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مبناسبة العرض الشفوي لتقرير بريو أمام جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة              -١
، تود  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١الذي جرى يف    ، و يف إطار االستعراض الدوري الشامل    
  .باالمتثال للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانقوي حكومة بريو أن تكرر تأكيد التزامها ال

أمهية هذا االستعراض بوصفه آلية لتفعيل احلوار على الـصعيد الـوطين       كما تسلم ب    -٢
ء  يعزز تبادل أفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أحنـا            مماوفيما بني الدول،    

  .العامل
 هذه العملية خالل هذه الدورة الثانية من االسـتعراض          اوتعترب دولة بريو أن دخوهل      -٣

الدوري الشامل أتاح هلا مراجعة السياسات العامة املعتمدة يف جمال حقوق اإلنسان ورصـد              
 التقدم احملرز والتحديات اليت ال تزال قائمة، من أجل تنفيذ املعاهدات الدولية اليت هي طرف              

 لتوصيات املقدمة خالل الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل        افيها، وخباصة حتليل    
  . دقيقاًحتليالً
وقد أثبتت بريو انفتاحها وشفافيتها واحترامها للمنظومة الدولية حلقوق اإلنسان عند             -٤
إىل وجتدر اإلشارة يف هـذا الـصدد        . للتقييم النقدي من جانب الدول     احلالة فيها    عاخضإ

الذي قدمت فيـه الدولـة      يوم  ال يف نفس     وذلك  املقدمة ١٢٩ توصية من أصل     ١٢٠ قبول
  . لتقييمها الحقا٩ً، ومل تبق إال هاعرض
 مع خمتلف ممثلي الكيانات  مفتوحاً هلذه الروح، أجرت حكومة بريو حواراً واستلهاماً  -٥

تعرب عن تقـديرها لالهتمـام    ، و  عليها نتظر الرد ُي، من أجل تقييم التوصيات اليت       التابعة هلا 
  . تشجيع التقدم احملرز يف البالد يف جمال حقوق اإلنسانته الدول بالذي أبد

ويسرها عليها  التوصيات التسع اليت ال تزال تنتظر الرد   يف بريو بعناية نظرت  وهكذا،    -٦
  :أن تقامسكم األفكار التالية إلدراجها يف التقرير النهائي

  ١-١١٩التوصية رقم     
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            "  

؛ وإضفاء الطابع الرمسي على اإلرادة السياسة املتصلة        )إسبانيا(باحلقوق املدنية والسياسية    
بعقوبة اإلعدام من خالل التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق            

قوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام           بالعهد الدويل اخلاص باحل   
؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام كلية والتصديق على الربوتوكول االختيـاري الثـاين            )بلجيكا(

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
ام يف مجيع الظروف والتصديق على الربوتوكول       ؛ وإلغاء عقوبة اإلعد   )وآيرلندا الشمالية 

؛ وإلغاء  )فرنسا(االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميع اجلرائم والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق           

 ؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام قانونـاً )الربتغال(ة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي     
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احلقوق املدنية  والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص ب         
  )"سلوفينيا(؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام )ريكاكوستا(والسياسية 

ائم على عقوبة اإلعدام إال يف اجلـر      ) ١٤٠املادة   (١٩٩٣ال ينص دستور بريو لعام        -٧
 للقانون وملعاهدات حقوق اإلنسان اليت       وفقاً حصراً، و )اإلرهاب وخيانة الوطن  (االستثنائية  

  .بريو طرف فيها
ما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام، جتدر اإلشارة إىل أن قانون العقوبات يف بـريو              يوف  -٨
 قـسم ال قانون العقوبات العسكري والشرطي من جهته، يف      نص  وي. يعتربها عقوبة جنائية   ال

اليت يقـول   جرمية خيانة الوطن  على،)٥٨املادة (اجلرائم املرتكبة ضد الدفاع الوطين      ب املتعلق
  ".ناتشريعات لجيوز يف حالة احلرب اخلارجية تطبيق عقوبة اإلعدام، وفقاً: "يلي مابشأهنا 

وبصرف النظر عما تقدم، جتدر اإلشارة إىل أنه مل ينفذ منـذ عقـود أي حكـم                   -٩
علـى  وهكذا، حافظت بريو    . ١٩٧٩م، كما مل يسجل أي حكم باإلعدام منذ عام          اإلعداب

  .وقف اختياري فعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام
ويف هذا الصدد، ستشجع دولة بريو احلوار والتفكري يف هـذه املـسألة يف احملافـل              -١٠

وكـذا  شرك يف ذلك املوظفني العمـوميني       حبيث ت واملناقشات العامة على الصعيد الوطين،      
  .اجملتمع املدين

  ٢-١١٩التوصية رقم     
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         "  

  )"إسبانيا(واالجتماعية والثقافية 
 إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      على مفهوم وأمهية    بريو  وافق  ت  -١١

. ، ولذلك ما فتئت تتخذ خطوات لتحقيق هذا الغـرض         والتمتع هبا وممارستها بشكل كامل    
ومن هذه التدابري، اعتماد قرار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي أعرب فيه عن رأي إجيايب               
بشأن إمكانية انضمام دولة بريو إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، ستشجع دولة بريو احلوار والنقاش العام بشأن املوافقة علـى الربوتوكـول             وهبذا  -١٢

  .االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ٣-١١٩التوصية رقم     
 من الدستور واالستمرار يف محاية مؤسسة األسرة الطبيعيـة          ١٤٠تعديل املادة   "  

  )"الكرسي الرسويل(
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شأن  من الدستور، تأكيد ما أعربت عنه ب       ١٤٠ر بريو، فيما يتعلق بتعديل املادة       تكر  -١٣
 وتوافـق  ٣-١١٩جلزء الثاين من التوصية باكما تعرب عن قبوهلا اجلزئي     . ١-١١٩التوصية  

للمحكمة انوين على أمهية محاية األسرة، معترفة إضافة إىل ذلك، كما يلزم بذلك االجتهاد الق    
احلماية اليت تتطلبها النماذج األخرى لألسرة، من مثل األسر املخلوطـة           الدستورية، بضرورة   

  .واألسر الوحيدة الوالد وغريها

  ٤-١١٩التوصية رقم     
حظر عمل األطفال دون سن اخلامسة عشرة، وكذا األطفال الذين مل يكملـوا             "  

  )"هندوراس(التعليم اإللزامي بعد 
 من ١٧ باملادة م لكل طفل أو مراهق، عمالًتقوم سياسة دولة بريو على ضمان التعلي      -١٤

  .الدستور
وينص قانون األطفال واملراهقني املعمول به يف بريو، والذي جرت املوافقـة عليـه                -١٥

، على مستويات عمرية دنيا خمتلفة للقبول يف العمالة تزيد حسب نوع    ٢٧٣٣٧بالقانون رقم   
، وينطبق علـى   عاما١٤ً لسن العمل هو  عاموإضافة إىل ذلك، ينص على حد أدىن     . النشاط

وهكذا، فإن مـستويات    . من ذلك على  مجيع األنشطة اليت مل حيدد هلا حد أدىن لسن العمل أ          
  :احلد األدىن لسن القبول يف العمل املعمول هبا يف بريو هي كاآليت

  ؛سن العمل يف صيد األمساك الصناعياحلد األدىن اخلاص ب:  سنة١٧ •
  ؛ الصناعة أو التجارة أو التعدين اخلاص بسن العمل يفاحلد األدىن:  سنة١٦ •
  ؛ن العمل يف الزراعة غري الصناعيةاحلد األدىن اخلاص بس:  سنة١٥ •
  .احلد األدىن العام لسن العمل يف األنشطة غري املذكورة سابقاً:  سنة١٤ •
عمـل  ، بإمكانية   ٢٢وجيدر التأكيد أن قانون األطفال واملراهقني يعترف، يف مادته            -١٦

ر املذكورة أعاله طاملا مل يكن هناك استغالل اقتصادي وكـان النـشاط             اعماألاملراهقني يف   
 بصحتهم أو بنمائهم البدين ينطوي على أي خماطر أو خطر، أو يؤثر على تعليمهم أو ضاراً ال

  .أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي
وطنية ملنع  التوجيهية  اللجنة  الضع، عن طريق     ملا سبق، ما فتئت حكومة بريو ت       ووفقاً  -١٧

عمل األطفال والقضاء عليه، إجراءات للحد من عمل األطفال يف البلد، ولـذلك وافقـت               
 االستراتيجية الوطنية ملنع عمالة األطفال والقضاء عليها      " على   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٤اللجنة يف   

  ".٢٠٢١-٢٠١٢ للفترة
 تعديل شـامل    النظر يف إجراء   دولة بريو تعكف على      ، جتدر اإلشارة إىل أن    وأخرياً  -١٨

  . عاما١٥ًلعمل إىل ا للسن  العاملقانون األطفال واملراهقني، حبيث يتضمن رفع احلد األدىن
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  ٥-١١٩التوصية رقم     
مكافحة األعمـال االنتقاميـة ضـد       من أجل   إلغاء القوانني اليت جترم التشهري      "  

  )"هولندا(ان الصحافيني واملدافعني عن حقوق اإلنس
تؤكد بريو احترامها حلرية الصحافة وعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، ولـذلك              -١٩
فال توجد يف هذا البلد ممارسة منهجيـة        . ميكنها أن تشري إىل أي نوع من االنتقام ضدهم         ال

  .فيني وال يف حق املدافعني عن حقوق اإلنسانالالضطهاد ال يف حق الصح
 حبريات اإلعالم والرأي والتعـبري       منه ٢ من املادة    ٤و يف الفقرة    ويعترف دستور بري    -٢٠

تسري على اليت ) ١٣املادة (االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان بريو طرف يف    و. ونشر األفكار 
  .نفس املنوال

 يف عناوين الـصحف والنـشرات        وهو ما ينعكس يومياً    ،فحرية التعبري تسود البلد     -٢١
وتثمن حكومة بـريو عمـل الـصحافيني        . ة والربامج اإلذاعية وما إليها    اإلخبارية التلفزيوني 

جانـب  رقابة مـن    قدر أكرب من ال   وتشاطر الفكرة القائلة بأن املوظفني العموميني خيضعون ل       
  .اجملتمع، مبا أن ذلك يؤدي إىل تعزيز سيادة القانون والنظام الدميقراطي

والقانوين املالئم  )  والقضاء وأمني املظامل   النائب العام (لدولة بريو اإلطار املؤسسي     و  -٢٢
بصورة لضمان ممارسة األنشطة واملهام اليت يؤديها الصحافيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان 

  .كاملة

  ٧-١١٩ و٦-١١٩التوصيتان رقم     
  )"فرنسا(ضمان االعتراف الكامل باحلقوق اجلنسية واإلجنابية "  
 للمعـايري الدوليـة     جنابية للمـرأة وفقـاً    العمل على تعزيز ومحاية احلقوق اإل     "  

  )"الربتغال(
احلقـوق اجلنـسية    إعمال   يف    كبرياً تقدماً حققت دولة بريو، يف السنوات األخرية،       -٢٣

حـدثت، مـن    قد  ويف هذا الصدد، ينبغي تسليط الضوء على أن وزارة الصحة           . واإلجنابية
املعيار التقين للتخطيط (لوثائق املعيارية خالل االستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية واإلجنابية، ا

، وذلك من أجل توحيـد      )املشورة بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية    /العائلي وكُتّيب اإلرشاد  
العمليات وإدراج أكرب عدد ممكن من وسائل منع احلمل املتاحة، من مثل الـواقي األنثـوي                

استدامة هذه املبادرة،    إىل   ل وسعياً وعلى هذا املنوا  . وأعواد الربوجستريون واحلقنات الشهرية   
   .٢٠١٣عام لتكلفة الربنامج أدرجت الوسائل املذكورة أعاله يف 

يما يتعلق بتعزيز التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية للمـراهقني، جتـدر             وف  -٢٤
 اإلشارة إىل أن خمطط املناهج الوطنية للتعليم األساسي العادي كرس يف املنـاهج الدراسـية              

وباملثل، يـدرج خمطـط      ."تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني    " ذا أولوية هو     تدريباً
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الـشخص  "املناهج الوطنية للتعليم األساسي العادي هذا املوضوع يف خمطط دراسات جمـال    
املـستويات اخلمـس   من حد  كل وا يقدم يف مثل الذي متاماً،  "واألسرة والعالقات اإلنسانية  

  .نويلتعليم الثال
وما فتئت دولة بريو تبذل قصارى جهدها الحترام احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة                -٢٥

 نرى أن اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة تتفق مـع هـذه            ،لذلكو. ها وتعزيز اوضماهن للجميع
  .التوصيات

  ٨-١١٩التوصية رقم     
جهاض مراجعة تفسريها املقيد لإلجهاض العالجي وإسقاط الصفة اجلرمية عن اإل"  

يف حاالت االغتصاب، على النحو الذي أوصت به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز              
  )"سلوفينيا(ضد املرأة 

اإلجهـاض  على  عاقبة  املفيما يتعلق باإلجهاض، ينص قانون العقوبات يف بريو على            -٢٦
ـ     اإلجهاض العالجي، كما بيّ    إال يف حالة  عامة   مـن   الـشفوي    زءن الوفد الوطين خالل اجل

  .االستعراض الدوري الشامل
"(...) احلامـل  ومن املرجح أن يلجأ الطبيب إىل ممارسة اإلجهاض العالجي مبوافقة     -٢٧

ضرر جـسيم   ل  تعرضها  أو لتفادي  املرأة احلامل السبيل الوحيد إلنقاذ حياة     هو  عندما يكون   
  ."ودائم

  ٩-١١٩التوصية رقم     
 الستنتاج اللجنة املعنية حبقوق     وضع بروتوكوالت وطنية بشأن اإلجهاض وفقاً     "  

، وذلك كإجراء لتحسني محاية احلقوق اجلنسية       ٢٠٠٥اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عام      
  )"النرويج(واإلجنابية للمرأة 

 تطبقها مستشفيات بعينها يف البالد يف حاالت اإلجهاض         ةتوجد يف بريو دالئل حملي      -٢٨
 ٢٢  أجل الرعاية الشاملة لإلجهاض العالجي قبلكما ُوضع مشروع دليل تقين من. العالجي
  . بشأنه  جيري التشاورأسبوعاً
 العتماد مشروع الدليل املذكور يف أقـرب  ويف هذا الصدد، تبذل دولة بريو جهوداً        -٢٩

  . محاية احلقوق اجلنسية واإلجنابية لنساء بريو أجلوقت، ومن

        
  


