك    ٢٠٠٠        وحىت عام   .                                               املناصب اليت يشغلها الرجال يف هيكل التدرج الوظيفي

                               فاملرأة أصبحت معرضة أكثر من       .                                   ت أن سياسة احلصص حمدودة النتائج       ثب                               ويف مستوى السلطة التشريعية،       .       العليا
                                                    ُ                                                ذي قبل للتمييز املزدوج أو املتعدد األشكال، ال سيما إذا أُخذت يف االعتبار عوامل األصل العرقي واإلثين أو احلالة 

            ً       بل يشمل أيضاً شىت              ة فحسب،    ي                                                            وال يقتصر هذا التمييز على جمال احلياة العامة والسياس                               االجتماعية واالقتصادية، 
   . )٩١ (          جماالت احلياة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

                                                                                                         أفادت الرابطة الوطنية ملراكز الدفاع عن حقوق الطفل واملراهق بأن الفقر يشكل السبب الرئيسي األول                 -   ٣٩
                               ً                                                                  قوق اإلنسان يف الربازيل، وذلك نظراً إىل أن آليات احلماية االجتماعية غري كافية لضمان حقـوق                           النتهاكات ح 

                                                                      وتبني املؤشرات املتاحة يف الربازيل أن وقع الفقر أشد وطـأة علـى                . )٩٢ (                                   األسر اليت تعيش حالة ضعف اقتصادي     
                                  اع مستوى انعدام املساواة االجتماعية                                            ة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف والية بارا إىل ارتف    رابط       وأشارت   .  )٩٣ (      النساء

                                                                                                    واالقتصادية وإىل حرمان أفراد اجملتمع يف بارا من فرص التمتع مبلكية األرض والعمل واألمن العام والتعليم والصحة 
                                                          أن فكرة جديدة يف جمال تقدمي الرعاية الطبية إىل شـعب            ب                              وأفادت مجعية الشعوب املهددة       .  )٩٤ (              واملرافق األخرى 

                                     ارة الصحة، أدت إىل تدهور شديد يف احلالة  ز    وو(FUNASA)                املؤسسة الصحية     ٢٠٠٤             بتكرهتا يف عام             اليانومامي ا
                                         ر أن نظام الرعاية الصحية اخلاص بشعب         َ ذكَ  ُ وُي  .                                                             الصحية لشعب اليانومامي وإىل ارتفاع حاالت اإلصابة باملالريا       

   . )٩٥ (    ٢٠٠٤                                        اليانومامي كان يشتغل على حنو جيد قبل عام 

                                                                      وجلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق املـرأة ومنظمـة                             ملنظمات النسائية    ا           ارت شبكة    ش  وأ  -   ٤٠
                                                                                    مسألة اإلجهاض يف ظروف غري مأمونة وإىل ما تتعرض له املرأة من متييز يف مراكز الصحة كلما تعلق    إىل   "      إيباس "

                                 يكون فيها احلمل نتيجة اعتـداء                                         اإلجهاض كجرمية باستثناء احلاالت اليت      ُ ُف َّ نَّ َ َص  ُ وُي  .  )٩٦ (    جهاض إل                 األمر برغبة يف ا   
                         شبكة أن اجمللس االحتادي للطب   ال       وأعلنت   .  )٩٧ (                                                      جنسي أو اليت تكون فيها حياة املرأة معرضة للخطر بسبب احلمل

                                                                                                               يؤيد إجراء اإلجهاض يف حالة انعدام فرص بقاء اجلنني، ال سيما يف احلاالت اليت يكون فيها اجلنني عدمي الدماغ،                   
  .  )٩٨ (                                                                                      بذولة من أجل إدراج هذه احلالة يف فئة احلاالت اليت جيوز فيها اخلروج عن القـانون                                    وأشارت إىل اجلهود امل   

                أو الراغبات يف    /                                                                                                    وأفادت الشبكة بأن تنفيذ لوائح وزارة الصحة املتعلقة برعاية النساء واملراهقات ضحايا العنف و             
                             ً        الت توعية واسعة النطاق وتطبيقـاً                                                                             جهاض ال يزال يصطدم مبقاومة تستند إىل أمناط ثقافية حمافظة ويتطلب مح            إل ا

                                                                                                     وأوصى املركز املعين حبقوق الصحة اإلجنابية بأن تتخذ الدولة تدابري فورية وفعالة للحد من معـدالت                  .  )٩٩ (    ً فعاالً
          ً              وأوصى أيضاً باختاذ تدابري   .                                      هذه الظاهرة الصحية اخلطرة ضمن أولوياهتا      معاجلة                                  الوفيات النفاسية بطرق منها إدراج 
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                                                                                                جه التفاوت وانعدام املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية، وإتاحة اخلدمات الصحية للنـساء                            للقضاء على أو  
  . )١٠٠ (           جبودة مقبولة  "               النساء امللونات "         الفقريات و

                                ، وال سيما يف صفوف النساء الفقريات                              االت اليت تتعلق بالتعقيم القسري                             وأبلغ معهد أنتيغونا عن بعض احل  -   ٤١
                                                             إىل ارتفاع عدد حاالت االصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف                           ملنظمات النسائية    ا              وأشارت شبكة     .  )١٠١ (      والسود

                                                                                         املشكلة يف املناطق الريفية، وانتقال اإلصابة بالفريوس من األم إىل الطفل خالل احلمل أو                   فشي                   صفوف النساء، وت  
                           ختراع اليت تقيـد قـدرة                       مسألة براءات اال                                    الشبكة الربازيلية إلدماج الشعوب             وأثارت    .  )١٠٢ (                  الوضع أو الرضاعة  

                                                                  وأوصت بإجراء تقييم للحواجز ذات الصلة الناشئة عـن اإلطـار             .                                                الربازيل على شراء أو إنتاج العقاقري النوعية      
   . )١٠٣ (                   حبقوق امللكية الفكرية     تعلق  مل ا        القانوين 

   دف                                         خالء إىل أن عمليات اإلخالء القسري تسته       إل                                                 وأشار املركز املعين حبقوق السكن والتصدي حلاالت ا         -   ٤٢
                                                                               برازيلية، والشعوب األصلية، والنساء والفقراء، وأن هذه العمليات تنفـذ           -                                   بوجه خاص اجملتمعات احمللية األفرو      

                            الفئات املتأثرة من مجيع      ُ ُم  َ حَر                ُ    ويف معظم احلاالت، تُ     .                                                             عادة دون استشارة الفئات املعنية ودون منحها مهلة كافية        
      زيـد   ت             خالء القسري    إل                                      فقة السلطات القضائية على عمليات ا                         ويرى املركز أن موا     .  )١٠٤ (                       سبل االنتصاف القانونية  

                                                                                  ويف كثري من احلاالت، تقترن عمليات اإلخالء باالستخدام املفرط للقوة وإساءة املعاملة والتعذيب   .  )١٠٥ (       ّ  الطني بلّة
       وأبلغت   .  )١٠٦ (                                                            عدام خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد الشرطة العسكرية         إل                                  واالحتجاز التعسفي واملضايقة أو ا    

                        ً                                                                                     منظمة العفو الدولية أيضاً عن أنشطة متصلة هبذه احلاالت تضطلع هبا شركات أمنية خاصة أو رجال مـسلحون                  
                  والحـظ املركـز أن     .  )١٠٧ (                                                                      يعملون خارج نطاق القانون حلساب مالكي األراضي والشركات املتعددة اجلنسيات   

                              طات الرمسية حلقـوق جمتمعـات                                                                              التهديد باإلخالء القسري يشكل يف بعض احلاالت نتيجة مباشرة إلنكار السل          
                                                          وأوصى املركز بالتعاطي مع احلصول على األرض كحق من حقوق اإلنسان   .  )١٠٨ (                    احمللية يف ملكية األرض       كيلومبو

                                                                                                             وكأحد االهتمامات اإلمنائية عند تنفيذ السياسات والربامج العامة؛ والتأكد من أن احملاكم والسلطات األخـرى               
                                                                      األفراد واجملتمعات احمللية؛ وتقدمي التعويضات الكافية يف الوقت املطلوب                                               تسعى ما وسعها من أجل محاية حقوق        

                                                                                                             وبطريقة شفافة كلما اضطرت الدولة إىل تنفيذ عمليات إخالء يف ظروف استثنائية للغاية؛ وتنظيم املسائل املتعلقة          
                     اجلهود من أجل تنفيذ                                                                                       بتنمية األراضي وتقسيمها وحيازهتا وتسوية وضعها القانوين وإدارهتا وتسجيلها؛ ومضاعفة         

  .  )١٠٩ (                                                                                                    التشريعات، وإصدار شهادات امللكية جملتمعات كيلومبو احمللية وتسوية اخلالفات املتعلقة مبلكية األراضـي            
ٍ               وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تتخذ احلكومة جمموعة من التدابري منها إجراء إصالح زراعي جمٍد، والتعجيل يف                                                                                    

                                                                           األصلية ألراضيها املوروثة عن أجدادها، والتحقيق يف انتـهاكات حقـوق                                              عملية التصديق على ملكية الشعوب    
                                                                                                             اإلنسان اليت تستهدف النشطاء العاملني يف جمال الدفاع عن احلق يف ملكية األرض والربازيليني املنحـدرين مـن                  

   . )١١٠ (             الشعوب األصلية

   الشعوب األصلية واألقليات- ٨

                                                         العنف اليت تستهدف الشعوب األصلية يف واليـة مـاتو                                                        أبلغت منظمة العفو الدولية عن تفشي أعمال        -   ٤٣
   ويف   .                                                                                          غروسو دو سول، وتعرض األفراد الذين يكافحون من أجل حقهم يف ملكية أراضي أجدادهم للتهديد والقتل

                                                                                                           أماكن أخرى، وال سيما يف ماتو غروسو، وروراييما وماراهناو، تتعرض أراضي الـشعوب األصـلية لالنتـهاك                 
   ويف   .                                                                          عمليات قطع اخلشب واستكشاف الذهب وتربية املاشية، مما يزيد من أعمال العنف هناك                واالجتياح يف إطار 
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            وقد أثـار     .  )١١١ (                                                                                           غياب محاية الدولة، فإن بعض األراضي التابعة للشعوب األصلية تصبح مناطق تسودها الفوضى            
                      عية الشعوب املهددة أن           وأعلنت مج    . )١١٢ (                                                                 املركز املعين حبقوق السكن والتصدي حلاالت اإلخالء مصادر قلق مماثلة         

                                                                                            غاراين يف ماتو غروسو دو سول يكافحون من أجل الدفاع عن حقهم يف األرض ضد أصـحاب                  -       ايوا   ك      هنود  
      ترسيم         عملية  ت ل     ُ ِّ  وقد أُجِّ  .                                                                           املناطق الزراعية الكربى املخصصة لزراعة قصب السكر ألغراض إنتاج الوقود البيولوجي

  -                          ً                                           يف جمال احلقوق واملواطنة أيضاً عن انشغاله إزاء وضع سكان غاراين                                   وأعرب معهد الدراسات      .                     احلدود أكثر من مرة   
                                              الذي مل جتر بشأنه أيـة استـشارة مـع           "Transposição"                                         وأبلغت مجعية الشعوب املهددة عن مشروع         .  )١١٣ (     كايوا

     لـس         وأوصى جم  .  )١١٤ (                                                                                   اجملتمعات احمللية املتأثرة والذي يهدد بشدة أسلوب عيش السكان األصليني وشعب كيلومبوالس       
                                                                                                                السكان األصليني يف روراييما، ومؤسسة الغابات املطرية يف الواليات املتحدة، وبرنامج شعوب الغابـات، وبرنـامج                
                                                                                                             القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية التابع جلامعة أريزونا اجمللس بأن حيث حكومة الربازيل على أن تتعـاون       

                                                                        ا؛ وأن تلتمس اخلربات التقنية واملساعدة يف جمال بناء القدرات وأن تـستجيب                                                مع احملافل الدولية القائمة وتنفذ توصياهت     
   . )١١٥ (                                                                            الستنتاجات وتوصيات كل من جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة البلدان األمريكية

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات-      ً ثالثا  

             ً                                                        اعتنقت عموماً فكرة حقوق اإلنسان وتعاونت مع اهليئات الدوليـة                                                     أفادت منظمة العفو الدولية بأن الربازيل       -   ٤٤
                وجيدر بالتـذكري     .     ١٩٩٤                                                                         والربازيل من أول البلدان اليت وضعت خطة وطنية حلقوق اإلنسان يف عام               .             حلقوق اإلنسان 

        وطنية    خطة      ٢٠٠٤    ً                                                                              أيضاً أن الربازيل وجهت دعوة مفتوحة للمقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة، ووضعت يف عام 
                     وقد بادرت احلكومـة      .                                                                                         للمدافعني عن حقوق اإلنسان، كما أنشأت يف الفترة األخرية هيئة مستقلة ملكافحة التعذيب            

                                                                                                                    بتنفيذ خطة لألمن العام يف إطار الربنامج الوطين لألمن العام واملواطنة، وهي خطة هتدف على حد زعـم الـسلطات                    
                              وبينما خطت الربازيل خطـوات       .                                         منية اليت تساهم يف تفاقم ظاهرة العنف                                                 احلكومية إىل معاجلة العوامل االجتماعية واأل     

                                                                                                            هامة عديدة يف جمال االعتراف بتفشي انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي موظفني حكوميني، واختذت العديد مـن                 
                     رة تلو األخرى قوضت      وم  .                                                                                                  التدابري التشريعية الرامية إىل احلماية من هذه االنتهاكات، فإن مشكلة التنفيذ ال تزال قائمة             

                                                                                                            األهداف السياسية القصرية األجل وممارسة الفساد والتمييز االجتماعي اجلهود الرامية إىل تكـريس ومحايـة حقـوق            
   . )١١٦ (                                                                                   اإلنسان جلميع املتواجدين يف الربازيل، ال سيما لألفراد املنتمني إىل اجلماعات األكثر عرضة للتهميش

                                                                    الزيارة اليت قام هبا املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعـين باسـتقالل                       إىل أن    "Conectas"               وأشارت منظمة     -   ٤٥
          وإنشاء      ٢٠٠٥                    ح للدستور يف عام                                            ِّ       لنظام القضائي الذي نص عليه القانون املنقِّ       ا         إصالح     ها                       القضاة واحملامني قد سبق   

                 لقضاء ال تـزال                                                 ورغم التقدم احملرز، فإن شروط اللجوء إىل ا         .     ٢٠٠٦                                              دائرة املساعدة القضائية يف ساو باولو عام        
              املركز املعـين         والحظ    .  )١١٧ (                                                                               قاسية وعدد حمامي املساعدة القضائية املخصصني للدفاع عن الفقراء ضعيف للغاية          

          ر بارتياح  ا ش أ                                  ُ                                              حبقوق السكن والتصدي حلاالت اإلخالء ما أُحرز من تقدم يف جمال محاية احلقوق املتعلقة بالسكن و
                                                                             ين يف عملية اختاذ القرارات العامة فيما يتعلق بالسياسة الوطنية اخلاصـة                                                     إىل اجلهود الرامية إىل إشراك اجملتمع املد      

     مبا             ً واحملولني جنسياً                       ً                          الربازيلية للمثليني جنسياً والسحاقيات وثنائيي اجلنس       رابطة   ال        واعترفت   .  )١١٨ (              باملناطق احلضرية
             ومع ذلك جيب      ".      ملثليني                          امج الوطين ملكافحة كره ا        الربن "                   من أجل تنفيذ         ٢٠٠٤                                  بذلته السلطات من جهود يف عام       

                        وترى شـبكة املنظمـات       .  )١١٩ (                                                                             اختاذ إجراءات إضافية لضمان فعالية الربامج وحتقيق تغيريات حقيقية يف اجملتمع          
                                                                                                              النسائية أن اعتماد قوانني هتدف إىل مكافحة التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، وامليول اجلنسي، واألصـل                 
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  .                        الشكاوى وتقدمي التعويضات              اجملال أمام رفع   ح   فس                     على الصعيد الوطين قد أ                                العرقي أو اإلثين يف مستوى الواليات و
                        ، تطبق عقوبات إدارية ضد  )                 ريو غراندي دو سول (   ري  غ          وبورتو ألي  )          ساو باولو (                            فهناك مدن كربى، مثل كامبيناس 

             ً      املثليني جنـسياً                                      واألفراد الذين ميارسون التمييز ضد      )                   الواليات والبلديات  (                                    املؤسسات التجارية واملوظفني العامني     
   . )١٢٠ (                                   ً                   والسحاقيات وثنائي اجلنس واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-      ً رابعا  

                                    ة يف الواليات املتحـدة، وبرنـامج        ري      املط  ت ا ب                                                    الحظ جملس السكان األصليني يف روراييما، ومؤسسة الغا         -   ٤٦
                                                                                          ج القوانني والسياسات املتعلقة بالشعوب األصلية التابع جلامعة أريزونا بأسف أن الدولة                                  شعوب الغابات، وبرنام  

                                                                                                 تشري يف الكثري من األحيان، يف إطار احملافل احمللية والدولية على حد سواء، إىل ما اختذته من إجراءات بشأن حممية 
                                      س هذا املوقف انعدام اإلرادة السياسية من     ويعك  .                                                      رابوزا تريا دو سول كمثال على اإلجنازات اليت حققتها احلكومة

            وأشارات هذه   .  )١٢١ (                                                                           جانب الدولة للتصدي بشكل فعال النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تندد هبا الشعوب األصلية
ـ       يف الف              اليت قدمتها                                     ً     ً                                                 اجلهات إىل أن الدولة مل تتعاون تعاوناً كامالً مع آليات حقوق اإلنسان رغم التوصيات                   رة    ت

                                                                       وتدابري احليطة العاجلة الصادرة عن جلنة البلدان األمريكية حلقـوق            ،                          ضاء على التمييز العنصري                  األخرية جلنة الق  
        والحظـت    .  )١٢٢ (                                                                                             اإلنسان، ومل تتخذ أية تدابري فعالة حلماية حياة الشعوب األصلية يف رابوزا وسالمتها اجلسدية             

                                  ت للربازيل يف أربع مناسبات منذ                                                                               منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أوعز          
       وأشارت   .  )١٢٣ (                                                                         باعتماد تدابري تضمن سالمة نزالء سجن أورسو برانكو، إال أن الربازيل مل تفعل ذلك    ٢٠٠٢    عام 

                                                                                    إىل أن الربازيل مل تتخذ أية إجراءات لتنفيذ التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص لألمم املتحدة "Conectas"      منظمة 
   . )١٢٤ (                م بإجراءات موجزة  دا             املعين حباالت اإلع

   بناء القدرات واملساعدة الفنية-       ًخامسا 

   ]       ال ينطبق [  -   ٤٧
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