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ــة     ــئلة املطروحـ ــة القـــضايا واألسـ ــالنظر يف  الـــردود علـــى قائمـ ــة بـ املتعلقـ
 التقريرين الدوريني السادس والسابع

  
 * الربتغال  

  
 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة املتعلقة بالتقارير الدورية  

 
 الربتغال  

درس الفريق العامل ملـا قبـل الـدورات التقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع للربتغـال               
CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7 .( 

 
 وري والتشريعي واملؤسسياإلطار الدست  

يــشري التقريــر الــدوري الــسابع إىل إنــشاء اللجنــة املعنيــة باجلنــسية واملــساواة بــني     - ١
اجلنسني، اليت حلت حمل اللجنة املعنية باملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة، والبعثة املعنيـة     

 املاليــة والبــشرية ُيرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عــن املــوارد . مبكافحــة العنــف املــرتيل
ــسني،        ــذ سياســة احلكومــة للمــساواة بــني اجلن ــد لتنفي ــوفرة يف إطــار هــذا اهليكــل اجلدي املت

 

 . يصدر هذا التقرير بدون حترير رمسي * 
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واإلشــارة إىل مــا إذا كانــت قــد جــرت زيــادة مــوارد واختــصاصات هــذا اهليكــل اجلديــد    
وُيرجى كذلك وصف الواليـة الـصرحية للجنـة اجلديـدة بـشأن             . باملقارنة مع النظام السابق   

بني اجلنسني، وكيفية تنظيمها لكفالة إبراز حقوق املرأة واملسائل املتعلقة باملساواة املساواة 
  .بني اجلنسني يف مجيع مهامها يف ضوء واليتها املزدوجة

 –مــا برحــت اللجنــة املعنيــة باجلنــسية واملــساواة بــني اجلنــسني، الــيت أنــشئت مــؤخرا      
 تـسعى عقـب صـدور القـانون العـضوي           –وحلت حمل اللجنة املعنيـة باملـساواة وحقـوق املـرأة            

ولكـي يتـسىن هلـا االسـتجابة إىل االختـصاصات اجلديـدة،             . اجلديد إىل إجراء التغيريات الالزمة    
 ٢٥و ) طـوال الوقـت  ( موظفـا دائمـا   ٦٣ويوجـد هبـا اآلن   . مت جتديد املوظفني وزيادة عـددهم   

 ). طوال الوقت أيضا(موظفا غري دائم 
الية، مـا فتئـت احلكومـة الربتغاليـة تبـذل جهـدا عامـا للحـد مـن                وفيما يتعلق باملوارد امل    

 تقـل يف واقـع      – من اليـوروات     ٣ ٥٢٣ ٧٦٧ – ٢٠٠٨وهلذا فإن ميزانية عام     . اإلنفاق العام 
.  مـــن اليـــوروات٣ ٧٣٢ ٠٣١ – ٢٠٠٧ يف املائـــة عـــن ميزانيـــة عـــام  ٥,٥٨احلـــال بنـــسبة 

يـود، مـع مراعـاة االختـصاصات         بذل جهد للتقشف وفـرض الق      ٢٠٠٨وستقتضي ميزانية عام    
اجلديدة للجنة املعنيـة باجلنـسية واملـساواة بـني اجلنـسني ومـسؤولياهتا فيمـا يتـصل بتنفيـذ ثـالث                      

اخلطة الوطنية الثالثة للمـساواة، واخلطـة الوطنيـة الثالثـة ملكافحـة العنـف املـرتيل،                 :  وطنية طخط
 . البشربواخلطة الوطنية األوىل ملكافحة االجتار 

اعــاة هــذا، ســيتوقف تنفيــذ هــذه اخلطــط أيــضا علــى تــشاطر املــصروفات مــع   ومــع مر 
. الوزارات وإدارات اإلدارة العامة األخـرى، كجـزء مـن اسـتراتيجية لتعمـيم املنظـور اجلنـساين                 

وعالوة على ذلك، ميكن أن تلجـأ اللجنـة املعنيـة باجلنـسية واملـساواة بـني اجلنـسني إىل مـصادر           
 اهليكليــة لالحتــاد األورويب واألمــوال املقدمــة مــن املؤســسات   متويليــة أخــرى، وهــي الــصناديق 

 . اخلاصة
 : وتتمثل والية اللجنة اجلديدة بشأن املساواة بني اجلنسني فيما يلي 
دعم إعداد ووضع سياسة عامة وقطاعية فيما يتصل بتعزيز اجلنسية واملـساواة             )أ( 

 مقابلة مع سياسات متكاملة؛ بني اجلنسني، واالشتراك يف تنفيذ سياسات معينة وصالت 
اإلســـهام يف تعـــديل اإلطـــار التنظيمـــي أو يف تنفيـــذه، فيمـــا يتعلـــق باجلنـــسية   )ب( 

واملساواة بني اجلنسني، بإعداد مقترحات تنظيمية، وإصدار فتاوى بشأن املبـادرات التـشريعية،             
 اجملـاالت املعممـة   أو اقتراح آليات لتعزيز االمتثال التـام والفعـال لألنظمـة الـسارية، وخباصـة يف      

وهي التوعية فيما يتعلق باجلنسية، واملساواة وعدم التمييز بني الرجـل واملـرأة، ومحايـة األمومـة                 
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واألبوة، والتوفيق بني العمل واحلياة الشخصية واألسرية للرجل واملرأة، والكفاح ضد أشـكال             
 العنف القائم على نوع اجلنس، ودعم الضحايا؛ 

وثــائق ختطيطيــة لــدعم صــنع القــرارات الــسياسية يف جمــايل   إعــداد دارســات و )ج( 
 اجلنسية واملساواة بني اجلنسني؛ 

تعزيــز التوعيــة فيمــا يتــصل باجلنــسية وأنــشطة التوعيــة بالــشؤون املدنيــة بغيــة     )د( 
 التعرف على حاالت التمييز وسبل القضاء عليها؛ 

االقتـصادية، واالجتماعيـة،   تعزيز األنشطة اليت تيسر تكافؤ املشاركة يف احلياة         )هـ( 
 والسياسية، واألسرية؛ 

اقتراح تدابري واالضطالع بأنشطة ملكافحة مجيـع أشـكال العنـف القـائم علـى                )و( 
 نوع اجلنس، ودعم ضحاياه؛ 

دعم التدابري أو املشاريع أو األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمـات غـري احلكوميـة       )ز( 
 اللجنة املعنية باجلنسية واملساواة بني اجلنسني؛ اليت تكون هلا أهداف مماثلة ألهداف 

ــد قواعــد أو تتبــع أمثلــة ألفــضل          )ح(  ــدمي جــوائز اجلــودة للكيانــات الــيت تعتم تق
املمارســات يف تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، ومنــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، وتــوفري   

 الدعم للضحايا؛ 
 املـساعدة والرعايـة لـضحايا العنـف،      توفري اإلشراف التقين على هياكل تقـدمي       )ط( 

 والتنسيق االستراتيجي مع القطاعات الرمسية األخرى اليت تشارك يف تقدمي هذا الدعم؛ 
إعالم الرأي العام وتوعيته بالعمـل مـع وسـائط اإلعـالم، وإعـداد منـشورات،                 )ي( 

 وإقامة مركز للوثائق ومكتبة متخصصة؛ 
مارسات يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني،       إعداد توصيات عامة بشأن أفضل امل      )ك( 

وال سيما على مستوى اإلعالن، وأساليب عمل اهلياكل التعليمية، والتدريب وتنظيم األعمـال             
 يف القطاعني العام واخلاص، والتحقق من االتساق مع أفضل املمارسات هذه؛ 

التحقـــق مـــن املهـــارات التقنيـــة وإجـــراء عمليـــات تأهيـــل جيـــدة لألشـــخاص  )ل( 
 والكيانات املشاركني مؤسسيا يف تعزيز اجلنسية واملساواة بني اجلنسني والدفاع عنهما؛ 

توفري خدمات للمشورة القانونية والدعم السيكولوجي، وخاصـة يف حـاالت            )م( 
 التمييز والعنف القائم على نوع اجلنس؛ 
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جلـنس،  تلقي الشكاوى املتعلقـة حبـاالت التمييـز أو العنـف القـائم علـى نـوع ا                  )ن( 
 وعرضها حسب االقتضاء بإصدار فتاوى وتوصيات للسلطات املختصة أو للكيانات املعنية؛ 

كفالة وجود أشكال كافية من املشاركة املؤسسية للمنظمـات غـري احلكوميـة             )س( 
 اليت تسهم يف تنفيذ السياسات املتعلقة باجلنسية واملساواة بني اجلنسني؛ 

ظـيم الـسجل الـوطين للمنظمـات غـري احلكوميـة الـيت              القيام، وفقا للقانون، بتن    )ع( 
يتمثل هدفها القانوين أساسـا يف تعزيـز قـيم اجلنـسية، والـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان؛ وحقـوق                      

 املرأة، واملساواة بني اجلنسني؛ 
التعـــاون مـــع املنظمـــات الدوليـــة ومنظمـــات االحتـــاد األورويب وغريهـــا مـــن    )ف( 

املشاركة يف املبادئ التوجيهيـة العامـة بـشأن اجلنـسية واملـساواة             الكيانات الدولية املكافئة، بغية     
 بني اجلنسني، وتعزيز تنفيذها على الصعيد الوطين؛ 

التعاون مع الكيانات العامـة واخلاصـة الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة يف املـشاريع                 )ص( 
 وذلك بصفة خاصـة     ،نيواألنشطة املتسقة مع مهمة اللجنة املعنية باجلنسية واملساواة بني اجلنس         

 بإقامة شراكات؛ 
ــات أخــرى يف جمــال       )ق(  ــشجعها كيان ــيت ت ــادرات ال ــة للمب ــساعدة التقني تقــدمي امل

 اجلنسية واملساواة بني اجلنسني؛ 
إصدار فتوى مؤيدة لتوقيع اتفاقات للتعاون تشارك فيهـا الكيانـات احلكوميـة              )ر( 

 .ائم على نوع اجلنسالرمسية فيما يتعلق مبسألة دعم ضحايا العنف الق
وتتكــون اللجنــة املعنيــة باجلنــسية واملــساواة بــني اجلنــسني مــن رئــيس، يــساعده نائــب    

 . ويقع مكتبها الرئيسي يف لشبونة، وهلا فرع يف أوبورتو. للرئيس، وجملس استشاري
 : ويضم اجمللس االستشاري للجنة املعنية باجلنسية واملساواة بني اجلنسني 

 بني الـوزارات الـذي يتكـون مـن ممثلـي شـىت اإلدارات احلكوميـة ذات                  القسم املشترك  - 
 الصلة، هبدف تعميم املساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات؛ 

 منظمة غري حكوميـة وطنيـة تعمـل         ٤٠قسم املنظمات غري احلكومية الذي يتكون من         - 
 لتحقيق نفس أهداف اللجنة أو أهداف مماثلة ألهدافها؛ 

. ستشاري التقين والعلمي الذي يترأسه عضو احلكومة املـسؤول عـن اللجنـة            الفريق اال  - 
 شخـصيات تتمتـع     ١٠وهو يتكـون باإلضـافة إىل رئـيس اللجنـة ونائـب رئيـسها، مـن                 
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مبهـــارات علميـــة معروفـــة يف ميـــادين اجلنـــسية، وحقـــوق اإلنـــسان، وحقـــوق املـــرأة، 
 . واملساواة بني اجلنسني

عنية باجلنسية واملساواة بني اجلنسني منوذج هيكلـي، فيـه     ويتبع النظام الداخلي للجنة امل     
‘ ١’: والوحـدات األساسـية هـي     . وحدات عضوية أساسية ومرنة وأفرقة متعددة التخصـصات       

 . وفد الشمال‘٢’مركز الدراسات، والتخطيط، والوثائق، والتدريب؛ 
ــائق والتــدريب    يع فيتــوىل وضــع وتــشج ‘ ١’: أمــا مركــز الدراســات والتخطــيط والوث

الدراسات عن مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني، وحقـوق اإلنـسان، ومنـع مجيـع أشـكال العنـف                      
ويتعـاون يف حتديـد ورصـد ومتابعـة اخلطـط الوطنيـة             ‘ ٢’القائم على نوع اجلنس ومكافحتـها؛       

ويكفـل اسـتكمال مركـز      ‘ ٣’والقطاعية لوضع سياسات تعزيز ومحاية املساواة بـني اجلنـسني؛           
ويشجع على إعداد مـواد تثقيفيـة وإعالنيـة عـن املـساواة بـني               ‘ ٤’ املتخصصة؛   الوثائق واملكتبة 

 . اجلنسني واجلنسية
وأما وفد الـشمال، فينـهض باملـسؤولية عـن تنفيـذ اخلطـط املعتمـدة، وفقـا لألولويـات                     

 . واالحتياجات احملددة للمنطقة
ــائق و         ــعبة الوث ــدريب، وش ــعبة الت ــي ش ــة، فه ــضوية املرن ــا الوحــدات الع ــالم، وأم اإلع

 . والشعبة القانونية واإلدارية
ــز التــدريب األويل  ‘ ١’: وأمــا شــعبة التــدريب فتــضطلع باملــسؤولية عــن    حتديــد وتعزي

واملــستمر للعــاملني يف جمــال التثقيــف، ومستــشاري املــساواة وغريهــم مــن املعنــيني العــاملني يف   
العنـف القـائم علـى نـوع        ميادين املساواة بني اجلنسني، وحقوق اإلنسان، ومنـع مجيـع أشـكال             

ووضـع توصـيات عامـة بـشأن املمارسـات اجليـدة يف جمـال التـدريب                 ‘ ٢’اجلنس ومكافحتـها؛    
 . املقدم من الكيانات العامة واخلاصة يف هذه امليادين

‘ ٢’إعـالم الـرأي العـام؛    ‘ ١’: وأمـا شـعبة الوثـائق واإلعـالم فتـضطلع باملـسؤولية عـن        
ــساواة بــني      وتقــدمي جــوائز اجلــودة للمنظمــات ا   ــز امل ــدة لتعزي ــا ممارســات أو قواعــد جي ــيت هل ل

 . اجلنسني، أو منع العنف القائم على نوع اجلنس، أو دعم ضحايا العنف
ــة فهــي مــسؤولة عــن       ــة واإلداري ــشعبة القانوني ــا ال ــة   ‘ ١’وأم ــشورة القانوني مكتــب امل

التمييـــز أو النظـــر يف الـــشكاوى املتعلقـــة حبـــاالت و‘ ٢’والـــدعم الـــسيكولوجي االجتمـــاعي؛ 
ــف؛  ــه، واالتفاق     ‘ ٣’العنـ ــاد األورويب وقوانينـ ــات االحتـ ــذ توجيهـ ــة تنفيـ ــد ومتابعـ ات يـــورصـ

 . والصكوك الدولية األخرى املتصلة مبيادين عمل اللجنة املعنية باجلنسية واملساواة بني اجلنسني
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ــني        ــساواة ب ــة بامل ــشاريع املتعلق ــة إىل دعــم وإدارة امل ــق األهــداف الرامي ــا لتحقي  وتوخي
اجلنسني واجلنـسية، والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس والـشبكة االجتماعيـة واجملـالس البلديـة،                    

الوحــدة األساســية لتعزيــز اجلنــسية واملــساواة بــني  : أنــشئت ثالثــة أفرقــة متعــددة التخصــصات 
اجلنسني، والوحدة األساسـية ملنـع العنـف املـرتيل والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس، والوحـدة                      

 . لتعاون فيما بني املناطق واجمللس البلديةاألساسية ل
ــن           ــسؤولة ع ــي م ــسني فه ــني اجلن ــساواة ب ــسية وامل ــز اجلن ــا الوحــدة األساســية لتعزي أم

وضع االسـتراتيجيات الوطنيـة لتعزيـز اجلنـسية واملـساواة بـني اجلنـسني، أي تنفيـذ التـدابري                     ‘١’
ظور اجلنـساين علـى كـل مـستويات         وتعزيز تعميم املن  ‘ ٢’احملددة يف اخلطط الوطنية للمساواة؛      

وتعزيـــز املـــساواة يف املعاملـــة والفـــرص ‘ ٣’اإلدارة العامـــة ويف املؤســـسات العامـــة واخلاصـــة؛ 
ة واملواقف بني الرجل واملرأة، يف أسواق العمل، ويف احلـصول علـى اخلـدمات الثقافيـة والرعايـ                 

 .  واحلياة األسرية واحلياة اخلاصةالصحية، ويف التوفيق بني العمل
وأما الوحدة األساسية ملنـع العنـف املـرتيل والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس فتـضطلع                      

وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة ملنــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس         ‘ ١’باملــسؤولية عــن  
ومكافحتــه، أي تنفيــذ التــدابري احملــددة يف اخلطــط الوطنيــة للمــساواة ومكافحــة العنــف املــرتيل؛ 

 محاية وبناء قدرات ضحايا العنف املرتيل والعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس،                وتعزيز تدابري ‘ ٢’
وتـــشجيع ‘ ٣’ورفـــع مـــستوى متكينـــهم، وتقريـــر مـــصريهم، وإعـــادة إدمـــاجهم يف اجملتمـــع؛   

 . االعتراف بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وتدابري الوقاية املتاحة
 واجملالس البلدية فتتـوىل تنـسيق أنـشطة         وأما الوحدة األساسية للتعاون فيما بني املناطق       

ــز       ــة لتعزي ــسية واملــساواة بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق باالســتراتيجيات الوطني ــة باجلن ــة املعني اللجن
عنــف املــرتيل، الــيت جيــري تنفيــذها علــى صــعيد   الاجلنــسية واملــساواة بــني اجلنــسني، ومكافحــة  

ة إىل تعزيــز وضــع اســتراتيجيات حمــددة وتعزيــز املبــادرات الراميــ‘ ٢’املنــاطق والــصعيد احمللــي؛ 
التعاون يف تنفيـذ التـدابري احملـددة يف اخلطـط الوطنيـة             و‘ ٣’على صعيد املناطق والصعيد احمللي؛      

للمــساواة ومكافحــة ضــد العنــف املــرتيل الــيت تتــوىل الــسلطات والــدوائر تنفيــذها علــى صــعيد   
 . املناطق والصعيد احمللي

 النامجة عن اخلطة الوطنية الثانية للمساواة بشأن متتع ُيرجى وصف اآلثار امللموسة  - ٢
وُيرجى كذلك تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن أهـداف       . املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا   

 ، واإلشارة إىل الطريقة اليت جتلت     ٢٠١٠-٢٠٠٧اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة للفترة      
علـى وجـه اخلـصوص، ُيرجـى تقـدمي معلومـات            و.  فيها نتائج دراسة تقييم اخلطة الثانيـة       هبا
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عن تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة تقييم اخلطة الثانية فيما يتعلق بالصعوبات اهليكلية، 
  .مبا يف ذلك قيام مجيع الوزارات بتعميم املنظور اجلنساين

وفقــا لدراســة تقيــيم تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة الثانيــة للمــساواة، يكــشف حتليــل مؤشــرات  
ثار عن صورة إجيابية لالجتاهات حنو املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع الربتغـايل علـى الـرغم                     اآل

وبوجـه عـام، تـبني      . من العديد من نقاط الضعف احملددة فيمـا يتـصل بالتـدخل احملتمـل للخطـة               
املؤشرات املتعلقة بالتعليم، والعمالة، وصنع القرار واملشاركة من جانب املـرأة حـدوث حتـسن                

ــائج دراســة استقــص    ال يف ــة فحــسب، وإمنــا أيــضا يف نت ــة  املؤشــرات اإلحــصائية احمللل ائية هاتفي
 .  شخصا٦٢٢أجراها فريق التقييم فيما بني 

وفيمــا يتــصل بــاحلكم، مت يف الــسنوات القالئــل األخــرية، بــذل جهــد متزايــد صــوب      
 هـذا إىل إبـراز      وأدى. تكييف اإلطار القانوين مع أهداف ومنهجيات تعمـيم املنظـور اجلنـساين           

واختـذت، يف الوقـت ذاتـه،       . بعد املساواة بني اجلنـسني يف أسـلوب عمـل عـدد مـن املؤسـسات               
ــدأ       ــز تنفيــذ مب إجــراءات تــشريعية بــشأن شــروط تقــدمي الــدعم لــضحايا العنــف املــرتيل، وتعزي

ــسياسية   ــادة القــ . املــساواة يف صــنع القــرارات ال درة علــى دعــم احتياجــات األســر،   وكــان لزي
ا عن طريق توسيع شبكة اهلياكل األساسية لرعاية األطفـال واملـسنني وزيـادة سـاعات                سيم وال

فتح مدارس رياض األطفال واملدارس االبتدائية أثر هام جدا يف جمال إعادة تقسيم العمل علـى                
وأكد فريق التقييم أن من العـسري تقيـيم أثـر اخلطـة الوطنيـة الثانيـة يف هـذه         . أساس نوع اجلنس  

بيد أن من رأي الفريق أن وجود هذه اخلطة يـضطلع بـدور هـام يف ختطـيط وحتديـد                    . التغريات
 . السياسات الناجحة

وتأثر تنفيذ وتوطيد تعميم املنظور اجلنساين بعـدد مـن نقـاط الـضعف يف اخلطـة ذاهتـا،                    
وقـدم فريـق التقيـيم      . وعدم توفر األحوال الالزمة الستمرار اعتماد املنظـور اجلنـساين وإدماجـه           

 : وصيات التاليةالت
القيــام علــى حنــو منــهجي، بوضــع تــدابري كميــة وحمــددة زمنيــا، وحتديــد املــسؤوليات،    - 

 وتعيني مصادر املوارد الالزمة؛ 
النص على مطلب قانوين بأن حتدد مجيع األهداف يف السياسات العامة غايـات كميـة                 - 

 للمرأة والرجل؛ 
 ل بتنفيذ ورصد وتقييم كل إجراء؛ حتديد مؤشرات للعمليات والنتائج فيما يتص - 
 . حتديد مواعيد زمنية وآليات ومسؤوليات فيما يتصل جبمع املعلومات ومعاجلتها - 
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وقد روعيت هذه التدابري يف إعداد اخلطة الوطنيـة الثالثـة للمـساواة كجـزء مـن عمليـة                    
علـى االحتياجـات    بناءة الستمرار حتسني التـدابري الـسياسية للمـساواة بـني اجلنـسني، والتركيـز                

 . املقبلة والنتائج العملية
 اجلنـسية واملنظـور   –وجيري يف كامل الفصل األول من اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة   

ومثــة إشــارات إىل .  تــوفري إطــار بــشأن تــاريخ وواقــع املــساواة بــني الرجــل واملــرأة  -اجلنــساين 
وهنـاك،  . ل بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني      الصكوك القانونية الوطنية والدوليـة الـيت تلـزم الربتغـا          

 .  مقدمة لكل من جماالت التدخل االستراتيجية اخلمسة،عالوة على ذلك
املنظـور اجلنـساين    ”) ١: (ويورد الفصل الثـاين جمـاالت التـدخل االسـتراتيجية اخلمـسة            

ت املنظــور اجلنــساين يف اجملــاال ”) ٢(؛ “يف مجيــع اجملــاالت الــسياسية كــشرط للحكــم الــسليم  
العنف القائم علـى نـوع   ”) ٤(؛ “اجلنسية واملنظور اجلنساين”) ٣(؛ “الرئيسية للسياسة العامة 

ــدويل ويف التعــاون       ”) ٥(؛ “اجلــنس ــى الــصعيد ال ــاد األورويب، عل ــور اجلنــساين يف االحت املنظ
 . “اإلمنائي

 املنظور اجلنـساين يف مجيـع اجملـاالت الـسياسية كـشرط للحكـم      ”ويتوخى اجملال األول     
، “مرصـد للمـساواة بـني اجلنـسني       ” هدفا واحدا وتـدبريا واحـدا مـوجهني حنـو تنفيـذ              “السليم

 .  تدبريا فيما يتصل بالسلطات العامة واإلدارة املركزية واحمللية٢١ أهداف و ٥فضال عن 
ــاين     ــال الث ــدد اجمل ــسياسة العامــة     ”وحي ــسية لل ــور اجلنــساين يف اجملــاالت الرئي  ٨ “املنظ

التعلـيم، والبحـث    :  تـدبريا  ٧٦ هـدفا و     ١٦ئيـسية يـضطلع فيهـا مبـا جمموعـه           جماالت سياسـية ر   
؛ التوفيـق بـني     ) تدبريا ١٩ أهداف و    ٣(؛ االستقالل املايل    ) تدبريا ١٣ أهداف و    ٤(والتدريب  

؛ اإلدمــاج والتنميــة االجتماعيــة ) تــدابري٩هــدفان و (العمــل واحليــاة األســرية واحليــاة اخلاصــة  
 ٣هــدف و (؛ اســتخدام األرض والبيئــة ) تـدابري ٧هــدفان و (لــصحة ؛ ا) تــدابري١٠هـدفان و  (

 ).  تدابري٦هدف و (؛ الثقافة ) تدابري٩هدف و (؛ النشاط البدين والرياضة )تدابري
 تـدبريا مقـسمة     ٢٨ أهـداف و     ٦ “اجلنسية واملنظور اجلنساين  ”ويتوخى اجملال الثالث     

؛ التوعيـة يف جمـال اجلنـسية        ) تـدبريا  ١٣ و    أهـداف  ٣(القوالب النمطيـة    : إىل ثالثة أجزاء فرعية   
 ).  تدابري٦هدف و (؛ الدعم املقدم إىل املنظمات غري احلكومية ) تدابري٩هدفان و (

 باخلطة الوطنيـة الثالثـة ملكافحـة        “العنف القائم على نوع اجلنس    ”ويتعلق اجملال الرابع     
 .  تدابري٧العنف املرتيل، اليت ستنفذ من خالل هدف واحد و 

املنظــور اجلنــساين يف االحتــاد األورويب، علــى الــصعيد الــدويل ”ويقــدم اجملــال اخلــامس  
االحتـــاد :  تـــدبريا مقـــسمة إىل ثالثـــة أجـــزاء فرعيـــة ٢٢ أهـــداف و ٣ “ويف التعـــاون اإلمنـــائي
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هـدف  (؛ التعـاون اإلمنـائي     )دابري تـ  ٦هـدف و    (؛ الصعيد الـدويل     ) تدابري ٦هدف و   (األورويب  
 ).  تدابري١٠ و

دد الفصل الثالـث املـوارد ومنـهجيات املتابعـة والتقيـيم الـيت تـشكل آليـات الرصـد                    وحي 
 . الرئيسية للخطة

ويورد الفصل الرابع مجيـع التـدابري ومؤشـرات األداء والنتـائج املقابلـة هلـا، والكيانـات                   
 . املعنية، واجلدول الزمين للتنفيذ

ل املختــصرات املــشار وتتــضمن اخلطــة مرفقــا يــوفر مــسردا للمــصطلحات، تــرد بــه كــ  
إليها، فضال عن قائمة بعـدد مـن الـصكوك املرجعيـة الدوليـة املـستخدمة يف جمـال املـساواة بـني                       

 .  حىت اآلن٢٠٠٠اجلنسني، وفقا للمنظمات الدولية، ومنظمة وفقا للترتيب التارخيي من عام 
 احلسبان عنـد    ومت أخذ التقرير الوسيط لدراسة تقييم اخلطة الوطنية الثانية للمساواة يف           

ومت بناء على ذلـك، واسـتنادا إىل املالحظـات الـواردة يف     . إعداد اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة 
دراسة التقييم، وضع أهداف وعمليات كمية وحمددة زمنيـا ومؤشـرات للنتـائج لكـل تـدبري يف                  

رمسـي لوضـع   وروعي أيضا جانب آخر وهو ضرورة التحديد ال   . اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة   
 واألفرقــة املــشتركة بــني اإلدارات التابعــة  “مستــشاري املــساواة”واختــصاصات ومــسؤوليات 

ومت، بغية حتسني رصد اإلجـراءات الـيت        . وجيري اآلن االضطالع هبذه العملية    . لشىت الوزارات 
تتخذها مجيع الوزارات، عقد اجتماعات منتظمة تعقـد مـرة كـل ثالثـة أشـهر للجـزء املـشترك                     

لــوزارات مــن اجمللــس االستــشاري التــابع للجنــة املعنيــة باجلنــسية واملــساواة بــني اجلنــسني، بـني ا 
 . هبدف تبادل املعلومات عن التنفيذ املستمر للخطة الوطنية الثالثة للمساواة

ُيرجى اإلشارة إىل عدد القضايا اليت احتجت فيها املرأة باتفاقية القضاء على مجيع              - ٣
أو بالدستور يف الدعاوى املتعلقة بالـشؤون األسـرية للمطالبـة           /رأة و أشكال التمييز ضد امل   

حبقها يف املساواة وعدم التمييز على أساس نوع اجلنس، وتقـدمي معلومـات عـن اإلنـصاف                 
الذي مت احلصول عليه بشأن أعمال التمييز من جانب الدولـة، أو اجلهـات املعنيـة اخلاصـة                  

  .أو املنظمات، أو املؤسسات
ويقـسم النظـام احلـايل جلمــع    .  لـدى الربتغـال بيانـات للـرد علـى هـذا الـسؤال       ال تتـوفر  

البيانــات القــضائية العمليــات حــسب املخالفــات أو أنــواع املخالفــات ولــيس حــسب األســاس  
 . القانوين للعمليات
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ــة       - ٤ ــدابري املتخــذة لتعريــف أصــحاب املهــن القانوني ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت
عموم اجلمهور على نطاق واسع باالتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري،          واملنظمات النسائية و  

  .مبا يف ذلك توصيات اللجنة وآراؤها
، قامــت اللجنــة الــسابقة للمــساواة وحقــوق املــرأة بإعــادة نــشر اتفاقيــة ٢٠٠٣يف عــام  

ــة يف        ــاري باللغــة الربتغالي ــرأة وبروتوكوهلــا االختي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي القــضاء علــى مجي
 نـسخة وزع    ١٠ ٠٠٠ومن هـذه الطبعـة الثانيـة، مت إعـداد           . “خطة شاملة ”موعتها املعنونة   جم

 . ٢٠٠٧ديسمرب / نسخة حىت كانون األول٨ ٣٢٦منها 
.  نـسخة ٤ ٠٠٠ يصدر من كل طبعة منـها  “األنباء”وللجنة أيضا جملة دورية بعنوان     

 النــسخة الربتغاليــة “ءاألنبــا” مــن جملــة ٧٩، تــضمن العــدد ٢٠٠٧أكتــوبر /ويف تــشرين األول
ومت توزيع هـذه النـسخة علـى نطـاق واسـع بـني              . الكاملة من االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    

صانعي القرارات، واملؤسسات، واجملالس البلدية، والـسلطات اإلقليميـة، واجلامعـات، ومراكـز             
 اجلنــسني يف البحــث، واملنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة، واملكتبــات، وآليــات املــساواة بــني   

 . البلدان األجنبية، والعاملني يف جمال البحث، وغريهم
 

 املشاركة السياسية وصنع القرار
ة الـسابقة، الدولـة الطـرف علـى اختـاذ التـدابري             يحثت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتام     - ٥

، تنفيـذ  الكفيلة بزيادة متثيل املرأة يف اهليئات العامة املنتخبـة واملعينـة عـن طريـق أمـور منـها              
 إقرار  ٢٠٠٦وينص التقرير الدوري السابع على أنه مت يف عام          . )١(التدابري اخلاصة املؤقتة  

ُيرجـى بيـان    . قانون ُيحدد حصص مشاركة املرأة والرجل يف قوائم املرشـحني لالنتخابـات           
 ختفـيض التمويـل العـام للحمـالت         “جيـوز ”األسباب املتعلقة باحلكم الذي يقضي فقط بأنـه         

وُيرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن أي تــدابري أخــرى . يــة يف حالــة عــدم االمتثــالاالنتخاب
اختــذهتا احلكومــة أو تتــوخى اختاذهــا لتــشجيع مــشاركة املــرأة يف مناصــب ُصــنع القــرارات  
الـسياسية والعامـة مثـل اخلدمـة املدنيـة، واإلدارة العامـة، والعـضوية يف اجملـالس العامــة ويف         

ــك يف   ــا يف ذلـ ــال اإلدارة مبـ ــاديرا ال جمـ ــزر األزور ومـ ــل جـ ــق عليهانتـ ــ ال ينطبـ ــانون مـ ا قـ
  .االنتخابات

__________ 
، اجلـزء األول،    )A/57/38( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقـم           انظر   )١( 

 .٣٣٨الفقرة 



CEDAW/C/PRT/Q/7/Add.1  
 

08-31843 11 
 

جيــوز تعــديل قــوائم املرشــحني الــيت ال متتثــل للقواعــد واحلــصص املنــصوص عليهــا يف      
ويف حالـــة عـــدم اســـتعراض القـــوائم  . بغيـــة احتـــرام القواعـــد ذات الـــصلة  )٢(قـــانون املـــساواة

وال يكـون   . ويـل العـام للحمـالت االنتخابيـة       وتصويبها، تكون العقوبة دائمـا هـي ختفـيض التم         
ختفيض املبالغ املقدمة للحمالت جمـرد احتمـال فحـسب، وإمنـا يكـون بـاألحرى نتيجـة إلزاميـة                    

 . لعدم االمتثال
واعترافــا باســتمرار تــدين متثيــل املــرأة يف عمليــة صــنع القــرار، تــضمنت اخلطــة الوطنيــة   

ز التمثيــل املتكــافئ للمــرأة والرجــل كواحــد مــن  الثالثــة للجنــسية واملــساواة بــني اجلنــسني تعزيــ 
إجــراءات للتوعيــة مبزايــا توســيع ‘ ١’: ولتحقيــق ذلــك اهلدف،تــشري اخلطــة إىل تنفيــذ. أهــدافها

ــة يف جمــاالت أخــرى        ــة ومؤقت ــساواة واعتمــاد إجــراءات خاصــة إجيابي ــانون امل ــادئ ق نطــاق مب
ملــرأة لتنميــة املهــارات علــى  وإجــراءات تدريبيــة موجهــة حنــو ا ‘ ٢’للقطــاعني العــام واخلــاص؛  

 . املشاركة يف احلياة العامة والسياسية
 

  العنف ضد املرأة
يشري تقييم اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل إىل حـدوث زيـادة يف عـدد                 - ٦

ــالم   ــآوى ووحــدات اإلع ــوعي     /امل ــاء لل ــشغيلية، وإذك ــا الت ــد إلجراءاهت االســتقبال، وتوحي
وُيـشري التقريـر   .  صـفوف املـوظفني الفنـيني املعنـيني بـالعنف ضـد املـرأة       والكفاءة التقنيـة يف   

الدوري السابع كذلك إىل إنشاء الـشبكة الوطنيـة للمراكـز املعنيـة بـالعنف املـرتيل يف عـام                    
ُيرجى تقدمي معلومات حمددة عن املساعدة اليت ُتقدمها هـذه املراكـز للنـساء مـن      . ٢٠٠٥

وُيرجـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات          . اجلغرافية هلذه املراكز  ضحايا العنف املرتيل والتغطية     
االسـتقبال يف مجيـع أرجـاء البلـد، ومعايريهـا           /عن العدد الراهن للمأوى ووحدات اإلعـالم      

ــة،        ــال ذوي اإلعاق ــساء أو األطف ــتقبال الن ــزة الس ــت ُمجه ــا إذا كان ــالقبول، وم ــة ب املتعلق
ضحايا أثناء تواجـدهم باملـآوي، ومـا إذا كانـت           وطريقة متويلها، مبا يف ذلك الدعم املايل لل       

وُيرجى أيضا اإلسهاب بشكل أكثر     . املآوي متوفرة يف مجيع املناطق وُيمكن الوصول إليها       
حتديــدا يف وصــف أهــداف اخلطــة الوطنيــة الثالثــة ملكافحــة العنــف املــرتيل، ومــا إذا كانــت   

علومــات عــن املــوارد املاليــة  توصــيات تقيــيم اخلطــة الوطنيــة الثانيــة واردة فيهــا، وتقــدمي م  
  .املخصصة لتنفيذ اخلطة

يتمثل اهلدف الرئيسي للشبكة الوطنية للمراكز املعنية بالعنف املرتيل يف تزويـد اإلقلـيم               
وتقــدم هــذه املراكــز . الــوطين بكاملــه باســتجابات متخصــصة ومؤهلــة لــضحايا العنــف املــرتيل 

__________ 
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥، املؤرخ ٣/٢٠٠٦ي رقم ضوالقانون العن )٢( 
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ــدعم القــان    ــاد، مبــا يف ذلــك ال ــسيكولوجي واالجتمــاعي مــساعدة متعــددة األبع وهــي . وين وال
ــى حنــو واف         ــسىن عل ــة واخلاصــة، حــىت يت ــات العام ــشمل الكيان ــة ت ــة متكامل اســتجابة جمتمعي

 . استخدام واستثمار املوارد احمللية يف حتسني الدعم املقدم لضحايا العنف املرتيل
م ضـحايا   وأجري، يف مرحلة أوىل، تقييم لتحديد املناطق اليت ال توجد هبا هياكل لدع             

 منطقـة  ١٨ مناطق مـن  ١٠ومل تكن هناك استجابات جمتمعية يف هذا امليدان يف          . العنف املرتيل 
 سـتة مراكــز يف  ٢٠٠٥وهلـذا أنــشئت منـذ عـام    ). ومجيعهـا تقـع يف اجلـزء الــداخلي مـن البلـد     (

وجيـري  . براغانسا، وفيـزو، وليرييـا، وكاسـتيلو برانكـو، وفيانـا دو كاسـتيلو، ومـؤخرا يف بيهـا           
لتفاوض حاليا بشأن اتفاق للتعاون من أجل إنشاء واحد من هـذه املراكـز يف إيفـورا، وبـشأن                 ا

 . ثالثة اتفاقات أخرى
فيانـا دو   :  مأوى، موزعة حسب املنـاطق علـى النحـو التـايل           ٣٨ويوجد، يف الربتغال،     
ميربا ، كـو )٣(، أفـيريو  )١(، براغانـسا  )١(، فـيال ريـال      )٥(، بورتـو    )١(، براغـا    )١(كاستيلو  

ــا )٤( ــسبوا )١(، ليريي ــارو )٢(، بيهــا )٢(، إيفــورا )٤(، ســيتوبال )٥(، لي ، أكــورس )٢(، ف
ــاديرا )٣( ــة يف اجملــال       ). ٣(، م ــة واملؤســسات اخلاصــة العامل ــري احلكومي ــوىل املنظمــات غ وتت

 . االجتماعي املسؤولية عن إدارة هذه املآوى
وى بنـاء علـى اقتـراح وإحالـة مـن           ويكون قبول النساء ضحايا العنف وأطفاهلن يف املـآ         

ــة   ــات التالي ــتقبال       : أحــد الكيان ــز اس ــسني؛ ومراك ــني اجلن ــساواة ب ــسية وامل ــة باجلن ــة املعني اللجن
 . الضحايا؛ ودوائر الضمان االجتماعي؛ واملراكز البلدية للدعم االجتماعي؛ واملآوى األخرى

مـن أحـد الكيانـات      اإلحالـة   ‘ ١’: وتتمثل شروط القبول يف أي من املـآوى فيمـا يلـي            
التــابع ألي مــن هــذه   (وعــرض احلالــة مــن جانــب الفريــق الــتقين      ‘ ٢’املــشار إليهــا أعــاله؛   

 . قبول الضحية للقواعد الداخلية لعمل املأوىو‘ ٣’املسؤول عن تقييم احلالة؛ ) الكيانات
 وبنـاء علـى إحالـة مـن قـوات األمـن بالتعـاون مـع املـآوى،               ،وميكن، يف حالة الطوارئ    

 سـاعة قبـل التقيـيم الـذي     ٧٢املرأة ضحية العنف وأطفاهلا يف أحد املآوى لفترة تصل إىل قبول  
 . جيريه الفريق التقين املشار إليه آنفا

ــل اخلــصوصية واحلركــة          ــى حنــو يكف ــآوى عل ــاكن اخلاصــة يف امل ــصميم األم وجيــب ت
ــة   ــيني لألشــخاص ذوي اإلعاق ــن دوا    . الفعل ــايل م ــى دعــم م ــضحية عل ــر وميكــن أن حتــصل ال ئ

 . اخلدمات االجتماعية التابعة إما لإلدارة املركزية أو اجملالس البلدية
وأدرجت مجيع التوصيات الواردة يف تقرير تقييم اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة العنـف              

ــرتيل      ــف امل ــة ملكافحــة لعن ــة الثالث ــة الوطني ــرتيل يف اخلط ــراد مؤشــرات    . امل ــل احلاجــة إىل إي ومتث
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 ووضع أهداف وتدابري حمددة زمنيا، وحتديد كل تدبري علـى حنـو ملمـوس،           للعمليات والنتائج، 
وكفالة اشتراك الوزارات األخرى على حنو أكرب، عددا من التوصيات األكثـر مشـوال املـأخوذة                

 : وميكن مبزيد من التفاصيل إبراز ما يلي. يف االعتبار
كافحـة العنــف املــرتيل  حتديـد أهــداف وغايـات كميــة ونوعيـة للخطــة الوطنيـة الثالثــة مل     • 

 . عامة، ولكل جمال أو تدبري معني خاصة

مجـــع ‘ ١’: وضـــع مـــشاريع جتريبيـــة ونـــشر املمارســـات اجليـــدة احملـــددة لكـــل منـــها   • 
ــشرطة املوحــد؛       ــر ال ــة يف النمــوذج احلــايل لتقري ــدة املتبع ــذ ‘ ٢’املمارســات اجلي وتنفي

نـاة الـذين تـصدر ضـدهم أوامـر          برنامج جترييب لتطبيـق الوسـائل اإللكترونيـة ملراقبـة اجل          
ب األفعـــال اجلرميـــة املتكـــررة؛ وحتديـــد وتنفيـــذ بـــرامج للوقايـــة لتجنـــ ‘ ٣’تقييديـــة؛ 

وإعــداد اســتجابات حمــددة حلــاالت العنــف املــرتيل يف وحــدات الرعايــة الــصحية؛   ‘٤’
والقيام يف كل إدارة صحية إقليمية بتنفيذ عملية جتريبية، عن طريـق إنـشاء شـبكة      ‘ ٥’

ائر املتعــددة التخصــصات لالضــطالع مبــا هــو مناســب مــن أعمــال الكــشف  مــن الــدو
واملتابعة والتدخل اليت تعزز اتبـاع هنـج متكامـل إزاء خمتلـف املـشاكل املتـصلة بـالعنف                   

 . املرتيل

وضــع وتنفيــذ بــرامج للتــدريب األبــوي بــشأن املــسائل املتــصلة بنــوع اجلــنس والعنــف   • 
 .املرتيل

 . مساعدة املتبادلة لضحايا العنف املرتيلتنفيذ إنشاء جمموعات لل • 

تيسري حصول ضحايا العنف املرتيل، على سبيل األولويـة، علـى اإلسـكان االجتمـاعي                • 
يف نطاق الشبكة االجتماعية، بإبرام اتفاقات مع اجملالس البلدية، وإجياد نظـام للحـوافز             

مؤسسية إىل بـرامج    لدعم إجيار املساكن وتسهيل وصول ضحايا العنف املرتيل بطريقة          
 . املساعدة املتوفرة لتعزيز استقالهلم الذايت

تــصميم أدلــة للممارســات اجليــدة موجهــة حنــو املــوظفني الفنــيني العــاملني يف خمتلــف      • 
 . جماالت التدخل، أي الصحة، والتعليم، والتدريب، وكذلك حنو قوات األمن

القيام، بالتـشاور مـع    : لتعليم والتدريب تعزيز تأهيل املوظفني الفنيني العاملني يف جمايل ا        • 
اجلهات املختصة، بتصميم دروس عملية عن العنف القائم علـى نـوع اجلـنس والعنـف                
املرتيل؛ وتنفيذ بـرامج تدريبيـة للمـوظفني الفنـيني العـاملني يف جمـايل التعلـيم والتـدريب                   

 أو غـري    املتـدربني الـذين هـم ضـحايا بـشكل مباشـر           /لتأهيلهم لرفع تقارير عن الطالب    
 . مباشر حلاالت العنف املرتيل ومتابعتهم
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ــيني       - ٧ ــاملوظفني الفن ــدريب فيمــا يتعلــق ب ــسابع جهــود الت ــدوري ال ــر ال يــصف التقري
ــا علــى املالحظــات       ــا جزئي ــة ومــساعدة ضــحايا العنــف املــرتيل، جميب العــاملني يف جمــال محاي

املتخـذة يف هـذا الـشأن فيمـا     يرجـى وصـف التـدابري    . )٣(اخلتامية السابقة اليت أبدهتا اللجنة 
يتعلق جبهاز القضاء، وتقييم ما إذا كانـت زيـادة عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها بـشأن العنـف                      

ــادة يف عمليــات التحقيــق مــع اجلنــاة وحماكمتــهم ومعاقبتــهم     . ضــد املــرأة تتطــابق مــع الزي
ون ويرجــى أيــضا اإلشــارة إىل مــا إذا كــان قــد بــدأ نفــاذ القــانون اجلنــائي املعــدل وقــان          

اإلجراءات اجلنائية املعدل اللذين يتضمنان أحكاما حمـددة فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة                  
وإىل التحقيقــات واحملاكمــات اخلاصــة بــذلك، ومــا إذا كــان قــد مت بالفعــل تطبيقهمــا، وإذا 

  .كان األمر كذلك، ما هي اآلثار النامجة عن ذلك
املوظفني الفنيني العـاملني يف جمـال محايـة    خبالف البيانات عن اجلهود التدريبية املتعلقة ب     

ضحايا العنف املرتيل ومساعدهتم، الواردة من قبل يف التقريـر الربتغـايل الـسابع، ال تتـوفر لـدى                   
 . الربتغال حاليا أي بيانات إضافية

، عمـا إذا كانـت الزيـادة        ٢٠٠٧/٢٠٠٨وال توجد اآلن بيانـات، فيمـا يتعلـق بـالفترة             
د املـرأة املبلـغ عنـها تقابلـها زيـادة مكافئـة يف عمليـات التحقيـق مـع              يف عدد حاالت العنف ضـ     
 . اجلناة وحماكمتهم ومعاقبتهم

 / أيلـول  ١٥وقد بدأ نفاذ القانون اجلنائي املعدل وقانون اإلجراءات اجلنائية املعـدل يف              
دى وبالنظر إىل القصر النسيب للفترة اليت انقضت منذ ذلك احلـني، ال تتـوفر لـ    . ٢٠٠٧سبتمرب  

 . الربتغال حىت اآلن أي بيانات عن تطبيق املواد املعدلة
يــنص التقريــر الــدوري الــسادس علــى أن احلكومــة تعتــزم جتــرمي تــشويه األعــضاء    - ٨

، غـري أن    )٢٢الفقـرة   (التناسلية لإلناث، وحتسني الرعاية الصحية لـضحايا هـذه املمارسـة            
يرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن          . التقرير الدوري السابع ال يشري إىل هـذه املبـادرة         

ــها       ــار النامجــة عن ــشأن واآلث ــذا ال ــشريعية املتخــذة يف ه ــدابري الت ــدمي   . الت ــضا تق ويرجــى أي
معلومات إحصائية عن نطاق تشويه األعضاء التناسلية لإلناث واآلثار النامجة عن التـدابري             

  .املتخذة ملنعه
كـي  ) طـرية ضـد الـسالمة البدنيـة     اجلرميـة اخل  ( مـن القـانون اجلنـائي        ١٤٤ُعدلت املـادة     

 القـضاء علـى القـدرة علـى املتعـة اجلنـسية أو التـأثري                 املـؤدي إىل   عمـل ال) ب(تتضمن يف الفقـرة     

__________ 
، اجلـزء األول،    )A/57/38( ٣٨الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقـم       الوثائق الرمسية للجمعية العامة،     انظر   )٣( 

 .٣٣٢الفقرة 
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 ١٠ويعاقـب علـى هـذه اجلرميـة بالـسجن ملـدة تتـراوح مـن سـنتني إىل                    . عليها على حنـو شـديد     
 .٢٠٠٧مرب سبت/ أيلول١٥وبدأ نفاذ هذا التعديل على القانون اجلنائي يف . سنوات

وأنشئ مؤخرا فريق عامل يشارك فيه عدد من ممثلي الوزارات واجملتمـع املـدين هبـدف                 
ويـدخل الفريـق العامـل هـذا        . وضع خطة وطنية للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث         

ــشاريع    ــن م ــشروع م ــن” DAPHNEيف م ــوزراء     “داف ــة لرئاســة جملــس ال ــاه أمــني الدول  ويرع
وسـيتم االنتـهاء مـن إعـداد        ). اللجنة املعنية باجلنسية واملساواة بني اجلنسني     املسؤول أيضا عن    (

 . ٢٠٠٨هذه اخلطة يف خالل عام 
أعربــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة، عــن القلــق بــشأن عــدم تعريــف زنــا  - ٩

ــدابري   . )٤(احملــارم صــراحة كجرميــة يف قــانون العقوبــات   يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي ت
  .عية تسىن اختاذها يف هذا الشأنتشري

ويف . زنا احملارم جرمية بالفعـل، يـنص عليهـا القـانون اجلنـائي الربتغـايل ويعاقـب عليهـا                    
 روماين، يصاغ القانون اجلنـائي كـي تكـون          –بلد مثل الربتغال، يوجد به نظام قانوين أورويب         

ــاك أحكــام عامــة وجمــردة، مث أحكــام حمــددة عــن الظــروف املــشددة لل     ــة أو الظــروف  هن عقوب
وعلى سبيل املثال، هناك أحكام عن االغتصاب واالعتـداء اجلنـسي، وهنـاك أيـضا               . املخففة هلا 

ويف املثــال املقــدم هنــا، يعتــرب االغتــصاب     . أحكــام تراعــي فيهــا الظــروف املــشددة للعقوبــة     
واالعتــداء اجلنــسي جــرميتني مــشددتني عنــدما يرتكبــهما أشــخاص معينــون ويف ظــروف معينــة  

 مقترنني بالعنف املفـرط أو عنـدما يكـون ضـحية االعتـداء أو االغتـصاب             نثال، عندما يكونا  م(
مثـل احلمـل أو     (حتت رعاية املتهم أو تابع له يف العمل، أو عندما تترتب عليهما عواقب معينـة                

 ). اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
ب، أو أخ أو أخـت، أو جـد أو          إذا ارتكبـه أ   (وهلذا يعترب زنـا احملـارم اغتـصابا مـشددا            

وهكـذا فـإن   . جدة، وما إىل ذلك، أو اعتداء جنسيا مشددا وفقا لألعمـال الـيت متـت ممارسـتها      
وميكـن أيـضا منـع     .  حـديها األدىن واألعلـى     ١/٣العقوبات على هذه اجلرائم تكون مشددة يف        

مــن ســنتني إىل  ا مرتكبــها مــن ممارســة األبــوة، أو الرعايــة، أو الوصــاية لفتــرة تتــراوح مــدهت        
 . سنة ١٥
 

  االجتار واستغالل البغاء
يرجى تقدمي معلومـات عـن نطـاق األحكـام اجلديـدة املتعلقـة باالجتـار والـواردة يف                   - ١٠

يرجى . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥القانون اجلنائي، الذي كان من املقرر أن يبدأ نفاذه يف        
__________ 

 .٣٣٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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ويرجـى  . تيـات ضـحايا االجتـار     تقدمي بيانـات إحـصائية أو تقـديرات عـن عـدد النـساء والف              
كذلك تقـدمي حتليـل الجتاهـات وإعـداد الـدعاوى اجلنائيـة الـيت أُقيمـت يف حـاالت االجتـار                      
املزعومــة بالنــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك نتــائج هــذه الــدعاوى واألحكــام الــيت أصــدرهتا   

  .احملاكم
.  االجتــار بالبــشرمت تعــديل عــدد مــن مــواد القــانون اجلنــائي، منــها تلــك املتعلقــة جبرميــة 

 . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥ودخلت هذه التعديالت حيز النفاذ يف 
ونــص احلكــم القــدمي علــى معاقبــة مقــدمي أســواق اجلــنس، وأشــار إىل االجتــار الــدويل  

 لغرض اسـتغالل البغـاء أو       “االجتار الدويل بالبشر  ”بالبشر فحسب، هبدف مكافحة ما يسمى       
االجتـار  ‘ ١’: وكانت العناصر األساسية هلذه اجلرميـة هـي  . يغريه من أشكال االستغالل اجلنس   

ــد أجــنيب؛    ــشر وإرســاهلم إىل بل ــد اخلطــري،     ‘ ٢’بالب ــف، والتهدي ــق العن ــذلك عــن طري ــام ب القي
ــة رئــيس           ــشأ عــن عالق ــسلطة الــيت تن ــاءة اســتعمال ال ــاورات التدليــسية، وإس ــل، واملن والتحاي

و عن أي حالـة ضـعف خاصـة للـضحية، أو            مبرؤوس، أو عن عالقة اقتصادية أو عالقة عمل، أ        
عن اإلغراء، أو النقل، أو توفري املأوى، أو ختـصيص شـخص، أو هتيئـة األحـوال املؤديـة بـه إىل                   

 . وتوخي ممارسة البغاء أو األعمال اجلنسية ذات الصلة‘ ٣’ذلك؛ 
ر وطالب القانون بأن يكون االجتار بالبشر قد مت يف بلـد أجـنيب حـىت يعتـرب جرميـة اجتـا                  
 سـنوات،   ٨وكانت العقوبة على هذه اجلرمية هي السجن ملدة تتـراوح مـن سـنتني إىل                . بالبشر

وميكن أن تصبح هذه العقوبة مشددة إذا كان اجلاين حيمل مرضا ينقـل عـن طريـق اجلـنس، أو                    
وإذا كـان االجتـار بالبـشر قـد ارتكـب علـى الـصعيد        .  سـنة ١٤إذا كان عمر الضحية أقـل مـن       

، كان ينظر إليه على أنه جرميـة خمتلفـة،   ) ممارسة أعمال جنسية داخل الربتغال  أدى إىل (الوطين  
 .  يقع حتت مواد االستغالل اجلنسي يف القانون اجلنائي السابقهأي على أن
 ١٦٠املـادة   (جلرميـة   ملـسار ا  ويوجد يف الصياغة احلالية للقانون اجلنـائي تعريـف جديـد             

 ):  االجتار بالبشر-
يقدم شخـصا آخـر، أو يغريـه، أو حيثـه، أو يقبلـه، أو ينقلـه، أو                  أي شخص   : ١رقم  ” 

 : يوفر له املأوى، ألغراض االستغالل اجلنسي، أو االستغالل يف جمال العمل، أو إزالة األعضاء
 عن طريق العنف، أو االختطاف، أو التهديد اخلطري؛  )أ( 
 عن طريق التحامل، أو املناورات التدليسية؛ أو  )ب( 
بإساءة استخدام الـسلطة الـيت تنـشأ عـن عالقـة رئـيس ومـرؤوس أو عالقـة           أو   )ج( 

 اقتصادية أو عالقة عمل، أو عالقة أسرية؛ 
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 باستغالل عدم األهلية العقلية، أو حالة ضعف خاصة للضحية؛ أو  )د( 
 عن طريق احلصول على موافقة الشخص الذي يسيطر على الضحية؛ أو  )هـ( 
 .  سنوات١٠ إىل ٣ من يعاقب باحلبس ملدة تتراوح 
تنطبـق العقوبـة نفـسها علـى أي شـخص يقـوم بـأي طريقـة بـإغراء قاصـر، أو                     : ٢رقم   

نقلــه، أو تــوفري املــأوى لــه، أو تــسليمه، أو عرضــه، أو قبولــه ألغــراض االســتغالل اجلنــسي، أو 
 . االستغالل يف جمال العمل، أو إزالة األعضاء

رة الـسابقة، يعاقـب اجلـاين، إذا اسـتخدم أيـا مـن       يف احلالة املشار إليها يف الفقـ   : ٣رقم   
 أو تـصرف علـى سـبيل االحتـراف أو           ١الوسائل املشار إليهـا يف الفقـرات الفرعيـة مـن الفقـرة              

 . “ سنة١٢ سنوات و ٣بقصد الربح، بالسجن ملدة تتراوح بني 
ــشر        ــة االجتــار بالب ــا جلرمي ــدا أوســع نطاق ــضا وصــفا جدي ــدة أي ــصياغة اجلدي ــورد ال . وت

وميكــن معاقبــة الــشخص  .  ســنوات١٠ إىل ٣ددت العقوبــة وأصــبحت تتــراوح اآلن مــن  وُشــ
 ٥الــذي يكــون علــى علــم باجلرميــة ويــستخدم اخلــدمات الناشــئة عنــها بــاحلبس ملــدة تــصل إىل 

 ٣وتــصل العقوبــة علــى احتجــاز جــوازات الــسفر أو وثــائق اهلويــة إىل الــسجن ملــدة  . ســنوات
 .  سنة١٢ل العقوبة إىل السجن ملدة وإذا كان الضحية قاصرا، تص. سنوات

ــوع         ــة، مبجمـ ــدل ووزارة الداخليـ ــن وزارة العـ ــة مـ ــة، املقدمـ ــات التاليـ ــق البيانـ وتتعلـ
غـري أن التحليـل الـذي أجـراه     . األشخاص املتجر هبـم دون تقـسيمهم حـسب اجلـنس أو العمـر      

 . العاملون يف امليدان يشري إىل أن غالبية احلاالت تنطوي على نساء وفتيات
 * االت االجتار لغرض االستغالل اجلنسي اليت مت التحقيق فيها أو احملاكمة عليهاح
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠١ 

احلـــــاالت الـــــيت مت 
 ١٩ ٣٠ ٢٤ ١١ التحقيق فيها

احلــاالت الــيت متــت  
 ٦٥ ٦٧ ٥١ ٤٦ احملاكمة عليها

 
ــة احملاكمــة فيمــا يتع   : ملحوظــة *  ــشر  تتــضمن هــذه البيانــات متــهمني يف مرحل لــق جبــرائم االجتــار بالب

 . والقوادة
 اختــاذ -التعــاون  (“كــامي”، املنــشأ يف إطــار مــشروع “مرصــد األمــن الــدائم”ويقــع  

ويتمثل أحـد أهـداف املرصـد يف        . يف وزارة الداخلية  )  العامل االطالع على  - التحقيق   -إجراء  
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ويوجـد يف   . ر بالبـشر  مجع بيانات كمية ونوعية من خمتلف املؤسسات العاملـة يف ميـدان االجتـا             
هذا الشأن عدد من العناصر مثل دليل التسجيل املوحـد، الـذي يتـيح الفرصـة جلمـع البيانـات،                    

. وهبـذا يثبــت املعرفـة املعــززة للظـاهرة وخمتلــف الـديناميات االجتماعيــة واجلغرافيـة ذات الــصلة     
فإنـه ال يـزال   ) تمت بالفعـل مجـع بعـض البيانـا        (وعلى الرغم من بدء تنفيذ هذا اهليكل وتشغيله         

 .  اإلنشاءطوريف 
ــنظم شــروط دخــول      - ١١ ــر الــدوري الــسابع إىل القــانون اجلديــد الــذي ي يــشري التقري

األجانــب إىل األراضــي الربتغاليــة وبقــائهم فيهــا وخــروجهم منــها، والــذي يــنص، يف مجلــة  
يـشري  و. أمور، على إمكانية إصدار تصاريح إقامة صاحلة ملدة سنة واحدة لـضحايا االجتـار              

التقرير كـذلك إىل أن الدولـة الطـرف سـتتخذ عـددا مـن التـدابري مبوجـب اخلطـة الوطنيـة                       
ويــشري كــذلك إىل تزايــد حــاالت     ). ٢٠١٠-٢٠٠٧(األوىل ملكافحــة االجتــار بالبــشر   

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن     . االجتار بالقصر، وإىل أن من املتوقع زيـادة تفـاقم هـذه احلالـة            
وحة، وعن تنفيذ التدابري املتوخاه يف إطـار اخلطـة عمومـا، وفيمـا       عدد تصاريح اإلقامة املمن   

يت مت االجتار هبن على وجه اخلصوص، واملوارد املالية املخصـصة لتنفيـذ             اليتعلق بالفتيات ال  
  .اخلطة

 يومــا، تبــدأ إمــا مــن ٦٠ إىل ٣٠ تتــراوح مــن “فتــرة تفكــري”توجــد يف الربتغــال اآلن  
 تعـاون الـضحية، أو مـن اللحظـة الـيت يعـرب فيهـا الـشخص              اللحظة اليت تطلب فيها السلطات    

وميكـن أيـضا    . عن الرغبة يف التعاون، أو من اللحظة الـيت جيـري فيهـا إبـالغ الـضحية املزعومـة                  
ــساوية        ــرات مت ــد لفت ــابال للتجدي ــدة عــام وق ــصرحيا لإلقامــة صــاحلا مل إعطــاء ضــحايا االجتــار ت

مـد إال مـؤخرا، ليـست هنـاك بيانـات بـشأن عـدد               وبالنظر إىل أن هذا القانون مل يعت      . )٥()سنة(
 . تصاريح اإلقامة اليت مت إصدارها

وال يزال االجتار بالبـشر، علـى الـصعيد الـوطين، ظـاهرة خفيـة، مـا بـرح يـتعني إجـراء                         
ويلـزم، مـن أجـل اختـاذ إجـراءات ضـد هـذه              . حتليل شامل ودقيق لدينامياهتا وعناصرها املميـزة      

تـها، معرفـة مـدى اتـساع نطاقهـا، ومـن هنـا يـأيت االهتمـام جبعـل                    الظاهرة االجتماعية ومكافح  
فزيادة املعرفـة سـتؤدي بالتأكيـد إىل       .  أول جمال استراتيجي للتدخل    “املعرفة ونشر املعلومات  ”

حتــسني وزيــادة مالءمــة تكييــف التــدابري واعتمادهــا وفقــا لواقعنــا، حــىت يتــسىن تقيــيم أثــر هــذا   
 . العبء على جمتمعنا وختفيفه

__________ 
 .يوليه/ متوز٤، ٢٣/٢٠٠٧ القانون رقم -قانون اهلجرة  )٥( 
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 ضوء هذا، سيشكل اعتماد صكوك وطنية، مثل دليـل التـسجيل املوحـد، وإنـشاء                ويف 
مرصد لالجتار بالبشر، وتنظيم حمفل سنوي تتاح فيه فرصة االشـتراك لكـل اجلهـات العاملـة يف                  
هذا اجملال، آليات حتليلية وإعالمية هامة لتقريـر خـصائص االجتـار يف الربتغـال كبلـد للعبـور أو                    

  .املنشأ أو املقصد
ــسية       ــة رئي ــة أجــزاء فرعي ــاين إىل ثالث ــدخل الث ــسم جمــال الت ــة،  ”: ويق ــة، والتوعي الوقاي
.  والوقايــة والتوعيــة أداتــان أساســيتان ملكافحــة االجتــار بالبــشر يف مرحلتــه األوليــة “والتــدريب

. وتشكل التوعية يف اجملتمع عامة عـن طريـق تعزيـز احلمـالت اإلعالميـة عنـصرا حاسـم األمهيـة         
 مــن القــانون اجلنــائي، باإلضــافة إىل التجــرمي الــصريح  ١٦٠ ذلــك تــرد يف املــادة وعــالوة علــى

ــشأن املــسؤولية       ــشر، إشــارة واضــحة إىل اجملتمــع ب ــة علــى حــاالت االجتــار بالب ــاة واملعاقب للجن
اإلمهــال يف حتديــد حــاالت  /اهلساجلماعيــة، وحظــر أي نــوع مــن التــصرف الــذي يتــسم بالتــ  

ب عنــصر أساســي أيــضا يف حماولــة احلــصول علــى نتــائج متــسقة والتــدري. االجتــار والتوعيــة هبــا
وينبغي أن يشمل التدريب، على أوسع نطاق ممكن، مجيـع اجلهـات املـشاركة مباشـرة                . وفعالة

 . يف هذا امليدان، من أجل السماح مبستوى أكرب من التخصص واتساق املعايري واملنهجيات
ــة   لــضحايا اال“احلمايــة، والــدعم، واإلدمــاج ”ومتثــل   . جتــار عنــصرا آخــر فــائق األمهي

وكيما يتسىن مكافحة االجتار بالبشر مكافحـة فعالـة، مـن األمهيـة احلامسـة اعتمـاد جمموعـة مـن                     
والعناصـر التاليـة، ضـمن     . التدابري اليت تكون فيها شـواغل الـضحايا ومـصاحلهم قامسـا مـشتركا             
  :عناصر أخرى، ال غىن عنها يف تعزيز سياسة فعالة حلقوق اإلنسان

مــنح تــصاريح لإلقامــة؛ وإتاحــة إمكانيــة االنــضمام إىل بــرامج رمسيــة مكرســة إلدمــاج   - 
ــودة        ــضائي؛ والع ــسيكولوجي والق ــدعم ال ــة؛ وال ــاة االجتماعي ــار يف احلي ضــحايا االجت

وتكتــسي كفالــة أجنــع آليــات . الطوعيــة والــساملة لــضحايا االجتــار إىل البلــدان األصــلية
 . العمليات القضائية أيضا بأمهية كبرية/جلنائيةاحلماية للشهود يف التحقيقات ا

وال يقتضي العنصر عرب الوطين القـوي يف هـذه املـشكلة ضـرورة زيـادة تنميـة التعـاون                     
واملنظمـة الدوليـة للـشرطة      ) اليوروبـول (مع املؤسسات الدوليـة مثـل مكتـب الـشرطة األورويب            

وإمنــا يتطلــب أيــضا تــوفري املــوارد  يف مكافحــة اجلرميــة املنظمــة فحــسب،  ) اإلنتربــول(اجلنائيــة 
وهلــذا ميثــل تنقــيح نظــام اجلــزاءات للشخــصيات اجلماعيــة . البــشرية واملاليــة الالزمــة ملكافحتــها

اقتراحا آخر يف خطة العمـل هـذه يرمـي إىل توقيـع اجلـزاءات علـى الكيانـات الـيت تعمـل حتـت                         
 . منطق اقتصاد مواز غري مشروع

 : وخاة يف إطار اخلطة عامةوفيما يلي عدد من التدابري املت 
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  ١جمال التدخل االستراتيجي 
 وضع نظام للرصد بشأن مشكلة االجتار بالبشر؛  - 
تنظيم حمفل عمل سنوي، تـشارك فيـه الكيانـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                   - 

دوائـر األمـن بغيـة تـشاطر املعـارف املـستكملة؛ وحتديـد              /العاملة يف هذا امليدان وقوات    
 راتيجيات مستمرة ملتابعة التغريات يف مشكلة االجتار بالبشر؛ است

ــة فيمــا يتــصل باالجتــار        -  ــة الربتغالي ــهجيا للحال ــر ســنوي يتــضمن وصــفا من إعــداد تقري
بالبشر، ويضع املشكلة يف إطارها السليم، ويوفر بيانات إحصائية، ويـصف الكيانـات             

مـا يتعلـق هبـا، ويقتـرح تـدابري          واألشخاص املعنيني بذلك، ويوضح الطـرق الرئيـسية في        
وينبغي ترمجة هذا التقرير إىل االنكليزية وإتاحتـه علـى الـشبكة الدوليـة      . ينبغي تنفيذها 

 ؛ )اإلنترنت(
إعداد منشور تسهل قراءته يتضمن معلومات عن االجتار بالبشر، وحيدد األمـاكن الـيت        - 

 . قد يطلب منها ضحايا االجتار املساعدة
 

 ٢ستراتيجي جمال التدخل اال
تعزيز التعاون يف وضع استراتيجيات ووسائل عمل مشتركة، بغية منع االجتـار بالبـشر               - 

 ومكافحته عن طريق آليات إقليمية وثنائية ودولية؛ 
 فيما يتعلـق باالجتـار بالبـشر ومـا يتـصل بـه             “التسامح الصفري ”إعداد وترويج رسالة     - 

 ماهري؛ من مشاكل، بتنظيم محالت لإلعالن وتوعية اجل
إعداد مواد خطية إعالميـة عـن االجتـار بالبـشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي، موجهـة                    - 

إىل البغايا، وتبني جبالء خصائص ضحايا االجتار، من أجل تسهيل الفهـم وتوضـيح مـا           
 ميكن تقدميه من وسائل الدعم؛ 

ساعدة والـدعم   الدوائر األمنيـة عـن أسـاليب تقـدمي املـ          /توفري التدريب للقضاة والقوات    - 
 العاطفي لضحايا االجتار؛ 

 كفالة وضع دليل لتدريب الشرطة يتضمن خمتلف أبعاد ظاهرة االجتار بالبشر؛  - 
تـــشجيع التـــدريب املتخـــصص للمـــوظفني الفنـــيني الـــذين يتـــصلون بـــضحايا االجتـــار   - 

ويعملــون يف جمــال اخلــدمات االجتماعيــة والــصحية حــىت يفهمــوا، علــى حنــو أفــضل،   
ــد واحتياجــات    اخلــصائ ــديهم مــن جوانــب تعقي ــا ل ــة لــضحايا االجتــار، وم . ص املزاجي

وينبغـــي أن تتـــضمن هـــذه الـــدورات التدريبيـــة أيـــضا فهـــم التـــدابري القانونيـــة للـــدعم 
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واإلدمــاج، والــدوائر واهلياكــل الــيت جيــري التعامــل معهــا يف حــاالت االجتــار احملتملــة،  
 اسبة على الفور؛ واالستراتيجيات اليت تكفل تقدمي اخلدمات املن

تشجيع التـدريب املـستمر جلميـع املـوظفني الفنـيني ومنظمـات اجملتمـع املـدين العـاملني                    - 
على حنو مباشر أو غري مباشر مـع ضـحايا االجتـار علـى آخـر خـصائص هـذه املـشكلة                      

 . ودينامياهتا، ومنهجيات وأشكال العمل اجلديدة
 

  ٣جمال التدخل االستراتيجي 
 إنشاء مركز اتصال هاتفي لإلعالم والدعم لضحايا اجتار بالبشر؛  - 
إقامــة شــراكات مــع املؤســسات العامــة واخلاصــة الــيت دخلــت يف اتفاقــات تعــاون مــع   - 

 احلكومة لتوفري وتقدمي اخلدمات يف حاالت االجتار؛ 
طـار طلبـات    إعالم ضحايا االجتار حبقوقهم، وحتديد خمتلف اإلجراءات املتاحة هلم يف إ           - 

 التعويض؛ 
 تقدمي خدمات طبية، وسيكولوجية، واجتماعية، وقضائية جمانية وكافية وسرية؛  - 
إعداد دليل ال فضل املمارسات كيما تـستخدمه املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة                 - 

 اليت تقدم الدعم واخلدمات لضحايا االجتار؛
ــا ا    -  ــة متعــددة التخصــصات لتحليــل مزاي ــشاء أفرق ــسيكولوجية  إن لوســاطة القــضائية وال

 العـاطفي لـضحايا االجتـار،       –والثقافية، والعمل كوسطاء، وتعزيـز االسـتقرار النفـسي          
 هبدف تقدمي الدعم الفوري وجتنب إيذاء األشخاص املتجر هبم من جديد؛ 

وضــع وتنفيــذ منــوذج لــدعم ضــحايا االجتــار الــذين يــودون العــودة طواعيــة إىل بلــدهم   - 
 األصلي؛ 

دعم إدماج ضـحايا االجتـار يف اجملتمـع ويف سـوق العمـل بتمكينـهم مـن االنـضمام إىل              - 
الــربامج الرمسيــة، والتــدريب املهــين، وإمكانيــة تقــدمي حــوافز هلــم علــى تنظــيم املــشاريع 
التجارية، وزيـادة الـدعم املـايل فيمـا يتعلـق بالتـسويات القـضائية إلدمـاجهم يف مكـان                    

 العمل؛ 
سلع واألصــول املــضبوطة يف إطــار التحقيقــات واألحكــام املتعلقــة  توجيــه جــزء مــن الــ - 

باالجتار بالبشر إىل املطالبات بالتعويض املقدمة من ضحايا االجتار حـىت ميكنـهم إعـادة               
 . تشكيل حياهتم والتمتع بفرص جديدة بدون قيود
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  ٤جمال التدخل االستراتيجي   
ــذ دليــل للتــسجيل املوحــد كــي تطبقــه قــوات و    -  ــر األمــن يف حــاالت االجتــار   تنفي دوائ

 بالبشر؛ 
 تعزيز التعاون والتشاور الوافيني فيما بني قوات ودوائر األمن؛  - 
تعزيز التعاون مع املؤسسات الدوليـة مثـل مكتـب الـشرطة األورويب واملنظمـة الدوليـة                  - 

 . للشرطة اجلنائية، وكذلك تشجيع إبرام اتفاقات ثنائية
املخصصة لتنفيذ هذه اخلطـة مـن اللجنـة املعنيـة باجلنـسية واملـساواة               وتأيت املوارد املالية     

وتتوقف التـدابري الداخلـة يف مـسؤولية كـل وزارة علـى املـوارد املاليـة املخصـصة                   . بني اجلنسني 
 . لكل إدارة
 : ، تنفيذ بعض التدابري احملددة، وهي٢٠٠٧يونيه /ومت، منذ اعتماد اخلطة يف حزيران 

االجتــار بــاملرأة لغــرض االســتغالل اجلنــسي يف ”ة الوطنيــة األوىل عــن مت إجــراء الدراســ - 
 ، وسيجري نشرها يف القريب؛“الربتغال

مت إعداد نشرة إعالميـة تـسهل قراءهتـا عـن االجتـار بالبـشر، حتـدد األمـاكن الـيت ميكـن                        - 
ــساعدة    ــها امل ــضحايا االجتــار أن يلتمــسوا من ــات ومت   . ل ــشرة إىل عــدة لغ وترمجــت الن

يمــا بــني املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة الــيت تقــدم خــدمات عامــة          نــشرها ف
 ومساعدة إىل اجلمهور؛ 

مت إعــداد منــوذج التــسجيل املوحــد الــذي يتــضمن مؤشــرات واضــحة التحديــد تكفــل   - 
 دائما سرية املعلومات اليت يتم مجعها وعدم الكشف عن هوية ضحايا االجتار؛ 

ــات اإلقل  -  ــتنادا إىل اآلليــ ــع    مت، اســ ــاون يف وضــ ــز التعــ ــة لتعزيــ ــة الدوليــ ــة والثنائيــ يميــ
استراتيجيات ووسائل عمل مشتركة بغية منع االجتار بالبشر ومكافحتـه، إجـراء دورة           

 تدريبية بالتعاون مع منظمة اهلجرة الدولية يف أنغوال للمسؤولني احلكوميني؛ 
ومـا، وبـدأ نفـاذ       ي ٦٠ إىل   ٣٠ تنفيذ فتـرة الـتفكري ملـدة تتـراوح مـن             ٢٠٠٧مت يف عام     - 

 تصاريح اإلقامة السارية ملدة عام وقابلة للتجديد لفترات مماثلة لضحايا االجتار؛ 
مت إنشاء مركز اتصال هاتفي لإلعالم والدعم لضحايا االجتـار بالبـشر، وإن كـان هـذا                  - 

ــدعم        املركــز ال يعمــل علــى حنــو مــستقل وإمنــا عــن طريــق مركــز االتــصال اهلــاتفي ل
السـتغاثة الـذي حـصل موظفـوه الفنيـون علـى تـدريب حمـدد يف جمـال          املهاجرين عنـد ا   

 االجتار بالبشر وخدمات الدعم املتاحة؛ 
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 مت إنشاء دار إيواء لضحايا االجتار؛  - 
مت إدراج األحكام القانونية عن ضـرورة تـوفري الرعايـة الطبيـة والـسيكولوجية لـضحايا         - 

 ؛ ٢٠٠٧االجتار يف قانون اهلجرة املعتمد يف عام 
مت إدراج اعتماد هنج شامل فيما يتعلق بقمع االجتار يف البشر يف العديد مـن الـصكوك                  - 

ــائي         ــانون اجلن ــة، والق ــة التنظيمي ــه القانوني ــانون اهلجــرة وبروتوكوالت ــل ق ــة مث القانوني
 ؛ ٢٠٠٧سبتمرب /املعتمدين يف أيلول

البــشر، ومعاقبــة تــضمن تنقــيح القــانون اجلنــائي أيــضا توســيع نطــاق تعريــف االجتــار ب   - 
الزبــون، وجتــرمي احتجــاز وثــائق اهلويــة أو إخفائهــا أو إحلــاق أضــرار هبــا، واملــسؤولية    

 . اجلنائية للشخصيات اجلماعية
 :  بعض التدابري املشار إليها يف اخلطة الوطنية األوىل وهي٢٠٠٨وستنفذ يف عام 

 االنتهاء من إنشاء املرصد ووضع نظام لرصد االجتار بالبشر؛  - 
 إدراج مسألة االجتار بالبشر يف برامج وتقنيات الشرطة عن قرب؛  - 
 إعداد أول درس عملي من دليل تدرييب ألعمال الشرطة؛  - 
 النشر الواسع النطاق لدليل التسجيل املوحد؛  - 
 . تنفيذ محلة توعية عن االجتار بالبشر - 

يــة وهــي، شــرطة األمــن  وتــشارك جهــات فاعلــة عــدة يف تنفيــذ األنــشطة األربعــة التال   
. العام، واحلـرس اجلمهـوري الـوطين، ودوائـر الرعايـا األجانـب، واحلـدود، والـشرطة القـضائية           

 . وال يزال متويل تنفيذ هذه األنشطة قيد التفاوض
ينص التقرير الدوري السابع على أن خطة العمل الوطنية لإلدماج وخطـة إدمـاج               - ١٢

يرجـى تقـدمي معلومـات      . نـشاء مـآوى لـضحايا االجتـار       املهاجرين تتضمنان أحكاما تتعلق بإ    
  .عن تنفيذ هذه املشاريع، وعدد األماكن يف هذه املآوى، والقواعد املتعلقة بالقبول

واعتمـد  . يوجد يف الربتغال حاليا مأوى واحد لضحايا االجتار، يتـسع لـستة أشـخاص              
وترمـي اخلطـة    . املهـاجرين هذا التدبري يف إطـار خطـة العمـل الوطنيـة لإلدمـاج، وخطـة إدمـاج                  

ــشر    ــار بالبـ ــة االجتـ ــة األوىل ملكافحـ ــع   ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(الوطنيـ ــات مـ ــذ اتفاقـ ــضا إىل تنفيـ أيـ
 . املنظمات غري احلكومية إلنشاء مآوى أخرى
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 الراميـة   “إيـزادورا ”يشري التقرير الدوري السادس إىل عدد مـن أهـداف مـشروع              - ١٣
ــاء    ــساء الــاليت ميارســن البغ ــة الن ــاك إشــارة إىل هــذه   ). ١٠٧قــرة الف(إىل محاي وليــست هن

يرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتحقيـق            . املشاريع يف التقرير الدوري السابع    
ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان جيـري              . أهداف املشروع واآلثار النامجة عنها    

  .سن البغاءحاليا تنفيذ مشاريع أخرى حلماية وإعادة تأهيل النساء الاليت ميار
يرمي مـشروع إيـزادورا الـذي يتـوىل تنـسيقه وفـد الـشمال يف اللجنـة املعنيـة باجلنـسية                       

. واملــساواة بــني اجلنــسني وتتعــاون إســبانيا يف إجرائــه، إىل محايــة النــساء الالئــي ميارســن البغــاء  
 : التدابري التالية/ونفذ هذا املشروع اإلجراءات

وأوردت هــذه . لنــساء الالئــي ميارســن البغــاء أجــرت جامعتــان دراســة عــن ا : البحــث - 
الدراسة تعريفا ووصفا للنساء الاليت يعـشن علـى البغـاء يف النـوادي والـشقق الـسكنية                  

وحـددت  . يف املنطقة الداخلية الشمالية مـن الربتغـال بـالقرب مـن احلـدود مـع إسـبانيا                 
ــام   ــة املنـــــشورة يف عـــ ــذه الدراســـ ــوال  ٢٠٠٥هـــ  مـــــشاكل هـــــؤالء النـــــساء وأحـــ

 . عملهن/هنمعيشت
ــز التــدريب املهــين هلــؤالء    :  دورات للتــدريب املهــين٩ -  ــدورات إىل تعزي ترمــي هــذه ال

وركــزت هــذه الــدورات التدريبيــة . النــساء لتمكينــهن مــن الوصــول إىل ســوق العمــل
 ٤(التدريب األويل على تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          ‘ ١’: على مواضيع شىت  

كيـــف ميكـــن التحـــرك إىل ‘ ٣’؛ )دورة واحـــدة(انـــب الربتغاليـــة لألج‘ ٢’؛ )دورات
املهــارات األوليــة علــى اســتعمال الــشبكة  ‘ ٤’؛ )دورة واحــدة(األمــام حنــو االنــدماج 

احلـرف اليدويـة وغريهـا مـن أشـكال التعـبري       ‘ ٥’؛  )دورة واحـدة  ) (اإلنترنـت (الدولية  
ــياقه وأخطـــاره  ‘ ٦’؛ )دورة واحـــدة( ــاء وسـ ). احـــدةدورة و(العوامـــل املتعلقـــة بالبغـ

 .  سيدة من الربتغال وإسبانيا٦٣وشارك يف هذه الدورات ما جمموعه 
 ٥٧ مـدربا، ويف االجتمـاع الثـاين         ٥٤شارك يف االجتماع األول     : اجتماعات التفكري  - 

ــدربا ــن    . مـ ــدة عـ ــة، واحـ ــات تدريبيـ ــاين إىل حلقـ ــاع الثـ ــدريب، ”وقـــسم االجتمـ التـ
ماذا يتغري؟، وواحـدة عـن      : “خلالتد”، وواحدة عن    “والصالحية للعمل، واالندماج  

 .“عما نتكلم؟: البغاء”
 

  النمطيةالتوعية بأدوار كل من اجلنسني والقوالب  
والـسابع  ) ٩١ إىل   ٨٩الفقرات مـن    (يصف كل من التقريرين الدوريني السادس        - ١٤

عــددا مــن التــدابري الراميــة إىل التوعيــة بالقوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس بغيــة 
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يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هناك خطط لشن أي محالت جديدة للتوعية، وما      . تهاإزال
إذا كان جيري رصد تأثري هذه احلمالت على أساس منتظم من خالل دراسات استقصائية          

  .بشأن أمناط السلوك والتصرف فيما يتعلق بأدوار النساء والرجال ومهامهم
-٢٠٠٧( اجلنـسية واملـساواة بـني اجلنـسني          – تتضمن اخلطة الوطنية الثالثـة للمـساواة       
 جمــاال فرعيــا حمــددا يعــاجل القوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس، وتــرد فيهــا  -) ٢٠١٣

ويتمثــل أحــد النــهج يف هــذا الــشأن يف العمــل   . تــدابري عــدة، منــها األنــشطة املتعلقــة بالتوعيــة  
ائط اإلعـالم وصـانعي القـرارات       املشترك مع وسائط اإلعالم، لتوعية املتخصصني يف جمـال وسـ          

بضرورة حتقيـق املـساواة الفعليـة بـني اجلنـسني ومـسؤوليتهم يف تغـيري القوالـب النمطيـة وتعزيـز                      
وتنص اخلطة أيضا على أنه سيتم االضطالع حبملة للتوعيـة وتوجيـه االنتبـاه إىل أمهيـة               . اجلنسية

علــى العمــل، والترقــي الــوظيفي مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف زيــادة إمكانيــة احلــصول  
والوصول إىل مناصب صنع القرار، فضال عن تنبيـه النـاس إىل احلـاالت التمييزيـة القائمـة علـى                    

ولـيس هنـاك هنـج يرمـي إىل إجـراء دراسـة             . القوالب النمطية القائمة بدورها على نوع اجلـنس       
 . الت التوعيةاستقصائية منهجية عن املواقف والتصرفات يف إطار عملية االضطالع حبم

يصف التقرير الدوري الـسابع إدراج معـايري التقيـيم القـائم علـى نـوع اجلـنس يف                    - ١٥
الكتب املدرسية ومواد التدريس املتعددة الوسائط، فـضال عـن توزيـع مـواد دعـم تعليميـة                

يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان قـد مت رفـض أي            . للمعلمني يف مجيع مستويات التعليم    
 أو مــواد تــدريس متعــددة الوســائط علــى أســاس املعــايري اجلديــدة، ومــا إذا كتــب مدرســية

كانت دراسـة مـواد الـدعم التعليميـة اجلديـدة للمعلمـني أصـبحت تـشكل جـزءا متكـامال                     
  .وإلزاميا من تدريب املعلمني األويل واملستمر، ومن االمتحانات النهائية

 كتــب مدرســية أو مــواد تــدريس  تفيــد وزارة التعلــيم الربتغاليــة أنــه مل يــتم رفــض أي   
والدراسة املتعلقة مبـواد الـدعم التعليميـة اجلديـدة          . متعددة الوسائط على أساس املعايري اجلديدة     

ــشكل جــزءا     ــة، وال ت ــستمر   أساســياللمعلمــني ليــست إلزامي ــدريب املعلمــني األويل وامل  مــن ت
 . واالمتحانات النهائية

 
 سرةالعمالة والتوفيق بني العمل وحياة األ  

ــضلية يف         - ١٦ ــيت تعطــي األف ــة ال ــام القانوني ــسابع إىل األحك ــدوري ال ــر ال ــشري التقري ي
التــدريب املهــين للعــاملني مــن اجلــنس املمثــل متثــيال ناقــصا، ويــصف عــددا مــن مبــادرات    

يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان قـد        . التدريب املهين اليت متوهلا برامج االحتاد األورويب      
، فـضال عـن أي عراقيـل        ٢٠٠٤ التفـضيلية، ووصـف تأثريهـا منـذ عـام            مت تطبيق األحكام  
  .جرت مواجهتها
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عـــن النمـــو )  يف املائـــة ســـنويا٠,٠٢ (+ ٢٠٠٧نـــشأت الزيـــادة يف العمالـــة يف عـــام  
ــاث   ــل يف توظيـــف اإلنـ ــة٠,٠٤(+احلاصـ ــت)  يف املائـ ــذكور  واالسـ ــدل توظيـــف الـ قرار يف معـ

ــة، ازداد معــدل  وعلــى الــرغم مــن هــذه الزيــ  ). يف املائــة ٠,٠٠( ادة الطفيفــة يف جممــوع العمال
، وإن كـان مـن اجللـي        ) ألفا من العاطلني عـن العمـل       ٢٠,٨+  يف املائة؛    ٤,٩(+ البطالة أيضا   

وتقتـرن الزيـادة األخـرية    ).  يف املائـة ١٥,٧ (٢٠٠٥أن هذه الزيادة أقل مما كانت عليه يف عام       
ل املكثفــة الــيت ميــر هبــا االقتــصاد الربتغــايل يف   يف البطالــة يف املقــام األول بعمليــة إعــادة التــشكي 

السنوات األخرية، باإلضافة إىل اجلهود الضخمة للسيطرة على العجز يف امليزانيـة يف البلـد الـيت                 
 . كان هلا بطبيعة احلال أثر أيضا على ديناميات سوق العمل

املعهـد الـوطين   وتفيد بيانات مستقاة من الدراسة االستقصائية لقوة العمل اليت أجراهـا      
 ألفا من العـاطلني عـن العمـل، ممـا           ٤٤٨,٦ ما جمموعه    ٢٠٠٧لإلحصاء أنه كان هناك يف عام       

، ٢٠٠٧ويف هنايـة عـام     .  يف املائـة   ٨,٥)  سـنة  ٦٤-١٥يف الفئـة العمريـة      (جيعل معـدل البطالـة      
 ألفــا مــن العــاطلني عــن العمــل املــسجلني يف مراكــز التوظيــف ٣٩٠كــان هنــاك مــا يزيــد علــى 

، مما يؤدي إىل نقص يف العـدد اإلمجـايل للعـاطلني املـسجلني قـدره                ) يف املائة من النساء    ٥٩,٧(
 . ٢٠٠٦ يف املائة باملقارنة بالفترة نفسها يف عام ١٣,٨

  
  ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع  

املركز الوطين  ٢ ٣٨٠,٤ ٢ ٧٨٩,٣ ٥ ١٦٩,٧ ٢ ٣٦٨,٩ ٢ ٧٨٩,٧ ٥ ١٥٩,٥ ٢ ٣٥٧,٢ ٢ ٧٦٥,٤ ٥ ١٢٢,٥ العمالة
 ٢٥١,٨ ١٩٦,٨ ٤٤٨,٦ ٢٣٣,١ ١٩٤,٨ ٤٢٧,٨ ٢٢٤,٢ ١٩٨,١ ٤٢٢,٣ البطالة لإلحصاء

دائرة التوظيف
 ٢٣٣ ١٥٧,٣ ٣٩٠,٣ ٢٦٠,٦ ١٩٢ ٤٥٢,٧ ٢٧٣,٢ ٢٠٦,٢ ٤٧٩,٤ البطالة العام

   
فيـذ العـام للـسياسات الرئيـسية للعمالـة الناشـطة       ويبني اجلدول التـايل، فيمـا يتعلـق بالتن       

والتــدريب املهــين، أن النــساء يــشكلن أغلبيــة املــستفيدين، ويوضــح نــصيب بطالــة اإلنــاث مــن   
 . جمموع البطالة يف الفترة نفسها
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  ٢٠٠٤/٢٠٠٧توزيع املتدربني حسب نوع التدريب واجلنس 
٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 نساء جالرنوع التدابري التدريبية

ــسبة  النــــــ
املئويـــــــــة 
 نساء رجال للنساء

ــسبة  النــــــ
املئويـــــــــة 
 نساء رجال للنساء

ــسبة  النــــــ
املئويـــــــــة 
 نساء رجال للنساء

النــــــــسبة 
املئويــــــــة  
 للنساء

 ٤١,٨ ٥ ٦٤٥ ١١ ٠٣٥ ٣٧,٦ ٨ ٨٧٩ ١٤ ٨٦٦ ٣٧,١ ٩ ٧٤٠ ١٥ ٤٦١ ٣٧,٥ ١٠ ١١٤ ١٥ ٦٦٩ التلمذة الصناعية

 ٤٦,٤ ٩ ٩٨٠ ٦ ٠٧٤ ٣٦,٢ ٣ ٨٧٧ ٦ ٤٢٥ ٣٤,٥ ٢ ١٣٤ ٤ ٠٣٧ ١٣,٨ ٦٥ ٤٠١ رالتعليم والتدريب للصغا

 ١٣,٣ ٦٠ ٤٢٠ ١٥,٦ ٨٣ ٥٠٣ ١٨,١ ٩٧ ٤٣٩ ١٢,٥ ٦٠ ٤٢٠دورات ختصص تكنولوجي

 ٤١,١ ٤٣٠ ٥٩٥ ٤٤,٥ ٣ ٣٧٤ ١ ٧١٧ ٤٥,٦ ٢ ٦٠٥ ٣ ١٠٢ ٤٦,٤ ٣ ٢٦٤ ٣ ٧٧٨ تأهيل

تـدريب العــاملني املــؤهلني يف
يــةبرنــامج احلمايــة االجتماع 

 ٧٣,٦ ١ ٠٥٨ ٣٧٩ ٧٤,٩ ٢ ٠٧٠ ٦٨٥ ٧٢,٧ ٥ ٦٩٢ ٢ ١٤١ ٧٢,٩ ٦ ٤٢٠ ٢ ٣٨٨ والتوظيف

 ٨٧,٣ ٢ ٢٧١ ٧٢٤ ٧٣,٢ ٢ ٢٦٤ ٨٢٨ ٧٣,١ ١ ١٢٥ ٤١٤ ٧٠,٤ ٦٢٤ ٢٦٢ تدريب العاطلني املؤهلني

ــالغني ــيم وتـــــدريب البـــ تعلـــ
 ٨٧,٩ ٩ ٩٠٢٥ ٣ ٢٥٥ ٧٨,١ ٧ ٥٨٥ ٢ ٣٨٩ ٨٠,٢ ٥ ٢٦١ ١ ٣٠٠ ٨١,٣ ٤ ٥٧٨ ١ ٠٥٢ )عاطلني(

 ٧٨,٤ ٨ ٤٣٩ ٣ ٩٠٣ ٦٤,١ ١٢ ٢٧٢ ٦ ٦٦٥ ٦٤,٣ ١ ١٨٧٧ ٦ ٥٨٢ ٦٧,٠ ١٢ ٥٥١ ٦ ١٨٦ تدريب العاطلني

ــيم وتـــــــدريب دورات تعلـــــ
 ٦٠,١ ٥٣٥ ٥٤٥ ٥٠,٤ ٤٢٨ ٤٢١ ٥٨,٧ ٤٠٤ ٢٨٤ ٧٠,٧ ٥٤٨ ٢٢٧ )نواملتضرر(البالغني 

 ٤٢,٣ ١٩٢ ٢٠٢ ٩٩,٤ ٤٧٦ ٨٤٨ ٢٨,١ ٥٧٢ ١ ٤٥٧ ٣٠,٢ ٥٠٦ ١ ١٧٠ للمتضرريناملهينالتدريب 

 ٥٧,١ ٣٢ ٢٢ ٤٨,١ ٧٧ ٩٠ ٥١,٥ ١٥٥ ١٤٦ ٦٢,٧ ٢٠٥ ١٢٢ تدريب خاص

 ٥٨,٤ ٢٩ ٨٧١ ٣٧ ١٣٧ ٤٥,٠ ٩١ ٩٣٤ ٤٢ ٥٤٤ ٤٤,٢ ٥٢ ٨٨٣ ٣٢ ٥٩٢ ٤٥,٥ ٢٥ ٢٤٥ ٣٠ ٢٧٥ تدريب مستمر

 ٦٠,٥ ٦٣ ٣٩٩ ٨٤ ٣٠٢ ٤٧,٨ ٧١ ٥٣٩ ٧٨ ١٠٨ ٤٨,٧ ٦١ ٥٤٥ ٦٨ ٩٨٠ ٥٠,٤ ٦٤ ١٨٠ ٦٣ ١٤٨ اجملموع
 

 . هد العمالة والتدريب املهين، ملخص برامج وتدابري العمالة والتدريب املهينمع :املصدر 
  

، يف جمال تكـافؤ الفـرص       “التكافؤ” وكانت املشاريع الرئيسية املنظمة يف إطار مبادرة       
فيا بني املرأة والرجل، والرامية إىل دعم اإلجراءات الداخلة يف االسـتراتيجية األوروبيـة للعمالـة        

 : التايلعلى النحو 
يرمــي املــشروع إىل دعــم  : “احلــوار االجتمــاعي واملــساواة يف املؤســسات ”مــشروع  - 

 مؤسسات لتنفيذ وتعزيز املمارسـات اجليـدة يف ميـادين املـساواة             ٩أصحاب العمل يف    
وعدم التمييز بني املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل، ومحايـة األمومـة واألبـوة، والتوفيـق                   

إجيـاد  ‘ ١’: ة واحلياة األسرية،وال تزال األنشطة التاليـة جاريـة        بني العمل واحلياة اخلاص   
ــاة       ــاة اخلاصــة وحي ــز املــساواة بــني اجلنــسني، والتوفيــق بــني العمــل واحلي وســائل لتعزي

تــشجيع اعتمـاد املمارســات اجليـدة يف املؤســسات يف امليـادين املــذكور    و‘ ٢’األسـرة؛  
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لرصــد فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني وضــع واختبــار وســائل للتقيــيم الــذايت واو‘ ٣’آنفــا؛ 
وضع استراتيجيات وصـكوك لـدعم إدراج املـساواة بـني           ‘ ٤’اجلنسني يف املؤسسات؛    

 . “املسؤولية االجتماعية للمؤسسات”اجلنسني يف 
يرمي املشروع إىل نشر منتجات للتدريب علـى        : “العمل من أجل املساواة   ”مشروع   - 

 الناشئة عن التدخل لتحقيق املـساواة بـني الرجـل     املساواة بني الرجل واملرأة واملنتجات    
 . واملرأة يف املؤسسات

جيب إبراز هذا املـشروع نظـرا ألمهيتـه         : “إعادة تقييم العمل لتعزيز املساواة    ”مشروع   - 
وهـو مـشروع يـشارك يف متويلـه برنـامج ايكـوال، ومت              . فيا يتـصل باملـساومة اجلماعيـة      

يرمـي إىل وضـع واختبـار منهجيـة لتحليـل           وهـو   . وضعه يف شراكة مع كيانات أخرى     
ــدأ      ــالتطبيق احلقيقــي ملب الوظــائف، تتركــز علــى قيمــة العمــل وستــسمح يف املــستقبل ب

، وقـد تطبـق   “األجر املتساوي على العمل املتـساوي أو العمـل ذي القيمـة املتـساوية     ”
ــشاط    ــات الن ــن قطاع ــد م ــى العدي ــام . عل ــى حــوايل   ٢٠٠٦ويف ع ــتبيان عل ، وزع اس

ونظمــت حلقتــان تــدريبيتان، .  ووضــعت اتفاقــات إلجــراء الدراســة شــخص،٧٥٠٠
واحليــاد منهجيـة حتليـل الوظــائف الـيت تتركـز علــى قيمـة العمـل       ”إحـدامها حتـت اســم   

أحـوال العمـل، واملـساواة، وقيمـة العمـل يف التوظيـف             ”، واألخرى تسمى    “اجلنساين
ــة تــسمى     . “اجلمــاعي ــضا حلقــة دراســية عــرب وطني ــاك أي ــ”وكانــت هن ساواة بــني امل

 . وال يزال حتليل الوظائف جاريا. “اجلنسني وبني األعمار
وترد املعلومات املتوفرة يف هذا الشأن يف التقرير السنوي عن التقدم احملرز يف املـساواة                

وميكـن االطـالع علـى      . ٢٠٠٥بني الرجل واملرأة يف العمل، والعمالـة، والتـدريب املهـين لعـام              
 . ه الوثيقةهذه املعلومات يف مرفق هذ

والتقرير الدوري الـسابع كالمهـا إىل   ) ٤٢الفقرة (يشري التقرير الدوري السادس      - ١٧
خمولة ) م املفتشية العامة للعملواليت كانت تعرف سابقا باس(أن اهليئةاملعنية بأحوال العمل 

. سلطات منع التمييز املباشر وغري املباشر على أساس نوع اجلنس، ورصده واملعاقبة عليـه             
، جيـوز للجنـة     ٢٠٠٧يونيـه   /ويشري التقرير الـدوري الـسابع كـذلك إىل أنـه منـذ حزيـران              

املعنية باجلنسية واملساواة بني اجلنسني تلقي الـشكاوى يف جمـال املـساواة وعـدم التمييـز يف               
يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن الفـروق بـني واليـة            . العمل والعمالة والتدريب املهين   

ويرجى كذلك  . نوع وعدد القضايا اليت مت النظر فيها، والعقوبات املفروضة        كل منهما، و  
  .تقدمي تقييم لواقع تواجد هيئتني خمتلفتني لتناول الشكاوى املتصلة بالتوظيف
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ــة باجلنــسية واملــساواة بــني اجلنــسني أن تتلقــى الــشكاوى يف كــل       ــة املعني بوســع اللجن
ويــدخل بعــض هــذه الــشكاوى يف نطــاق . وع اجلــنساجملــاالت املتعلقــة بــالتمييز القــائم علــى نــ

وينبغــي يف احلــاالت الــيت ال يوجــد هلــا اختــصاص بــشأهنا، أن حتيــل . االختــصاص احملــدد للجنــة
 . الشكاوى إىل اهليئة احلكومية املختصة

 من جلنـة املـساواة يف       ٢٠٠٧يونيه  /ويتمثل االختصاص احملدد الذي مت نقله يف حزيران        
اللجنة املعنيـة باجلنـسني واملـساواة بـني اجلنـسني يف القـدرة علـى التوصـية                  العمل والتوظيف إىل    

 . بتغيريات تشريعية أو اقتراح تدابري تتعلق بتكافؤ الفرص يف العمالة والعمل والتدريب املهين
وترد املعلومات املتوفرة املتعلقة بتدخل اهليئة املعنية بأحوال العمـل يف التقريـر الـسنوي                

رز يف املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف العمــل والعمالــة والتــدريب املهــين لعــام    عــن التقــدم احملــ 
 . كن االطالع عليها يف مرفق هذه الوثيقةميو. ٢٠٠٥

يشري التقرير الدوري الـسابع إىل أن الفـصل الرأسـي بـني املـرأة والرجـل ال يـزال                     - ١٨
 جيدن صعوبة يف احلصول     قائما يف سوق العمل، وأن النساء احلاصالت على التعليم العايل         

. على وظائف ومرتبات مناسبة، وهو اجتاه مت التحقق منه يف اإلحـصاءات املرفقـة بـالتقرير               
يرجى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن التـدابري املتخـذة أو املتوخـاة، مبـا يف ذلـك التـدابري               

مالـة العـام   اخلاصة املؤقتة، للتصدي للفصل الرأسي يف سوق العمل، يف كل من قطاعي الع    
واخلاص، وتيـسري حـصول النـساء احلاصـالت علـى التعلـيم العـايل علـى مـستويات عمالـة                  

  .ومرتبات تتناسب مع مؤهالهتن
اختذت الربتغال، بغية تضييق الفجوة بني الرجـل واملـرأة فيمـا يتعلـق بتنظـيم املـشاريع،                   

نظـيم املـشاريع عـن طريـق        عددا مـن اإلجـراءات الراميـة إىل تعزيـز ودعـم املبـادرات النـسائية لت                
 . احلوافز وأشكال مرنة ومبتكرة من تنظيم املشاريع

وتوخى الربنامج التنفيذي للعمالـة والتـدريب والتنميـة االجتماعيـة الـذي يتـوىل متويلـه                  
 يرمـي إىل    “دعـم تنظـيم املـشاريع النـسائية       ”الصندوق االجتماعي األورويب اختاذ تدبري يسمى       

املشاريع النـسائية ميكنـها تقـدمي التـدريب الـذي يتناسـب علـى حنـو                إنشاء شبكات دعم لتنظيم     
 . خاص مع إنشاء وتوطيد دعائم املؤسسات الصغرية جداً والصغرية

اخلـربة االستـشارية   /وركز ذلك التدبري على املوافقة على اإلجراءات املتعلقة بالتـدريب          
. دا والصغرية اليت تـديرها نـساء  والرامية إىل إنشاء وتنمية وتوطيد دعائم املؤسسات الصغرية ج  

ــة احلــصول علــى        ــسر إمكاني ــشبكات املــشتركة بــني املؤســسات الــيت تي ــشاء ال ــضاً إن ودعــم أي
معلومات عن التدريب أو األسواق، وبذلك، تعزيز إمكانية العمـل احلـر وتعزيـز مهـارات مثـل            
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ف الـدائم عـن     الثقة يف النفس، والقيـادة، والقـدرة علـى التفـاوض واإلدارة، يف جـو مـن الكـش                  
 . فرص األعمال التجارية

 مـشروعا،   ١٤٢، املوافقـة علـى مـا يقـرب مـن            ٢٠٠٧نوفمرب  /ومت، حىت تشرين الثاين    
يف امــرأة  ٣ ٧٢٨وشــارك حــوايل .  مــن اليــوروات٩ ٨٨٩ ٤٨٤تبلــغ قيمــة االســتثمار فيهــا  
 علــى ومت، عــالوة.  امــرأة يف إجــراءات للخــربة االستــشارية١ ٠٥٠دورات تدريبيــة، وحــوايل 

 .  امرأة يف بدء تشغيل مؤسساهتن٣٨٧ذلك، تقدمي الدعم إىل 
ويرد املزيد من املعلومـات عـن التـدابري الراميـة إىل مكافحـة الفـصل الرأسـي يف سـوق                      

العمل يف التقرير السنوي عن التقـدم احملـرز يف املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف العمـل والعمالـة                       
 . كن االطالع عليها يف مرفق هذه الوثيقةومي. ٢٠٠٥والتدريب املهين لعام 

ــسابع إىل اســتمرار الفجــوة يف        - ١٩ ــسادس وال ــدوريني ال ــرين ال ــن التقري ــشري كــل م ي
ويشري التقرير الدوري السادس إىل أنـه قـد   .  يف املائة لصاحل الرجل   ٢٢,٦املرتبات بنسبة   

يـز وفعاليـة إنفاذهــا   يلـزم بغيـة القـضاء علـى الفجـوة يف املرتبــات، حتـسني قـوانني منـع التمي        
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري التشريعية وغريها من التدابري املتخـذة           ). ٢٣١الفقرة  (

ويشري التقريـر   . أو املتوخاة يف هذا الشأن وقطاعات العمالة اليت أثرت عليها هذه التدابري           
الت الفنيـة   الدوري السابع كذلك إىل أن الفجوة يف املرتبـات يف املـستويات العليـا للمـؤه               

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي تــدابري متخــذة  . أكــرب ممــا هــي عليــه يف املــستويات األدىن 
خبالف التدابري القانونيـة للتـصدي للفجـوة يف املرتبـات، وال سـيما فيمـا يتعلـق بـاملؤهالت                   

  .الفنية العليا للنساء، واآلثار النامجة عن هذه التدابري
رتبـات بـني اجلنـسني، وفقـا ملـصدر البيانـات املتـوفرة              قد ختتلف تقديرات الفجوة يف امل      

وقـد تتبـاين النتـائج نتيجـة لـذلك فيمـا بـني              . واحلدود اليت تكتنفها واألساليب املستخدمة فيهـا      
 . خمتلف الدراسات، حىت للبلد نفسه

ويوفر اجلدول التـايل، باسـتخدام بيانـات مـن قـوائم املـوظفني الـيت هـي مـصدر إداري                      
ــرة مــن  تتــوىل جتميعــه و   عــام إىل٢٠٠٢  عــامزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي، بيانــات للفت

 بـــشأن املرتـــب األساســـي الـــشهري بـــاليوروات حـــسب مـــستويات التأهيـــل للنـــساء   ٢٠٠٦
والرجال، فضال عن نسبه جمموع املرتب األساسي الشهري املتوسط للرجال، وكذلك الفـرق             

 .  والنساءبني جمموع املرتب األساسي الشهري لكل من الرجال
. وما برحت الفجوة بني اجلنسني موجـودة فيمـا يتعلـق بكـل مـن األجـور واإليـرادات                
 يف املائـة عـن ذلـك    ١٩,٤، كان األجر األساسي الشهري للنـساء أقـل بنـسبة       ٢٠٠٦ويف عام   
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) مبا فيها مكونـات األجـر األخـرى   (ولو أخذنا يف االعتبار اإليرادات الشهرية  . املتعلق بالرجال 
 .  يف املائة٢٣,٨: ت الفجوة بني اجلنسنيالزداد

  ٢٠٠٦-٢٠٠٤، حسب اجلنس، )يورو( األجر األساس واإليراد الشهريان املتوسطان  
 رجال نساء )يورو(املتوسط الشهري 

٨٠٩ ٦٤٧ ٢٠٠٤ 
 األجر األساسي ٨٣٦ ٦٤٧ ٢٠٠٥
٨٦٠ ٦٩٣ ٢٠٠٦ 
٩٧٤ ٧٤٨ ٢٠٠٤ 
 اإليراد ١ ٠٠٥ ٧٧٨ ٢٠٠٥
١ ٠٣٧ ٨٠١ ٢٠٠٦ 

 
 ، قائمة املوظفنيMTSS/GEP :املصدر 
 

وإذا نظرنــا يف الفجــوة يف األجــر واإليــراد بــني اجلنــسني حــسب مــستوى التأهيــل،          
 كـان مـا حتـصل عليـه     ٢٠٠٦ويف عـام  . نالحظ أهنـا أوسـع يف املـستويات األعلـى مـن التأهيـل       

 . الرجل يوروات عما حيصل عليه ٨٠٧املرأة، فيما بني املديرين، أقل مببلغ 
 

، حسب مستوى التأهيل واجلنس، )يورو( األجر األساسي واإليراد الشهريان املتوسطان  
٢٠٠٦  

٢٠٠٦ 
 اإليراد األجر األساسي

 نساء رجال اجملموع مستوى التأهيل
 نساء/رجال
(%) 

 الفجـــــــــــوة
 نساء رجال اجملموع )يورو(

 نساء/رجال
(%) 

الفجـــــــــــوة 
 )يورو(

 ٢٣٥,٩٠ ٧٧,٢ ٨٠١,٠١ ١ ٠٣٦,٩١ ٩٣٥,٩٧ ١٦٧,٣٧ ٨٠,٦ ٦٩٣,٤٦ ٨٦٠,٨٣ ٧٨٩,٢٢ اجملموع

 ٨٠٦,٧٣ ٧٠,٤ ١ ٩١٦,٠٤ ٢ ٧٢٢,٧٧ ٢ ٤٢١,٧١ ٦٩٧,٤٧ ٧٠,٦ ١ ٦٧٥,٨٢ ٢ ٣٧٣,٢٩ ٢ ١١٣,٠١ مديرون

 ٣٣٣,٠٩ ٨١,٣ ١ ٤٥١,٠٢ ١ ٧٨٤,١٢ ١ ٦٣٧,٦٩ ٢١٣,١٥ ٨٥,٧ ١ ٢٧٧,٥٣ ١ ٤٩٠,٦٨ ١ ٣٩٦,٩٨ موظفو اإلدارة الوسطى

رئيـــــسات/ عمـــــالرؤســـــاء 
 ٢١٠,٦٩ ٨٣,٦ ١ ٠٧٣,٥٤ ١ ٢٨٤,٢٣ ١ ٢٢٦,٨٥ ١٤٨,٥١ ٦٦,٠ ٩١٣,١٤ ١ ٠٦١,٦٥ ١ ٠٢٢,٦١ عمال، وقادة أفرقة

ــون فنيــــون مؤهلــــون موظفــ
 ٢٢٠,٧٠ ٨٤,٧ ١ ٢٢٢,٩٢ ١ ٤٤٣,٦٢ ١ ٣٤٣,٤٨ ١٣٣,٧٦ ٨٨,٦ ١ ٠٤٢,١٢ ١ ١٧٥,٨٨ ١ ١١٥,١٩ تأهيال عاليا

 ١٢٤,٢١ ٨٤,٦ ٦٩٣,٩٦ ٨١٨,١٨ ٧٧٢,٤٠ ٧٣,٨٦ ٨٩,٠ ٥٩٦,٠٢ ٦٦٩,٨٨ ٦٤٢,٦٥نيموظفون فنيون شبه مؤهل

 ١٤٩,١٢ ٧٩,٧ ٥٨٧,١٧ ٧٣٦,٣٠ ٦٤٨,١٨ ٨٣,٢٣ ٨٦,٠ ٥٠٩,٦١ ٥٩٢,٨٥ ٥٤٣,٦٨ موظفون فنيون مؤهلون

 ٩٣,٣٧ ٨٤,٣ ٥٠١,٧٨ ٥٩٥,١٥ ٥٥٠,٧٣ ٥٣,٠٤ ٨٩,٣ ٤٤٠,٥٣ ٤٩٣,٥٧ ٤٦٨,٣٤موظفون فنيون غري مؤهلني

 ٤٣,٤١ ٩٢,٠ ٥٠٠,٠٩ ٥٤٣,٥٠ ٥٢١,٥٩ ٢٥,٣٥ ٩٤,٥ ٤٣٦,٢٠ ٤٦١,٥٥ ٤٤٨,٧٥ متتلمزون صناعيا(
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٢٠٠٦ 
 اإليراد األجر األساسي

 نساء رجال اجملموع مستوى التأهيل
 نساء/رجال
(%) 

 الفجـــــــــــوة
 نساء رجال اجملموع )يورو(

 نساء/رجال
(%) 

الفجـــــــــــوة 
 )يورو(

 ١٧٥,٠٢ ٧٩,٢ ٦٦٤,٧٠ ٨٣٩,١٢ ٧٧٩,١٢ ١٠٣,١٠ ٨٤,٩ ٥٨٠,٢٦ ٦٨٣,٣٦ ٦٤٧,٦٦ مستوى غري معروف
 

 . وزارة العمل، قائمة املوظفني :املصدر 
يتضح من حتليل الفجوة يف األجر بني اجلنسني حسب النـشاط أن هنـاك فجـوة كـبرية          

، ٢٠٠٦ ففـي عـام   –جر بني اجلنسني يف األنشطة اليت يكون اشتراك اإلناث فيهـا أعلـى        يف األ 
، علـى سـبيل املثـال، حـصلت        “أنـشطة خـدمات جمتمعيـة واجتماعيـة وشخـصية         ”وحتت البنـد    

ويف أنـشطة   .  يف املائـة   ٦٩,٩ يف املائة من دخل الرجل، ويف قطاع الصحة على           ٥٨املرأة على   
، تـبني البيانـات أن املـرأة حتـصل علـى            “ين، واالتـصال، والتـشييد    النقـل، والتخـز   ”أخرى مثـل    

أجر أفضل، على عكس ما حيدث عامـة، ولكـن تفـسري ذلـك يكمـن يف احلـرف املختلفـة الـيت                       
 . متارسها املرأة يف هذه األنشطة

ويــرد املزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري الراميــة إىل مكافحــة الفجــوة يف األجــر بــني      
 العمل يف التقرير السنوي عن التقدم احملرز يف املساواة بـني الرجـل واملـرأة يف                 اجلنسني يف سوق  

، وميكن االطـالع علـى هـذه املعلومـات يف مرفـق             ٢٠٠٥العمل والعمالة والتدريب املهين لعام      
 . هذه الوثيقة

ــدم احملــرز يف        - ٢٠ ــسنوي عــن التق ــر ال ــى أن التقري ــسابع عل ــدوري ال ــر ال ــنص التقري ي
، يؤكـد، يف  ٢٠٠٥ الرجل واملـرأة يف العمـل والعمالـة والتـدريب املهـين لعـام       املساواة بني 

مجلة أمور، على النمـو القـوي يف عمالـة اإلنـاث إىل جانـب اسـتمرار ارتفـاع معـدل بطالـة             
وتؤكـد اإلحـصاءات املرفقـة بـالتقرير هـذه احلقيقـة، ويـنص              . اإلناث باملقارنـة مـع الرجـال      

معدالت بطالـة الـذكور واإلنـاث مرتفـع بـشكل خـاص             التقرير كذلك على أن الفرق بني       
يرجـى تقـدمي معلومـات عــن أي    ).  سـنة مـن العمـر   ٢٤ إىل ١٥مـن  (يف صـفوف الـشباب   

. تدابري متخذة أو متوخاة ترمي إىل ختفيض البطالة يف صفوف النـساء وتـأثري هـذه التـدابري        
 طلبـه  ، رغـم ٢٠٠٥ويرجى كذلك توضيح أسباب عـدم كتابـة تقريـر سـنوي، حـىت عـام               

، وشـرح األحكـام     ٢٠٠٧وتقدميـه إىل الربملـان يف عـام          ٢٠٠١مبوجب القانون منـذ عـام       
 .للقانون املنطبقة بشأن االمتثال

احلكومـة الدسـتورية   (بناء على طلب موجه من رئيس الربملان إىل وزير شؤون الربملان          
ــوبر / تــشرين األول٨، يف )اخلامــسة عــشرة  ــة إعــداد ال ٢٠٠٣أكت ــشأن إمكاني ــر الــذي  ، ب تقري
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احلكومـة  (مـايو، عهـد أمـني الدولـة للعمـل           / أيـار  ٢١ املـؤرخ    ١٠/٢٠٠١توخاه القـانون رقـم      
ــة مبوجــب     ) الدســتورية اخلامسةعــشرة  ــساواة يف العمــل والعمال ــة بامل ــة املعني بإعــداده إىل اللجن

، وطلـب إىل عـدد مـن الكيانـات املعنيـة تقـدمي           ٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧رسالة مؤرخـة    
 ). معهد العمالة والتدريب املهين، واملفتشية العامة للعمل(انات الالزمة البي

ويف مــدة واليــة احلكومــة الدســتورية الــسابعة عــشرة فقــط، قــرر مكتــب أمــني الدولــة   
وأسـباب  . للعمل تكوين فريق عامل تنـسق أعمالـه اللجنـة املعنيـة باملـساواة يف العمـل والعمالـة                  

 .  أيار مايو يف املاضي ليس معروفة حىت اآلن٢١ املؤرخ ١٠/٢٠٠١عدم تنفيذ القانون رقم 
ســبتمرب  / أيلــول٢٥ومبوجــب قــرار مــن أمــني الدولــة للعمالــة والتــدريب املهــين يف         
، بدأ إعداد التقرير السنوي عن التقـدم احملـرز يف تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف                      ٢٠٠٧

 . ٢٠٠٦العمل والعمالة والتدريب املهين لعام 
يشري التقرير الدوري السابع إىل اعتماد قرار جمللس الوزراء ُيلزم املؤسسات الـيت              - ٢١

متلكها الدولة باعتماد خطط للمساواة من أجل تعزيز املساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة           
يف املعاملة والفرص والقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس، وإتاحة الفرص لتحقيق             

يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كــان القــرار . يــاة الشخــصية واألســرية والعمــلالتــوازن بــني احل
إذا كانت هناك جزاءات تسري يف حاالت عدم االمتثال،  ملزما من الناحية القانونية، وما

ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن طبيعة      . وعدد اخلطط املعتمدة واهليئة اليت ترصد تنفيذها      
 .رار، مبا يف ذلك تطبيقها وتأثريهاالتدابري األخرى الواردة يف الق

يلزم على املؤسسات اليت متلكها الدولة أن تعتمد، كمبدأ مـن مبـادئ احلكـم الـسليم،                  
وعقب تشخيص حالتـها، خططـا للمـساواة لتحقيـق املـساواة الفعليـة يف املعاملـة والفـرص بـني             

 . سرية واحلياة اخلاصةاملرأة والرجل، والقضاء على التمييز، والتوفيق بني العمل واحلياة األ
ــاء هبــذا املطلــب، عــن طريــق املعلومــات الــيت تقــدمها         ــة الوف ــة ســنوية ملراقب ومثــة عملي

املؤسسة إىل احلكومة واجلمهور عن طريقـة إجنـاز مهمتـها، ودرجـة حتقيـق أهـدافها، والطريقـة                   
المتثـال أو   ل”وعمـال بالقاعـدة األساسـية       . اليت تضطلع هبا بسياستها عن املسؤولية االجتماعيـة       

ــضاح ــد و   “اإلي ــيت ال تعتم ــى املؤســسات ال ــساواة أن توضــح    /، جيــب عل ــا للم ــذ خطط أو تنف
 . األسباب الكامنة وراء ذلك

وجيب أيضا على وزارة املالية أن تشجع على إجراء تقييم شامل سنوي لدرجـة تنفيـذ                 
ة هذا القطـاع    هذه املبادئ، وجيب إدراج االستنتاجات ذات الصلة يف التقرير السنوي عن حال           

 . من الدولة
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ونص هذا القرار أيضا على وجوب أن يكون تصرف املؤسسات الـيت متتلكهـا الدولـة                 
علــى مــستوى أخالقــي ال شــائبة فيــه فيمــا يتــصل باالمتثــال لقواعــد معينــة واحترامهــا، كتلــك   

التمييـز  املتعلقة بالضرائب، والتعاون، ومحاية املـستهلكني، والبيئـة، والعمـل، مبـا يف ذلـك عـدم                  
 . وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل

ولقد عقدت اللجنة املعنيـة باجلنـسية واملـساواة بـني اجلنـسني مـن قبـل اجتماعـات مـع                      
وسـيعمم يف   . إدارة بعض الـشركات اململوكـة للدولـة لـدعمها يف إعـداد خطـط املـساواة هـذه                  

 . القريب أيضا دليل عن كيفية تصميم خطط املساواة وتنفيذها
يشري التقرير الدوري السابع إىل إنشاء برناجمني جديـدين لتوسـيع نطـاق األدوات               - ٢٢

االجتماعية مها، برنامج دعـم األدوات االجتماعيـة وبرنـامج دعـم االسـتثمار يف األدوات                
يرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن      . االجتماعية لدعم التوازن بني العمالة وعمل األسـرة     

إمكانيـة الوصـول إليهـا فيمـا يتعلـق برعايـة األطفـال واملـسنني           توفر هياكـل الرعايـة هـذه و       
ــة، ومــا إذا كانــت هــذه      ــاطق احلــضرية والريفي واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كــل مــن املن

 .اهلياكل اجلديدة توفر فرص عمل للمرأة بأجور مناسبة
يوجد اآلن برناجمان جديدان لتوسيع نطـاق شـبكة األدوات االجتماعيـة ومهـا برنـامج                 

ويــوفر كالمهــا . م األدوات االجتماعيــة، وبرنــامج دعــم االســتثمار يف األدوات االجتماعيــةدعــ
 يف  ١٠ يف املائـة لألطفـال، و        ٥٠الدعم إلنشاء أماكن جديـدة ترمـي إىل حتقيـق زيـادة قـدرها               

 . عاقةإل يف املائة لألشخاص ذوي ا١٧,٥ و ١٠املائة للمسنني، وزيادة تتراوح بني 
.  آلية الختيار الطلبات مـن أجـل تعزيـز املـساواة علـى مـستوى البلـد                 وهلذان الربناجمان  

 . ويتبع األجر املتكافئ للمرأة قواعد القطاع املعين يف سوق العمل
  

 الصحة
على الرغم من أن التقرير الدوري السابع يقـدم بيانـات بـشأن األحـوال الـصحية                  - ٢٣

ى تقدمي بيانـات مـصنفة، فـضال    يرج. يصنف البيانات حسب نوع اجلنس    يف البلد، فهو ال   
عــن معلومــات عمــا إذا كــان قــد مت إجــراء أي أحبــاث بــشأن األمــراض اخلاصــة بالنــساء      

 .وأعراضها
ينص التقرير الدوري السادس على أن معدل زيادة اإلصابة بفريوس نقص املناعـة          - ٢٤

جـى  ير). ٢٥٣الفقـرة   (البشرية يف صفوف النساء أعلى مما هو عليـه يف صـفوف الرجـال               
اإليـدز بـني النـساء،      /تقدمي املزيد من املعلومات عـن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

إذا كانت احلالة قـد تغـريت منـذ تقـدمي التقريـر الـدوري الـسادس، والتـدابري                    ما سيما وال
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الرامية إىل تزويد مجيع احلوامل املصابات بفريوس نقـص املناعـة البـشرية بالعقـاقري الالزمـة                 
ويرجـى اإلشـارة كـذلك إىل مـا إذا كـان الربنـامج       . تقال العدوى من األم إىل الطفلملنع ان 

) ٢٠١٠-٢٠٠٧(اإليـدز ومكافحتـه     /الوطين ملنع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية       
املشار إليه يف التقريـر الـدوري الـسابع يتـضمن أي تـدابري حمـددة تـستهدف ختفـيض عـدد                      

  .النساء اإلصابات يف صفوف
اإليــدز يف /وجــد حاليــا دليــل علــى تأنيــث اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ال ي 
 . الربتغال

وتتضمن قواعد املديرية العامة للصحة فيما يتعلق بصحة املرأة تشخيص فريوس نقـص              
مراقبـة احلمـل والـوالدة    (اإليدز فيما بـني النـساء عامـة والنـساء احلوامـل خاصـة           /املناعة البشرية 
 ). ية واإلجنابيةوالصحة اجلنس

اإليــدز يف الربتغــال جمــاين، /ج مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشريةواحلــصول علــى العــال 
يف ذلك منع االنتقال الرأسي، وتقدمي العالج واملساعدة للنساء واألطفال املـصابني بفـريوس              مبا

 . اإليدز/نقص املناعة البشرية
الــواردة فيهــا برفــال املــرأة، وصــحة وفيمــا يتــصل خبطــة العمــل، تتعلــق التــدابري احملــددة  

 . املرأة، والصحة اجلنسية واإلجنابية
ــد      - ٢٥ ــانون اجلديـ ــسابع إىل أن القـ ــدوري الـ ــر الـ ــشري التقريـ ــؤرخ ١٦/٢٠٠٧يـ  املـ
ــسان ١٧ ــل /ني ــشرة      ٢٠٠٧أبري ــابيع الع ــاء األس ــسمح باإلســقاط الطــوعي للحمــل أثن  ي

يــد مــن املعلومــات عــن الــشروط  ُيرجــى تقــدمي املز. األوىل، باجملــان ويف مستــشفى عمــومي
واإلجــراءات اإلداريــة والــشروط التقنيــة واللوجــستية واملعلومــات ذات الــصلة الواجــب   
ــر يف         ــذي أُقـ ــانون، الـ ــق القـ ــنظم تطبيـ ــذي ُيـ ــصك الـ ــواردة يف الـ ــل والـ ــدميها للحوامـ تقـ

. ، وعن عدد حـاالت إسـقاط احلمـل اجملـراه منـذ بـدء نفـاذ القـانون            ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
أو األمــراض املتــصلة باإلجهــاض غــري   /لك تقــدمي معلومــات عــن الوفيــات و  ويرجــى كــذ 

القــانوين أو النامجــة عنــه قبــل نفــاذ القــانون اجلديــد، حــسب مــا طلبتــه اللجنــة يف تعليقاهتــا   
 .)٦(اخلتامية السابقة

 بأن اإلسقاط الطوعي للحمل باختيار املـرأة جيـب أن           ١٦/٢٠٠٧يقضي القانون رقم     
، هبدف تأكيد احلمل، ومواعيـده، وتـوفري املعلومـات الالزمـة حـىت تتخـذ                تسبقه استشارة طبية  

__________ 
ول، ، اجلــزء األ)A/57/38( ٣٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة واخلمــسون، امللحــق  انظــر  )٦( 

 . ٣٤٦الفقرة 
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وينبغي أيضا مناقشة مسألة أسـاليب منـع احلمـل بغيـة            . املرأة قرارها حبرية وبوحي من ضمريها     
 . بدء استعماهلا يف أبكر موعد ممكن بعد إسقاط احلمل

 حتــصل املــرأة وبعــد أن يــتم تأكيــد الظــروف الــيت تــسمح باإلســقاط الطــوعي للحمــل، 
، وفقـا لوقـت احلمـل،    )اجلراحـة أو األدويـة  (على املعلومات ذات الصلة عن األسـاليب املتاحـة          

وتقــدم معلومــات إضــافية عــن نــوع   . وحالــة صــحة املــرأة، وعوامــل اخلطــر الداخلــة يف ذلــك  
 اإلجراء الذي سيتبع، ومزاياه، وخماطره، واملضاعفات املمكنـة املترتبـة علـى خمتلـف األسـاليب،       

وميكـن أيـضا تقـدمي      . والوقت احملتمل الالزم للعودة إىل احلياة الطبيعية املعتادة والنشاط اجلنسي         
دعم معـني مـن أخـصائي نفـسي أو مـساعد اجتمـاعي إذا رأى الطبيـب املعـين ذلـك، وكـذلك             
معلومات خطية عن الدعم االجتمـاعي الـذي تقدمـه الدولـة إذا مـا قـررت املـرأة عـدم إسـقاط                   

 . احلمل
 ة فئات النساء الضعيفات بشكل خاصحال
 يف املائة من املزارعـات أميـات   ١٧,٨ُتبني اإلحصاءات املرفقة بالتقرير السابع أن   - ٢٦
 يف  ٠,٢وباملقارنـة، فـإن نـسبة       .  يف املائة منهن مل حيصلن إالَّ علـى التعلـيم االبتـدائي            ٥٦ و

مـن  ( لـديهن شـهادة      ٠,٣ة و   املائة فقط من املزارعات لديهن تعليم ثانوي يف جمال الزراعـ          
ُيرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن جهــود احلكومــة   ). معهــد للفنــون التطبيقيــة أو مــن جامعــة 

. لتخفيض معدل أمية الريفيات وتعزيـز فرصـهن للحـصول علـى املـؤهالت املهنيـة الرمسيـة         
ئيـة  وُيرجى وصف التدابري الرامية إىل تعزيز فرص املساواة للريفيات يف إطار الربامج اإلمنا            

ــة        ــة الريفي ــي األورويب للتنمي ــصندوق الزراع ــدعمها ال ــيت ي ــة ال ــة الثالث ــال (اإلقليمي الربتغ
  ).القارية، وجزر األزور وماديرا

ــة      - ٢٧ ــز العنــصري، يف مالحظاهتــا اخلتامي ــة القــضاء علــى التميي ، )٢٠٠٤(دعــت جلن
ملــشاريع املقــررة الدولـة الطــرف إىل أن تراعـي علــى حنـو أكثــر فعَّاليـة، يف مجيــع الـربامج وا     

واملُنفذة ويف مجيـع التـدابري املتخـذة، حالـة نـساء طائفـة الرومـا، الـاليت يتعرضـن يف أحيـان                       
ُيرجى تقدمي معلومات عن احلالة ). ١٣، الفقرة CERD/C/65/CO/6(كثرية لتمييز مزدوج 

لـاليت  الفعلية ملختلف أشكال التمييز املتعدد الذي تتعرض له نساء طائفة الروما والنـساء ا             
أو الاليت ينتمني إىل أصول غري برتغاليـة، فـضال عـن وضـع        /ينتمني إىل األقليات األخرى و    

 .حالتهن أو اختاذ أي تدابري لتناول
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ُيرجــى وصــف التــدابري املتخــذة يف خطــة العمــل األوىل إلدمــاج األشــخاص ذوي    - ٢٨
ة واإلبالغ عن   واليت ترمي إىل تعزيز حقوق املرأة ذات اإلعاق       ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(اإلعاقة  

ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن حالـة عمليـة التـصديق علـى اتفاقيـة                   . تنفيذها ونتائجها 
  .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اليت وقعتها الربتغال يف 

مل تتضمن خطة العمل األوىل إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة أي تدابري حمددة بـشأن             
 . التدابري اليت تنص عليها موجهة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة عامةاملرأة ذات اإلعاقة، و

ــة،        ــة لألشــخاص ذوي اإلعاق ــدريب املهــين والعمال ــامج للت ــال وضــع برن ومت يف الربتغ
توجد به استراتيجية للتدخل على أساس شبكة قائمـة حاليـا، ويرمـي إىل تعزيـز األهليـة للعمـل          

ــذين جيــدون صــعو    ــة ال ــدة يف احلــصول علــى عمــل أو   لــدى األشــخاص ذوي اإلعاق بات متزاي
ومت، يف سـياق التـدابري املتوخـاة يف خطـة العمـل إلدمـاج               . االحتفاظ به أو متابعة حياة وظيفيـة      

 : األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم القدرة، وضع املبادرات التالية ضمن مبادرات أخرى
ص الـصم إىل    إنشاء قاعدة بيانات عن مترمجي لغـة اإلشـارة، لتـسهيل وصـول األشـخا               - 

 خدمات مراكز التوظيف ودورها؛ 
توقيع اتفـاق مـع سـت مؤسـسات كـربى، مـن بينـها مـصرف، الشـتراكها يف اجلهـود                       - 

الراميــة إىل إتاحــة فــرص متكافئــة حبــق لوصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل العمالــة    
ــوارد         ــذه املؤســسات للم ــك يف سياســات ه ــا يف ذل ــين، مب ــدماج امله ــائف واالن والوظ

ة والتوظيــف، ويف عقودهــا للحــصول علــى اخلــدمات، وبإجيــاد أمــاكن ميكــن     البــشري
ــستعملها األشـــخاص ذوو     ــدات ميكـــن أن يـ ــتخدام معـ ــا، وباسـ ــع إليهـ وصـــول اجلميـ

 اخلصائص املختلفة؛ 
وضع منهجية وتوفري وسائل لتنظيم التدريب لألشخاص الذين ال تتـوفر هلـم األحـوال                - 

 الالزمة للوصول إىل كل حرف العمل؛ 
ــذين      -  ــة إلعــادة التكيــف للعمــل لــدى األشــخاص ال ــام بعملي االضــطالع مبــشروع للقي

يصبحون من ذوي اإلعاقة يف حياهتم كبالغني وحياهتم العملية، بدءا بتنفيـذ جتـرييب يف               
  مراكز للتأهيل املهين؛ ١٠

وضع منهجية لكفالة وصول األشخاص ذوي اإلعاقـة إىل األنـشطة التدريبيـة املوجهـة                - 
اجلمهور العام، بدعم من املراكز والوحدات األساسية املعنية بإعادة التأهيـل املهـين        إىل  

 اليت توافق عليها دائرة العمالة العامة كمراكز موارد متخصصة؛ 
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التدريب عن طريق التعلم اإللكتروين على مهـارات تنظـيم املـشاريع لألشـخاص ذوي                - 
 . اإلعاقة العاطلني عن العمل

ــصدي   ــسي التـ ــا    ويكتـ ــة وبروتوكوهلـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حقـ ــى اتفاقيـ ق علـ
وتتبــع هــذه العمليــات حاليــا اإلجــراءات القانونيــة  . االختيــاري بأمهيــة فائقــة حلكومــة الربتغــال 

وتــسعى احلكومــة . الداخليــة، أي أهنــا جتــري عــن طريــق مكتــب املــدعى العــام ووزارة العمــل  
 هــذا الــصيف، يف أثنــاء املناســبة الــيت تقيمهــا  الربتغاليــة إىل إيــداع صــكوك التــصديق قبــل هنايــة 

 . اجلمعية العامة لتوقيع وإيداع املعاهدات
 أن النـساء ميـثلن األغلبيـة يف         ٢٠٠٧-٢٠٠٤تبني البيانـات املـستقاة مـن الفتـرة           - ٢٩

صفوف مجيع املستفيدين من نظم الضمان االجتماعي غري القائمة على املسامهة فضال عـن          
ن دخل إعادة اإلدماج االجتماعي، مما يبني، وفقا للتقرير، تعرضهن األشخاص الذين يتلقو

ُيرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة أو املتوخـاة، وال سـيما مبوجـب اخلطـة                   . للفقر
  .الوطنية لإلدماج لتناول هذه احلالة وتأثريها على النساء والفتيات

، )٢٠٠٨-٢٠٠٥(وطنيـة للعمالـة      خلطـة العمـل ال     ٢٠٠٦تفيد املتابعـة اجملـراة يف عـام          
بشأن خطة تنفيذ السياسات الرئيسية للعمالة النـشطة والتـدريب املهـين بـأن توزيـع املـستفيدين           

). ٢٠٠٥ يف املائـة يف عــام  ٧٥حـوايل  (حـسب اجلـنس يـبني االرتفـاع الكـبري يف نـسبة النـساء        
التـدابري الراميـة إىل   وجتدر مالحظة أن النساء يشكلن أغلبية عالية جدا كمستفيدات مـن مجيـع     

، واالضطالع بأنـشطة مهنيـة، ودعـم        )باستثناء إجياد فرص العمل احلر    (دعم إجياد فرص للعمل     
االنتقــال املهــين مــن العمالــة املــشمولة باحلمايــة إىل ســوق العمــل املفتــوح، وكمــستفيدات مــن  

 . تدريب الكبار
 إطار اخلطة الوطنيـة لإلدمـاج   وينبغي، فيما يتعلق بالتدابري السياسية األخرية املتخذة يف  
، إبـراز التــدابري املـشار إليهــا يف تقريــر الربتغـال الــسابع املقـدم مبوجــب اتفاقيــة     ٢٠٠٨-٢٠٠٦

وتتضمن التدابري املتخذة أو املتوخـاة، وخباصـة يف         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
ى املـرأة، وللحـد مـن تعـرض املـرأة           إطار اخلطة الوطنية لإلدماج، لعالج هذه احلالـة وأثرهـا علـ           

 : للفقر، ما يلي
ــامج اإلدمــاج والتنميــة   -  ــذي يرمــي إىل مكافحــة الفقــر    PROGRIDE  بروغرايــدبرن  ال

واالستبعاد االجتماعي، عن طريـق تقـدمي الـدعم للمـشاريع الـيت تنطـوي علـى شـراكة            
 اد؛ حملية، مبا يف ذلك اجملالس البلدية، وهو برنامج ذو نطاق متعدد األبع

برنامج العمل إلقامـة سـوق عمـل شـامل، الـذي يـوفر عـددا مـن تـدابري الـدعم إلجيـاد               - 
فــرص العمــل، والتــدريب املهــين، ودعــم املهــارات، والــدعم الــتقين واملــايل املوجــه إىل  
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ــه،       ــاء في ــة يف دخــول ســوق العمــل والبق ــذين يواجهــون صــعوبات معين األشــخاص ال
  من التعليم واملهارات؛ والعاملني احلاصلني على درجة منخفضة

فيما يتعلق بتدابري االئتمان الصغري، يقدم الدعم التقين واملـايل للعمـل احلـر لألشـخاص                 - 
ويــستهدف هــذا التــدبري  . الــذين يواجهــون صــعوبات معينــة يف دخــول ســوق العمــل  

 تقـدمي   ٢٠٠٧  عـام   إىل ١٩٩٩  عام ومت يف الفترة من   . النساء والرجال على حد سواء    
  من العاطلني عن العمل؛ ٧٤٧ إىل هذا الدعم

اعتمــدت إجــراءات إجيابيــة لتقــدمي دعــم إضــايف لألســر وحيــدة األب، وذلــك بزيــادة     - 
 اإلعانة املقدمة لألسرة؛ 

تنفيــذ خطــة لتأهيــل شــبكات املــأوى لألطفــال والــشباب لتــشجيع  : DOMخطــة دوم  - 
ومت يف عــام . وىالتحــسن املــستمر حلمايــة وتعزيــز حقــوق األطفــال والــشباب يف املــآ  

 ؛ ٢٠٠٨ اتفاقات يف عام ١٠٣ اتفاقا، وسيتم التوقيع على ٢١ إبرام ٢٠٠٧
برنامج التدخل املبكر ومهارات األبـوة، يف منطقـة مـاديرا الـيت تتمتـع بـاحلكم الـذايت،                    - 

سة، فـضال   دلتعزيز التدخل املبكر فيما يتعلق باألطفال املعرضني للخطر حىت سن الـسا           
 مهارات األبوة لدى األسر؛ عن تنمية وتعزيز 

، وهو برنامج لدعم توسيع وتطـوير وتعزيـز      PARESبرنامج دعم األدوات االجتماعية      - 
ــة،     ــال القاريـ ــة يف الربتغـ ــدمات االجتماعيـ ــية واخلـ ــل األساسـ ــبكة األدوات واهلياكـ شـ
واالســتثمار يف إجيــاد أمــاكن جديــدة يف مرافــق الــدعم االجتمــاعي وغريهــا مــن تــدابري 

وجهة إىل األطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة، وزيادة سـعة األدوات           الدعم امل 
 ٦٢,٢، كانـت سـعة األدوات املتاحـة         ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف الفترة   .  يف املائة  ٥٠بنسبة  

 ٩٣,٧ يف املائة لألطفال يف سـن الرابعـة، و           ٧٦,٤يف املائة لألطفال يف سن الثالثة، و        
 مكــان ١٢ ٣٠٠ هــو تــوفري ٢٠٠٧ام وكــان اهلــدف لعــ . لألطفــال يف ســن اخلامــسة 

 وال تتوفر اآلن بيانات عن اإلجناز الفعلي هلذا اهلدف؛ . جديد
، وهـو برنـامج لتعزيـز االنـدماج االجتمـاعي لألطفـال       “Escolas  إسـكوالس برنـامج ” - 

 االقتــصادية األكثــر ضــعفا، وال ســيما ســليلو   -والــشباب مــن األوســاط االجتماعيــة  
ــز ت  ــة تعزي ــادة التماســك االجتمــاعي   املهــاجرين، بغي وكــان أحــد  . كــافؤ الفــرص وزي

 ٤٨ ٠٩١ مــشروعا لــدعم تعلــيم وتــدريب وتــشغيل ١٢١األهــداف يتمثــل يف متويــل 
 . وال تتوفر بعد بيانات عن االجناز الفعلي هلذا اهلدف. ٢٠٠٧طفال وشابا حىت عام 
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 منطقتا جزر األزور وماديرا ذاتا االستقالل الذايت  
 التقريران بعـض املعلومـات عـن محايـة حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف جـزر          بينما ُيقدم  - ٣٠

األزور وماديرا فإنه ليس هناك صـورة كاملـة عـن احلالـة القانونيـة والفعليـة للنـساء الـاليت                 
ُيرجـى تقـدمي معلومـات مفـصلة يف     . يعشن يف هاتني املنطقتني املتمتعـتني باالسـتقالل الـذايت         

  .هذا الشأن
 .ا السؤال شفويا يف أثناء عرض التقريرسيتم الرد على هذ 

 


