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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩يسمرب د/ كانون األول١١ - نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  الربتغال

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة مبا يف ذلك املالحظـات                   
ن التقرير أية آراء ـوال يتضم.  الرمسية ذات الصلـة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدةةلدولوالتعليقات املقدمة من ا

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الـصادرة عـن                     
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشـي      . ة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان     وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العام     . املفوضية

وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربـع              . هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير      
 إن كانـت ال تـزال       والوثائق املتاحة ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير             . سنوات
ان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات                ـوملا ك . صاحلـة

 التعاون مع   لتفاعل أو لاملنخفض  ستوى  املأو  /أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و              
  .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار-أوالً 
  )١(نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو
 االنضمام أو اخلالفة

  /اإلعالنـات
 التحفظـات

  االعتراف باالختصاصات
 عاهداتهليئات امل احملددة

):١٤املادة  (شكاوى األفراد    ١٤املادة : إعالن  ١٩٨٢أغسطس / آب٢٤ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
 نعم

 - ال يوجد ١٩٧٨يوليه / متوز٣١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٧٨يونيه / حزيران١٥ والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٨٣مايو / أيار٣

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
  املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٧

 - ال يوجد ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠ اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتف

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         
  التمييز ضد املرأة

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦
  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة     
 ة أو املهينةالقاسية أو الالإنساني

الشكاوى املتبادلة بني الدول  ٢٢ و٢١املادتان : إعالن ١٩٨٩فرباير / شباط٩
  نعم): ٢١املادة (

):٢٢املادة  (شكاوى األفراد   
  نعم
  

 - ال يوجد ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢١ اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
  اعات املسلحةاألطفال يف الرت

اإلعالن امللـزم مبوجـب املـادة        ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩
  ؛ سنة١٨: ٣

  ٢املادة : إعالن

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         
  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣مايو / أيار١٦

والربوتوكـول،  )٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة           : يت مل تنضم إليها الربتغال    تشمل املعاهدات األساسية ال   
قية حقوق األشـخاص، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفا          )٢٠٠٦ يف عام    ، فقط توقيع(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     

، واالتفاقية الدولية حلمايـة)٢٠٠٧ يف عام    ، فقط يعوقت(، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         )٢٠٠٧ يف عام    ، فقط توقيع(ذوي اإلعاقة   
  ).٢٠٠٧ يف عام ،فقطتوقيع (مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٥(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩سطس أغ/ آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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صديق على معاهدات األمـم املتحـدة        على النظر يف الت    ٢٠٠٧شجعت جلنة مناهضة التعذيب الربتغال يف عام          -١
كما أشارت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن          . )٩(الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد        

  . )١٠(أسرهمحقوق اإلنسان إىل أن الربتغال مل توقّع بعد على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بشدة أن تصّدق الربتغال على التعديالت املدخلـة               ٢٠٠٤ويف عام     -٢
  .)١١(١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥ من االتفاقية، واملعتمدة يف ٨ من املادة ٦على الفقرة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-باء 

ضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد تعديالت تشريعية يف جمال القانون االنتخايب            ، رحبت جلنة الق   ٢٠٠٨يف عام     -٣
والقانون الضرييب وقانون العقوبات واحلقوق اإلجنابية ونظام الرعاية االجتماعية، وهي تعديالت هتدف إىل تعزيز املساواة               

  .)١٢(بني اجلنسني والنهوض باملرأة

 وهو ؛، حيز النفاذ٢٠٠٧يوليه / متوز٤، املؤرخ ٢٣/٢٠٠٧ القانون رقم ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بدخول  -٤
ة ـيقضي بعدم جواز ترحيل الرعايا األجانب إىل بلد قد يتعرضون فيه خلطر التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسي                  

  . )١٣(أو الالإنسانية أو املهينة

حصول ضحايا االجتار بالبشر على رخص إقامة، مبوجب كما أشارت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح إىل إمكانية   -٥
  . )١٤(، ورحبت حبملة التوعية اليت جيري تنظيمها ملكافحة هذه املشكلة٢٣/٢٠٠٧القانون رقم 

 من قانون العقوبات اجلديد، املتعلقـة بعـدم         ٢٤٠وأشارت جلنة مناهضة التعذيب كذلك إىل أن نطاق املادة            -٦
 التمييز القـائم    يضاًَالدين، بل أ   وأ اإلثين أو الوطين      األصل وأاللون   وأييز القائم على العرق     التميشمل ليس فقط    التمييز،  

  .)١٥(اجلنسيلتوّجه على اجلنس وا

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-جيم 

 املظـامل يف    ألمني" امتياز"جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان درجة           منحت    -٧
  . )١٦(٢٠٠٧أكتوبر / مث مرة أخرى يف تشرين األول١٩٩٩يف عام ) Provedor de Justiça(الربتغال 

إعادة هيكلة اآللية الوطنية على حنو أصبحت فيه جلنة املواطنة          علماً ب ت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        طاحوأ  -٨
ساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وبعثة مكافحة العنف املرتيل، وأُسـندت           واملساواة بني اجلنسني حتل حمل كلٍ من جلنة امل        

.  معاجلة األسباب اجلذرية للتمييـز  بل تشمل أيضاً  إليها والية ال تقتصر على تعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة،            
ن يؤدي النطاق الواسـع لواليتـها إىل   ت اللجنة بأمهية هذه املؤسسة اجلديدة، فإهنا أعربت عن قلقها من أ         سلّمويف حني   

  . )١٧(ا قدراً أدىن من االهتماممإيالئهإىل املساواة بني اجلنسني ويت التمييز ضد املرأة وفقدان التركيز على مسأل

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تنشئ الربتغال جهازاً للرقابة على الشرطة، يكـون               ٢٠٠٣ويف عام     -٩
 وفورية يف مجيع ما ُيّدعى حدوثه من حاالت تعذيب وإسـاءة         كاملةارة الداخلية، لضمان إجراء حتقيقات      مستقالً عن وز  

. )١٨( وتعويض الضحايا أو أسرهم    إدانتهم،ثبت  تمعاملة واستعمال غري متناسب للقوة على يد أفراد الشرطة، ومعاقبة من            
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إجراء حتقيقات تأديبية   ؤدي إىل   ن، إن مجيع هذه احلاالت ست      هبذا الشأ  ٢٠٠٤وقالت الربتغال، يف تعليقات قدمتها يف عام        
فة إىل ذلك، ميكن إخضاع أفعـال       باإلضاو. من املفتشية العامة لإلدارة الداخلية، مث ُتحال إىل وزير الداخلية للبّت بشأهنا           

  .)١٩(مقار الشرطةاحملاكم وأمني املظامل، أو رصد داخلي من فرادى جانب قوات الشرطة الربتغالية لرصد خارجي من 

 الذي ينّص، يف مجلة أمور، على       ٢٥١/٢٠٠٢ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقانون مبرسوم رقم            -١٠
إشراك الرابطات اليت متثل املهاجرين ورابطات أربـاب العمـل          ضمان  إنشاء اجمللس االستشاري لشؤون اهلجرة املكلف ب      

ـ كمـا  . )٢٠(تعزيز اإلدماج االجتماعي ومكافحة اإلقصاءلسياسات  ومؤسسات التضامن االجتماعي يف صياغة       ت الحظ
تعزيز الربامج واملشاريع التثقيفيـة املتعلقـة باألقليـات    يف  ةالثقافيعددية قديرٍ العمل الذي يقوم به مكتب الت  مع الت اللجنة  

  . )٢١(الغجر/اإلثنية، وال سيما أطفال الروما

 /، إىل أن وزارة الـصحة قـد أنـشأت يف آب   ٢٠٠٨صحة العاملية يف عام  ة ال ـوأشار تقرير صادر عن منظم      -١١
 املفوضية العليا للصحة كي تتوىل تنسيق السياسات العامة من أجل تنفيذ اخلطة الوطنية للصحة للفتـرة                 ٢٠٠٥أغسطس  
 املكتـسب   متالزمة نقص املناعة  /كما أنشئ مكتب التنسيق الوطين لعدوى فريوس نقص املناعة البشرية         . ٢٠١٠-٢٠٠٤

  . )٢٢( ضمن املفوضية العليا، من أجل حتسني تنسيق عمل املؤسسات والوكاالت والقطاعات املعنية)يدزإلا(

 الحظت جلنة حقوق الطفل وجود اللجنة الوطنية حلماية األطفال والشباب املعرضني للمخـاطر واللجـان                إذو  -١٢
 ما دعت إليه سابقاً من وضع هيكل لتنسيق تنفيذ االتفاقية         ٢٠٠١التابعة هلا على مستوى املقاطعات، فإهنا كررت يف عام          

وأوصت اللجنة بإيالء اهتمام خاص للتنسيق على املستوى الـوزاري          . )٢٣(على الصعيد الوطين فيما يتعلق جبميع األطفال      
  . )٢٤(ومبواصلة ضمان مشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يف تنفيذ االتفاقية

    التدابري السياساتية-دال 

املواطنة ونوع اجلنس، واخلطة الثالثـة      : رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد اخلطة الثالثة للمساواة            -١٣
كما أوصت اللجنة بأن تضمن الربتغال، عـن طريـق          . )٢٥(ملكافحة العنف املرتيل، واخلطة األوىل ملكافحة االجتار بالبشر       

 على حنو متسق اإلجراءات الراميـة إىل        ق يف مجيع الوزارات   طبَُّتأن  ا القائمة املعنية باملساواة على الصعيد الوطين،        هياكله
وأوصت اللجنة باختاذ تدابري لضمان إضفاء طابع مؤسسي على املستشارين املعنيني باملـساواة يف          . تعميم املنظور اجلنساين  

وأوصت اللجنة كذلك باختاذ    . )٢٦(لسلطات احمللية الذايت ل ستقالل  الذاته على ا  الوقت  مجيع البلديات احمللية، مع احلرص يف       
كل ما يلزم من تدابري لضمان التنفيذ الكامل الستراتيجية الربتغال وسياستها الوطنيتني للنهوض بدور املرأة واملساواة بني                 

واقترحت اللجنة تطبيق تدابري خاصة مؤقتة      . )٢٧(لذايتاجلنسني، مبا يف ذلك يف منطقيت أزوريس وماديرا املتمتعني باحلكم ا          
 أو من احلرمان، وختصيص موارد إضافية حيثما لـزم          قص يف التمثيل  بأشكال متعددة يف املناطق اليت تعاين فيها املرأة من ن         

  . )٢٨(األمر لإلسراع بالنهوض بدور املرأة

ية واالجتماعية والثقافية عن انشغاهلا إزاء عدم وجـود         ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد     ٢٠٠٠ويف عام     -١٤
  . )٣٠( داعيةً الربتغال إىل وضع هذه اخلطة)٢٩(١٩٩٣خطة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 

 وأوصت )٣١(تنفيذ االتفاقيةبشأن وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة         -١٥
  . )٣٢( لتنفيذهااًزمنيإطاراً بأن تضع الربتغال هذه االستراتيجية وأن حتدد أولويات و
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يف ذلـك   وضع خطة شاملة بشأن السياسات املتعلقة باألسرة، مبـا          لورحبت جلنة حقوق الطفل بقرار الربتغال         -١٦
تشتمل على أحكام   ترتكز على الدخل و   غطية  إجراء تغيريات على نظام الرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي وتأمني ت         

كمـا رحبـت    .  يف ذلك األشخاص الذين ال يدفعون اشتراكات لنظام الضمان االجتماعي          نخاصة لألسر واألطفال، مب   
ماية الطفل، يف خطة العمل الوطنية ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي، على حنو يشمل تدابري              حلاللجنة بتحديد أولويات    

  . )٣٣(ر من أجل متكينها من االضطالع مبسؤولياهتا التربويةلدعم األس

ال حقـوق اإلنـسان     ـف يف جم  ـاملي للتثقي ـامج الع ـ خطة عمل الربن   ٢٠٠٥وقد اعتمدت الربتغال يف عام        -١٧
  .)٣٤(اليت تركز على نظام التدريس الوطين) ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة (

  اقع تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الو- ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات-١

  )٣٥(ملعاهدةهيئة ا
  ر تقريرـآخ

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

ردمي التقريرين الثاين عش ـتأخر تق  - ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠٠٤فرباير /شباط جلنة القضاء على التمييز العنصري 
سبتمرب/ث عشر منذ أيلول   ـوالثال

٢٠٠٧ 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
 واالجتماعية والثقافية

  نوفمرب/تشرين الثاين
١٩٩٧  

  نوفمرب/تشرين الثاين
٢٠٠٠ 

تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ -
 ٢٠٠٥يونيه /حزيران

تأخر تقدمي التقرير الرابـع منـذ ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠٠٣يوليه /متوز ٢٠٠٢يونيه /حزيران اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

  يناير/كانون الثاين جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
٢٠٠٨  

  نوفمرب/تشرين الثاين
٢٠٠٨ 

حيل موعد تقدمي التقريرين الثامن -
 ٢٠١٣يوليه /متوزوالتاسع يف 

  وفمربن/تشرين الثاين  ٢٠٠٥مارس /آذار جلنة مناهضة التعذيب 
٢٠٠٧ 

  نوفمرب/تشرين الثاين
٢٠٠٧ 

حيل موعد تقدمي التقرير الـسادس
 ٢٠١١ديسمرب /يف كانون األول

أكتوبر/تشرين األول  جلنة حقوق الطفل
١٩٩٨  

  أكتوبر/تشرين األول
٢٠٠١ 

تأخر تقدمي التقرير الثالـث منـذ -
 ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

 الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفل    
تعلق باشتراك األطفـال    االختياري امل 

  يف الرتاعات املسلحة 

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ  -    
  ٢٠٠٥يونيه /حزيران

 الربوتوكـول   -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء     

ـ     فال يف  ـاألطفال واسـتغالل األط
  املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ   -    
  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول
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   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة-٢

 نعم وجهت دعوة دائمة

 )٣٦()١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣٠-٢٩(املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 - الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

 - مل يتفق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها و

  - التعاون أثناء البعثات/التيسري

 - متابعة الزيارات

 -  والنداءات العاجلةات،الردود على رسائل االدعاء

ت استبياناً أرسلها املكلفون بواليات اإلجراءا     ١٥ استبيانات من أصل     ٤ردت الربتغال على     )٣٧(مبسائل مواضيعيةالردود على االستبيانات املتعلقة 
 .)٣٩(، ضمن املهل احملددة)٣٨(اخلاصة 

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان-٣

 )٤٣(٢٠٠٨ و )٤٢(٢٠٠٧ و )٤١(٢٠٠٦ و )٤٠(٢٠٠٥قدمت الربتغال تربعات ماليـة إىل املفوضـية يف األعـوام              -١٨
  .)٤٤(٢٠٠٩و

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان-باء 

  عدم التمييز املساواة و-١

 جهودهـا   كثيف على ت   واالجتماعية والثقافية الربتغال   حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    ،  ٢٠٠٠يف عام     -١٩
 اللجـوء   ملتمـسي لنشر ثقافة قائمة على التسامح والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة وطائفـة الرومـا و                 

 عـن قلقهمـا إزاء      )٤٧( وجلنة القضاء على التمييز العنـصري      )٤٦(ق اإلنسان وأعربت اللجنة املعنية حبقو   . )٤٥(واملهاجرين
ال سيما يف جمال احلصول علـى الـسكن والوظـائف واخلـدمات     واستمرار معاناة طائفة الروما من التحامل والتمييز،    

ودعت جلنة القـضاء    . دا الصد هذيف  االجتماعية والتعليم، على الرغم من التدابري اإلجيابية الواسعة اليت اعتمدهتا الربتغال            
وضـع  أن تراعي بصورة أكري فعالية يف مجيع الربامج واملشاريع والتدابري اليت تتخذها،             على التمييز العنصري الربتغال إىل      

كما أشارت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية    . )٤٨(نساء الروما، الاليت يتعرضن لتمييز مزدوج يف كثري من األحيان   
اليت حيـق   التوجيه والتدريب املهنيني دوراتل يف ي هلم التسجميكنية والثقافية بقلق  إىل أن العمال األجانب ال   واالجتماع

  . )٤٩( التسجيل فيهاالربتغالينيللعمال 

كما أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تدرج الربتغال يف القانون اجلنائي حكماً يـنّص علـى أن                     -٢٠
  .)٥٠(يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبةهو أمر ما بدافع عنصري أو لتحقيق هدف عنصري ارتكاب جرمية 
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، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز حبكم الواقع ضد األطفال واألسر اليت تكابد                ٢٠٠١ويف عام     -٢١
وأوصـت اللجنـة    . )٥١( اخلصوص الفقر يف املناطق الريفية واحلضرية األقل تطوراً وضد طائفة الروما وأطفاهلا على وجه            

ق مجيع األطفال يف عدم التعرض للتمييز، مـع  املتساوي حلحترام الالرامية إىل ضمان ا   جهودها  الربتغال بأن تواصل وتعزز     
  .)٥٢(إيالء اهتمامٍ خاص جلميع الفئات املذكورة أعاله

تفرقة الوظيفية بني الرجل واملرأة يف سـوق   وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار ال             -٢٢
 وأوصت بأن تتخذ الربتغال تدابري عملية للقضاء على هذه التفرقة ببعديها األفقي والرأسي معاً، وذلك بوسائل                 )٥٣(العمل

  . )٥٤(تشمل التثقيف والتدريب وإعادة التدريب واإلنفاذ الفعال للقوانني

  مان على شخصه حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األ-٢

وضع حٍد لعنف الشرطة ، يف مجلة أمور، بحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الربتغال على القيام ،٢٠٠٣يف عام    -٢٣
حظر التعذيب وإساءة املعاملة، والتوعية بقضايا التمييز العنصري، ضمن املناهج          بشأن  دون إبطاء، وضمان إدراج التثقيف      

 وجلنـة القـضاء علـى التمييـز         )٥٦(ودعت كلٌ من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . )٥٥(نيناالتدريبية ملوظفي إنفاذ القو   
ملة وفورية ونزيهة يف مجيع ما ُيّدعى حدوثه من حـاالت تعـذيب             كا الربتغال إىل ضمان إجراء حتقيقات       )٥٧(العنصري

ويض الضحايا  ـ وتع إدانتهـمت  ـثبتن  ـوإساءة معاملة واستعمال غري متناسب للقوة على يد أفراد الشرطة، ومعاقبة م           
  .أو أسرهم

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها، وهو ما سلطت عليه الضوء أيضاً مفوضية األمم املتحدة                    -٢٤
السامية لشؤون الالجئني، إزاء االدعاءات املتعلقة بإساءة الشرطة التصرف جتاه األقليات اإلثنيـة أو األشـخاص غـري                  

كما أعربت جلنة مناهضة    . )٥٨(رين من أصول برتغالية، مبا يف ذلك االستعمال املفرط للقوة وإساءة املعاملة والعنف            املنحد
التعذيب عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة مبمارسات العنف العديدة ذات الطابع التمييزي املوجهة ضد أقليات معينة، وإزاء                 

أفعـال  وأوصت اللجنة باختاذ تدابري ملكافحة      .  الربتغال يف تكوين قوات الشرطة      لألقليات يف  تعددالتنوع امل انعكاس  عدم  
إىل أن العنف القائمة على أي شكل من أشكال التمييز مكافحةً فعالة، وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها والسعي جبٍد   

الربتغال أن تعّدل قانون العقوبـات      وأضافت جلنة مناهضة التعذيب أن على       . )٥٩(قوات الشرطة تكون األقليات ممثلة يف     
، ٢٠٠٤ويف عام . )٦٠( من االتفاقية١إلضافة التمييز كدافع من الدوافع املمكنة ألفعال التعذيب على النحو احملدد يف املادة      

ا يف  قدمت الربتغال تعليقات إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ذكرت فيها تدابري متعددة هتدف إىل إهناء عنف الشرطة، مب                 
ن حظر التعـذيب  بشأذلك اعتماد أول قانون برتغايل عام ينظم استعمال الشرطة لألسلحة النارية وتنظيم دورات تدريبية          

  . )٦١(وإساءة املعاملة والتمييز العنصري

 ال تصنف التعذيب ضـمن      ٢١/٢٠٠٠ من القانون رقم     ٤وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن املادة           -٢٥
يعرقل الشروع يف حتقيقات فورية ونزيهة      ذا ميكن أن    وه. الثالثني اليت تتحمل مسؤوليتها الشرطة القضائية وحدها      اجلرائم  

وأوصت اللجنة باختاذ خطوات مالئمة إلدراج التعذيب ضمن هـذه القائمـة            . بشأن حاالت التعذيب املّدعى حدوثها    
تعـذيب قـد   من أفعـال ال  الًالعتقاد بأن فعتدعو إىل الة ولضمان إجراء حتقيقات فورية ونزيهة عندما تتوفر أسس معقو      

 من القانون   ٤وقد أجابت الربتغال على ذلك، يف رد املتابعة، بأن املادة           . )٦٢(ارُتكب يف أي من األراضي اخلاضعة لواليتها      
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نـسانية، ومـن    رتكبها شرطة ضد السلم واجلرائم ضد اإل      تري إىل التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اليت        ـ تش ٢١/٢٠٠٠رقم  
  .)٦٣(ضمنها التعذيب

ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الربتغال إىل ضمان التنفيذ الكامل للتشريعات املتعلقة مبكافحة العنف                  -٢٦
ـ وأبدت جلنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء التقارير املتعلقة         . )٦٤(ضد املرأة ومقاضاة مرتكبيه وإدانتهم     املتعـددة  االت  باحل

أوصت بـأن تـضمن     ف،  )٦٥(لوفيات بني النساء جراء هذا العنف     املرتفع ل عدد  الاملرأة والطفل، و  ينال  ي  ذنف املرتيل ال  لعل
كما أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تضمن الربتغال وجود            . )٦٦(الربتغال وصول الضحايا إىل آليات للتظلم     

يواء اآلمنة لضحايا العنف من النساء يف مجيع أحناء الربتغال، وأن تعـّين             عدد كاٍف من مراكز إدارة األزمات ومراكز اإل       
  . )٦٧(يف هذه املراكز وتزودها مبا يكفي من املوارد املاليةموظفني خرباء 

 وأوصت اللجنـة  . )٦٨(وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية داخل األسرة              -٢٧
 تشريع حيظر العقوبة البدنية داخل األسرة ويف أي سياق آخر ال تغطيـه التـشريعات                باعتماد لـة أمور، الربتغال، يف مج  

 واملدرسـني   لوالـدين القائمة حالياً، وأن تضع آليات إلهناء هذه املمارسة، بوسائل تشمل احلمالت اإلعالمية املوجهة ل             
  . )٦٩(واألطفال

تـشويه  التنفيذ الكامل للتشريعات اليت حتظـر       ضمان  أة الربتغال على    وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املر        -٢٨
ودعت اللجنة إىل   . ، بغية استئصال هذه املمارسة التقليدية الضارة      مرتكبيهاإلناث، مبا يف ذلك مقاضاة      األعضاء التناسلية ل  

قيـادات  و ،خلدمات الـصحية امقدمو وضع استراتيجيات منعٍ هادفة، فضالً عن تنظيم برامج تثقيف وتوعية يشارك فيها  
  .)٧٠( ومنظمات املرأة، باإلضافة إىل تنظيم محالت إعالمية تراعي احلساسيات الثقافية،اجملتمعات احمللية والقيادات الدينية

 كثيـف حثت الربتغال على ت   فوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أوضاع السجن واالحتجاز،              -٢٩
ىل ختفيف االكتظاظ يف السجون، وضمان فصل احملتجزين رهن احملاكمة عن السجناء احملكـوم علـيهم،                اجلهود الرامية إ  

واستمر القلق يساور جلنة مناهـضة التعـذيب إزاء         . )٧١(وتوفري الرعاية الطبية املالئمة يف الوقت الالزم جلميع احملتجزين        
الوفاة اليت ال يزال عددها     إزاء حاالت   يف ذلك العنف اجلنسي، و    ن، مبا   والعنف املستمرة بني نزالء السج    بالتقارير املتعلقة   

 ،٢٠٠٧ويف عام . يدز واالنتحارإلا/يف السجون، واليت ُتعزى بشكل كبري إىل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةمرتفعاً 
 إنه ما من تقارير عن حاالت       قالت الربتغال يف رد املتابعة الذي قدمته بشأن املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب،            

يـدز  إل املرضى يتلقون رعاية مالئمة وأن الوفيات النامجة عن اإلصابة با          رتالءوأضافت أن ال  . عنف جنسي بني احملتجزين   
  . )٧٢(نوأوضاع السجعزى إىل عامةً وال ُتالبلد ذا املرض بني سكان اإلصابة هبتعكس معدالت 

ة أو الالإنسانية   ـة القاسي ـ قلقها إزاء التقارير املتعلقة بالتعذيب واملعامل      كما أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن       -٣٠
 وأدت إىل اإلصـابة     ٢٠٠٣أو املهينة يف مراكز االحتجاز، مشريةً إىل حالة اعتداٍء بالضرب ُيّدعى أهنا حدثت يف عـام                 

 احلالة املشار إليهـا ليـست حالـة         نأ،  ٢٠٠٧ الربتغال، يف رد املتابعة الذي قدمته يف عام          أجابتو. )٧٣(جبروح عديدة 
وجتري حماكمة تأديبية حالياً للبّت فيمـا إذا كـان          . كم واستؤنف القرار الصادر بشأهنا    اهنا قد أحيلت إىل احمل    أتعذيب، و 

الـسجون   معقدة للعنف يف السجون، وأن نظام        كثريةوأضافت الربتغال أن مثة أسباباً      . يتعني فصل حارس السجن املعين    
  . )٧٤(هلذه األسبابتمرار باس ىصديت



A/HRC/WG.6/6/PRT/2 
Page 9 

ذ ـمناملني األحـداث   ة الع ـقلقٍ إىل ازدياد نسب   مع ال ، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٣ويف عام     -٣١
 جهودهـا يف  تكثيفوأوصت اللجنة الربتغال ب   . ألطفال إحصاءات عن أسوأ أشكال عمال     أنه مل ُتجمع  ، وإىل   ١٩٩٨عام  

  . )٧٥( نظام الرقابة يف هذا اجملالزيعز وتسبيل القضاء على عمل األطفال

وأوصـت، يف   ) ٧٦(وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء عدد أطفال الشوارع يف املدن الرئيسية يف الربتغال                -٣٢
، ٢٠٠٨ويف عـام    . )٧٧(مجلة أمورٍ، بدراسة أسباب هذه املشكلة ونطاقها وبوضع سياسة شاملة ملعاجلة هذه األسـباب             

معهد مـساعدة   ‘أعده  الذي  تقرير  ال خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، من           الحظت جلنة 
 ١ ٠٠٠ حنو   د وأن دهذا الص يف   اُتخذتن مشروع ملساعدة أطفال الشوارع، أن مثة تدابري وقائية وتدريبية قد            ع ‘الطفولة

الحظت أن املشكلة ال تزال مستمرة وأن       قد   أن جلنة اخلرباء     بيد. طفل قد استفادوا من مشروع مساعدة أطفال الشوارع       
وأشارت جلنة اخلرباء إىل أن أطفال الشوارع يتعرضـون         . هؤالء األطفال ُيستخدمون للتسول أو يتعرضون ملخاطر أخرى       

  . )٧٨( العملبشكل خاص إىل أسوأ أشكال عمل األطفال، وشجعت الربتغال على مواصلة جهودها حلمايتهم من هذا 

 ألغـراض االسـتغالل االقتـصادي       لبشروأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء نطاق ظاهرة االجتار با            -٣٣
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة إىل         ٢٠٠٦ويف عام   . )٧٩(النساءجداً من   واجلنسي، اليت تؤثر على عدد كبري       

، والذي قالت فيـه إن      ٢٠٠١فرباير  /إىل جلنة حقوق الطفل يف شباط     التقرير الدوري الثاين الذي قدمته حكومة الربتغال        
 يف املناطق الساحلية حيث مت العثور اكُتشفت حاالت معزولة ولكنحاالت االجتار باألطفال أمر يندر حدوثه يف الربتغال،  

الدوليـة للـشرطة     نظمةاملأن الربتغال عضو يف     هذه  ، الحظت جلنة اخلرباء     ٢٠٠٥ويف عام   . )٨٠(على أطفال مهجورين  
  . )٨١( اليت تساعد على توطيد التعاون بني البلدان يف ميدان مكافحة االجتار باألطفال)نتربولإلا(اجلنائية 

، ‘معهد مساعدة الطفولـة ‘، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، من تقريرين عن أنشطة    ٢٠٠٨ويف عام     -٣٤
كما أشارت اللجنة املعنية باحلقوق     . )٨٢(، وإن مل يكن منتشراً على نطاق واسع       يف الربتغال يوجد  أن بغاء األطفال ال يزال      

حاالت امليل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد       يف  زيادة  ال، إىل   ٢٠٠٠االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلقٍ، يف عام       
عاطيها وأنشطة إجرامية أخرى تعرض أمن السكان       اإلباحية، وارتباط هاتني الظاهرتني بزيادة أنشطة االجتار باملخدرات وت        

  . )٨٣(وصحتهم للخطر

   إقامة العدل وسيادة القانون-٣

حدوث انتهاك للحـق يف     فيه   ي يّدع ٢٠٠٦بعد أن نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف بالغ تلقته يف عام               -٣٥
 بسبب حرمان الشخص املعين من احلـق يف متثيـل    حماكمة عادلة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

ل انتصاف فعـال مبوجـب      ـسبيأن ُيتاح له    صاحب البالغ   ه حيق ل  نفسه يف اإلجراءات القضائية، خلصت اللجنة إىل أن       
من ) د(٣ن توافقها مع الفقرة     اوقالت اللجنة إن على الربتغال أن تعّدل قوانينها لضم        .  من العهد  ٢من املادة   ) أ(٣الفقرة  
  . )٨٤( من العهد اليت تضمن حق الشخص يف الدفاع عن نفسه١٤املادة 

 إزاء التقارير املتعلقـة حبـاالت امتنـاع       قلقها، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن         ٢٠٠٣ويف عام     -٣٦
ئل تـشمل   واحتجاز، وحثت الربتغال على ضمان تسجيل هذه املعلومات بوسا        إلقاء قبض   الشرطة عن تسجيل عمليات     

، ويف هذا الصدد، حثت جلنة مناهضة التعذيب الربتغال على القيام         . )٨٥(خاصةً حتسني نظام الرقابة وتدريب أفراد الشرطة      
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، مبا فيهـا    إلقاء القبض من األشخاص بعمليات    مجاعات معينة   لضمان عدم استهداف    مالئمة  اختاذ تدابري   يف مجلة أمور، ب   
الربتغـال  اللجنة  كما حثت   . س فردي اهذه العمليات على أس   بل أن جتري     اهلوية،   ألغراض حتديد إلقاء القبض   عمليات  

 تقرير للطـب الـشرعي يف مجيـع         عدادعلى تضمني تشريعاهتا حكماً يطلب من مكتب املّدعي العام صراحةً أن يأمر بإ            
تغال، يف رد املتابعة الـذي      وقالت الرب . )٨٦(احلاالت اليت يتناهى فيها إىل علمه حدوث حالة إساءة معاملة لشخص حمتجز           

مجيع التدابري اليت تتخذها الشرطة هي تدابري       " على املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب، إن         ٢٠٠٧قدمته يف عام    
  . )٨٧(" على حنو صارم، وفقاً لقوانني الشرطة وممارساهتا يف الربتغالحمددةفردية و

 ٦ن قلقها إزاء إمكانية احتجاز األشخاص لفترة تتـراوح بـني   ـن عاـوإذ أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنس     -٣٧
 وحماكمتهم وأن هذا االحتجاز ميكن أن يدوم لفترة تصل إىل أربعـة أعـوام يف                إليهم شهراً قبل توجيه التهم      ١٢أشهر و 

ن يف انتظار   يتجز حم ،٢٠٠٣ قي عام    كانواثلث األشخاص احملتجزين يف الربتغال      حنو   الحظت أن    إهناحاالت استثنائية، ف  
وحثت اللجنة الربتغال على تعديل تشريعاهتا لضمان توجيه التهم إىل األشخاص احملتجـزين يف احلـبس                . )٨٨(حماكمتهم

  . )٨٩(الوقائي السابق للمحاكمة، وأن تضمن حماكمة مجيع األشخاص يف غضون فترة زمنية معقولة

مم الربتغال املعلومات املتعلقة بسبل االنتصاف املتاحـة وأن         وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تع          -٣٨
القضاء واملوظفني العموميني من أجل توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة           للعاملني يف   توسع براجمها التدريبية املوجهة     
  . )٩٠(والتدابري املتاحة حلماية الضحايا

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية-٤

، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبنح األجانب حق االقتراع والترشح يف االنتخابات احمللية،              ٢٠٠٣يف عام     -٣٩
  . )٩١(فضالً عن االعتراف حبقوق سياسية أوسع نطاقاً ملواطين البلدان الناطقة بالربتغالية، شريطة املعاملة باملثل

يف االنتخابـات املقبلـة فـي    الكامل  أن تنفّذ ب  ة الربتغال إىل ضمان     ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأ        -٤٠
 يف املائة لكل مـن اجلنـسني يف         ٣٣حصة أدناها   والذي حيدد   لقانون اجلديد املتعلق باملساواة بني اجلنسني        ا ٢٠٠٩عام  

تدابري دائمة لإلسراع بزيادة متثيل املرأة      كما دعتها إىل اختاذ     . )٩٢(القوائم االنتخابية لالنتخابات األوروبية والوطنية واحمللية       
وأشار مصدر من مصادر الشعبة اإلحـصائية يف األمـم          . )٩٣(‘وماديرا‘ ‘أزوريس‘يف اهليئات املنتخبة واملعّينة يف منطقيت       

ـ  ـ يف املائ  ١٩,١ إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين قد ارتفعت من               ٢٠٠٨املتحدة يف عام     ي ـة ف
  .)٩٤(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٨,٣ إىل ٢٠٠٥عام 

   عمل عادلة ومالئمةأوضاعاحلق يف العمل ويف التمتع ب -٥

أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الربتغال بأن تنشئ وتطبق نظماً لتقييم الوظائف تـستند إىل معـايري                     -٤١
 الفروق يف األجر من أجل القضاء علـى عـدم           مدىن نوع و  تراعي اجلنسني وأن جتمع بيانات مصنفة حسب اجلنس ع        

، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية مـن         ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٥(املساواة يف األجور لقاء العمل ذي القيمة املتساوية       
قاضى املـرأة   احلكومة أن فارق األجور بني الرجل واملرأة ال يزال مستمراً يف القطاع اخلاص حيث تت              األرقام املقدمة من    

  .)٩٦(الرجلمن أجر  يف املائة ٧٦,٤ بلغأجراً ي



A/HRC/WG.6/6/PRT/2 
Page 11 

ـ      ريأثتكما أوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن ترصد الربتغال              -٤٢  ـدة استخدام عقود العمل احملددة امل
رأة جراء العمل هبذه    اآلثار الضارة اليت قد تلحق بامل     عويض عن   تلوأن تزيد احلوافز املقدمة ألرباب العمل، عند االقتضاء، ل        
  .)٩٧(يالتقاعدعاش واستحقاقات املرتبات العقود، وال سيما فيما يتعلق باألمن الوظيفي ومستويات امل

ار اسـتمر ومفادها  ، استشهدت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بتعليقات االحتاد العام للعمال            ٢٠٠٨ويف عام     -٤٣
. ال سيما يف جمال التوعية بشأن عمل األطفال       ووجود مشاكل يف بعض القطاعات، على الرغم من حدوث حتسن واضح            

يف علـى العمالـة      لتفادي عمليات التفتيش     طريقةعمل يستخدمون األطفال للعمل يف املنازل ك      الأرباب  بعض  ويبدو أن   
 خمالفة تتعلـق بعمـل      ٥٥حنو  عن  ، فقد كُشف    ٢٠٠٦عمل يف عام    ووفقاً لتقارير أنشطة املفتشية العامة لل     . مكان العمل 

  . )٩٨(السابقالعام أي أكثر من األطفال، 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق-٦

 من  ٢ من املادة    ٢حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري الربتغال على مواصلة اختاذ تدابري خاصة وفقاً للفقرة                 -٤٤
 االقتـصادية   هم التمتع الكامل حبقـوق    خبصوصقية، لضمان توفري محاية كافية لطائفة الروما وتعزيز تكافؤ الفرص           االتفا

اجلهـود  يف مجلة أمور، بتكثيف      ،كما حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الربتغال على القيام        . )٩٩(واالجتماعية والثقافية 
اإلجيايب يف جماالت الـسكن والعمـل والتعلـيم واخلـدمات           العمل  ن طريق   الرامية إىل إدماج جمتمعات الروما احمللية ع      

جلنة حقوق الطفل الربتغال على اختاذ تدابري لتفادي هتميش بعض فئات           أيضاً  ، شجعت   ٢٠٠١ويف عام   . )١٠٠(االجتماعية
  . )١٠١(ئق على قدم املساواةاملهاجرين وأفراد األقليات اإلثنية يف ضواحٍ منعزلة، وضمان متتع اجلميع باحلق يف السكن الال

، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة الربتغـال علـى مراجعـة               ٢٠٠٠ويف عام     -٤٥
اء ـوأوصت جلنة القـض   . )١٠٢( أنشطتها الرامية إىل مكافحة الفقر     مضاعفةاستئصال الفقر و  تعلقة ب املالعامة  استراتيجيتها  

ـ ـا مل املرأة يف خمططاهت  حمددة موجهة حنو    ة برصد حاالت الفقر بني النساء، وباختاذ تدابري         على التمييز ضد املرأ    ة ـكافح
اء ـالفقر ورصد تأثري هذه التدابري يف جمال مكافحة الفقر بني النساء، وال سيما الفئات الضعيفة من النساء، مبن فيهن نس                   

  . )١٠٣(األرياف املسّنات

 إىل أن أداء الربتغال يف جمال احلد مـن الوفيـات يف             ٢٠٠٨ الصحة العاملية يف عام      وأشار تقرير أصدرته منظمة     -٤٦
 قدار، إذ حتقق معدالت وفيات األطفال اخنفاضاً مباألخريةفئات عمرية متعددة قد القى جناحاً متواصالً خالل الثالثني عاماً 

 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة يف عـام          وأشار مصدر من مصادر   . ، على سبيل املثال   )١٠٤(النصف كل مثانية أعوام   
 يف   والدة حية  ١ ٠٠٠كل  ل وفيات   ٥ أعوام قد بلغ     مخسةوفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن       معدل   إىل أن    ٢٠٠٨

  .)١٠٥(٢٠٠٦عام 

مـة  يـدز ومنظ  إل بني برنامج األمم املتحدة املشترك املعين با       صورة مشتركة وأشارت صحيفة الوقائع الصادرة ب      -٤٧
يدز، إىل أن تقديرات عدد البالغني واألطفال املصابني        إلا/الصحة العاملية عن االنتشار الوبائي لفريوس نقص املناعة البشرية        

  . )١٠٦(٢٠٠٧ شخص يف عام ٣٤ ٠٠٠ و٢٠٠١ شخص يف عام ٢٩ ٠٠٠يدز بلغت إلا/بفريوس نقص املناعة البشرية
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 ني واملراهق اتبأن تعزز الربتغال براجمها التثقيفية املوجهة إىل املراهق       وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة          -٤٨
اخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية،    مجيع  الفتيات إىل املعلومات و   النساء و بشأن الصحة اجلنسية، وأن تضمن وصول مجيع        

  .)١٠٧(باإلجهاضمنها مبا يف ذلك ما يتصل 

  احلق يف التعليم -٧

 يف املائة من البنـات واألوالد ملتحقـة       ٩٨ جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن نسبة         ، الحظت ٢٠٠٨يف عام     -٤٩
 يف  ١٣بيد أن األرقام املتعلقة بالتعليم الثانوي تـشري إىل أن           . ٢٠٠٥بالتعليم االبتدائي، وفقاً إلحصاءات اليونسكو لعام       

وأشارت اللجنة يف هذا الصدد إىل أن مثة تـدابري          . كراً يف املائة من األوالد ينقطعون عن املدرسة مب        ٢١املائة من البنات و   
يف إطار الربنامج املتكامل للتعليم والتدريب وذلك لتشجيع األطفال على إكمال التعلـيم             ، وفقاً للحكومة،    جيري اختاذها 
م أو التدريب اليت    تسجيلهم يف برامج التعلي   ، أن جيري     عاماً فأكثر  ١٥إذا كانوا يبلغون من العمر      لكي ميكن،   اإللزامي أو   

  . )١٠٨(تالئم قدراهتم واحتياجاهتم

الستثمار يف التعليم، مبا يف ذلك      املنخفض ل ستوى  امل، ظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء         ٢٠٠١ويف عام     -٥٠
املرتفعـة  الت  عداملا قبل املدرسة، و   ملاألطفال يف املرحلة التعليمة     حاالت قيد    واخنفاض   ؛التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة     

النقطاع عن الدراسة والرسوب يف املدارس االبتدائية والثانوية، والعدد املنخفض نسبياً من الطلبة الذين ينتقلـون مـن                  ل
  . )١٠٩(املرحلة الثانوية إىل املراحل التعليمية األعلى

ل نساء وفتيات األرياف إىل     إىل مواصلة جهودها لتعزيز وصو     على التمييز ضد املرأة الربتغال       ودعت جلنة القضاء    -٥١
أوصـت الربتغـال    أهنا  كما  .  بعد املرحلة االبتدائية   هنالتدريب املهين الرمسي وتشجيعهن على مواصلة تعليم      إىل  التعليم و 

 تدريب رمسـي يف جمـال   نيلعلى فرص حقيقية ل  اُألسرية  باختاذ تدابري هادفة لضمان حصول النساء العامالت يف املزارع          
  . )١١٠( تعزيز متكينهن من الناحية االقتصاديةالزراعة من أجل

  اللجوءملتمسو املهاجرون والالجئون و -٨

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن القوانني احمللية ال تنّص على سبل انتـصاف                 ٢٠٠٣يف عام     -٥٢
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٧ة  ا يشكل انتهاكاً للماد   ممالقسرية لطاليب اللجوء،    اإلعادة  فعالة يف حاالت    

 مـن   ٨داً املـادة    ـن القوانني احمللية السارية، وحتدي     تعليقات تذكر أ   ٢٠٠٤ت الربتغال يف عام     دموق. )١١١(ةـوالسياسي
 من الدستور، تنّص على سبل انتصاف فعالة يف حالة إعادة أجنيب إىل بلد قد يتعـرض  ٣٣ واملادة ١٥/٩٨م ـالقانون رق 

  . )١١٢(يه للخطرف

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن االستئناف يف مرحلة النظر يف مقبولية                ٢٠٠٤ويف عام     -٥٣
الطلب يف إجراءات اللجوء ال يترتب عليه أثٌر وقفي، مما قد يتمخض عن وضع ال ميكن تصحيحه حىت لو قُضي بإبطـال                      

 اللجـوء   لتمـسي احترام الضمانات القانونية مل   ضمان  وحثت اللجنة الربتغال على     . القرار األصلي يف مرحلة االستئناف    
  . )١١٣(وضمان توافق قانون وإجراءات اللجوء لديها مع التزاماهتا الدولية يف هذا املضمار
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يف لبـت   اإجـراءات    من استفادة املرأة من      ٢٠٠٨ا تقرر يف عام     ورحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مب         -٥٤
طلبات اللجوء، حيث أصبحت طلباهتن ُتسجل بشكل منهجي منفصل عن طلب رجل األسرة الذي يقدم طلب اللجـوء             

كما رحبـت املفوضـية     . )١١٥(، وهي مبادرة سلطت عليها الضوء أيضاً املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )١١٤(الرئيسي
احلدودية أثناء مرحلة النظر    العبور  هم من االحتجاز يف نقاط      واللجنة بقانون اللجوء اجلديد الذي يعفي القّصر وأفراد أسر        

تحديد وضع   الربتغال إجراًء خاصاً ل    تضع بأن   ٢٠٠١يف عام   كذلك  وأوصت جلنة حقوق الطفل     . )١١٦(يف مقبولية الطلب  
ن تـضمن   احلصول على الرعاية النفـسية وأ     إمكانية  اللجوء القّصر، وأن تستحدث آليات تتيح للقّصر        الالجئ مللتمسي   

  . )١١٧(أحكام قانون اللجوءجلميع التنفيذ الكامل 

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-٩

من األحكام املتعلقة باإلرهاب يف قانون العقوبات وقانون        كثرياً  الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن          -٥٥
. )١١٨( مـن العهـد    ١٧ و ١٥ و ٩هاكات للمـواد    انتحدوث  اإلجراءات اجلنائية تتصل حباالت استثنائية وقد تؤدي إىل         

واد العهد املذكورة وأال يـسئ موظفـو   مساس مبالتدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب   يكون يف   وأوصت اللجنة بضمان أال     
  . )١١٩(الدولة استعمال األحكام االستثنائية

  واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات - ثالثاً
 الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية باهتمام املعلومات املفصلة عن أنـشطة الـسلطات               ،٢٠٠٦يف عام     -٥٦

 موضـع   ١٨٢االتفاقية رقـم    تضع  العامة، وال سيما الشرطة اجلنائية ووزارة الداخلية واحملاكم، وعن تنفيذ األحكام اليت             
أشـخاص  تنطوي على ة اجلرائم اجلنسية اليت     والحظت اللجنة أن قوات الشرطة قد اعتمدت تدابري ملنع ومكافح         . التطبيق

وقد أنشأ احلرس الـوطين  . الشرطة بشأن هذه اجلرائمألفراد ، وتتضمن هذه التدابري خاصةً توفري التدريب من صغار السن 
مـشاركة  ذه الوحدات   هب لحقونويشارك أفراد الشرطة امل   .  وحدة مساعدة خاصة يف شىت أحناء البلد       ٢٣يف هذا الصدد    

 وحدة ملساعدة   ٣٤ولدى الشرطة الوطنية    . ارج، بغية حتسني فعالية أدائهم    يف اخل يف أنشطة تدريب يف الربتغال و     مستمرة  
  . )١٢٠(ضحايا اإلجرام، مبن فيهم ضحايا اجلرائم اجلنسية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً
   تعهدات الدولة-ألف 

التعاون الكامل مع جملس حقوق     ) أ: (التزمت الربتغال مبا يلي   : لربتغال التعهدات التالية  ، قدمت ا  ٢٠٠٦يف عام     -٥٧
اإلنسان عن طريق تكرار توجيه الدعوة الدائمة إىل املقررين اخلاصني وغريهم من املكلفني بإجراءات خاصة، واملسامهة يف                 

تعزيـز  ) ب(نسان يف مجيع الدول األعـضاء؛       إنشاء آلية استعراض نظراء تضمن إجراء حتليل موضوعي حلالة حقوق اإل          
، والعمل على    على نطاق أوسع   ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل بوسائل تشمل التعريف مبعايري حقوق اإلنسان           

؛ االستجابة املالئمة من اجملتمع الـدويل     باألزمات املتصلة حبقوق اإلنسان     أن حتظى   زيادة قبوهلا واحترامها وبالتايل ضمان      
وعن طريق تعزيز ومحاية حقوق الطفل مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى؛ واختاذ تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        

الـوطين  الصعيد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على ) ج(بني اجلنسني وضمان املساواة بينهما وتعزيز ومحاية حقوق املرأة؛          
البالغات إجراءات  حقوق اإلنسان، وتفادي اللجوء إىل التحفظات، وقبول        عن طريق التصديق على املزيد من معاهدات        



A/HRC/WG.6/6/PRT/2 
Page 14 

  

 يف  جنـساين  هيئات املعاهدات؛ وحتسني محاية وتعزيز حقوق املرأة وضمان تعميم منظور            طبقهاوإجراءات التحقيق اليت ت   
  . )١٢١(مجيع السياسات والربامج، وحتسني محاية حقوق الطفل

   توصيات حمددة للمتابعة- باء

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من الربتغال موافاهتا، يف غضون عام واحد، مبعلومات عن التدابري               ٢٠٠٧يف عام     -٥٨
ن؛ وإجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف حـاالت التعـذيب          واملتخذة لتنفيذ التوصيات املذكورة سابقاً بشأن أوضاع السج       
قوات الشرطة؛ وعن التدابري املتخذة للتخلـي عـن         من أجل   املّدعى حدوثها ومقاضاة مرتكبيها؛ وتوفري تدريب هادف        

نظراً ملا قد تلحقه من ضـرر بـدين ونفـسي باألشـخاص             " TaserX26"استخدام أسلحة الصعق الكهربائي من طراز       
 تعليقات الربتغال على توصيات جلنة مناهضة التعـذيب،       أعاله  وقد أورِدت   . ا يشكل انتهاكاً لالتفاقية   مماملستهدفني هبا،   

  .)١٢٢(ولكنها مل تتضمن أي رد خبصوص استخدام السالح املذكور

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن تنظر الربتغال يف طلب التعاون واملساعدة التقنيني، مبـا يف ذلـك                      -٥٩

   .)١٢٣(اخلدمات االستشارية، يف سبيل تنفيذ هذه التوصيات
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