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الببذث ترحببا الربتلببال صلتو ببيام املقدمببة عببضل ادسببتاراا الببدورث ال ببامل ال البب   -1
 .2019 أاير/مايو 8يف أجرث 

قبلببببرب الربتلببببال علبببب  و . جلسببببة التحبببباورتو ببببية عببببضل  245جمموعبببب   مببببا وقببببد قببببد   -2
منها  228اعتربم  ،(228-137إىل  1-137 منو  1-136 ما)التو يتو ية  229 الفور
  1-139مبببن )التو بببيام ا بببر أحاطبببرب علمبببا   و  .يف طبببور التنفيبببذ أو لفابببلهنبببا قبببد  فبببذم صأب

 (.10-139إىل 
(. وقببد 6-138إىل  1-138 مبن تو ببيام )التو بيام 6أرجبتم الربتلبال الن بر يف و  -3
يف إطبار اللننبة الوطنيبة الربتلاليبة  قبوس ا، سباد، وتبود الربتلبال تقبد   ةاألعب   ههذالن ر يف مت 

 الردود التالية.

يف طأأور  او تعتأأرب ا أأا فأأد نفأأ ت ابلفعأألو تواأأيات ى أأع بأأد غ الربتغأأال   
 التتفي 

ومحايأة حقأوق األفليأات   مواالة مكافحة التميي  العتصري وخ اب الكراهيأة 138-3  
 ثتيةاإل

تؤدي سياساهتا وتشريعاهتا ولوائحها وتدابريها التتفي ية بشكل فعلي ضمان ان  138-4  
إىل متأأو وموايهأأة ارتفأأاع خ أأر اسأأراأل مؤسسأأات األ مأأال يف ارتكأأاب  أأاو ات يف حأأاالت 

 يف ذلك يف حاالت االحتالل األيتيب مبا الت اع  والتصدي هل ا اخل ر 
اد ادمت ال للقا ود الوطين وحقوس يتاني عل  ال ركام الااملة يف الربتلال احرتا  وضم -4

ا، سبباد واملبببادت التوجيهيببة لتمببم املتحببدة   ببتد األعمببال التناريببة وحقببوس ا، سبباد واملبببادت 
 .للمؤسسام متاددة اجلنسيام ن مة التااود والتنمية يف امليداد ادقتصادثملالتوجيهية 

 بببتد السبببلوو املسبببؤول تضبببل الربتلبببال اللمسبببام األعببب ة علببب  عةبببة عملهبببا الوطنيبببة  و  -5
 .2019 عا  لتعمال التنارية وحقوس ا، ساد وتاتز  اعتمادها قبل هناية

 وحنببببن ،أث شببببركة  رتلاليبببة يف ا تهاكبببام حقبببوس ا، سببباد تبببور الربتلبببال ملتزمبببة  نبببل و  -6
 .أبهنا تفال ذلك ارفيح ريل امل رتكة مل شركام امل ا أو   نل ادست مار د

 ا  هبا  لم الربتغالحاطت توايات ا  
 اتفافية  دم تقادم يرائغ احلرب واجلرائغ املرتكبة ضد اإلنسانيةالتصديق  لع  138-1  

عد  تقاد  جرائم ا رب واجلرائم املرتكببة ضبد عل   ا  سلفينص الت ريل اجلنائي الربتلايل  -7
 .ا، سا ية

ا،جببببرااام اجلنائيببببة ختضببببل ألث تقبببباد   أد يببببنص الت ببببريل الربتلببببايل علبببب  ،يف الواقببببلو  -8
جبرائم علب   ا  أيضبإمنبا جبرائم ا برب واجلبرائم ضبد ا، سبا ية و علب  والاقوصم املفروضة ليس فقط 
 .ا،صدة اجلماعية وجرائم الادواد
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اتفاقية عد  تقاد  جرائم ا رب واجلرائم املرتكبة ضد ا، سا ية إد املقصد من ف ،لذلكو  -9
 .أوسل نةاس تةبيق ربتلايل، الت ريل اجلنائي ال ا  عاجل  سلفقد 

اختاذ تدابري فانونية ال تماد تعريف السأتغالل األطفأال يف املأواد اإلابحيأة وفقأا   138-2  
للربوتوكول االختياري امللحق ابتفافية حقوق ال فل بشأنن بيأو األطفأال واسأتغالل األطفأال 

 املواد اإلابحية ويف يف البغاء
مببن  176األطفببال يف املببواد ا،صحيببة املنصببويف عليهببا يف املببادة ت ببمل جر ببة اسببتلضل  -10

القببا ود اجلنببائي جمموعببة واسبباة مببن السببلوكيام و ببيا  مببل الربوتوكببول ادعتيببارث دتفاقيببة حقببوس 
 .الةفل
 ،يحاببّرف ساسببتلضل األطفببال يف املببواد ا،صحيببةس د علبب  الببرنم مببن أد القببا ود اجلنببائيو  -11

القواعبببد املنصبببويف عليهبببا يف ادتفاقيبببام الدوليبببة يف الن بببا  القبببا و   راجإد جتبببدر ا،شبببارة إىل أد
للتةبيبق  عتيبارث دتفاقيبة حقبوس الةفبل قا بليابين أد تاريبا الربوتوكبول اد ممبا ،الربتلبايل تلقبائي

 لبببل الن بببر عبببن  سببباها  ،وجيبببا أد تراعيببب  السبببلةام املاتصبببة عنبببد التاامبببل مبببل هبببذه اجلبببرائم
 .اجلنائيالقا ود يف الرمسي 
صلن ببر إىل اوموعببة الواسبباة مببن السببلوكيام املو ببوفة يف القببا ود  ،عببضوة علبب  ذلببكو  -12

فبإد قائمبة السبلوكيام الب   ،فقب  القبا و احملباكم والوالتك يبا مبن تفسب  لوالب  ختضبل ل ،اجلنائي
قبد املبواد ا،صحيبة لتطفبال يف  اسبتلضد   اصعتبارهبيف الربتلبال  ةلبافاة  سببها مقاضاة قاضااملتم ت

 .ادعتيارث ربوتوكولالتلك املدرجة يف حىت تتناوز 
 .يربر اعتماد تاريا قا و  دستلضل األطفال يف املواد ا،صحية ما يوجد د ،لذلكو  -13

اختأأأاذ التأأأدابري الال مأأأة للتصأأأدي بشأأأكل متاسأأأق للعتأأأف اجلتسأأأي يف القأأأوان   138-5  
والسياسات والتنكد من إدراج مجيو اشكال األفعال اجلتسأية ريأري القائمأة  لأع ال اضأي يف 

 تعريف االريتصاب مبويق فانون العقوابت
يف أعقببباب تقيبببيم فريبببق ابببببرباا التبببا ل ولبببس أوروص املابببين  كافحببببة الانبببا ضبببد املببببرأة  -14

تبدا   ت برياية لتنفيبذ علب  إعبداد ل تاكبا الربتلبا ،2019والانا املنزيل يف كبا ود ال ا /ينباير 
الرتكيببز مببل  البب  تنةببوث علبب  إعببادة هيكلببة و ببا جر ببة ادنتصبباب وا،كببراه اجلنسببي ،تو ببيات 
 .رضاعد  الاملتم ل يف لبس في  عل  الانصر الرئيسي  د   كل
ة  كببن قبببول و ببا مجيببل األفاببال اجلنسببي د ،عمببض  صلتقاليببد القا و يببة الربتلاليببةولكببن  -15
ينص القبا ود اجلنبائي الربتلبايل علب  جمموعبة مبن اجلبرائم  ،الواقل ويف .هنا انتصابرضائية أبن  ال

 ولكنهببا ،ادعتببداا اجلنسببي( أو )م ببل ا،كببراه اجلنسببي نيبباب الرضبباضببد ا ريببة اجلنسببية تسببتلز  
عيبببار سياسبببي علببب   ائمجلبببر وتقبببو  هبببذه القائمبببة املتمبببايزة مبببن ا .انتصبببابتو بببا علببب  أهنبببا  د

وتفهبم الربتلبال أد و با كبل  نباجم عنهبا.والضبرر السبلوكيام ال وح بية يراعيللم رع الربتلايل 
هنببا انتصبباب  كببن أد يببؤدث إىل تقببويل ا مايببة املمنوحببة للضببحااي وإضببافة سببلوكيام أبهببذه ال

 .تاقيد ن  مرنوب في  إىل هذا ا كم
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ار ابألطفأأأال ألريأأأراض االسأأأتغالل ا تمأأأاد احكأأأام فانونيأأأة ميأأأددة لت أأأر  اال أأأ 138-6  
 اجلتسي  و ر  االستغالل اجلتسي يف سياق السفر والسياحة

 عقببباص  ويااقبببا عليببب  جيبببّر  القبببا ود اجلنبببائي صلفابببل ادجتبببار صألطفبببال ألنبببراا جنسبببية  -16
 .وكذلك األشكال الك  ة ال  قد يتاذها ادستلضل اجلنسي لتطفال ،ا  مضئم
 بببن فبببيهم  ،مبببن القبببا ود اجلنبببائي علببب  جر بببة ادجتبببار صألشببباايف 160تبببنص املبببادة و  -17

 ،ي ببمل و ببا جر ببة ادجتببار صألشبباايف عببدة أنببرااو  .و ببيا  مببل  روتوكببول صل مببو ،األطفببال
 .يف ذلك ادستلضل اجلنسي  ا
اجلنسببببي املرتكبببببة ضببببد ذام الةببببا ل جيببببر  القببببا ود اجلنببببائي جمموعببببة مببببن السببببلوكيام و  -18

 ،التحببببريل علبببب   لبببباا األطفببببالو  ،اللنببببوا إىل دعببببارة األطفببببالو  ،األطفببببال )ادعتببببداا اجلنسببببي
 لبل الن بر سبلوكيام هبذه العلب  قبا وياا .(دسبتدراجاو  ،استلضل األطفال يف املواد ا،صحيبةو 

  فإ ب ،لبذلكو  مها.ن   أو السياحة أو سواا كاد ذلك يف سياس السفر ،تم في تعن السياس الذث 
 .عل  وج  التحديد تنر  ادستلضل اجلنسي يف سياس السفر والسياحةر لمرب  د
 قيبد الن بر يف تنر  األعمال التحض ية هلبذا اللبرا يزال اقرتاح  د ،وعضوة عل  ذلك -19

سبببيزيد هبببذا و  .أث تن بببيم ترتيببببام السبببفر للبببرا ادسبببتلضل اجلنسبببي لتطفبببال ،الوقبببرب البببراهن
 .التاديل ا ماية املمنوحة لتطفال املارضني بةر ادستلضل اجلنسي

    


