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الشامل*

الربتغال
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتتتايات وواو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُتّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة.
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 -1ترحببا الربتلببال صلتو ببيام املقدمببة عببضل ادسببتاراا الببدورث ال ببامل ال ال ب الببذث
أجرث يف  8أاير/مايو .2019
 -2وق ببد قب ببد م ببا جمموع ب ب  245تو ب ببية ع ببضل جلسب ببة التحب بباور .وقبل ببرب الربتلب ببال عل ب ب
الفور  229تو ية (التو يام  1-136ومن  1-137إىل  ،)228-137اعتربم  228منها
أبهنببا قببد فببذم صلفاببل أو يف طببور التنفيببذ .وأحاطببرب علمببا ا ببر (التو ببيام مببن 1-139
إىل .)10-139
 -3وأرجبتم الربتلبال الن بر يف  6تو ببيام (التو بيام مبن  1-138إىل  .)6-138وقببد
مت الن ر يف هذه األعب ة يف إطبار اللننبة الوطنيبة الربتلاليبة قبوس ا ،سباد ،وتبود الربتلبال تقبد
الردود التالية.

تواأأيات ى أأع بأأد غ الربتغأأال وتعتأأرب ا أأا فأأد نفأ ت ابلفعأأل او يف طأأور
التتفي
 3-138مواالة مكافحة التميي العتصري وخ اب الكراهيأة ومحايأة حقأوق األفليأات
اإلثتية
 4-138ضمان ان تؤدي سياساهتا وتشريعاهتا ولوائحها وتدابريها التتفي ية بشكل فعلي
إىل متأأو وموايهأأة ارتفأأاع خ أأر اسأراأل مؤسسأأات األ مأأال يف ارتكأأاب أأاو ات يف حأأاالت
الت اع والتصدي هل ا اخل ر مبا يف ذلك يف حاالت االحتالل األيتيب
 -4يتاني عل ال ركام الااملة يف الربتلال احرتا وضماد ادمت ال للقا ود الوطين وحقوس
ا ،سبباد واملبببادت التوجيهيببة لتمببم املتحببدة ببتد األعمببال التناريببة وحقببوس ا ،سبباد واملبببادت
التوجيهية ملن مة التااود والتنمية يف امليداد ادقتصادث للمؤسسام متاددة اجلنسيام.
 -5وتضببل الربتلببال اللمسببام األع ب ة عل ب عةببة عملهببا الوطنيببة ببتد السببلوو املسببؤول
لتعمال التنارية وحقوس ا ،ساد وتاتز اعتمادها قبل هناية عا .2019
 -6والربتل ببال ملتزم ببة ن ببل ت ببور أث ش ببركة رتلالي ببة يف ا تهاك ببام حق ببوس ا ،س بباد ،وحن ببن
د نل ادست مار أو امل اريل امل رتكة مل شركام يحارف أبهنا تفال ذلك.

توايات احاطت الربتغال هبا لما
 1-138التصديق لع اتفافية دم تقادم يرائغ احلرب واجلرائغ املرتكبة ضد اإلنسانية
 -7ينص الت ريل اجلنائي الربتلايل سلفا عل عد تقاد جرائم ا رب واجلرائم املرتكببة ضبد
ا ،سا ية.
 -8ويف الواق ببل ،ي ببنص الت ب بريل الربتل ببايل عل ب ب أد ختض ببل ألث تق بباد ا،ج ب برااام اجلنائي ببة
والاقوصم املفروضة ليس فقط علب جبرائم ا برب واجلبرائم ضبد ا ،سبا ية وإمنبا أيضبا علب جبرائم
ا،صدة اجلماعية وجرائم الادواد.
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 -9ولذلك ،فإد املقصد من اتفاقية عد تقاد جرائم ا رب واجلرائم املرتكبة ضد ا ،سا ية
قد عاجل سلفا الت ريل اجلنائي الربتلايل ،نةاس تةبيق أوسل.
 2-138اختاذ تدابري فانونية ال تماد تعريف السأتغالل األطفأال يف املأواد اإلابحيأة وفقأا
للربوتوكول االختياري امللحق ابتفافية حقوق ال فل بشأنن بيأو األطفأال واسأتغالل األطفأال
يف البغاء ويف املواد اإلابحية
 -10ت ببمل جر ببة اسببتلضل األطفببال يف املبواد ا،صحيببة املنصببويف عليهببا يف املببادة  176مببن
القببا ود اجلنببائي جمموعببة واسبباة مببن السببلوكيام و ببيا مببل الربوتوكببول ادعتيببارث دتفاقيببة حقببوس
الةفل.
 -11وعل ب الببرنم مببن أد القببا ود اجلنببائي د يحاب ّبرف ساسببتلضل األطفببال يف امل بواد ا،صحيببةس،
جتببدر ا،شببارة إىل أد إدراج القواعببد املنصببويف عليهببا يف ادتفاقيببام الدوليببة يف الن ببا القببا و
الربتلبايل تلقبائي ،ممبا يابين أد تاريبا الربوتوكبول ادعتيبارث دتفاقيبة حقبوس الةفبل قا بل للتةبيبق
وجيببا أد تراعي ب السببلةام املاتصببة عنببد التاامببل مببل هببذه اجل برائم ،لببل الن ببر عببن سبباها
الرمسي يف القا ود اجلنائي.
 -12وعببضوة عل ب ذلببك ،صلن ببر إىل اوموعببة الواسبباة مببن السببلوكيام املو ببوفة يف القببا ود
اجلنائي ،والب ختضبل للتفسب والتك يبا مبن احملباكم والفقب القبا و  ،فبإد قائمبة السبلوكيام الب
تتم املقاضاة سببها مقاضاة فاالبة يف الربتلبال صعتبارهبا اسبتلضد لتطفبال يف املبواد ا،صحيبة قبد
تتناوز حىت تلك املدرجة يف الربوتوكول ادعتيارث.
 -13ولذلك ،د يوجد ما يربر اعتماد تاريا قا و دستلضل األطفال يف املواد ا،صحية.
 5-138اختأأاذ التأأدابري الال مأأة للتصأأدي بشأأكل متاسأأق للعتأأف اجلتسأأي يف القأأوان
والسياسات والتنكد من إدراج مجيو اشكال األفعال اجلتسأية ريأري القائمأة لأع ال اضأي يف
تعريف االريتصاب مبويق فانون العقوابت
 -14يف أعق بباب تقي ببيم فري ببق ابب برباا الت ببا ل ول ببس أوروص املا ببين كافح ببة الان ببا ض ببد املب برأة
والانا املنزيل يف كبا ود ال ا /ينباير  ،2019تاكبا الربتلبال علب إعبداد تبدا ت برياية لتنفيبذ
تو ببيات  ،الب تنةببوث علب إعببادة هيكلببة و ببا جر ببة ادنتصبباب وا،كبراه اجلنسببي مببل الرتكيببز
كل د لبس في عل الانصر الرئيسي املتم ل يف عد الرضا.
 -15ولكببن عمببض صلتقاليببد القا و يببة الربتلاليببة ،د كببن قبببول و ببا مجيببل األفاببال اجلنسببية
ن الرضائية أبهنا انتصاب .ويف الواقل ،ينص القبا ود اجلنبائي الربتلبايل علب جمموعبة مبن اجلبرائم
ضببد ا ريببة اجلنسببية تسببتلز نيبباب الرضببا (م ببل ا،ك براه اجلنسببي أو ادعتببداا اجلنسببي) ،ولكنهببا
د تو ببا عل ب أهن ببا انتص بباب .وتق ببو ه ببذه القائم ببة املتم ببايزة م ببن اجل ببرائم عل ب عي ببار سياس ببي
للم رع الربتلايل يراعي وح بية السبلوكيام والضبرر النباجم عنهبا .وتفهبم الربتلبال أد و با كبل
هببذه السببلوكيام أبهنببا انتصبباب كببن أد يببؤدث إىل تقببويل ا مايببة املمنوحببة للضببحااي وإضببافة
تاقيد ن مرنوب في إىل هذا ا كم.
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 6-138ا تمأأاد احكأأام فانونيأأة ميأأددة لت أأر اال أار ابألطفأأال ألري أراض االس أأتغالل
اجلتسي و ر االستغالل اجلتسي يف سياق السفر والسياحة
 -16جيب ّبر القببا ود اجلنببائي صلفاببل ادجتببار صألطفببال ألن براا جنسببية ويااقببا علي ب عقبباص
مضئما ،وكذلك األشكال الك ة ال قد يتاذها ادستلضل اجلنسي لتطفال.
 -17وت ببنص امل ببادة  160م ببن الق ببا ود اجلن ببائي عل ب جر ببة ادجت ببار صألش بباايف ،ببن ف ببيهم
األطفببال ،و ببيا مببل روتوكببول صل مببو .وي ببمل و ببا جر ببة ادجتببار صألشبباايف عببدة أنبراا،
ا يف ذلك ادستلضل اجلنسي.
 -18وجي ببر القب ببا ود اجلنب ببائي جمموعب ببة مب ببن السب ببلوكيام ذام الةب ببا ل اجلنسب ببي املرتكبب ببة ضب ببد
األطف ببال (ادعت ببداا اجلنس ببي ،واللن ببوا إىل دع ببارة األطف ببال ،والتح ب بريل عل ب ب ل بباا األطف ببال،
واستلضل األطفال يف املواد ا،صحيبة ،وادسبتدراج) .ويااقبا علب هبذه السبلوكيام لبل الن بر
عن السياس الذث تتم في  ،سواا كاد ذلك يف سياس السفر أو السياحة أو ن مها .ولبذلك ،فإ ب
د مربر لتنر ادستلضل اجلنسي يف سياس السفر والسياحة عل وج التحديد.
 -19وعضوة عل ذلك ،د يزال اقرتاح تنر األعمال التحض ية هلبذا اللبرا قيبد الن بر يف
الوق ببرب الب براهن ،أث تن ببيم ترتيب ببام الس ببفر لل ببرا ادس ببتلضل اجلنس ببي لتطف ببال .وس ببيزيد ه ببذا
التاديل ا ماية املمنوحة لتطفال املارضني بةر ادستلضل اجلنسي.
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