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شاركت دولة الربازيل يف الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل بطريقة شفافة             -١
وترى الربازيل أنّ فعالية . نسانوبناءة وشاملة، مؤكدة دعمها الثابت للنظام الدويل حلقوق اإل        

االستعراض الدوري الشامل ومصداقيته تتوقفان، من جهة، على قدرة الدول علـى تقـدمي              
توصيات بناءة تتالءم وواقع البلد موضوع االستعراض، ومن جهة أخرى، على التزام الدول             

ضاء، علـى   موضوع االستعراض بالتقييم النقدي، وقبول االقتراحات وتنفيذها حسب االقت        
  .أساس االعتراف بأن البلدان كافة، دون استثناء، تواجه حتديات ال بد من التغلب عليها

وانطالقاً من هذا املوقف، اطّلعت الربازيل على مجيع التعليقات والتوصيات املائـة              -٢
ويف غـضون الـشهور     . مايو/ أيار ٢٥والسبعني املقدمة خالل استعراضها الذي أُجري يف        

وألن الربازيل تنظر بتقدير إىل حتسن حالـة        . ضعت هذه التوصيات لدراسة متمعنة    التالية، خ 
حقوق اإلنسان على صعيدها الداخلي وتويل التعاون مع االستعراض الدوري الشامل أمهيـة             
بالغة، فقد بذلت جهوداً كبرية يف حتليل مجيع التوصيات املشار إليها أعاله، مـن الناحيـة                

 مـشاركة   )١( وزارة ١٥واستدعت هذه املهمة مـشاركة      . ملؤسساتيةالقانونية والسياسية وا  
وكان هذا النقاش الواسع ضرورياً إلرساء األسس الالزمة لتنفيذ التوصيات املقبولة           . مباشرة

 .مبزيد من الفعالية، يف شراكة مع السلطتني التشريعية والقضائية، واجملتمع املدين

 عن قبول جل التوصيات بالـصيغة الـيت         وتعرب الربازيل من خالل هذه اإلضافة       -٣
بقدر موافقتها على املثل العليا الـواردة يف هـذه          ) ١٧٠ توصية من أصل     ١٥٩(وردت هبا   

 ١٠وحظي عدد صغري من التوصيات بتأييد جزئـي، وهـي           . التوصيات والتزامها بتنفيذها  
الـواردة يف   توصيات خيضع مضموهنا لقيود مؤسساتية؛ وُيوضَّح هذا املوقف يف التعليقـات            

ومثة توصية واحدة فقط مل حتظ بتأييد دولة الربازيل ألهنا تتعارض مع املبـادئ              . البنود أدناه 
 ُتدَرج يف هذه اإلضـافة  اً،ويف هذه احلالة أيض. الدستورية والقانونية للنظام القانوين الربازيلي   

 .ر املوقف املعتمداألسباب الكامنة وراء عدم تأييد هذه التوصية، وتبني العناصر اليت ترب

 جتدر اإلشارة إىل أن دولة الربازيل تلقت بارتياح عظيم االعتراف الـدويل             اً،وأخري  -٤
بالنتائج اإلجيابية اليت حققتها السياسات العامة اليت انتهجت مؤخراً من أجل إعمال حقـوق              

واصـلة  م"ووردت يف ما يناهز ثلث التوصيات املقدمة للربازيـل عبـارة            . اإلنسان يف البلد  
تقاسم املمارسات اجليدة والتقدم احملـرز مـع البلـدان          "، وأُشري يف توصيتني إىل      "جهودها
  . يتعلق بتدابري احلد من الفقر واإلدماج االجتماعي، خاصة فيما"األخرى

  
__________ 

أمانة حقوق اإلنسان التابعة لرئاسة اجلمهورية، ووزارة العالقات اخلارجية، وأمانة سياسات املرأة التابعـة               )١(
ساواة العرقية، واألمانـة العامـة التابعـة لرئاسـة          لرئاسة اجلمهورية، وأمانة السياسات املتعلقة بتعزيز امل      

اجلمهورية، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة التنمية الزراعية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، والنائـب             
العام لالحتاد، ووزارة التعليم، ووزارة املناجم والطاقة، ووزارة البيئـة، ووزارة الرياضـة، ووزارة التنميـة              

 .احلضرية
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  التوصيات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان    

، ٢٦-١١٩،  ٢٥-١١٩،  ٦-١١٩: حتظى التوصيات التالية بتأييـد الربازيـل        -٥
١٣٠-١١٩، ١٠٣-١١٩، ٤٢-١١٩، ٤١-١١٩، ٣١-١١٩، ٢٨-١١٩ ،٢٧-١١٩.  

، إذ ينص الدسـتور     ١٢٧-١١٩للتوصية رقم   وتعرب الربازيل عن تأييد جزئي        -٦
وتنتهج الربازيل سياسات عامـة     . االحتادي على محاية الدولة لألسرة باعتبارها أساس اجملتمع       

بيد أن املؤسسات الربازيليـة     . ئمة لتربية األطفال  ترمي إىل محاية األسرة وتوفري الظروف املال      
للنساء  ، كما هو احلال بالنسبة    ألسرة تعتربها جديرة باحلماية أيضاً    لتعترف بترتيبات أخرى    

 . اللوايت يربني أطفاهلن مبفردهن

  التنمية واإلدماج االجتماعي    
       ، ٢٩-١١٩ :حتظى مجيع التوصيات املتعلقـة هبـذا املوضـوع بتأييـد الربازيـل              -٧

١٣١-١١٩ ،١١٩-١١٩،  ١٠٧-١١٩،  ١٠٦-١١٩،  ٤٩-١١٩،  ٣٢-١١٩،  ٣٠-١١٩ ،
١٣٩-١١٩،  ١٣٧-١١٩،  ١٣٦-١١٩،  ١٣٥-١١٩،  ١٣٤-١١٩،  ١٣٣-١١٩،  ١٣٢-١١٩، 
١٥٤-١١٩ ،١٥٠-١١٩، ١٤٥-١١٩، ١٤٤-١١٩، ١٤٣-١١٩، ١٤٢-١١٩، ١٤١-١١٩.  

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
، ١٧-١١٩،  ١٦-١١٩: تعلقة هبذا املوضوع بتأييد الربازيل    حتظى مجيع التوصيات امل     -٨

٢٣-١١٩، ٢٢-١١٩، ٢١-١١٩، ٢٠-١١٩، ١٩-١١٩، ١٨-١١٩.  

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
، ٥-١١٩ ،٤-١١٩،  ٢-١١٩،  ١-١١٩: حتظى التوصيات التالية بتأييد الربازيل      -٩

٨-١١٩، ٧-١١٩.  
فقـد صـدقت دولـة      . من الربازيل  بتأييد جزئي    ٣-١١٩التوصية رقم   وحتظى    -١٠

وفيما يتعلق بالربوتوكول االختيـاري     . الربازيل على جل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      
الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي وقعت عليه الربازيل، كان  

 لتوافق  من الربوتوكول أساسياً  ) ١(٢التحفظ املشار إليه يف التوصية واملنصوص عليه يف املادة          
 . اآلراء الالزم لالنضمام إىل هذا الصك

 فدولة الربازيـل تـويل      .اً جزئي ٩-١١٩التوصية رقم   وتعرب الربازيل عن تأييد       -١١
 من التأكيد الـشديد     نيبالغة لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما يتبَّ        أمهية

 ،على أنه يـتعني . جية من أجل تعزيز هذه احلقوق وربطها بالتنمية     على أعمال السياسة اخلار   
 إجراء نقاشات شاملة بني خمتلف اهليئات واجملالس الوطنيـة          ،قبل التصديق على الربوتوكول   

املسؤولة عن مناقشة صياغة ورصد السياسات العامة اليت تؤثر علـى احلقـوق االقتـصادية     
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على الربوتوكول سينشئ التزامات تترتب عنـها آثـار         واالجتماعية والثقافية، ألنّ التصديق     
 . التابعة للدولة أو غري التابعة للدولة اجلهات الفاعلة الرئيسية  مجيعجيب أن تدركها

 ففيما يتعلق باتفاقيـة   . بتأييد جزئي من الربازيل    ١٠-١١٩التوصية رقم   وحتظى    -١٢
 جلنة ثالثيـة معنيـة      ٢٠١٢ ، أنشأت وزارة العمل يف عام     ١٨٩منظمة العمل الدولية رقم     

 آراء استشارية عن مضموهنا     تقدميدراسة االتفاقية و  ومسؤولة عن    )٢(بالعمل يف اخلدمة املرتلية   
وبشأن املوضوع ذاته، ينبغي إبراز أن الكونغرس يعكف على النظر          . وإحالتها إىل الكونغرس  

حقوق العاملني يف   ، الذي يوسع نطاق     ٢٠١٠ لعام   ٤٧٨يف التعديل الدستوري املقترح رقم      
، تعترف الربازيل باحلق يف احلرية يف تكـوين         ٨٧وفيما يتعلق باالتفاقية رقم     . اخلدمة املرتلية 

 من الدستور االحتادي ومراعاة ملبـدأ وحـدة         ٨للمادة  اً  اجلمعيات املهنية أو النقابات، وفق    
 .٨النقابات املنصوص عليه يف البند الثاين من املادة 

  قوق اإلنساناملدافعون عن ح    
            ،٨١-١١٩،  ٨٠-١١٩: حتظى التوصـيات التاليـة بتأييـد مـن الربازيـل            -١٣

٨٧-١١٩،  ٨٦-١١٩،  ٨٥-١١٩،  ٨٤-١١٩،  ٨٣-١١٩،  ٨٢-١١٩ ،
٨٩-١١٩، ٨٨-١١٩.  
ُعدِّل الدسـتور  ، ٢٠٠٤ففي عام .  جزئيا٧٩ً-١١٩التوصية رقم   وتؤيد الربازيل     -١٤

للجمهورية أن يطلب إىل احملكمة االحتادية العليـا إحالـة          االحتادي حىت يتسىن للنائب العام      
، القـضاء االحتـادي   إىل اختصاص    القضايا املنطوية على انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان      

 مـن  ٥، الفقرة ١٠٩املادة (أو اإلجراءات القضائية وذلك يف أية مرحلة من مراحل التحقيق    
 ).الدستور االحتادي

  نظام األمن العام والعدالة والسجون    
، ١٤-١١٩، ١٣-١١٩، ١١-١١٩: حتظى التوصيات التاليـة بتأييـد الربازيـل         -١٥

٦٦-١١٩،  ٦٥-١١٩،  ٦٤-١١٩،  ٦٣-١١٩،  ٦١-١١٩،  ٥٩-١١٩،  ١٥-١١٩ ،
٧٣-١١٩،  ٧٢-١١٩،  ٧١-١١٩،  ٧٠-١١٩،  ٦٩-١١٩،  ٦٨-١١٩،  ٦٧-١١٩ ،
١١١-١١٩، ١١٠-١١٩، ٧٨-١١٩، ٧٧-١١٩، ٧٦-١١٩، ٧٥-١١٩، ٧٤-١١٩ ،
١١٧-١١٩،  ١١٦-١١٩،  ١١٥-١١٩،  ١١٤-١١٩،  ١١٣-١١٩،  ١١٢-١١٩ ،
١٢٣-١١٩، ١٢٢-١١٩، ١٢١-١١٩، ١٢٠-١١٩، ١١٨-١١٩.  

__________ 

جلمهوريـة، وأمانـة   تتألف اللجنة الثالثية املعنية بالعمل يف اخلدمة املرتلية من ممثلي األمانة العامة لرئاسـة ا    )٢(
 وأمانة السياسات املتعلقة بتعزيز املساواة العرقية، ووزارة العمل والتوظيف، ووزارة الرفـاه             سياسات املرأة، 

 .احتادات أرباب العمل ونقابات العمالممثلي  االجتماعي، ووزارة العالقات اخلارجية، وكذلك
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 جزئياً، إذ صاغ اجلهاز التنفيذي مـشروع        ١٢-١١٩وتؤيد الربازيل التوصية رقم       -١٦
 الوطنية املعنية مبنع    قانون يناقش حالياً يف الكونغرس، من شأنه ضمان استقاللية أعضاء اآللية          

ومكافحة التعذيب، وفقاً للربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي أُدرج           
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٩ يف ٦٠٨٥/٠٧ضمن القانون الربازيلي مبقتضى املرسوم رقم 

وبناء على احلكم الدستوري املتعلق بوجود قوات الـشرطة املدنيـة والعـسكرية،               -١٧
فقوات الشرطة املدنية تتوىل مهام الشرطة      .  الربازيل د بتأيي ٦٠ميكن أن حتظى التوصية رقم       ال

أّما قوات الشرطة العسكرية،    . القضائية وحتقق يف اجلرائم اجلنائية، باستثناء اجلرائم العسكرية       
، ١٤٤املـادة   (فتضطلع حبفظ األمن من خالل وجودها الظاهر وباحلفاظ على النظام العام            

وجتدر اإلشارة إىل أن الربازيل قد اعتمدت تدابري من     ).  من الدستور االحتادي   ٦ و ٥فقرتان  ال
أجل مراقبة أعمال املسؤولني عن السالمة العامة، ال سيما من خالل مكتب أمـني املظـامل                
ومكتب الشؤون الداخلية، وكذلك من خالل إتاحة تدريب دائم للموظفني يف جمال حقوق             

 . على اتباع أساليب أخرى يف استخدام القوةاإلنسان والتشجيع

فاحلكومـة تنتـهج    . ٦٢-١١٩وتعرب الربازيل عن تأييد جزئي للتوصية رقـم           -١٨
من أجـل   "للحد من العنف ترمي إىل استتباب األمن بني السكان، ومنها سياسة             سياسات

"  الكـراك من املمكن القضاء علـى خمـدر  "، و)"Brasil Mais Seguro"("الربازيل أكثر أمناً
")Crack, é possivel vencer(" .    ويتوقف توسيع نطاق أّي إجراء ُيتَّخـذ، مثـل إجـراءات

، ليشمل الواليات االحتادية األخرى على اخلصائص احملددة لكل         إحالل األمن وحدات شرطة   
موقع ومدى قبول كل كيان احتادي هلذا اإلجراء، مبقتضى امليثـاق االحتـادي املكـرس يف                

 اإلشارة إىل أن احلكومة الربازيلية تشجع الواليات األخرى         وينبغي أيضاً . حتاديالدستور اال 
إحالل  املدمج يف برنامج وحدات شرطة       ،االقتداء بنموذج الشرطة عن قرب    على  يف االحتاد   

 . يف والية ريو دي جانريو وتنفيذه يف إطار السياسية الوطنية للسالمة العامةاألمن

  تعزيز املساواة    
، ٣٦-١١٩، ٣٥-١١٩، ٣٤-١١٩: ظى التوصيات التاليـة بتأييـد الربازيـل       حت  -١٩

٤٥-١١٩،  ٤٤-١١٩،  ٤٣-١١٩،  ٤٠-١١٩،  ٣٩-١١٩،  ٣٨-١١٩،  ٣٧-١١٩ ،
٥٣-١١٩،  ٥٢-١١٩،  ٥١-١١٩،  ٥٠-١١٩،  ٤٨-١١٩،  ٤٧-١١٩،  ٤٦-١١٩ ،
٩٤-١١٩،  ٩٣-١١٩،  ٩٢-١١٩،  ٩١-١١٩،  ٩٠-١١٩،  ٥٥-١١٩،  ٥٤-١١٩ ،
١٦٢-١١٩، ١٤٠-١١٩، ١٣٨-١١٩، ٩٧-١١٩، ٩٦-١١٩، ٩٥-١١٩.  
ـ    جزئيـاً  ٢٤-١١٩التوصية رقم   وتؤيد الربازيل     -٢٠ اً ، إذ تعتـرف الربازيـل قانوني

  .املدين بني شخصني من نفس اجلنس، نتيجة لقرار صادر عن احملكمة االحتادية العليا بالقران
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  حقوق الشعوب األصلية    
ـ           -٢١            ،١٦٣-١١٩: د الربازيـل حتظى مجيع التوصـيات املتعلقـة هبـذا املوضـوع بتأيي

١٦٩-١١٩ ،١٦٨-١١٩، ١٦٧-١١٩، ١٦٦-١١٩، ١٦٥-١١٩، ١٦٤-١١٩.  
ينص الدستور االحتادي على ضـرورة       ،١٦٧-١١٩بالتوصية رقم    وفيما يتعلق   -٢٢

باستغالل املـوارد املائيـة     وعلى أن يصدر ترخيصاً     اإلصغاء إىل جمتمعات الشعوب األصلية      
وعالوة علـى   . عدنية املوجودة يف أراضي هذه الشعوب واستخراجها      والبحث عن املوارد امل   

الربازيـل يف   يف تشريعات   دخلت  أ اليت ،١٦٩ منظمة العمل الدولية رقم      ذلك، تنص اتفاقية  
وبالتايل فإن دولة الربازيل تتـصرف  .  على التشاور املسبق مع الشعوب األصلية  ،٢٠٠٤عام  

 . هلذه التوصيةبالفعل وفقاً

  التماس اللجوء واالجتار بالبشراهلجرة و    
، ٩٩-١١٩،  ٩٨-١١٩: تؤيد الربازيل مجيع التوصيات املتعلقة هبـذا املـسألة          -٢٣

١٧٠-١١٩، ١٠٢-١١٩، ١٠١-١١٩، ١٠٠-١١٩ .  

  األطفال واملراهقون    
، ١٠٤-١١٩، ٣٣-١١٩: تؤيد الربازيل مجيع التوصيات املتعلقة هبـذا الـشأن        -٢٤

١٢٩-١١٩، ١٢٨-١١٩، ١٠٩-١١٩، ١٠٨-١١٩، ١٠٥-١١٩. 

  أهم األعمال واألحداث    
     ،٥٦-١١٩: حتظى مجيع التوصيات ذات الـصلة باملوضـوع بتأييـد الربازيـل             -٢٥

٥٨-١١٩، ٥٧-١١٩.  

  احلق يف التذكر ويف معرفة احلقيقة    
، ١٢٤-١١٩: حتظى مجيع التوصيات ذات الصلة باملوضـوع بتأييـد الربازيـل            -٢٦

١٢٦-١١٩، ١٢٥-١١٩.  

  يم والصحة واألمن الغذائي والبيئةالتعل    
، ١٤٨-١١٩،  ١٤٧-١١٩،  ١٤٦-١١٩: حتظى التوصيات التالية بتأييد الربازيل      -٢٧

١٥٨-١١٩،  ١٥٧-١١٩،  ١٥٥-١١٩،  ١٥٣-١١٩،  ١٥٢-١١٩،  ١٥١-١١٩ ،
١٦١-١١٩، ١٦٠-١١٩، ١٥٩-١١٩.  
لوصـول   افالدولة الربازيلية تتيح . ١٤٩-١١٩التوصية رقم    جزئياً الربازيل   تؤيدو  -٢٨

احملكمة  إىل اخلدمات الصحية يف حاالت إهناء احلمل املسموح هبا مبوجب التشريع وبقرار من            
  .العليا
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 من إدراكها بأن الدستور      انطالقاً ١٥٦-١١٩التوصية رقم    وتؤيد الربازيل جزئياً    -٢٩
لى ، على التعليم الديين ع    كالمها ينصان   ٢٠٠٦لعام   ٩٣٩٤ والقانون االحتادي رقم     االحتادي

يف الوقـت نفـسه     يكفالن  أساس التسجيل االختياري يف مدارس التعليم االبتدائي العامة، و        
وبالتايل، ال ينطوي التعليم الديين     . التبشري جبميع أشكاله  ومينعان  احترام التنوع الثقايف والديين     

  .نية للدولة مع الطبيعة العلما توافقاً،يف الربازيل على تلقني املعتقدات الطائفية أو املذهبية

        


