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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢ - ٤جنيف، 

   من الدول األطرافالنظر يف التقارير املقدمة
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  الربازيل

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثاين املقدم من              - ١
 يف (E/C.12/BRA/2)دويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    الربازيل بشأن تنفيذ العهد ال    

، واعتمدت يف جلـستها     (E/C.12/2009/SR.6-8) ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ و ٦، املعقودة يف    ٨ و ٧ و ٦جلساهتا  
 .مايو، املالحظات اخلتامية التالية/ أيار١٩، املعقودة يف ٢٣

   مقدمة–ألف 

لطرف لتقريرها الدوري الثاين وبالفرصة اليت أتاحها ذلـك إلجـراء           ترحب اللجنة بتقدمي الدولة ا     - ٢
كما ترحب اللجنة بالردود املكتوبة للدولة الطرف على قائمة املسائل الـيت            . حوار بناء مع الدولة الطرف    

ية اليت  أعدهتا اللجنة، وكذلك بالردود اليت قدمها وفد الدولة الطرف املتعدد القطاعات على األسئلة الشفو             
 .رحتها اللجنةط

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

 منـذ دراسـة     ، اليت اعتمدهتا الدولة الطرف    بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري    ترحب اللجنة    - ٣
  :، مبا يف ذلك ما يليتقريرها األويل

 والذي ينص على ٢٠٠٦، الذي صدر يف عام )قانون ماريا دابينيا (٣٤٠- ١١القانون رقم   )أ(  
  ؛مساعدة الضحاياو اختاذ تدابري محاية وعلىرتيل واألسري ضد املرأة قمع العنف امل
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كان وهو مفهوم   من قانون العقوبات،    " امرأة شريفة "باستبعاد املفهوم التمييزي ملا يعرف        )ب(  
  ؛حاالت العنف اجلنسي ضد املرأةبعض  يف يطبق سابقاً

اسات العامة املتعلقة بتوفري فرص      لتنسيق السي  ٢٠٠٣ خطة التأهيل الوطنية يف عام       عتمادا  )ج(  
  ؛والنساءاملنحدرون من أصل أفريقي، ن وربازيليل واة،األصليشعوب  المبا فيهاعمل للفئات احملرومة، 

 مليون تلميذ   ٣٧لجمانية  غذائية  لتقدمي وجبات   ُوضع  الربنامج الوطين للغذاء املدرسي الذي        )د(  
  ؛يف املدارس احلكومية

ازيل من كراهية املثليني الرامي إىل محاية وتعزيز حقوق األشخاص املثليني، برنامج حترير الرب  )ه(  
  ؛مبا فيها حقوقهم يف األمن الشخصي والتعليم والصحة والعمل

قهقرية لعالج فريوس    لصنع أدوية مضادة للفريوسات ال     اإللزاميترخيص  نظام ال استحداث    )و(  
ة وإتاحة العالج على نطاق واسـع       ميسورار  ـدوية بأسع ، بغية إتاحة هذه األ    اإليدز/نقص املناعة البشرية  

  ؛جلميع املرضى
مهمته الرئيسية يف   الذي تتمثل    الفائدة االجتماعية    يإلسكان ذ الوطين ل نظام  استحداث ال   )ز(  

روف إسـكان الفئـات الـسكانية       ـحتسني ظ بنـاء مساكن و  حضرية و أحياء  حتويل األحياء الفقرية إىل     
  ؛ الدخلمنخفضة
من أجـل إدارة    ته الفائدة االجتماعية مع جملس إدار     يالصندوق القومي لإلسكان ذ   شاء  إن  )ح(  

 وإضفاء  " الفائدة االجتماعية  ي ذ طيناإلسكان الو "لربامج املندرجة ضمن نظام     املوجهة إىل ا  موارد امليزانية   
  .الطابع املركزي على هذه املوارد

مع منظمات اجملتمع املدين يف عملية      اليت جرت    وتالحظ اللجنة مع االرتياح عملية التشاور الواسعة       - ٤
 .إعداد التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف

 :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية - ٥

 البلـدان القبليـة يف  و املتعلقة بالشعوب األصـلية   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )أ(  
  ؛)٢٠٠٢يوليه /يها يف متوزمت التصديق عل(املستقلة 

روتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمل           ب  )ب(  
مت التـصديق عليـه يف كـانون        (التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة           

  ؛)٢٠٠٤يناير /الثاين

مت التصديق عليهـا يف تـشرين       (ظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ       نمل  اإلطارية تفاقيةاال  )ج(  
  ).٢٠٠٥نوفمرب /الثاين
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 العهد  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ- جيم 

ق التنفيذ الفعـال للعهـد يف       و مهمة تع  اتبول أو صع  ـود أي عوام  ـة عدم وج  ـتالحظ اللجن  - ٦
 .الدولة الطرف

  صيات دواعي القلق الرئيسية والتو- دال 

تالحظ اللجنة بقلق أنه ما زال يتعني على جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان أن ميتثـل للمبـادئ                   - ٧
 ).مبادئ باريس (١٩٩٣املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لعام 

  لتمكني جملـس   ،غريها وأ التشريعية   ،توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابري الضرورية      
كما حتث اللجنة الدولة الطـرف      . الدفاع عن حقوق اإلنسان من االلتزام التام مببادئ باريس        

 والية جملس الدفاع عن حقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           كفالة أن تغطي  على  
  .الفّعلعمله على حنو  لضمان أدائه وعلى ختصيص املوارد الالزمة تغطية كاملةوالثقافية 

ويف . لجنة بقلق عميق إزاء ثقافة العنف واإلفالت من العقاب املتفشية يف الدولة الطـرف     وتشعر ال  - ٨
حيال التقارير اليت تفيد بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومن بينهم           تعرب اللجنة عن قلقها     هذا الصدد،   

والثقافية، يتعرضـون   على تأكيد حقوقهم االقتصادية واالجتماعية      احمللية  من يساعدون األفراد واجملتمعات     
. ميليشيات خاصة مكلفة من جهات فاعلة عامة وخاصة       كثرياً ما تقوم هبا      وعنف   ةهتديد ومضايق لعمليات  

كفـل سـالمة    ال ت السلطات الربازيلية   تشري إىل أن    كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير اليت          
 . األعمالتلكتكاب املدافعني عن حقوق اإلنسان ومقاضاة املسؤولني عن ار

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية ملكافحة ثقافة العنف واإلفالت             
من العقاب املتفشية يف الدولة الطرف ولكفالة محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان من أي عنف               

وتوصي . نشطتهم إجراءات تعسفية يتعرضون هلا بسبب أ    أي أو هتديدات أو انتقام أو ضغط أو      
 الـيت توفرهـا      يف جمال حقـوق اإلنـسان،      اللجنة الدولة الطرف بأن حتسن أنشطة التدريب      

 قيام هيئة مستقلة قادرة  الشرطة، وبأن تضمن  أفرادسيما   للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ال    
 إجراء حتقيقـات سـريعة ووافيـة يف مجيـع         على مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ب      

  .االنتهاكاتاملتصلة هبذه  ءاتدعااال

يكفـل  الدستور  أن  التقدم يف عملية اإلصالح الزراعي، بالرغم من        بطء  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء      - ٩
ـ            فضالً تقرير املصري، احلق يف   امللكية و يف  ق  احل شعوب  عن سن تشريع لتسهيل ترسيم حـدود أراضـي ال

مت اعتماده يف عـام     (ملتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      ، واعتماد الدولة الطرف إلعالن األمم ا      ةاألصلي
  ).١ من املادة ١الفقرة  (١٦٩وتصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) ٢٠٠٧
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ر اللجنة بالتوصية الواردة يف هذا الشأن يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقـة بـالتقرير األويل               ذكُّت
 على وجه السرعة عمليـة ترسـيم حـدود    نجزن ت وتوصي الدولة الطرف بأ  ،للدولة الطرف 

  . للدستور وللقوانني القائمة، وفقاًة وختصيص األراضي هلا األصليشعوبأراضي ال

ذلك من الزم   وما ي  ،يف األوضاع االقتصادية  التفاوتات  وما زال القلق يساور اللجنة حيال استمرار         - ١٠
ألفراد يف الدولة الطرف، رغم التدابري اإلجيابية اليت        وااحمللية  ظلم اجتماعي، وبني خمتلف املناطق واجملتمعات       

 ٢الفقرة  (اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد، مثل برنامج القضاء على اجلوع وزيادة احلد األدىن لألجور              
  ).٢من املادة 

ـ   توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحـد مـن               والظلـم   ةستمرالتفاوتـات امل
  .واألفراداحمللية تلف املناطق واجملتمعات االجتماعي بني خم  

العمر املتوقع للسكان السود والسكان متوسط زال هناك تباين كبري يف      نه ما أقلق  بوتالحظ اللجنة    - ١١
 ٧١,٦إىل  من القرن املاضي     تاينعأوائل التس  يف   سنة ٦٥,٦البيض رغم ارتفاع متوسط العمر املتوقع من        

بـني  ا تزال تشعر بالقلق إزاء االختالف الكبري يف مستويات الفقـر           اللجنة م كما أن   . ٢٠٠٤ يف عام    سنة
لفئات السكانية من السود والبيض، رغم أهنا تالحظ حتسن مؤشرات الفقر عامة يف الدولة الطرف بـني                 ا

  ).٢ من املادة ٢الفقرة  (٢٠٠٤ و٢٠٠١عامي 

العمر متوسط   التفاوت يف    توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة ملعاجلة         
 عن طريق التركيز بقدر أكرب ،لفئات السكانية من السود والبيضبني اومستويات الفقر املتوقع 

بيانـات  تقـدمي   وتطلب اللجنـة    . لفئة األوىل صاحل ا الصحة والقضاء على الفقر ل    برامج  على  
الدولـة الطـرف،    العمر املتوقع ومستويات الفقر يف      متوسط  ثة عن   حّدومعلومات إحصائية مُ  

  .ثنيةمصنفة حسب املنطقة والفئات اال

ـ وتفاوتالحظ اللجنة أن معدالت األمية ما زالت تشكل مشكلة يف الدولة الطرف وأن ال              - ١٢  يف  تات
كما تشعر اللجنة   . بيض والسكان السود  لة بني السكان ا   مستمرزالت   مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة ما    

 ٢الفقرة  (.يف مشال الدولة الطرفالواقعة أعلى بكثري يف املناطق الريفية ة هو األميبالقلق ألن متوسط معدل 
  ).٢من املادة 

، خاصة يف   األميةز اإلجراءات التصحيحية ملعاجلة مشكلة      يحتث اللجنة الدولة الطرف على تعز       
  .ني املنحدرين من أصل أفريقيربازيليأوساط الاملناطق الريفية ويف   

احلـصول علـى      ما زالوا يعانون من التمييز يف      ذوي اإلعاقة ق ألن األشخاص    تشعر اللجنة بالقل  و - ١٣
  يف القطاعني اخلاص والعام على حد سواءذوي اإلعاقةالوظائف لألشخاص من  العمل، رغم حتديد حصص     

  ).٢ من املادة ٢الفقرة (
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العقبات اليت  يل  ذل لت  فعاالً تنفيذاًتدابري  ما اعتمدته من    تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ         
  . سوق العمل الدخول إىلفيما خيص ذوو اإلعاقةيواجهها األشخاص   

زالت مستمرة، مبا فيها تصوير  تشعر اللجنة بالقلق ألن األدوار السلبية القائمة على نوع اجلنس ماو - ١٤
ألن ذلك جيعـل    ن املرأة يف األسرة واجملتمع، و     مالنمطية التقليدية   إضافة إىل املواقف     ،املرأة كسلعة جنسية  

بصفة عامة  املرأة  رغم متتع   ولى ذلك،   وعالوة ع . املرأة أكثر عرضة للعنف املرتيل وغريه من أشكال العنف        
يف متثيلها يف الوظائف اليت جيـري شـغلها باالنتخـاب و          فإن  مبستوى تعليمي أعلى مما يتمتع به الرجل،        

العمل أو / يتركز يف فئة الوظائف منخفضة األجر و      ، فعمل املرأة  قصاًانيزال  الوظائف اإلدارية والتنظيمية ال     
  ).٣املادة (بدوام جزئي، كما أهنا حتصل على متوسط أجر أقل وعلى قدر حمدود من احلماية االجتماعية 

مجيع اختاذ  حتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاهتا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وعلى             
ف النمطيـة   ملواق، للقضاء على ا   ثقيفلك عن طريق وسائل اإلعالم والت     التدابري الفعالة، مبا يف ذ    

 املساواة بني الرجل واملـرأة       حتقيق ضمانلالتقليدية بشأن مركز املرأة يف اجملالني العام واخلاص، و        
.  من العهـد ٣ واملادة ٢ من املادة    ٢عملياً يف شىت جماالت احلياة، على حنو ما تنّص عليه الفقرة            

بـشأن  ) ٢٠٠٥(١٦ الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم        هتمامصدد، توجه اللجنة ا   ويف هذا ال  
 وإىل ،ملساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         ا

  .بشأن احلق يف الضمان االجتماعي) ٢٠٠٧(١٩تعليقها العام رقم 

إنسانية ومهينة  لربازيليني الذين يعملون يف ظل ظروف ال   من ا  ةد الكبري اعدألوتالحظ اللجنة بقلق ا     - ١٥
من ظروف العمـل االسـتغاللية،       ذلك    وغري )سخرةال(عمل اجلربي   مشاهبة لظروف الرق أو يتعرضون لل     

 وتشعر اللجنة بالقلق ألن ظـاهرة       .خاصة يف جماالت إزالة الغابات وقطع األشجار وحصاد قصب السكر         
  ).٧املادة (سر منخفضة الدخل من األمتناسب الشباب  بشكل غري سالسخرة مت

  :ي يلا الدولة الطرف مب اللجنةتوصي  

  ؛يلالستغالأن تتخذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال العمل ا  )أ(    
النتهاكات املتعلقة مبمارسـات    لتصدي ل  ل كفل املالحقة القضائية الصارمة   أن ت   )ب(    
  ؛)السخرة(ربي العمل اجل، مثل  احملظورةالعمل  
تـصدي  لل معلومات عن اخلطوات املتخذة      القادمأن تقدم يف تقريرها الدوري        )ج(    
  .عن أثر هذه التدابري ويلالستغالظروف العمل ال  

فرص احلصول على العمل،    يتعلق ب  مارية في نصعدم املساواة الع  أوجه  وتالحظ اللجنة بقلق استمرار      - ١٦
عالوة على ذلك،   و.  أفريقي وأفراد الشعوب األصلية    أصلحدرين من   املنربازيليني  لاصفة خاصة    ب ساليت مت 

الدولة ا اختذته   اجلنس والعرق يف ظروف العمل، رغم م      نوع   التفاوت القائم على     إزاءتشعر اللجنة بالقلق    
متتـع   بيانات إحصائية عن مدى      عدم توفر أسف  بكما تالحظ اللجنة    . يف هذا اجملال  من مبادرات   الطرف  
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 ٢ مـن املـادة      ٢الفقرة  (على العمل   بإمكانية احلصول   عيش خارج مستوطنات    ت  يتالـة  لياألصشعوب  ال
  ).٧واملادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية الراميـة إىل مكافحـة              
مني التمييز يف جمال العمل وإىل تيسري تكافؤ فرص احلصول على العمل للمرأة ولألشخاص املنت             

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الـدوري  . يةموق و ةألقليات عرقية واثني  
عـيش  يت ت  ال ة األصلي شعوبل لل ـص العم فرة  ـإتاحدى إمكانية   ـ معلومات عن م   ادمـالق

  .خارج مستوطنات

عالوة علـى  و. لية زعماء النقابات العمالاغتياعمليات وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير املتعلقة ب       - ١٧
يتعرضون ألشكال أخرى من املضايقات، مبا كثرياً ما ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن زعماء النقابات العمالية 

 مـن   ١فيها التخويف واملقاضاة الكيدية، رغم اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني تنفيذ الفقرة              
النقابات  على احتادات    -   اليت طال انتظارها   -  ع القانوين  إضفاء الطاب   عملية  من العهد، مبا يف ذلك     ٨املادة  

 ).٨املادة (العمالية 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري مالئمة لكفالة محاية أعضاء وزعماء النقابات العمالية 
بإجراء حتقيق شامل يف التقارير اليت يدعى فيها ارتكاب  ومن مجيع أشكال املضايقات والتخويف

  .ل من أشكال العنفأي شك

ؤدي يف كثري   ي يةنقابات العمال الالنتساب إىل   كما يساور اللجنة قلق حيال التقارير اليت تفيد بأن ا          - ١٨
  ).٨املادة ( على القائمة السوداء النقاباتمن األحيان إىل وضع أمساء أعضاء وزعماء 

إىل ني  نتـسب ظفني امل  املو عدم تعرض تضمن  كي  توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة        
ـ على أن مي  رهتم  قدولتكفل   لوضع أمسائهم على القائمة السوداء       يةمالعنقابات   حبريـة   واارس

  . من العهد٨حقوقهم مبوجب املادة 

نسبة السكان املستبعدين من أي شكل من أشـكال الـضمان           ارتفاع  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء      - ١٩
وبشكل خاص، تشعر اللجنـة   . ملني يف االقتصاد غري الرمسي    االجتماعي، وخباصة العدد الكبري للسكان العا     

 ألن اسـتحقاقات الـضمان االجتمـاعي و       احلصول على أي من   غالبية عمال املنازل    نه ال حيق ل   بالقلق أل 
 ليست  يف نظام الضمان االجتماعي   دفع االشتراكات    املالية املقدمة لألشخاص غري القادرين على        اإلعانات

 ، على سبيل املثال   ،برنامج االستحقاق املستمر  االستفـادة من   ة أن   ـ تالحظ اللجن  يف هذا الصدد،  . كافية
 ).٩املادة ( يف املائة من احلد األدىن لألجور ٢٥لألشخاص الذين يقل دخلهم عن  تاح إالّتال 

  :لي ياتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  

 احملرومني اقتـصادياً  جتماعي للسكان   الضمان ا الأن تعزز تدابريها لتوفري غطاء        )أ(    
  ؛يف النظامدفع االشتراكات  لألشخاص غري القادرين على وأن جتعله متاحاً  
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 لتمكينهم  ،ع العاملني يف االقتصاد غري الرمسي     اوضأأن تكثف جهودها لتسوية       )ب(    
ـ    اليت   األساسية، و  من االستفادة من جمموعة تدابري الرعاية االجتماعية         شمل دفـع   ميكـن أن ت
  .احلصول على الرعاية الصحيةسبل إتاحة مومة وألمسنني واستحقاق لعاشات تقاعدية م  

يف احلد من ، (Bolsa Familia)وتشعر اللجنة بالقلق ألنه رغم املسامهة الكبرية لربنامج منحة األسرة  - ٢٠
 ).٩املادة (الفقر، فإنه خيضع لبعض القيود 

  :يمبا يل الدولة الطرف ةقو بتوصي اللجنة  

ـ             )أ(     شمل أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتوسيع نطاق برنامج منحة األسرة لي
  ؛هذه اإلعانة من األسر اليت ال حتصل على  كبرياًعدداً  
 لضمان تكافؤ   ، آليات االستهداف  مراجعة الربنامج عن طريق     كفاءةأن حتسن     )ب(    
  ؛وصول إىل الربنامج، يف ال، وخباصة األسر من السكان األصلينيفرص األسر األشد فقراً  
من التمتع حقني  يف إطار الربنامج، بغية متكني املستنة اإلجياراعإأن تزيد من قيمة   )ج(    
  ؛سكنحبقوقهم األساسية يف الغذاء وامل  
سـيما    من الدخل، ال   حد أدىن  لضمان   للجميع ة متاح عانةأن تنظر يف جعل اإل      )د(    
  ؛تهميشالحرمان وتعرضاً لللألشخاص واألسر األكثر   
ثقافية على  الجتماعية و القتصادية وا القوق ا احلعلى  الربنامج  اشتمال  أن تضمن     )ه(    
حنو يتمشى مع بيان اللجنة املتعلق بالفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   
  ).E/C. 12/2001/10( ٢٠٠١مايو / أيار٤ الذي اعتمدته اللجنة يف ،والثقافية  

 ).١٠ من املادة ١الفقرة (قلق تفشي العنف املرتيل ضد النساء يف الدولة الطرف بللجنة وتالحظ ا - ٢١

يترتب  ما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد النساء و  
  :بسبل منهاعليه من آثار وذلك   

  ؛ فعاالًذاًإنفاذ التشريعات القائمة فيما خيص العنف املرتيل إنفا  )أ(    
  ؛العنف املرتيلبشأن تعزيز محالت توعية اجلمهور   )ب(    
تعزيز الدعم لضحايا العنف املرتيل بغية كفالة حصوهلم على خدمات مالئمة للتعايف              )ج(    
  .واملشورة وغريها من أشكال إعادة التأهيل  

سـيما    ال ،نفن له من ع   ما يتعرضو ولألطفال  اإليذاء اجلنسي   ظاهرة  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع       - ٢٢
ذه الظاهرة أو ملساعدة األطفال ضحايا اإليذاء للتصدي هلتخذة امل تدابريالإزاء عدم توفر معلومات عن   والفتيات،  

  ).١٠ من املادة ٣ و١الفقرتان (
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ل، وخباصة اطفألتدابري ملكافحة اإليذاء اجلنسي لما اعتمدته من توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ 
 عن محالت اإلعالم املوجهـة إىل       طرق من بينها الرصد واإلبالغ واملقاضاة فضالً      وذلك ب  الفتيات،

كما توصي اللجنة بالتحقيق حسب األصول يف حاالت إيـذاء          . األطفالواحمللية  اآلباء واجملتمعات   
وإمهال األطفال يف إطار حتقيقات وإجراءات قضائية تراعي مشاعر الطفل بغية كفالة محاية أفـضل               

وتوصي اللجنة باختـاذ تـدابري      . ضحايا من األطفال، وبشكل خاص محاية حقهم يف اخلصوصية        لل
من أجل حتقيق التعايف البدين والنفـسي       ولتقدمي خدمات الدعم لألطفال يف اإلجراءات القانونية،        

  .عنفالنسي أو اجليذاء  غري ذلك من أشكال اإلوإعادة اإلدماج االجتماعي لضحايا االغتصاب أو

عمل األطفال يف الدولة الطرف، رغم التدابري املتخذة واخنفاض         ظاهرة  عر اللجنة بالقلق إزاء انتشار      وتش - ٢٣
  ).١٠ من املادة ٣الفقرة ( سنوات ٩ إىل ٥الفئة العمرية من يف عدد حاالت عمل األطفال 

  :لي ياتوصي اللجنة الدولة الطرف مب  

  أن تكثف جهودها ملكافحة عمل األطفال؛  )أ(    
  ؛فعالة فيما خيص عمل األطفالالقضائية الالحقة املأن تضمن   )ب(    
  أن تتخذ التدابري الالزمة إلعادة تأهيل ضحايا عمل األطفال؛  )ج(    
 معلومات عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة مشكلة       القادمأن تقدم يف تقريرها الدوري        )د(    
  .عمل األطفال وعن أثر هذه التدابري  

لظاهرة أطفال الـشوارع،  للتصدي ود اليت تبذهلا الدولة الطرف  ـنه رغم اجله  ة قلق أل  ـويساور اللجن  - ٢٤
ن لإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنـسي، وغـري   وعرضيت حيث   ،زال العديد من األطفال يعيشون يف الشوارع       ما

 ).١٠ من املادة ٣الفقرة  (ذلك من أشكال االستغالل

  :يمبا يلتوصي اللجنة الدولة الطرف   

  ن تتخذ تدابري فعالة ملعاجلة األسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع؛أ  )أ(    
ذ تدابري فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الـشوارع علـى التعلـيم      ـأن تتخ   )ب(    
  واملأوى والرعاية الصحية؛  
أن تعاجل مسالة اإليذاء اجلنسي وغري ذلك من أشكال استغالل أطفال الـشوارع،               )ج(    
   وإعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع؛هذه االنتهاكاتاة مرتكيب عن طريق مقاض  
 معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلـة حالـة         القادمأن تدرج يف تقريرها الدوري        )د(    
  .أطفال الشوارع وعن أي تقدم حمرز يف هذا الصدد  

مـستوطنات  ني شخص يف الدولة الطـرف يعيـشون يف          الي م ٦قلق أن ما يزيد عن      باللجنة   وتالحظ - ٢٥
 وأن تدفقات كبرية من اهلجرة إىل املناطق احلضرية قد          ، من املشردين   كبرياً  وأن هناك عدداً   ،ةغري مستقر حضرية  
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 تدابري مالئمة لتوفري املساكن االجتماعية      اختاذ تشعر اللجنة بالقلق حيال عدم       ماك. فاقم أزمة السكن  أّدت إىل ت  
ها باجلهود اليت تبذهلا    ترافعاماعات، وذلك رغم    اجلفراد و األ من   حرومني واملهمشني للملألسر منخفضة الدخل و   

  ).١١ من املادة ١الفقرة (الدولة الطرف يف هذا الصدد 

شرد ولضمان توفري مـا     تتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابري إضافية للتعامل مع مشكلة ال          
ـ           ماعـات  اجلفـراد و  األن  يكفي من املساكن لألسر منخفضة الدخل وللمحرومني واملهمـشني م

  .ولتحسني مرافق املياه واملرافق الصحية للوحدات السكنية املوجودة

 الدولـة   ، وإن يكن بوترية أبطـأ، يف       بشكل مستمر  اتـة بقلق عميق ألن إزالة الغاب     ـوتشعر اللجن  - ٢٦
) أ(٢الفقرة   (لعهد يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف ا          اًـالطرف تؤثر سلب  

  .)١١من املادة 

غابات لكفالة  اإلزالة املستمرة لل  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية ملكافحة            
ـ   سيما   التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال         سكان األصـليني   فيما خيص ال
  .والفئات الضعيفة  

اإليدز املسجلة  /العدد املتزايد من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        ويساور اللجنة قلق ألن      - ٢٧
العالج بالعقاقري املضادة   كون  قلق أنه رغم    بوتالحظ اللجنة   .  يشكل مشكلة صحية خطرية    ،خالل العقد األخري  

 املناعـة    يف الدولة الطرف، فإن معدل انتـشار اإلصـابة بفـريوس نقـص             جماناًمتاحاً   قهقريةللفريوسات ال 
يف هذا الصدد، تالحظ اللجنة زيادة انتشار اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة              و. اإليدز ما زال مرتفعاً   /البشرية
  ).١٢من املادة ) ج(٢ و١الفقرتان  (اإليدز بني اجملتمعات احملرومة اقتصادياً/البشرية

 بفـريوس نقـص     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للسيطرة على انتشار اإلصابة          
كما توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل معاجلة           . اإليدز/املناعة البشرية 

  .اإليدز/زيادة قابلية القطاعات املهمشة من اجملتمع لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

األمهات غاية وألن خطر تعرض     زالت مرتفعة لل    ما لنفاسيةفيات ا الوتشعر اللجنة بالقلق ألن معدالت      و - ٢٨
املنحدرين من أصـل أفريقـي   ربازيليني جمتمعات السيما   بشكل غري متناسب اجملتمعات املهمشة، ال   سللوفاة مي 
عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن أوجه التبـاين هـذه           و. سكان األصليني والنساء يف املناطق الريفية     الونساء  

دل خلدمات الرعاية يف حاالت الوالدة الطارئة وإىل عدم توجيه االهتمام الكايف           إىل عدم التوزيع العا    ترجع جزئياً 
وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق ألنه من املمكن جتنب         . إىل السكان احملرومني يف جمال متويل الرعاية الصحية       

  ).١٢دة من املا) د(٢ و١الفقرتان ( إذا توفرت رعاية طبية مالئمة النفاسيةأغلب حاالت الوفيات 

) ٢٠٠٠(١٤تعليق اللجنة العام رقم      مبا يلي، على أن تراعي يف ذلك         توصي اللجنة الدولة الطرف     
  : ميكن بلوغهالرعاية الصحيةمن  ىاملتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستو  

  ؛النفاسيةأن تعزز التدابري الرامية إىل احلد من معدالت الوفيات   )أ(    



E/C.12/BRA/CO/2 
Page 10 

 

  ويل الرعاية الصحية للسكان احملرومني؛أن تعمل على زيادة مت  )ب(    
فقر على الرعايـة الـصحية      حالة  أن تضمن حصول األشخاص الذين يعيشون يف          )ج(    
  ؛أولية جماناً  
 ونظم إحالـة    ،على املشاركة اجملتمعية  ، تقوم   أن تنشئ نظم رعاية صحية لألمهات       )د(    
  ميا يتعلق حباالت الطوارئ املتصلة بالوالدة؛  
ا خدمات الرعاية يف حاالت      سيم  مرافق الرعاية الصحية، ال    أن تتاح ن  أن تضم   )ه(    
  ؛لسكان احملرومني اقتصادياًلالوالدة الطارئة، على حنو منصف،   
بـشكل منـصف،    على الرعاية    أن تكفل حصول السكان احملرومني اقتصادياً       )و(    
الـضرورية لتـوفري    رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، على أن تتخذ التـدابري          خدمات  خاصة    
  ة؛دعالية النوعية يف حاالت الوالدمات   
بيانات مبا يف ذلك  ،ثة معلومات مفصلة وحمدَّالقادمأن تقدم يف تقريرها الدوري     )ز(    
  . ومؤشرات، بغية تقييم مستوى التقدم احملرز يف هذا اجملالمصنفة حصائية   

 ١الفقرتان  ( النساء   ة لوفا  رئيسياً  سبباً قلق أن اإلجهاض السري ما زال يشكل      بة  ـوتالحظ اللجن   - ٢٩
  ).١٢من املادة ) د(٢و

 يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقرير الدولـة الطـرف األويل،         اليت وردت تكرر اللجنة توصيتها    
 منها  ، الدولة الطرف أن تتخذ تدابري تشريعية وتدابري أخرى        مناليت تطلب فيها    هي التوصية   و

لتحمي النساء من آثار اإلجهاض السري وغري املأمون ولتكفل عدم          ،  ةا احلالي اهت تشريع مراجعة
 يف  رجوتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـد         . جلوء النساء إىل هذه اإلجراءات الضارة     

ت األمهـات    بشأن وفيا  ، إىل بيانات مقارنة   تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، استناداً     
  .واإلجهاض يف الربازيل

 وأنه  ،غ عن طريق اإلعالنات يف الدولة الطرف      للتبج  روي الت  زال جائزاً  ماقلق أنه   بللجنة  وتالحظ ا   - ٣٠
رغم حظر استخدام املنتجات املشتقة من التبغ يف األماكن العامة، فإنه مسموح بالتـدخني يف األمـاكن                 

ة للحد من   بيد أن اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف قد اختذت خطوات مهم          .  هلذا الغرض  املصممة خصيصاً 
 ملنظمة التصديق على االتفاقية اإلطاريةوذلك ب ،خماطر التبغ على احلياة والصحة والبيئة والسكان بشكل عام

 مـن  ١الفقرة (ة التبغ وعن طريق وضع سياسات عامة للحد من استخدام التبغ        ـ ملكافح ة العاملية ـالصح
  ).١٢املادة 

نتجات التبغ وسن تشريع يكفل أن      ملترويج  ال توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري حلظر      
  . من التبغة املغلقة خالية متاماًمجيع األماكن العامتكون 

  عاماً ١٤وأعوام   ٧ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني          ٤٣تشعر اللجنة بالقلق ألن     و  - ٣١
الدولـة  اليت تبـذهلا    هود  اجل، رغم   ةالتعليم االبتدائي يف السن املناسب    مرحلة  ال يكملون الصف الثامن من      
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مج لتشجع اآلباء ومقـدمي      تنفذه من برا   اغم م  ور تكفل توفري التعليم االبتدائي اإللزامي جماناً     كي  الطرف  
  ).١٣من املادة ) أ(٢ و١الفقرتان (دارس االبتدائية الرعاية على تسجيل األطفال الصغار يف امل

  :ي يلاوصي اللجنة الدولة الطرف مبت  

أن جتري دراسة لتحديد مجيع العوامل اليت تساهم يف ختلـف األطفـال عـن                 )أ(    
  ؛ةستكمال تعليمهم االبتدائي يف سن مناسبا  
  ؛ سياسات وتنفذ استراتيجيات ملعاجلة العوامل احملددةضعأن ت  )ب(    
أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابري املتخذة مبوجب الفقرتني              )ج(    
  .أعاله وعن أي تقدم حمرز) ب(و) أ(فرعيتني لا  

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه ال تزال هناك أوجه تفاوت كبرية يف جمال احلصول على التعليم العـايل،                   - ٣٢
اللجنة باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطـرف       عترف  وت. اجلنسنوع   و ثين املنطقة واألصل اال   سبحبوذلك  
 املهين يف التعليم الثـانوي يف       دريبايل، ومنها برنامج إدماج الت    ـعليم الع ول على الت  ـفرص احلص لزيادة  

) ج(٢ والفقـرة  ٢ من املادة ٢الفقرة ( وبرنامج اجلامعة للجميع   )Proeja( ورة تعليم للشباب والكبار   ـص
  ).١٣من املادة 

 وتنفذ استراتيجيات لتحسني فرص حـصول الفئـات         ضعتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت       
حملرومة على التعليم العايل وبأن تقدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثـر التـدابري                ا  
  .املتخذة يف هذا الصدد  

 من العهد منحصر بـشكل      ١٥قلق أن التمتع باحلق يف حياة ثقافية مبوجب املادة          بتالحظ اللجنة   و  - ٣٣
يف الدولة الطرف وأن املوارد واألصول الثقافية       أو امليسورة احلال من اجملتمع      /كبري يف القطاعات املتعلمة و    
من ) أ(١الفقرة ( يف املناطق واملدن األصغر     ا نسبياً ـا جيري توفري القليل منه    ـتتركز يف املدن الكربى، بينم    

  ).١٥املادة 

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري للتشجيع على توسيع نطاق مـشاركة مواطنيهـا يف            
  :بسبل منهاوذلك ، حلياة الثقافية  

سيما يف املـدن     ، ال  على نطاق أوسع    املوارد واألصول الثقافية   إتاحةأن تكفل     )أ(    
 وغريها  أوجه الدعم  عن طريق    توفري إعانات خاصة  املناطق األصغر، وأن تضمن يف هذا الصدد          
  ؛ خيتاروهنانقصهم الوسائل الالزمة للمشاركة يف األنشطة الثقافية اليتتن أشكال املساعدة ملن   
  . من العهد١٥أن تدرج يف املناهج املدرسية التثقيف باحلقوق اليت تكفلها املادة   )ب(    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة خبـصوص               و  - ٣٤
، ومـا  م الدولة الطرفاحلقوق املكرسة يف العهد يف حماكاالحتجاج مباشرة بمن املمكن  كان  مسألة ما إذا    

  .إذا كان قد مت االحتجاج هبا فعالً



E/C.12/BRA/CO/2 
Page 12 

 

عـن  حمدَّثـة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية             و  - ٣٥
 يةالريفضرية أو احلاملناطق  وثيناجلنس واألصل االنوع التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة حسب السن و  

  .ل السنوات اخلمس املاضيةتشمة، على أساس مقارنة سنوية وأي وضع آخر ذي صل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل               و  - ٣٦
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال               

  .هماملهاجرين وأفراد أسر

يف صـفوف   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع                - ٣٧
مجيع شرائح اجملتمع، وخباصة يف صفوف مسؤويل الدولة، والقضاء ومنظمات اجملتمع املدين، وأن تترمجها إىل 

كمـا تـشجع   . ريرها الدوري القادممجيع اللغات احمللية وأن تبلغ اللجنة باخلطوات املتخذة لتنفيذها يف تق     
اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك املنظمات غري احلكومية وأعضاء اجملتمع املدين اآلخـرين يف        

  .عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

قاً للمبادئ التوجيهية املنـسقة     ة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مشتركة وف        ـوتدعو اللجن   - ٣٨
، HRI/GEN/2/Rev.4(مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان   املتعلقـة بتقدمي التقارير     ٢٠٠٦لعام  

  .)الفصل األول

 / حزيـران  ٣٠ا الدوري الثالث حبلول     ـدم تقريره ـرف أن تق  ـة إىل الدولة الط   ـوتطلب اللجن   - ٣٩
  .٢٠١٤يونيه 

 -  -  -  -  -  

  


