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  التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
  الدورة الثانية واألربعون

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  مشروع املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  الربتغال    

 CEDAW/C/PRT/6(ابع للربتغـال  نظرت اللجنة يف التقريرين الـدوريني الـسادس والـس          - ١
ــستيها ) CEDAW/C/PRT/7و  ــوم  ٨٦٥ و ٨٦٤يف جل ــودتني ي ــاين ٣ املعق ــشرين الث ــوفمرب / ت ن

وتــــــرد قائمــــــة  ). CEDAW/C/SR.865 و CEDAW/C/SR.864انظــــــر الــــــوثيقتني   (٢٠٠٨
 وردود الربتغــــــــال يف الوثيقــــــــة CEDAW/C/PRT/Q/7واألســــــــئلة يف الوثيقــــــــة  القــــــــضايا

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

  قدمةامل    
تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتقـدميها تقريريهـا الـدوريني الـسادس والـسابع، وإن                      - ٢

وتالحظ اللجنة أن التقريرين سارا بشكل عـام علـى          . كانت تأسف للتأخر يف تقدميها نوعا ما      
ة الوصـفية الـيت     املبادئ التوجيهية للجنة املتصلة بإعداد التقارير الدورية، إال أهنـا تأسـف للطبيعـ             

جــزر قــدمت هبــا املعلومــات وتنــاثر املعلومــات املعطــاة عــن حالــة النــساء والفتيــات يف إقليمــي   
األزور وماديرا املتمتعني باحلكم الذايت، واإلشارات املتباعـدة إىل املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة                

  .٢٠٠٢يف عام 
ــة      - ٣ ــة الطــرف لردودهــا اخلطي ــة عــن تقــديرها للدول القــضايا  علــى قائمــة  وتعــرب اللجن

ا مل تقــدم ردودا واألســئلة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وإن كانــت تالحــظ أهنــ
تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها        و. إجابـة تركـت بـال     على مجيع األسئلة، وأن بعض األسئلة       شافية  

، ولكنـها   وياشـف الشفوي واإليضاحات اليت قدمت ردا على األسئلة اليت أثارهتا اللجنة           للعرض  
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علـى األسـئلة   الـردود   ، وأن   ردتأسف مع ذلك ألن بعض األسئلة اليت أثارهتا اللجنة مل تلق أي             
  .مل تكن دائما واضحة ودقيقة

ــة الطــرف     - ٤ ــة علــى الدول ــة  إليفادهــا وفــد كــبري  وتــثين اللجن ــة املواطن ترأســه رئــيس جلن
ــسني،    ــني اجلن ــساواة ب ــن   ووامل ــثلني ع ــكضــم مم ــيس  تل ــة، ورئ ــل    اللجن ــساواة يف العم ــة امل جلن

ترحـب اللجنـة بـشكل خـاص     و. عن خمتلف الوزارات واملكاتب احلكوميـة    والتوظيف، وممثلني   
 وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها للحـوار           .جزر األزور املتمتع بـاحلكم الـذايت      بوجود ممثل إلقليم    

  . الصريح واملفتوح والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
  

  جيابيةاجلوانب اإل    
ــة يف        - ٥ ــاري لالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــة الطــرف عل ــصديق الدول ــة بت ترحــب اللجن

  .٢٠٠٢أبريل /نيسان
ترحب اللجنة بإقرار عدد من التدابري والـربامج والـسياسات واخلطـط التـشريعية الـيت          و  - ٦

 التعـديالت   تها الدولة الطرف لتشجيع النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك           وضع
التشريعية يف جمال القانون االنتخايب، وقانون الضرائب، وقانون العقوبـات، واحلقـوق اإلجنابيـة              

ــة االجتما  ــة، وترحــب، كــذلك، ب ونظــام الرعاي ــة للمــساواة   عي ــة -اعتمــاد اخلطــة الثالث  املواطن
فحــة االجتــار والقــضايا اجلنــسانية، واخلطــة الثالثــة ملكافحــة العنــف املــرتيل، واخلطــة األوىل ملكا  

  .بالبشر
إجـراءات  االستفادة مـن    فرصة  ،  ٢٠٠٨اعتبارا من عام     ،وترحب اللجنة بإعطاء املرأة     - ٧

حبيث بات حيق هلا أن تسجل طلب احلـصول علـى اللجـوء مـستقلة عـن                 الالجئ،  مركز  حتديد  
وء الذي يـستثين طـاليب اللجـ   وترحب، أيضا، بقانون اللجوء اجلديد  . الذكر الرئيسي يف األسرة   

ل أثنـاء مرحلـة النظـر يف قبـو    االحتجـاز عنـد نقـاط العبـور احلدوديـة        وأفراد أسـرهم مـن      القّصر  
  .، األمر الذي ستستفيد منهم األسر وحيدة الوالد بالذاتطلبهم

اليت تستهدف القضاء على التمييز ضـد       احملددة  وترحب اللجنة بتنفيذ عدد من التدابري         - ٨
واســتخدامها، وإقرارهــا كتــب املدرســية اليف معــايري تقيــيم ين البعــد اجلنــسااملــرأة، مثــل إدمــاج 
وقــد . والقبــول املتــصلة بااللتحــاق بــالفروع املختلفــة لقــوات األمــن  ختيــار الوتعــديل معــايري ا

مـن زيـادة يف     وترحـب مبـا ترتـب علـى ذلـك التعـديل             . كانت منصبة يف الـسابق علـى الـذكور        
  .ةضئيلالقوات، وإن كانت الزيادة ما زالت ك تلعدد النساء الالئي مسح هلن باالنضمام إىل 
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علـى بروتوكـول منـع      ،  ٢٠٠٤مـايو   /يف أيـار  وترحب اللجنة بتصديق الدولـة الطـرف          - ٩
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة              

  .ةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني
  

  الرئيسية والتوصياتاالهتمام جماالت     
مجيــع أحكــام االتفاقيــة تــشري اللجنــة إىل أن الدولــة الطــرف عليهــا التزامــا بتنفيــذ    - ١٠

والتوصيات احملددة يف هذه وترى يف الوقت نفسه أن الشواغل بصورة منهجية ومستمرة، 
.  أن توليهـا االهتمـام علـى سـبيل األولويـة           الدولـة الطـرف   تتطلب مـن    املالحظات اخلتامية   

ناء على ذلك، تناشد اللجنـة الدولـة الطـرف أن تركـز علـى هـذه اجملـاالت يف أنـشطتها              وب
ما اختذته من إجراءات وما حققتـه مـن         عن  ، وأن تفيد يف تقريرها الدوري القادم        التنفيذية
 اخلتامية إىل مجيع الوزارات     الدولة الطرف أن حتيل هذه املالحظات      وتناشد، أيضا، . نتائج

واجلهـاز القـضائي   ة احلكومية األخرى علـى مجيـع األصـعدة، وإىل الربملـان         املعنية، واألجهز 
  .ضمانا لتنفيذها بصورة فعالة

  الربملان  
الرئيـــسية مـــسؤولة عـــن التنفيـــذ التـــام  تؤكـــد اللجنـــة مـــن جديـــد أن املـــسؤولية    - ١١

لاللتزامــات املنوطــة بالدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة، تقــع، بــشكل خــاص، علــى عــاتق  
احلكومـة، وتـدعو    ة، وتؤكد يف الوقت نفسه على أن االتفاقية ملزمة جلميع فـروع             احلكوم

علـى أن يقـوم، يف اتـساق مـع إجراءاتـه حـسبما              الدولة الطرف إىل تشجيع برملاهنا الوطين       
اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية، وعملية يقتضيه احلال، باختاذ 
  .للحكومة وفقا لالتفاقيةم إعداد التقرير القاد

  
  جزر األزور وماديرا املتمتعتني باحلكم الذايتتنفيذ االتفاقية يف إقليمي 

يتمتـع إقليمـي جـزر األزور ومـاديرا بـاحلكم           تالحظ اللجنة أنه طبقا للتشريع الربتغايل         - ١٢
الـسابع،  يف تقريريهـا الـدوريني الـسادس و    اللجنـة أن الدولـة الطـرف مل تقـدم            وتالحـظ . الذايت

سوى معلومات متناثرة عن حالة النساء والفتيات يف هـذين اإلقلـيمني، وأنـه مل تـرد أي إجابـة                    
واألسـئلة  القـضايا  علـى قائمـة   اخلطيـة  عن السؤال احملدد عن حالـة النـساء والفتيـات يف الـردود              

 تلقـائي   ال تطبـق بـشكل    أن اخلطـط الوطنيـة الـثالث        اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة، و       
ألن الدولة الطرف مل تطبق تدابري كافية ومل تـضع          ومن مث يساور اللجنة القلق      على اإلقليمني،   

  .التنفيذ الكامل لالتفاقية يف مجيع أحناء أراضيهاللرصد لكفالة هياكل 
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هياكـل وآليـات مناسـبة تـضمن        وجـود   وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف           - ١٣
املـستمر التفاقيـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع أحنـاء                   التنسيق الفعال والتطبيق    

وتوصي الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتـضمن التنفيـذ التـام                     . أراضيها
الستراتيجيتها وسياستها الوطنية للنهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك            

 وتناشد اللجنة الدولـة الطـرف أن   .تمتعني باحلكم الذايت  جزر األزور وماديرا امل   يف إقليمي   
جــزر معلومــات تفــصيلية عــن تنفيــذ االتفاقيــة يف إقليمــي القــادم ن تقريرهــا الــدوري ُتــضّم

. حــسب نــوع اجلــنسمبــا يف ذلــك مــن خــالل بيانــات إحــصائية مفــصلة  األزور ومــاديرا، 
جـزر األزور ومـاديرا يف       ممـثلني عـن إقليمـي     ضـم   إىل كفالـة     الدولـة الطـرف      وتدعو أيضا، 

  .يف احلوار البناء القادم مع اللجنةعضوية وفدها 
  

  مدى حضور االتفاقية والربوتوكول االختياري وإعداد التقرير    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف قـد نـشرت االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري باللغـة              - ١٤

إال أهنـا يـساورها القلـق مـن أن أحكـام            الربتغالية، ووزعتهما علـى خمتلـف أصـحاب املـصلحة،           
هذين الصكني، وكذلك التوصيات العامة للجنة ووجهات النظر اليت اعتمدت أثنـاء إجـراءات      

ساورها القلـق،  يـ و. االتصاالت والتحقيق، ليست معروفة جلميع فروع احلكومة بالقدر الكـايف  
توكـول االختيـاري وحمـصلة      أيضا، من أن إجراءات اإلبالغ والتحقيق املنصوص عليها يف الربو         

عمل اللجنة فيما يتعلق هبذه اإلجـراءات، ليـست معروفـة علـى نطـاق واسـع وال تـستفيد منـها           
ــساء بقــدر كــاف  ــادي يف اســتخدام اجلهــات القــضائية     . الن ــنقص الب ــة القلــق لل ــساور اللجن وي

 قـضايا   لالتفاقية، وتالحظ أنه مل يتسن للدولة الطرف أن تقدم معلومات عما إذا كانت هنـاك              
ــاكم         ــرا ألن إحــصاءات احمل ــصورة مباشــرة يف احملــاكم، نظ ــة ب ــام لالتفاقي ــا أحك ــريت خالهل أث

  .القانونية تفصل الدعاوى حبسب أسسها ال
وترجــو اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن ُتكثــف مــن جهودهــا لتوعيــة النــساء حبقــوقهن    - ١٥

. يف الربوتوكـول االختيـاري    مبوجب االتفاقية، وإجراءات اإلبـالغ والتحقيـق املنـصوص عليهـا            
وتطلب كذلك إىل الدولة الطرف أن تتكفل جبعل االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، وكـذلك             

يتجـزأ مـن     التوصيات العامة للجنة وآرائهـا املتعلقـة بالبالغـات والتحقيقـات الفرديـة، جـزءا ال               
  .  العامنيالتوعية والتدريب املبدأيني واحلاليني للقضاة، واحملامني، واملّدعني

ويــساور اللجنــة القلــق مــن أن املنظمــات غــري احلكوميــة مل يؤخــذ رأيهــا عنــد إعــداد       - ١٦
التقرير السادس، وأنه يبدو أنه مل يؤخذ رأي مجيع املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق املـرأة                

جهـة حنـو    وتعرب اللجنة عن أسفها للـنقص العـام يف املعلومـات املو           . بععند إعداد التقرير السا   
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معلومـات  ال يـوفر سـوى     النتائج يف كال التقريـرين الـدوريني، ال سـيما التقريـر الـسابع، الـذي                 
  .ا يف التقرير السادسبياهنحمدودة للغاية عن نتائج املبادرات اليت ورد 

ــ  - ١٧ ــة الطــرف  دعو ت ــة الدول ــشاور اللجن ــع املنظمــات غــري    إىل الت عــن كثــب مــع مجي
وتـدعو اللجنـة، أيـضا،      . القـادم إعداد تقريرهـا الـدوري      عند  رأة  احلكومية املعنية حبقوق امل   

أن ُتقـدم يف تقريرهـا التـايل معلومـات حتليليـة وموّجهـة بقـدر أكـرب حنـو                    إىل  الدولة الطرف   
ــذ         ــيت اختــذهتا لتنفي ــدابري األخــرى ال ــا والت ــا وبراجمه ــذ سياســاهتا وخططه ــائج عــن تنفي النت

  .نوع اجلنسلة حبسب االتفاقية، مدعومة ببيانات إحصائية مفّص
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
أحاطت اللجنة علما بإعادة هيكلة اآللية الوطنية، حيث حلّت جلنة املواطنـة واملـساواة        - ١٨

، ورسـالة مناهـضة العنـف املـرتيل    بني اجلنـسني حمـل جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة                 
، بـل    فحـسب  ملساواة بني اجلنسني والنـهوض بـاملرأة      يعد اختصاصها مقتصرا على تشجيع ا      ومل

ويف الوقت الـذي تالحـظ فيـه اللجنـة أمهيـة            . يزي إىل معاجلة األسس األخرى للتم     ، أيضا، وامتد
مهام املؤسسة اجلديدة وأنشطتها، فإهنا تشعر بالقلق من أن قضايا التمييز ضـد املـرأة واملـساواة                 

.  االختــصاص الواســع وقــد تلقــى اهتمامــا أقــل هــذاخــضم بــني اجلنــسني قــد تفقــد أمهيتــها يف  
القلق ملا يبدو أنه اعتماد شديد من جانب هذه اآلليـة الوطنيـة يف تنفيـذ                ويساور اللجنة، أيضا،    

أن ذلـك قـد ُيهـدد اسـتمرارية عملـها           حيـث   . براجمها على مصادر التمويل يف االحتاد األورويب      
ه الدولة الطرف يف جمال املساواة مـن أجـل   عن أمهية العمل الذي تقوم بويعطي انطباعا خاطئا   

لنقص املعلومات املقدمة من اآللية الوطنية عن النـساء يف إقليمـي        وتأسف اللجنة، أيضا،    . املرأة
  .جزر األزور وماديرا

توصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف اخلطــوات الالزمــة لــضمان قيــام جلنــة  و  - ١٩
قــضايا التمييــز ضــد املــرأة لء األولويــة يف اهتمامهــا املواطنــة واملــساواة بــني اجلنــسني بإعطــا

وتوصـي اللجنـة بـأن تكفـل الدولـة          . تتعلق جبميع األسـس األخـرى للتمييـز       اليت  واملساواة  
يف سلطة اللجنة وهيكلـها ومواردهـا البـشرية        القضايا  الطبيعة الشاملة هلذه    جتسيد  الطرف  

الدولة الطرف أن تـوفر مـوارد      ضا، إىل   وتطلب اللجنة، أي  . واملالية، ويف مجيع براجمها أيضا    
املختـصة  ، وللـوزارات    جوانبهميع  جبكافية ومستدامة من ميزانية الدولة لعمل هذه اللجنة         

  .اليت تعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني
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ألساسـي هليئـة    النظـام ا  ”ويف حني ترحب اللجنة مبوافقـة الدولـة الطـرف مـؤخرا علـى                 - ٢٠
الـذي يـسند واليـة واضـحة ملراكـز تنـسيق الـشؤون اجلنـسانية يف                 “ مستشاري شؤون املـساواة   

كل وزارة تضطلع مبسؤولية حتقيق املساواة بني اجلنسني، ويصف وظائفها، وينص على إنـشاء              
 إىلأفرقــة عمــل وزاريــة، فإنــه ال توجــد لــدى اللجنــة صــورة واضــحة عمــا إذا كانــت ستــسند  

 إذا كانت العالقة بني جلنة املواطنة واملـساواة         هؤالء املستشارين سلطات كافية ومتساوية، وما     
ويـساور  . بني اجلنسني واملستشارين اجلدد ستتجاوز جمرد إسداء املشورة مـن خـالل الـوزارات     

اللجنة القلق أيـضا مـن أنـه قـد ال يكـون للـدور االستـشاري للجنـة املتـصل بتعـيني مستـشارين                       
 لذلك سـيتم تعـيني هـؤالء املستـشارين يف           لشؤون املساواة من قبل السلطات احمللية تأثري كاف       

  .كل بلدية
ــة        - ٢١ ــها القائمــة املعني ــة الطــرف مــن خــالل هياكل ــأن تكفــل الدول ــة ب وتوصــي اللجن

باملساواة علـى الـصعيد الـوطين بـأن تطبـق إجـراءات تعمـيم مراعـاة الفـروق بـني اجلنـسني                       
ــوزارا      ــع ال ــربامج يف مجي ــة وال ــوانني واألنظم ــع الق ــى مجي ــرم  . تباســتمرار عل ــة حتت واللجن

االستقالل الذايت للسلطات احمللية، وتوصـي يف الوقـت نفـسه، بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف                   
مجيع التدابري املناسبة لكفالة إضفاء الطابع املؤسسي على هيئة مستشاري شـؤون املـساواة              

  .يف مجيع البلديات احمللية
علـى تكـوين قـسم املنظمـات     ويساور اللجنة القلق ألنـه بـسبب الـتغريات الـيت طـرأت            - ٢٢

غــري احلكوميــة يف اجمللــس االستــشاري للجنــة املواطنــة واملــساواة بــني اجلنــسني، فــإن مجيــع           
املنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة حبقــوق املــرأة الــيت شــاركت يف إطــار اهليكــل الــسابق لآلليــة     

 احلكوميـة  الوطنية غري مدرجة يف اهليكل اجلديد ورمبـا حـدث اخنفـاض يف عـدد املنظمـات غـري          
. الــيت تركــز بــصفة خاصــة علــى القــضايا املتــصلة حبقــوق املــرأة وتــوفر التــدريب يف هــذا اجملــال 

ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء عــدم تــوفر معلومــات عــن معــايري االختيــار للمنظمــات غــري    
ويـساور اللجنـة القلـق    . احلكومية الـيت سُتـضم إىل اجمللـس، وقـد ال تكـون هـذه العمليـة شـفافة         

ذلك ألن القواعد احلالية لتمويل املنظمات غري احلكومية اليت تشكل برناجما تنافسيا قد تـضر               ك
  .باملنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف جمال قضايا حقوق املرأة على وجه التحديد

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف بأن ال يؤدي اإلصـالح اهليكلـي للجهـاز        - ٢٣
رة املنظمات النسائية على مواصلة عملها واملسامهة يف تنفيـذ االتفاقيـة        الوطين إىل تقييد قد   

وتوصـي اللجنـة، أيـضا، بـأن تـوفر الدولـة الطـرف التمويـل الكـايف                  . أو التأثري سلبا عليهـا    
  .والدائم إىل املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف جمال حقوق املرأة
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 القلــق ألن فهــم الدولــة الطــرف ملفهــوم التــدابري اخلاصــة املؤقتــة الــذي   يــساور اللجنــة  - ٢٤

أُعــرب عنــه يف كــال التقريــرين ال يتفــق مــع تفــسري اللجنــة هلــذه التــدابري علــى النحــو املــبني يف    
، وأن هذه التدابري ال تطبق بشكل منـهجي باعتبارهـا اسـتراتيجية ضـرورية               ٢٥توصيتها العامة   

  .الفعلية أو املوضوعية بني الرجل واملرأة يف مجيع جماالت االتفاقيةللتعجيل بتحقيق املساواة 
ــة الطــرف علــى تعريــف مجيــع املــوظفني املختــصني مبفهــوم       - ٢٥ وتــشجع اللجنــة الدول

 من االتفاقيـة والتوصـية العامـة    ٤ من املادة ١التدابري اخلاصة املؤقتة الوارد بيانه يف الفقرة  
ق الدولة الطرف تدابري خاصة مؤقتة يف أشكال خمتلفة     وتوصي اللجنة بأن تطب   .  للجنة ٢٥

يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيال ناقصا أو حمرومة وختصيص موارد إضافية عند     
وتوصي اللجنة، أيضا، بأن تدرج الدولة الطرف يف        . احلاجة بغية التعجيل بالنهوض باملرأة    

ابري اخلاصة املؤقتة على حنو يشجع علـى اللجـوء          تشريعاهتا أحكاما حمددة بشأن تطبيق التد     
  .إليها يف كل من القطاعني العام واخلاص

  
  خطط العمل الوطنية    

ترحب اللجنة بإدراج اجلداول الزمنية وعملية مؤشرات النجـاح، وبتحديـد الكيانـات               - ٢٦
جتار، إال أن اللجنـة     واهليئات املسؤولة، يف اخلطط الوطنية املتعلقة باملساواة، والعنف املرتيل واال         

يساورها القلق ألهنا مل تتلق دليال واضحا علـى مـضمون هـذه املؤشـرات واجلـداول الزمنيـة يف                    
ويساور اللجنـة القلـق أيـضا مـن أن اجلهـود املبذولـة يف إطـار اخلطـط الوطنيـة          . احلوار التفاعلي 

مـن مـصادر خـارج    هذه قد ال تكون مـستدامة بـالنظر إىل أن نـسبة كـبرية مـن املـشاريع ممولـة                  
  .امليزانية الوطنية

وتوصي اللجنة بأن تتناول الدولـة الطـرف بالتفـصيل يف تقريرهـا الـدوري املقبـل،              - ٢٧
النتائج اليت حتققت يف إطـار خطـط العمـل الوطنيـة والعقبـات الـيت رمبـا تكـون قـد أعاقـت            

ويــل هــذه وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل إعــادة النظــر يف سياســة مت  . تنفيــذها بنجــاح
اخلطط، واستكشاف السبل املناسبة لترسيخ وإدامة املـشاريع املتعلقـة باملـساواة بـني املـرأة                

  .والرجل يف امليزانية الوطنية
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
ــة        - ٢٨ ــة الطــرف للقــضاء علــى املواقــف النمطي ــها الدول ــاجلهود الــيت بذلت ــة ب ترحــب اللجن

وار املرأة والرجل، وخاصة من خالل نشر وتوزيع املواد التعليمية والفنيـة            املتعلقة خبصائص وأد  
املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني علـى املدرسـني يف مجيـع مـستويات النظـام التعليمـي ويف العديـد                 
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من معاهد تدريب املعلمني، فإن اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار األفكـار النمطيـة التقليديـة                
يم يف الدولة الطرف وأن القضايا املتصلة بنوع اجلـنس واملـواد التدريـسية الداعمـة                يف نظام التعل  

ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجـود       . اجلديدة مل تدمج بشكل إلزامي يف تدريب املعلمني       
صورة واضحة لديها عن مدى اسـتمرار القوالـب النمطيـة املتعلقـة بـأدوار اجلنـسني يف وسـائط            

ت وفيمـا إذا كانــت هنــاك نظـم قانونيــة حتظرهــا ومؤسـسات ترصــد إزالتــها    اإلعـالم واإلعالنــا 
  .ميكن أن تتلقى الشكاوى مما قد تنطوي عليه من عناصر حتيز ضد املرأة أو
.  بضرورة إدماج سياسات املساواة بـني اجلنـسني يف قطـاع التعلـيم           وتوصي اللجنة   - ٢٩

) أ (٥نظام القانوين الـوطين وأن املـادة        وإذ تشري اللجنة إىل أن االتفاقية تطبق مباشرة يف ال         
منها توفر أساسا العتماد تدابري تشريعية وتدابري أخـرى هتـدف إىل القـضاء علـى القوالـب                

فــإن اللجنــة توصــي بــأن يكــون التــدريب يف جمــال القــضايا اجلنــسانية   . النمطيــة للجنــسني
.  مجيـع املـستويات  والتوعية عنـصرا أساسـيا وموضـوعيا وإلزاميـا يف تـدريب املعلمـني علـى           

وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف معلومات عن احتمال وجود قوالب منطية             
يف وسائط اإلعالم واإلعالنات تتعلق بـأدوار اجلنـسني وعـن التـدابري القانونيـة واملؤسـسية                 

  .لرصد القضاء على تلك القوالب النمطية
جيرم تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى،         وترحب اللجنة بتعديل قانون العقوبات الذي         - ٣٠

إال أهنا يساورها القلق إزاء عـدم تـوفر معلومـات عـن مـدى انتـشار هـذه املمارسـة وعـن تـأثري                         
  .القانون اجلديد وتفسريه

حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل التنفيـذ التـام للتـشريعات الـيت حتظـر                        - ٣١
 ذلك حماكمة مرتكيب هذه املمارسة، وذلك هبـدف         تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، مبا يف     

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل وضــع . القــضاء علــى هــذه املمارســة التقليديــة الــضارة
اســتراتيجيات وقائيــة حمــددة األهــداف وتنفيــذها، وبــرامج تعليميــة وبــرامج توعيــة تــشمل  

مـات النـسائية، وتنظـيم    مقدمي اخلدمات الصحية واجملتمع احمللي والزعمـاء الـدينيني واملنظ      
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم        . محالت إعالمية حمددة تراعي الفروق الثقافية     

يف تقريرهــا الــدوري املقبــل، معلومــات شــاملة عــن مــدى انتــشار ممارســة تــشويه األعــضاء  
  .التناسلية لألنثى يف أراضيها، وتأثري التدابري املتخذة للقضاء على هذه املمارسة

  
  العنف ضد املرأة    

يساور اللجنة القلـق إزاء اسـتمرار انتـشار العنـف ضـد النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك                        - ٣٢
وترحــب اللجنــة بتوســيع شــبكة مالجــئ النــساء ضــحايا العنــف لتــشمل مجيــع   . العنــف املــرتيل

جـئ  ، إال أهنا تالحظ مـع القلـق أن هـذه املال   ٢٠١٠املناطق اإلدارية للدولة الطرف حبلول عام       
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قد ُتستخدم يف بعض األحيان ال الستيعاب النـساء ضـحايا العنـف فقـط، بـل أيـضا السـتيعاب             
وتالحـظ اللجنـة إمكانيـة اختـاذ        . األشخاص الذين يعانون من حاالت اجتماعيـة أخـرى طارئـة          

تدابري وقائية، مثل الوسائل اإللكترونية ملراقبة اجلناة اخلاضعني ألوامـر تقييديـة وحظـر حيـازهتم                
ة نارية، إال أهنا يـساورها القلـق ألنـه يبـدو أن القـضاة ال يلجـأون إىل هـذه التـدابري علـى                       أسلح

مبثــل هــذه التــدابري  نطــاق واســع، وأنــه ال جيــري بانتظــام مجــع معلومــات عــن مــدى االســتعانة  
  .الوقائية
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء أولويـة الختـاذ تـدابري شـاملة للتـصدي                       - ٣٣

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف      . ١٩ل العنف ضد املرأة وفقا لتوصيتها العامة        جلميع أشكا 
إىل كفالة التنفيذ الكامل للتشريعات املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة واخلطـة الوطنيـة ملكافحـة                  

وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تقـوم الدولـة            . العنف املرتيل، فضال عن مقاضاة وإدانة مرتكبيه      
تعلقـة بـسبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة يف حـاالت العنـف ضـد                 الطرف بنـشر املعلومـات امل     

املــرأة، وأن توســع نطــاق أنــشطة وبــرامج تــدريب للعــاملني يف اجلهــاز القــضائي واملــوظفني 
العموميني وذلك لكفالة توعيتهم جبميع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وإطالعهـم علـى مجيـع                   

ي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يتـاح        وتوص. التدابري اليت ميكن اختاذها حلماية الضحايا     
للنساء ضحايا العنف يف مجيع أحناء الدولة الطرف، عدد كاف من مراكز األزمات اآلمنـة               
ــة الالزمــة لتــسيري أعماهلــا       ــة الكافي ــاملوارد املالي ــزودة مبــوظفني ذوي خــربة وب واملالجــئ امل

  .بفعالية
  

  االجتار بالنساء    
 اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالنـساء واألطفـال،               تقر اللجنـة بالتـدابري الـيت        - ٣٤
يف ذلــك اعتمــاد أول خطــة وطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر، إال أهنــا يــساورها القلــق إزاء     مبــا

استمرار انتشار هذه املشكلة، وعـدم تـوافر معلومـات عـن مقاضـاة ومعاقبـة األشـخاص الـذين                    
  .املتاحة يف امللجأ الواحد للنساء ضحايا االجتارُيدعى قيامهم بذلك، وقلة عدد األماكن 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة تعزيـز تـدابريها ملكافحـة مجيـع أشـكال                   - ٣٥
ويف هــذا الــصدد، حتــث اللجنــة .  مــن االتفاقيــة٦االجتــار بالنــساء واألطفــال وفقــا للمــادة 

 بـل وأن تتخـذ أيـضا تـدابري     الدولة الطرف على أال تكفل مقاضاة ومعاقبة املتاجرين فقط،        
ترمي إىل كفالة محاية وتأهيل النساء ضحايا االجتار وذلك بعدة طرق من بينها إنشاء مزيد         

  .من املالجئ للضحايا
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  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
 الــذي حيــدد احلــصص ٢٠٠٦ترحــب اللجنــة ببــدء نفــاذ قــانون املــساواة اجلديــد لعــام   - ٣٦
 يف املائــة لكــل مــن اجلنــسني يف القــوائم االنتخابيــة يف االنتخابــات األوروبيــة  ٣٣ا بنــسبة الــدني

وتالحـظ هـذا    . ٢٠٠٩والوطنية واحمللية، واليت ستطبق علـى هـذه االنتخابـات مجيعهـا يف عـام                
اجلهد املبذول لزيـادة عـدد النـساء يف اهليئـات االنتخابيـة، إال أهنـا يـساورها القلـق ألن القـانون            

ديد ال ينطبـق علـى جـزر األزور ومـاديرا فوفقـا للتقريـر الـدوري الـسابع، تبلـغ نـسبة متثيـل                         اجل
 يف املائـة  ١٧و ) ٢٠٠٤منـذ عـام   ( يف املائة يف األزور      ١٢املرأة يف اجلمعية التشريعية اإلقليمية      

  ).٢٠٠٧منذ عام (يف ماديرا 
واة اجلديد تنفيذا تامـا يف      الطرف إىل كفالة تنفيذ قانون املسا      وتدعو اللجنة الدولة    - ٣٧

وتوصــي أيــضا بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري       . ٢٠٠٩االنتخابــات املقبلــة يف عــام   
 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن املـادة   ١متواصـلة، مبـا يف ذلـك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا للفقـرة         

ة يف جــزر ، للتعجيــل بزيــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات املنتخبــة واملعينــ ٢٥والتوصــية العامــة 
  .األزور وماديرا

  
  التمكني االقتصادي والعمالة    

تنّوه اللجنة باجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للنـهوض باألعمـال احلـرة الـيت تزاوهلـا                       - ٣٨
املرأة بيد أهنا تأسف لقلة املعلومات املقدمة عن نـوع املـشاريع التجاريـة الـيت بـادرت املـرأة إىل                   

دامتها، وعــن الفــروق بـني املــشاريع التجاريــة الــيت يــديرها ذكــور  إنـشائها ومــدى إمكانيــة اســت 
باملقارنة مع املشاريع الـيت تـديرها املـشتغالت باألعمـال احلـرة، مبـا يف ذلـك مـستويات دخـول                      

ويــساور اللجنــة قلــق أيــضا إزاء ارتفــاع عــدد النــساء  . املــشتغلني واملــشتغالت باألعمــال احلــرة
كمشتغالت بأعمـال حـرة وإزاء اآلثـار الـسلبية املمكنـة      الالئي يعملن داخل شركات ويصنفن   

  .هلذه الظاهرة على استحقاق تلك املرأة يف البطالة واملعاش التقاعدي واستحقاقات األسرة
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري التـايل، معلومـات                - ٣٩

باألعمـال احلـرة الـيت تزاوهلـا املـرأة،          تفصيلية وحمددة عن الـشواغل املطروحـة فيمـا يتعلـق            
وتكثيف اجلهود للقضاء علـى ممارسـة أربـاب العمـل تـشغيل النـساء كعـامالت مـستقالت           

  .يزاولن أعماال حرة، بدال من تشغيلهن لعامالت بأجر مع استحقاقات خاصة بالعمالة
 املـرأة يف سـوق      وتنوه اللجنة مبختلف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لدعم اشـتراك            - ٤٠

العمل وتيسري عملية التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة العملية وترحـب اللجنـة باعتمـاد جملـس                 
 الذي يـشترط علـى املؤسـسات الـيت متتلكهـا الدولـة اعتمـاد خطـط                 ٤٩/٢٠٠٧الوزراء القرار   



CEDAW/C/PRT/CO/7  
 

08-60335 11 
 

فؤ الفـرص  للمساواة ترمي إىل حتقيق مجلة أهداف أخـرى، مـن بينـها املـساواة يف املعاملـة وتكـا           
بيـد أن اللجنـة مـا زالـت تـشعر      . بني الرجل واملرأة وإقامة توازن بني الوظيفة والعمـل واألسـرة    

بــالقلق إزاء اســتمرار العــزل املهــين بــني املــرأة والرجــل يف ســوق العمــل، وال ســيما إزاء حتقيــق  
النـساء  املرأة إجنازات تعليمية أعلى ال تتـرجم إىل مـستويات وظـائف ومرتبـات متـساوية، وأن                  

 يف املائة ما بـني اِألشـخاص العـاطلني املـسجلني واسـتمرار الفجـوة يف األجـور،            ٥٩,٧يشكلن  
 يف املائـة    ٧٧,٢حيث تبني األرقام احلاليـة أن متوسـط اإليـرادات الـشهرية للمـرأة تبلـغ حـوايل                   
.  يف املائــة٧٠,٤مــن إيــرادات الرجــل، وعلــى املــستوى اإلداري، ال تبلــغ هــذه النــسبة ســوى   

حظ اللجنة أن احلكومة قدمت إىل الربملان تقريرهـا الـسنوي عـن التقـدم يف جمـال املـساواة                  وتال
. ٢٠٠٧مــايو /بــني الرجــل واملــرأة يف جمــال العمــل، وفــرص العمالــة والتــدريب املهــين يف أيــار  

، تأسـف اللجنـة أن هـذا هـو التقـرر األول             ٢٠٠١ورغم أن هذا التقرير كان إلزاميا منـذ سـنة           
  .كومةاملقدم من احل

وتوصــي اللجنــة بــأن تواصــل الدولــة الطــرف اختــاذ تــدابري ملموســة للقــضاء علــى   - ٤١
العــزل املهــين، األفقــي والــرأس عــن طريــق مجلــة أمــور، منــها التعلــيم والتــدريب وإعــادة      

وتوصـي اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف بإعـداد            . التدريب وآليات اإلنفـاذ الفعالـة للقـوانني       
ائف استنادا إىل معـايري يراعـى فيهـا البعـد اجلنـساين ومجـع بيانـات         وتطبيق نظم لتقييم الوظ   

مصنفة حسب اجلنس تتعلق بنوع ومدى الفروق يف األجـور وذلـك للقـضاء علـى ممارسـة             
وتوصـي اللجنـة أيـضا الدولـة       . تلقي املرأة أجر غري متساو مقابـل العمـل املتـساوي القيمـة            

دة وزيادة احلوافز ألرباب العمـل حـسب        الطرف بأن ترصد أثر استخدام العقود حمددة امل       
االقتضاء جملاهبة اآلثار السلبية املمكن أن تترتب على عمـل املـرأة احملـدد املـدة، وخـصوصا                  

. فيما خيص أمنها الوظيفي ومستويات املرتبات واستحقاقات املعاشات التقاعدية والتقاعـد    
واة الــيت تــضعها وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى رصــد عمليــة اعتمــاد خطــط املــسا 

وتنفيــذها الفعلــي والنظــر يف توســيع نطــاق االشــتراطات  الدولــة املؤســسات الــيت متتلكهــا 
القانونية اليت تقـضي باعتمـاد هـذه اخلطـط لتـشمل أيـضا املؤسـسات الـيت ميلكهـا القطـاع                      

وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم احلكومة على الفور إىل الربملان تقريرها الـسنوي      . اخلاص
ــشأن ال ــة ويف       ب ــرأة يف العمــل، ويف الوظيف ــني الرجــل وامل ــساواة ب ــق امل ــدم يف جمــال حتقي تق

  .التدريب املهين
  

  الصحــة    
ترحب اللجنة بالتشريع اجلديد ذي الصلة بإهناء احلمل طوعا خـالل األسـابيع العـشرة                 - ٤٢

ويـساور  . تـشريع األوىل، إال أهنا يساورها القلق إزاء تدين الوعي بني النساء األصغر سنا هبذا ال             
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ــشريعات        ــصادفن صــعوبات يف االســتفادة مــن الت ــساء قــد ي ــضا القلــق ألن بعــض الن ــة أي اللجن
ــة          ــراء عملي ــدم إج ــررون ع ــد يق ــصحية ق ــة ال ــال الرعاي ــاملني يف جم ــالنظر إىل أن الع ــدة ب اجلدي

ــشعرونه يف ضــمائرهم     ــا يست ــى أســاس م ــة كــذلك ألن   . اإلســقاط للحمــل عل وتأســف اللجن
الطرف، يف تقاريرها الدورية من بيانات عن الصحة والرعاية الصحية اخلاصـة            قدمته الدولة    ما

وتــشعر اللجنــة بــالقلق الرتفــاع درجــة انتــشار . بــسكاهنا ليــست مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس
اإليـــدز بـــني النـــساء يف الربتغـــال وألن نـــسبة مـــن  /اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية 
، ٢٠٠٥ منخفـضة للغايـة حيـث أهنـا مـثال، يف سـنة               يستخدمون الرفاالت كوسيلة ملنـع احلمـل      

  . يف املائة١٣تتجاوز  مل
وتوصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف بالتربية الصحية اجلنسية اليت تـستهدف              - ٤٣

املراهقــات واملــراهقني وبــأن تكفــل ســبل حــصول مجيــع النــساء والفتيــات علــى املعلومــات 
وتطلـب اللجنـة   . تلـك املوجهـة إىل إهنـاء احلمـل    الصحية اجلنسية ومجيع اخلدمات مبـا فيهـا     

أيضا إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا القـادم، بيانـات مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس                
وتوفري الرعاية الصحية إىل جانب املعلومات والبيانات عن مدى انتشار األمراض املنقولـة              

اإليدز بـني   /ناعة البشرية عن طريق االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس نقص امل          
  .النساء، وعن التدابري املتخذة ملكافحة هذه األمراض

  
  الفئات الضعيفة من النساء    

 يف ٥٧يــساور اللجنــة القلــق إزاء تأنيــث الفقــر يف الدولــة الطــرف وتالحــظ أن نــسبة    - ٤٤
ت وأن  املائة من النساء مستفيدات مـن نظـام الـضمان االجتمـاعي غـري القـائم علـى االشـتراكا                   

 يف املائة من األسـر الالئـي يـتلقني احلـد األدىن املـضمون مـن الـدخل هـن مـن النـساء                      ٣٦نسبة  
وتقـر اللجنـة بالفائـدة الـيت عـادت          . الالئي يعشن وحيدات أو مـن النـساء الالئـي ُيعلـن أطفـاال             

عر  املتعلق بتكملـة الـدعم املقـدم إىل املـسنني، فـإن اللجنـة تـش                ٢٠٠٥على املرأة من قانون عام      
  .بالقلق بصفة خاصة إزاء تعرض النساء الريفيات املسنات للفقر

وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولـة الطـرف بـشكل وثيـق معـدل انتـشار الفقـر بـني                      - ٤٥
النساء، وبأن تدرج تدابري حمددة موجهة خلدمة املـرأة يف خمططاهتـا ملكافحـة الفقـر وترصـد              

وبني الفئات الضعيفة من النساء بوجـه خـاص،         أثرها ملكافحة الفقر بني النساء بوجه عام،        
  .ومن بينهن النساء الريفيات املسنات

 نقـص املعلومــات يف التقــارير الدوريـة عــن حالــة نـساء طائفــة الرومــا    وتالحـظ اللجنــة   - ٤٦
  .وكذلك عن الالجئات والنساء طالبات اللجوء واملهاجرات
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رها الدوري القـادم، معلومـات      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقري          - ٤٧
مفصلة، مبا فيها معلومات إحصائية، عن حالة طائفة الروما والالجئـات وطالبـات اللجـوء               

 االقتــصادي هلــؤالء النــساء، مبــا يف ذلــك ســبل   -واملهــاجرات وعــن الوضــع االجتمــاعي  
  .حصوهلن على فرص العمل واخلدمات االجتماعية

ــا     - ٤٨ ــق إزاء ارتف ــة القل ــساور اللجن ــامي     وي ــيم النظ ــستوى التعل ــدين م ــة وت ــدل األمي ع مع
 يف املائـة مـن      ٠,٢ويـساور اللجنـة القلـق بـصفة خاصـة ألن نـسبة              . بـني النـساء الريفيـات      فيما

 يف املائــة فقــط تلقــني ٠,٣املزارعــات تلقــني تــدريبا مهنيــا رمسيــا يف جمــال الزراعــة، وأن نــسبة   
  .عية يف هذا امليدانتعليما يف الفنون التطبيقية أو حصلن على درجة جام

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تواصـل بـذل جهودهـا لتعزيـز فـرص حـصول                     - ٤٩
ــدريب املهــين الرمســي     ــيم والت ــات علــى التعل ــات الريفي ــساء والفتي ــشجيعهن علــى  . الن ولت

وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطـرف     . مواصلة تعليمهن بعد الدراسة االبتدائية    
زارع األسرية بإمكانيـات حقيقيـة يف    األهداف لضمان متتع املرأة العاملة يف امل      تدابري حمددة 

وتوصـي اللجنـة    . احلصول على تدريب رمسـي يف جمـال الزراعـة لتعزيـز متكينـهن اقتـصاديا               
أيضا بأن تقـدم الدولـة الطـرف يف تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات حمـددة عـن التعلـيم                       

  . األعمال احلرة للريفيات األصغر سناوالتدريب املهين والعمالة وفرص
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين            - ٥٠

ــة، اســتخداما كــامال عنــد تنفيــذ االلتزامــات املنوطــة هبــا مبوجــب       يعــززان أحكــام االتفاقي
ــة الطــرف إدراج مع   ــة، وتطلــب إىل الدول ــدوري   االتفاقي لومــات عــن ذلــك يف تقريرهــا ال

  .املقبل
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
. تؤكد اللجنة أنه ال بد من التنفيذ التام والفعال لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية              - ٥١

أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو صـريح يف مجيـع             جتـسيد   وتدعو إىل إدماج منظور جنـساين وإىل        
األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولـة الطـرف أن تـضمِّن       اجلهود الرامية إىل حتقيق     

  .تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
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  التصديق على املعاهدات    
تالحظ اللجنـة أن انـضمام الـدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية                - ٥٢

ات األساسـية يف مجيـع     ن متتع النـساء مبـا هلـن مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـ               ميزيد   )١(التسعة
وبالتايل، تشجع اللجنة حكومة الربتغال على التصديق على املعاهدات اليت          . مناحي احلياة 

مل تنضم إليها بعـد، ومهـا االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                  
ــال يف        ــا الربتغـ ــت عليهـ ــيت وقعـ ــة الـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حقـ ــرهم، واتفاقيـ أسـ

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري اليت          ٢٠٠٧مارس  /ارآذ
  .٢٠٠٧فرباير /وقعت عليها الربتغال يف شباط

  
  نشر املالحظات اخلتامية    

تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف الدولـة الطـرف،                 - ٥٣
ؤولني احلكـوميني والـسياسيني والربملـانيني       من أجل توعيـة أفـراد الـشعب، وخـصوصا املـس           

واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بالتــدابري الــيت اختــذت مــن أجــل كفالــة   
. مساواة املرأة قانونا وفعليا، وباخلطوات األخرى اليت ما زال يتعني اختاذها يف هذا الصدد 

يـة وبروتوكوهلـا االختيـاري    وتطلب، أيضا إىل الدولة الطرف أن تواصل تعزيز نشر االتفاق    
والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
ت حقـوق   ، وخاصة بني املنظمـات النـسائية ومنظمـا        “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

  .اإلنسان
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن                - ٥٤

ــواردة يف الفقــرتني    ــواردتني أعــاله٤١ و ٢١اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات ال .  ال
ن واملـساعدة يف اجملـال   وتطلب اللجنة أيضا، إىل الدولة الطرف أن تنظر يف التمـاس التعـاو       

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  

، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    

يع العمال املهاجرين وأفـراد     الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مج          
أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء                    

  .القسري
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الــتقين، مبــا يف ذلــك اخلــدمات االستــشارية، مــىت كــان ذلــك ضــروريا ومناســبا لتنفيــذ          
  .التوصيات أعاله

  
  موعد التقرير املقبل    

ــذه          - ٥٥ ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــى ال ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن تطل
 من ١٨ذي ستقدمه مبوجب املادة املالحظات اخلتامية، وذلك يف التقرير الدوري القادم ال

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اجلامع للتقريرين الثامن    . االتفاقية
  .٢٠١٣يوليه /والتاسع يف متوز

  


