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  إعداد التقرير الوطين -  أوالً
م لالستعراض الدوري من    لتقرير الوطين للربتغال الذي قُدِّ    تولت وزارة الشؤون اخلارجية إعداد وتنسيق ا        - ١

ويف سبيل ذلك، اعتمدت الوزارة على مسامهات شاملة قدمتها . ن التابع لألمم املتحدةجانب جملس حقوق اإلنسا
  . الوزارات واملؤسسات احلكومية ذات الصلة

وتوخياً لتجنب االزدواجية وحتقيق الفائدة القصوى من اآلليات القائمة، مت جتميع املعلومات املتعلقة هبذا                - ٢
رك بني الوزارات املكلف بإعداد التقارير الوطنية الـيت تقـدم إىل هيئـات            التقرير عن طريق الفريق العامل املشت     

وتتوىل وزارة الشؤون اخلارجية تنسيق الفريق العامل الذي يتضمن . معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
  . هات التابعة هلاوتقوم كل إدارة بتحديد جهة تنسيق تتوىل تنسيق مسامهات اإلدارة واجل. )١(عدة إدارات حكومية

وأتاح إعداد هذا التقرير الفرصة لقيام مجيع املشاركني بدراسة التدابري اليت اختـذت لتنفيـذ التزامـات               - ٣
 عن دراسة التحديات املاثلة، وزيادة توعية       الربتغال يف جمال حقوق اإلنسان والتقدم احملرز يف هذا الصدد، فضالً          

ومن املزمـع  . لدولية للربتغال اليت تتطلب اختاذ تدابري يف اجملاالت ذات الصلة    خمتلف اجلهات الفاعلة بااللتزامات ا    
اإلبقاء على هذه اهليكلية طوال وبعد عملية الدراسة بغية النظر فيما يتخذ من تدابري متابعة توصيات واستنتاجات          

  . جملس حقوق اإلنسان

وُجمعـت تلـك    .  أسهمت يف هذا التقرير    وجرى التشاور مع منظمات اجملتمع املدين يف الربتغال، وقد          - ٤
املسامهات خالل اجتماع ُعقد مع مجيع املنظمات غري احلكومية املهتمة أثناء إعداد هذا التقرير، مما مسح هلا بالتعبري 
عن آرائها بشأن حالة حقوق اإلنسان يف الربتغال وتقدمي مقترحات عن كيفية حتسينها وكفالة اإلعمال الفعلـي                 

وأُتيحت ملمثلي املنظمات غري احلكومية فرصة التعليق على هذا التقرير وتقدمي مقترحات جرت             . نحلقوق اإلنسا 
وبالتايل، . دراستها وستدرس قبل عرضها على الدورة السادسة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل            

  . ستستمر عملية التشاور حىت عرض التقرير وخالل مرحلة املتابعة

  املعلومات األساسية وإطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الربتغال -  ثانياً
  اخللفية التارخيية -  ألف

 إىل بداية عهد جديد لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلـد،            ١٩٧٤أدت استعادة الدميقراطية يف عام        - ٥
  .القيم واملبادئ األساسية يف إطار اجملتمع الدويل فيما يتعلق بتعزيز هذه  جديداً عن منحه دوراًفضالً

إن التركيبة الثقافية واالجتماعية لشعب الربتغال، وهي ناجتة عن التاريخ الوطين، قد عززت قدرته على                 - ٦
احلوار مع الثقافات والشعوب األخرى، األمر الذي أتاح التعايش والتفاعل بني خمتلف النظم الثقافية والدينية يف                

  . الثقافاتجمتمع عصري ودميقراطي ومتعدد 

  التركيبة الدستورية -  باء

  . ١٩٧٦أبريل / نيسان٢ه الربملان يف الربتغال على الدستور الذي اعتمدتقوم تركيبة الدولة يف   - ٧



A/HRC/WG.6/6/PRT/1 
Page 3 

، على إنشاء دولة ٢٠٠٥وينص دستور مجهورية الربتغال الذي خضع للتنقيح سبع مرات، آخرها يف عام   - ٨
 امة اإلنسان وإرادة الشعب وتلتزم بإنشاء جمتمع أكثر حرية وعـدالً          كر"دميقراطية ذات سيادة تقوم على أساس       

  ". وتسوده روح اإلخاء

االقتـصادية  "واحلقـوق   " احلقوق واحلريات والضمانات  "ويتضمن دستور الربتغال جمموعة شاملة من         - ٩
 والثقافية واالقتصادية ، كما يتضمن العديد من احلقوق املدنية) من الدستور٧٩- ٢٤املواد " (واالجتماعية والثقافية

  .والسياسية واالجتماعية الواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

من دستور الربتغال بشكل صريح على أن األحكام الدستورية والقانونية املتعلقـة            ) ٢(١٦ املادة   وتنص  - ١٠
 هذا األساس، ينبغي فهم أن املبادئ وعلى. باحلقوق األساسية ينبغي تفسريها وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 يف أراضي الربتغال وقابلة للتطبيق وملزمة للهيئات        الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سارية املفعول متاماً        
  . وُيحظر سن أية تشريعات خمالفة لإلعالن. العامة واخلاصة

يل يف القانون الوطين الربتغايل جيعل قواعد        لدمج القانون الدو   وعالوة على ذلك، يكرس الدستور نظاماً       - ١١
 ال يتجزأ من القانون الربتغايل، باإلضافة إىل أن القواعد الواردة يف االتفاقيات             ومبادئ القانون الدويل العام جزءاً    

 الدولية اليت جيري التصديق أو املوافقة عليها تصبح سارية املفعول على الصعيد احمللي شريطة نشرها يف اجلريـدة                 
أمـا قـانون    ). من دستور الربتغـال   ) ٢(و) ١(٨املادة  (ملستوى الدويل   الرمسية وتكون الربتغال ملزمة هبا على ا      

املعاهدات، الذي يتمتع بوضع القانون الدويل املعتاد، فهو دون الدستور لكنه يتمتع باألسبقية على التـشريعات                
 فيها قابلـة    صكوك الدولية اليت أصبحت الربتغال طرفاً     وذلك يعين أن مجيع حقوق اإلنسان الواردة يف ال        . العادية

. بعد تعميم نشرها  )  من الدستور  ١٨املادة  (للتطبيق بشكل مباشر وملزمة بالنسبة جلميع اهليئات العامة واخلاصة          
   ميكن االحتجـاج هبـا أمـام   -  وال سيما يف جمال حقوق اإلنسان -  أن قواعد القانون الدويل    ويعين ذلك أيضاً  

  . م الوطنيةاحملاك

  اإلطار السياسي والقانوين للدولة -  جيم

رئيس اجلمهورية؛ والربملان؛ واحلكومة والسلطة     : هناك أربعة جهات معنية مبمارسة السلطة السيادية هي         - ١٢
 من الدسـتور    ١١١وتكفل املادة   . ويتسم النظام السياسي بأنه شبه رئاسي     ).  من الدستور  ١١٠املادة  (القضائية  
  .  السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيةالفصل بني

كما أن الكنائس وغريها من اجلماعات الدينية منفصلة عن الدولة وتتمتع حبرية التنظيم وممارسة الشعائر                 - ١٣
  ). من الدستور٤١املادة (والعبادات 

  .اً مباشروتتمتع الربتغال بعضوية االحتاد األورويب وتطبق تشريعاته السارية تطبيقاً  - ١٤

وباإلضافة إىل الدستور، يقـوم   . األملانية- والربتغال بلد لديه قانون مدين تأثر بالتقاليد القانونية الرومانية          - ١٥
  .  لقانون اإلجراءات املدنية على القانون املدين الذي تطبقه احملاكم وفقاًالنظام القانوين الربتغايل أساساً
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لسلطة السيادية يف الربتغال معنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف          واجلهات األربع الرئيسية اليت متارس ا       - ١٦
فرئيس اجلمهورية مسؤول بصورة شخصية عن مطالبة احملكمة الدستورية بـالنظر يف            : جمال اختصاص كل منها   

لدولية؛ أما دستورية القواعد الواردة يف القوانني ويف القوانني الصادرة عن السلطة التنفيذية والواردة يف االتفاقات ا
الربملان فهو مسؤول بصورة خاصة عن إصدار التشريعات املتصلة باحلقوق واحلريات والضمانات ولديـه جلنـة                

 ولديها خربات يف جمـال      -  ُتعىن باملسائل الدستورية واحلقوق واحلريات والضمانات        - متخصصة يف هذا اجملال     
ذ سياساهتا يف خمتلف جماالت احلكم؛ واحملاكم الربتغالية حقوق اإلنسان حتديداً؛ كما أن احلكومة مسؤولة عن تنفي        

مسؤولة عن إقامة العدل وتكفل محاية حقوق ومصاحل املواطنني مبوجب القانون، وتتصدى ملا قد يقع من جتاوزات 
 عـن  أما احملكمة الدستورية فهي مسؤولة حتديـداً    . لسيادة القانون، وتقوم بالفصل يف املنازعات العامة واخلاصة       

  . مراقبة دستورية القوانني وغريها من أفعال السلطات

ويتضمن النظام القانوين الربتغايل آليات قضائية وغري قضائية على حد سواء الغرض منها محاية احلقـوق         - ١٧
  . واحلريات املكفولة لكل فرد

ئية الفعالة، ويكفل وصول وفيما يتعلق باحلماية القضائية، يتضمن دستور الربتغال مبدأ توفري احلماية القضا  - ١٨
أي فرد إىل احملاكم للدفاع عن حقوقه، وينص على عدم حرمان أي شخص من الوصول إىل العدالة بسبب االفتقار 

كما يكفل القانون سرعة اإلجراءات القانونية بغية توفري احلماية القضائية الفعالة علـى وجـه   . إىل املوارد املالية  
  . حلقوق واحلريات والضمانات األساسية لألفرادالسرعة من هتديد أو انتهاك ا

وترد املبادئ األساسية لنظام العدالة اجلنائية للربتغال يف الدستور الذي يكفل مبادئ سـالمة القـانون                  - ١٩
وال ميكن حماكمة شخص ما أكثر . اجلنائي وعدم تطبيقه بأثر رجعي ما مل تكن األحكام اجلديدة يف مصلحة املتهم

  جلرمية نفسها، ويكفل الدستور حق إعادة النظر يف األحكام والتعويض عـن األضـرار املتكبـدة               من مرة على ا   
  وُيحظر إصدار أحكام أو تدابري أمنية مدى احلياة والسجن لفتـرات غـري حمـددة،              ).  من الدستور  ٢٩املادة  (

ق مدين أو وظيفـي أو      ي حكم بصورة تلقائية على فقدان ح      أوال ينطوي   . كما ُيحظر حتويل املسؤولية اجلنائية    
 جرمية وال عقاب إال مبوجب القـانون      ال   مببدأ أ  ويعترف القانون اجلنائي أيضاً   ).  من الدستور  ٣٠املادة  (سياسي  

  . ومبدأ التناسب، وبالتايل فإن احلكم الصادر ال يتجاوز بأي حال من األحوال املقياس احملدد للجرمية

على حظر عقوبة اإلعدام اليت أُلغي فرضها يف اجلرائم السياسية  من الدستور صراحةً    ) ٢(٢٤وتنص املادة     - ٢٠
ونّص . ، باستثناء اجلرائم ذات الطابع العسكري     ١٨٦٧ مث أُلغيت بالنسبة جلميع اجلرائم يف عام         ١٨٥٢منذ عام   

 للمعاقبـة علـى    ١٩١٦ على إلغاء هذه العقوبة بالنسبة جلميع اجلرائم لكنها أُعيدت يف عام             ١٩١١دستور عام   
. ١٩٧٦اجلرائم اليت تقع يف ميادين العمليات العسكرية، بيد أهنا أُلغيت بصورة هنائية مع بدء نفاذ دستور عـام                   

 وآخر حكم باإلعدام على جرمية مدنية يف        ١٨٣٤وكان آخر حكم باإلعدام على جرمية سياسية قد ُنفذ يف عام            
  . ١٨٤٦عام 

 املواطنني يف التجمع حبرية دون احلاجة إىل تـصريح          ويكفل دستور الربتغال حق تكوين اجلمعيات وحق        - ٢١
  .شريطة أال يكون الغرض من اجلمعيات هو احلض على العنف وأال تكون أهدافها خمالفـة للقـانون اجلنـائي                  
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كما ينص الدستور على أن متارس اجلمعيات عملها حبرية دون تدخل من جانب السلطات العامـة، وال ميكـن                   
  .شطتها إال يف حاالت ينص فيها القانون على ذلك ومبوجب أمر قضائيللدولة حلها أو تعليق أن

  إطار حقوق اإلنسان -  دال

 من الدستور، بتقدمي التماسات أو ٥٢جيوز جلميع املواطنني القيام بشكل فردي أو مجاعي، مبوجب املادة   - ٢٢
هم أو عن الدستور أو القانون أو طلبات أو شكاوى إىل اهليئات السيادية أو أي هيئة أخرى بغية الدفاع عن حقوق

ويف سبيل ذلك، مت إنشاء عدة مكاتب وإدارات مسؤولة، يف حدود اختصاصاهتا، عـن تعزيـز                . املصلحة العامة 
  . ومحاية حقوق اإلنسان والتوعية هبا

  ديوان أمني املظامل -  هاء

  نـسان مـن بـني اجلهـات       نية حلقوق اإل  ديوان أمني املظامل هو أكثر جهة تضطلع بدور املؤسسة الوط           - ٢٣
  . املذكورة أعاله

وديوان أمني املظامل هو هيئة مستقلة خمصصة للدفاع عن حقوق املواطنني األساسية ومصاحلهم املشروعة                - ٢٤
وينبغي للهيئات العامة واملوظفني العـامني  . عن طريق أساليب غري رمسية تكفل قانونية وعدالة أداء اإلدارة العامة        

  . ملظامل ليتمكن من اجناز مهامهالتعاون مع أمني ا

، جيوز للمواطنني موافاة أمني املظامل، شفوياً أو خطياً، بشكاواهم املتعلقـة            )٢٣املادة  (ووفقاً للدستور     - ٢٥
ويقوم أمني املظامل بتقييم احلالة وتقدمي التوصيات الالزمة للجهات املختصة بغية . بأفعال أو تقصري السلطات العامة

تقدمي توصيات بـشأن سـبل      ) أ: (وعالوة على ذلك جيب على أمني املظامل      . امل أو حتقيق العدل   منع وقوع املظ  
لفت ) ب(تصحيح األفعال غري القانونية أو اليت تنطوي على ظلم أو لتحسني اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة املعنية؛ 

إبداء رأيـه بـشأن   ) ج(ية حكم ما؛    االنتباه ألي جتاوزات يف التشريعات وطلب إجراء تقييم لقانونية أو دستور          
كفالة نشر املعلومات املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية وحمتواها وقيمتها،    ) د(األسئلة املقدمة إليه من الربملان؛      

  .واملتعلقة بأهداف األنشطة اليت يضطلع هبا

 نتائج، واالستفادة مـن     وجيوز ألمني املظامل أن يطلب نشر بيانات أو معلومات عن ما يتوصل إليه من               - ٢٦
. وعالوة على ذلك، يوايف أمني املظامل الربملان بتقرير سنوي عام عـن أنـشطته             . وسائط اإلعالم عند الضرورة   

ويضّمن هذا التقرير بيانات إحصائية عن عدد وطبيعة الشكاوى املقدمة، وعن دعاوى عـدم الدسـتورية وأي                 
  . توصيات قدمها

  رى املسؤولة عن مراقبة إعمال حقوق اإلنساناملؤسسات واآلليات األخ -  واو

  :الواجبات األساسية ملكتب املدعي العام هي  - ٢٧

  متثيل الدولة واألشخاص غري القادرين قانونياً واألشخاص املختفني؛   )أ(
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وتشكل املسائل املتعلقة . القيام حبكم وظيفته بتمثيل العاملني وأسرهم حلماية حقوقهم االجتماعية  )ب(
 املعروضة  تين واحدة من أهم اجملاالت اليت يتدخل فيها مكتب املدعي العام، ويتعلق ذلك إما باإلجراءا              بالقاصر

أمام احملاكم احمللية يف قضايا التبين واملسؤولية األبوية والنفقة، أو أمام حماكم األحداث بـشأن تـوفري احلمايـة                   
  واملساعدة أو التدابري التعليمية؛ 

  جلنائية؛اختاذ اإلجراءات ا  )ج(
  تعزيز وتنسيق إجراءات منع اجلرمية؛   )د(
  .محاية الشرعية الدميقراطية  )ه(

 كفالة االمتثال التام للقانون من جانب اهليئات التابعـة للدولـة            ويتعني على مكتب املدعي العام أيضاً       - ٢٨
ففي احلالـة األوىل، يقـوم      . وقد يتخذ تدابري وقائية أو تتعلق بعدم مراعاة القانون        . واملواطنني على وجه العموم   

اجمللس االستشاري التابع ملكتب املدعي العام وممثلوه يف الوزارات بإبداء الرأي القانوين بشأن مشاريع القـوانني                
ومدى توافق االتفاقيات أو االتفاقات الدولية مع تشريعات الربتغال، وما إذا كانت النصوص القانونية تنطوي على 

ويف احلالة الثانية، يكفل مكتب املدعي العام ممارسة الوالية القضائية طبقاً ألحكـام             . اتأية جتاوزات أو تناقض   
الدستور والقوانني، ويراقب عمل املوظفني القضائيني ويقدم الطعون يف أية قرارات صادرة عن احملاكم تـشكل                

  . للقوانني صرحياًانتهاكاً

والغرض من هذا   .  الذي يعمل حتت إشرافه    ن املقارن مكتب التوثيق والقانو  وأنشأ مكتب املدعي العام       - ٢٩
املكتب هو كفالة وتيسري إطالع املوظفني القانونيني على القوانني األجنبية الدولية واألوروبية وكُلّف مبهمة إنشاء        

 ة أيضاً ويقدم املكتب املشورة القانوني   . مكتب للتوثيق ُيعىن حبقوق اإلنسان والقوانني األجنبية الدولية واألوروبية        
 باملفاوضات املتصلة بالـصكوك     للحكومة أو الربملان بشأن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، ويتعلق ذلك حتديداً          

  . الدولية يف هذا اجملال وعند التحضري إلصدار تشريعات جديدة

جمال حقوق   موقع على شبكة اإلنترنت يتضمن املعلومات املتعلقة بعمل األمم املتحدة يف             وللمكتب أيضاً   - ٣٠
واحملاضر (اإلنسان يف الربتغال، كما يتضمن نصوص مجيع التقارير املقدمة من الربتغال إىل هيئات مراقبة املعاهدات 

 علـى ترمجـة مجيـع       وعكف املكتب أيضاً  ).  عن املالحظات اخلتامية املتعلقة هبا     املوجزة لعرض التقارير، فضالً   
تها يف موقعه على شبكة اإلنترنت، باإلضافة إىل سلسلة التدريب املهين           صحائف الوقائع إىل اللغة الربتغالية وإتاح     
ويوفر موقع املكتب على شبكة اإلنترنت معلومات عن كيفية تقـدمي           . اخلاصة باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

 يشتمل علـى    الشكاوى إىل هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة وإىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، كما            
   فيها مع الترمجـة الربتغاليـة لنـصوص معاهـدات          قاعدة بيانات جلميع املعاهدات اليت أصبحت الربتغال طرفاً       

  . حقوق اإلنسان

 على كفالة تنفيذ سياسات احلكومة املتعلقة باملواطنة وعلـى          جلنة املواطنة واملساواة اجلنسانية   وتسهر    - ٣١
 على تعزيز وتشتمل واجباهتا أيضاً. ي مسؤولة أمام وزير رئاسة جملس الوزراءتعزيز ومحاية املساواة اجلنسانية، وه

املواطنة وتقدمي توصيات عامة تتعلق بأفضل املمارسات لتعزيز املساواة اجلنسانية، وتتلقى وحتيل شكاوى التمييز أو 
  .العنف اجلنساين
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املستوى للمراجعة والتفتيش واإلشـراف      فهي هيئة مركزية رفيعة      املديرية العامة للشؤون الداخلية   أما    - ٣٢
وتتمتع بصالحيات مراقبة اجلوانب . وهي مسؤولة عن كافة قوات وهيئات وزارة الداخلية يف كامل التراب الوطين

دعاءات تتعلق بوقوع انتهاكات خطرية حلقـوق       اية حقوق املواطنني والتحقيق فيما يقدم إليها من ا        القانونية ومح 
وعالوة على ذلك، تقوم بدراسة كل الشكاوى والبالغات        . دارات احلكومية أو موظفيها   املواطنني من جانب اإل   

املتعلقة بتجاوزات قانونية، كما جتري حتقيقات وحتريات وتنظر يف الدعاوى التأديبية اليت يقررها املفتش العـام،                
 عن ذلك،   وفضالً. ات املعنية كما تبدأ أو تساعد على بدء النظر يف الدعاوى اليت تقع يف نطاق صالحيات اإلدار              

تتوىل املديرية العامة للشؤون الداخلية إطالع هيئات التحقيق اجلنائي املختصة على الوقائع ذات األمهية اجلنائيـة                
وتوخياً لضمان استقاللية املديرية، ينص القانون علـى        . وتتعاون معها، عند االقتضاء، بغية احلصول على األدلة       

  . عام الشرط األساسي أن يكون قاضي استئناف أو نائب مدعٍ- ها أحد كبار القضاة ضرورة أن يتوىل رئاست

 هي إدارة حكومية تابعة لوزارة العدل ومسؤولة عـن إجـراء التحريـات              جلنة محاية ضحايا اجلرائم   و  - ٣٣
.  العنـف  التحضريية وجتميع األدلة املتعلقة بطلبات احلصول على تعويضات من الدولة املقدمة من ضحايا جرائم             

  .  بصالحيات النظر يف طلبات التعويض املقدمة من ضحايا العنف األسريوتتمتع أيضاً

وهدفها . والتكافل االجتماعي أما املعهد الوطين إلعادة التأهيل فهو إدارة عامة مسؤولة أمام وزارة العمل  - ٣٤
 املعوقني وتؤدي إىل إدمـاجهم يف       الرئيسي هو كفالة ختطيط وتنفيذ وتنسيق السياسات الوطنية اليت تعزز حقوق          

 باعتمـاد  ٢٠٠٦وقد مت تعزيز دور وصالحيات هذا املعهد بشكل كبري منذ عام          . مجيع نواحي احلياة االجتماعية   
  . تشريعات حتظر التمييز بسبب اإلعاقة واملشاكل الصحية وتعاقب عليه

إىل تنسيق متابعة وتقيـيم أنـشطة        اللجنة الوطنية حلماية األطفال والشباب املعرضني للخطر      وهتدف    - ٣٥
ومت إنشاء هذه اللجنة حتت إشراف وزارة العـدل  . اهليئات العامة والوكاالت اجملتمعية املعنية حبماية هذه الشرحية     

.  للخطرووزارة العمل والتكافل االجتماعي وهي مسؤولة عن مجلة أمور منها التعرف على األطفال األكثر تعرضاً
  وظيفي للجنة على املستوى احمللي إىل حتقيق تغطية حملية ستكون عن قريب بنـسبة أكثـر               وأدى نشر النموذج ال   

 ١٠ بلديات حملية وجيري العمل على إنـشاء         ٣٠٨ جلنة تغطي    ٢٧٦وتوجد يف الوقت الراهن     .  يف املائة  ٩٠من  
  . جلان أخرى

 مبحاربة التمييز على أساس العرق  املعهد العام املختص اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات     وُتعد    - ٣٦
وتتمثل والية هذه اللجنة يف املسامهة يف بناء جمتمع يعـزز إدمـاج             . أو اللون أو األصل الوطين أو االنتماء اإلثين       

وتعترف اللجنة بإسهامات املهاجرين االقتصادية واالجتماعية      . املهاجرين يف اجملتمع الربتغايل واحلوار بني الثقافات      
  . ، وحتثهم على املشاركة يف وضع سياسات االندماجوالثقافية

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثالثاً
  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان - ألف 

تعمل الربتغال بنشاط على تعزيز احترام حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل وترى أن األمم املتحدة هي   - ٣٧
وتشكل أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة املبادئ التوجيهيـة لـسياسة           . عاون املتعدد األطراف  أهم حمفل للت  
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أما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فهو أساس التركيبة الدستورية املتعلقة بتعزيز ومحاية . الربتغال وتصرفاهتا الدولية
  .احلقوق األساسية

 كبري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان والتـصديق عليهـا            وُترجم هذا االلتزام بالتوقيع على عدد       - ٣٨
 العهدان الـدوليان    - وااللتزام هبا، مبا يف ذلك ستة من الصكوك األساسية لألمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان               

لتمييـز  اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء علـى ا            
العنصري واتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وذلـك دون                

  . إبداء أية حتفظات

وبالتوقيع على الربوتوكوالت ذات الصلة، تعترف الربتغال بكامل نطاق صالحيات اللجان فيما يتعلـق                - ٣٩
قوق اإلنسان، مبا يف ذلك صالحيات النظر يف البالغات الفردية والبالغات برصد تنفيذ هذه املعاهدات األساسية حل

 يف الربوتوكول االختياري الثاين للعهد      والربتغال طرف أيضاً  . املقدمة فيما بني الدول، والقيام بإجراءات التحقيق      
 يف الربوتوكـوالت    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام، وهي طـرف أيـضاً             

  . االختيارية التفاقية حقوق الطفل

 من اإلجراءات الداخلية املتعلقة بالتصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة            وباملثل، فرغت الربتغال مؤخراً     - ٤٠
املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا وسوف تقدم صكوك التصديق، دون إبـداء               

  / أيلـول ٢٨ و٢٣خالل االجتماع القادم يف إطار االتفاقية املزمع عقده يف نيويورك يف الفتـرة بـني              حتفظات،  
وتعطي الربتغال أولوية عالية لتنفيذ هذين الصكني اللذين يشكالن عالمة فارقة تارخيية يف تأكيد              . ٢٠٠٩سبتمرب  

  . عاملية وترابط حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم قابليتها للتجزئة

 على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          وقعت الربتغال أيضاً   ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط   - ٤١
 على استكمال إجراءات التصديق الداخلية بغية التصديق يف أقرب وقت على هذه املعاهدة القسري وتعكف حالياً

  .الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان

  .١٩٦٧ والربوتوكول امللحق هبا عام ١٩٥١فاقية جنيف املتعلقة بوضع الالجئني لعام وصدقت الربتغال على ات  -٤٢

 يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية وتعتـرف بإلزاميـة االختـصاص         كما أن الربتغال طرف أيضاً      - ٤٣
 من النظام   ٢- ٣٦القضائي حملكمة العدل الدولية بعد أن أصدرت اإلعالن املطلوب يف هذا الصدد مبوجب املادة               

  . األساسي للمحكمة

كما أهنا طرف   . وتتمتع الربتغال بعضوية جملس أوروبا وهي طرف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان             - ٤٤
وتوافق الربتغال على االختصاص القضائي للمحكمة األوروبيـة        . يف امليثاق االجتماعي األورويب بصيغته املعدلة     

  اص اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية واللجنة األوروبيـة ملنـع التعـذيب،           حلقوق اإلنسان وتعترف باختص   
  ). اليونسكو (األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةكما تعترف بإجراءات منظمة العمل الدولية ومنظمة 
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نظمات اإلقليمية وبطبيعة احلال، فإن الربتغال ملتزمة إىل حد كبري، حبكم عضويتها يف االحتاد األورويب وامل  - ٤٥
األخرى كمجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا اليت تتشاطر ذات القيم األساسية، بكفالة احترام القيم 
األساسية حلقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون، على املستوى اإلقليمي، والعمل على إجياد جمتمع أورويب              

صفها واحدة من جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية، اليت يتضمن نظامها وبو. تسوده روح التسامح والتعددية
 بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، تعمل الربتغال بصورة لصيقة مع شـركائها يف أفريقيـا                صرحياً األساسي التزاماً 

  . وأمريكا وآسيا من أجل االلتزام بذات القيم الواردة يف جدول أعمال هذه املنظمة

  التعاون مع جملس حقوق اإلنسان واإلجـراءات اخلاصـة           -  باء
  واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

تقدم الربتغال دعمها التام لعمل جملس حقوق اإلنسان وُيعد وفدها من الوفود النشطة للغايـة منـذ أن                    - ٤٦
حناء العامل، وحتاول التغلب    باشرت هذه اهليئة أعماهلا، وتسعى جاهدة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كافة أ             

وبفضل اخلربة الـيت    . على اخلالفات واللجوء إىل احلوار كوسيلة إلحراز تقدم يف مسار حتقيق هذا اهلدف النبيل             
اكتسبتها الربتغال عن طريق مشاركتها القوية يف اللجنة السابقة حلقوق اإلنسان، فقد طلبت ترشيحها كأحـد                

م من عدم ترشيحها، فإهنا ال تزال ملتزمة بتعهدها باملسامهة يف جعل اجمللس             وبالرغ. األعضاء املؤسسني للمجلس  
تتعلق واحـدة منـهما     : من اهليئات اليت تتسم بالكفاءة والفعالية يف األمم املتحدة، وقدمت مبادرتني حىت اآلن            

  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واألخرى باحلق يف التعليم

غال دعمها الكامل لنظام اإلجراءات اخلاصة وهي ملتزمة بالتعاون معها، وقامـت يف هـذا               وتقدم الربت   - ٤٧
والربتغال هـي اجلهـة   . السياق بتقدمي دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات لدراسة حالة حقوق اإلنسان فيها          

  .ين باحلق يف التعليم مبادرة جنحت يف استحداث منصب املقرر اخلاص املع١٩٩٨الرئيسية اليت قدمت يف عام 

وتثّمن الربتغال عالياً عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وستواصل دعمها وتقدمي تربعات غري حمددة                - ٤٨
وتشيد الربتغال بعمل املفوضة السامية احلالية ومن سبقوها يف هذا املنصب ودورهـم             . الغرض مليزانيتها السنوية  

ن يف كافة أعمال األمم املتحدة والعمليات امليدانية وبعثات حفـظ الـسالم             الرائد املتمثل يف دمج حقوق اإلنسا     
وال تزال الربتغال على اقتناع بأن تعميم منظور حقوق اإلنسان يف منظومة . التابعة لألمم املتحدة واألفرقة القطرية

  . األمم املتحدة يعزز عمل املنظمة بشكل عام

  ات والتحديات والقيودحتديد اإلجنازات وأفضل املمارس -  رابعاً
  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان -  ألف

إيالء اهتمام أكرب على الصعيد الدويل إلعمال احلقـوق االقتـصادية          " ب ٢٠٠٦التزمت الربتغال يف عام       - ٤٩
واالجتماعية والثقافية، وذلك حتديداً عن طريق دعم العملية الرامية إىل وضع برتوكول اختياري للعهد الـدويل                

  ".قتصادية واالجتماعية والثقافيةاص باحلقوق االاخل
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 واعُتمد رمسياً بتوافق اآلراء من قبل       ٢٠٠٨مايو  /وقد مت إبرام هذا الربوتوكول االختياري بنجاح يف أيار          - ٥٠
، ٢٠٠٨ديسمرب  / ومن اجلمعية العامة يف العاشر من كانون األول        ٢٠٠٨يونيه  /جملس حقوق اإلنسان يف حزيران    

  .حتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانوهو تاريخ اال

وستوقع الربتغال الربوتوكول االختياري يف االحتفال بفتح باب التوقيع عليه أثناء هذا احلدث يف نيويورك يف                  - ٥١
ع اقتناعها بـأن    ومتشياً م .  ، وتشجع مجيع الدول األعضاء على القيام بذلك        ٢٠٠٩سبتمرب  /الرابع والعشرين من أيلول   

هذا الصك اجلديد ميثل تقدماً كبرياً يف قانون حقوق اإلنسان مبا يقرِّب من حتقيق هدف اإلعمال الكامل لكافة حقوق                   
  .اإلنسان للجميع، ستواصل الربتغال العمل بنشاط على التعجيل بتنفيذ الربوتوكول االختياري

صديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة        الربتغال بعد من الوفاء بتعهدها بالت     ومل تتمكن     - ٥٢
العـدل  (، وتتواصل املشاورات الداخلية بني الوزارات املعنيـة       ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥التعذيب الذي وقعت عليه يف      

هـا  ونرحب بالفرصة الـيت يتيح    . من أجل إنشاء أو تسمية هيئة قائمة بالفعل كآلية وقائية وطنية          ) والداخلية والصحة 
التقرير الدوري الشامل للتعلم من الدول األعضاء األخرى اليت سبق هلا أن أصبحت طرفاً يف هذا الصك أو يف سبيلها                    

  . من خرباهتا وأفضل ممارساهتا بشأن هذه املسألةإىل القيام بذلك لالستفادة

   اجلهاز الوطين حلقوق اإلنسان–باء 

اضح ألداء أمني املظامل يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد           بالرغم من التوازن اإلجيايب الشامل والو       - ٥٣
 إذ اإلنـسان،  حلقوق الدولية االلتزامات وتنفيذ رصد وظيفة كل تتوىل وطنية مؤسسة بإنشاء ملتزمة الربتغال تظل ،الوطين
   .الوطين اجلهاز إىل مضافة قيمة حيقق أن ذلك شأن من

  والثقافية اعيةواالجتم االقتصادية احلقوق – جيم

 .ومحايتها والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق لالعتراف مادة ٢٠ من أكثر الربتغايل الدستور خيصص  - ٥٤
 على أيضاً هامة أولوية شكّل والسياسية املدنية احلقوق عن فضالً احلقوق هذه تعزيز على املماثل التركيز فإن ولذلك
 هلذه الكامل اإلعمال جمال يف املبذول اجلهد من زادت واملالية االقتصادية لألزمة لراهنةا احلالة أن كما .الوطين الصعيد
 االقتصادية التنافسية القدرة تعزيز بني جيمع متجدد اجتماعي التزام حتقيق إىل هتدف سياسات اعُتمدت وقد .احلقوق

  .االجتماعي والترابط االجتماعية بالعدالة والنهوض

 املعاشات وإصالح البطالة استحقاقات إصالح االجتماعية احلماية جمال يف لإلصالحات األساسية التدابري وتشمل  - ٥٥
 تشرين يف املوقع االجتماعي الضمان إصالح اتفاق فإن الصدد، هذا ويف .والفقر املساواة عدم مشكليت ومواجهة التقاعدية
 الربتغايل؛ العام االجتماعي الضمان لنظام واالجتماعية واملالية االقتصادية االستدامة حتقيق بغية ٢٠٠٦ أكتوبر/األول

 اخلاص والدخل السن؛ بكبار املعين التضامن ملحق وتنفيذ البطالة؛ أثناء للحماية املنظمة القانونية القواعد ومراجعة
 هيالتالتس جمال يف االستثمار دعم وبرنامج االجتماعية؛ التسهيالت شبكة توسيع وبرنامج االجتماعي؛ بالتكامل

  .االجتماعية السياسات من جديد جيل تنفيذ يف للبدء إحرازها مت اليت التقدم جوانب على أمثلة كلها االجتماعية
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 األمثلة بني من وكان .واالستبعاد الفقر تعاجل اليت األدوات تقوية املعتمدة لإلصالحات اهلامة األبعاد بني ومن  - ٥٦
 الفقر مكافحة يستهدف استحقاق وهو ،السن لكبار التضامن ملحق إنشاء ماعيةاالجت احلماية ميدان يف األمهية الفائقة
 .فصاعداً سنة ٦٥ سن من التقاعدية املعاشات أصحاب إىل ويوجه للتضامن الفرعي النظام يف أُدرج السن كبار بني فيما
  .٢٠٠٨ عام من األول عالرب هناية يف )النساء من غالبيتهم( السن كبار من ٧٠ ٤٠٠ اإلجراء هذا من استفاد وقد

 شبكة يف التوسع برنامج ُصمم وقد .كربى أمهية االجتماعية واملرافق اخلدمات شبكة إىل الوصول يشكل كما  - ٥٧
 إنشاء على اخلاص التركيز مع االجتماعية، باملرافق املعنية التضامن شبكة وتوحيد وتطوير توسيع لدعم االجتماعية املرافق
 تسهيالت عن فضالً النهارية الرعاية ومراكز املرتيل الدعم وخدمات السن لكبار ودور يض،التمر لدور جديدة أماكن

 ١ ٣٩٠ جانب إىل جديدة وظيفة ١٠ ٣٠٠ الربنامج هذا ينشئ أن احلكومة وتتوقع .العجز أو اإلعاقة ذوي لألشخاص
 واالستجابات بالتسهيالت األمر لقيتع وحني .٢٠٠٩ عام هناية حىت العجز أو اإلعاقة ذوي لألشخاص اجتماعياً مكاناً

  .السن كبار من للمواطنني جديداً مكاناً ٢٧ ١٣٩ إنشاء ٢٠٠٨ عام بداية حىت مت السن، كبار إىل املوجهة االجتماعية

 وهو لألطفال، الدعم وتقدمي املواليد معدل زيادة على للتشجيع حوافز جمموعة الربتغال حكومة نظمت كما  - ٥٨
 دعم األولوية ذات األخرى اجملاالت بني فمن وهكذا .البلد يف واالجتماعية االقتصادية للتنمية ياًاستراتيج نراه تدخل
 تعزيز حاالت يف أيضاً بل املكفولة، االستحقاقات وحجم مبدة فقط تتعلق ال بابتكارات األخذ مع األبوة فترة أثناء احلماية

  .ألسريةا واحلياة التوفيق أعمال وتيسري املشتركة املسؤوليات

 من وحسنت للنظام املالية االستدامة زيادة إىل االجتماعية احلماية ميادين شىت يف اإلصالحات أدت عام، وبوجه  - ٥٩
  .االجتماعي الترابط تعزيز مث ومن االجتماعية، وكفايته عدالته مكونات

 واالجتماعية االقتصادية حلقوقبا التمتع تعزيز إىل الرامية االجتماعية التدابري كافة أن خاص بوجه وُيالحظ  - ٦٠
 متكافئة فرصاً ٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفترة الوطنية العمالة خطة فتتيح .اجلنس نوع يراعي حنو على ُصممت قد والثقافية
 التأهيل إعادة إىل وتؤدي للجميع، الفرص تكافؤ تعزز للعمل شاملة سوق قيام على وتعمل اجلنسني، لكال شاملة كقضية
 والتوظيف التأهيل خالل من وذلك اجلنسني، بني واملساواة واخلاصة واألسرية املهنية احلياة بني وفيقوالت اإلدماج، وإعادة
 يف ٦٣ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف ٦١,٧ من - املرأة عمالة معدل لزيادة كمية أهدافاً اخلطة ومشلت .االجتماعي والترابط

  .األطفال رعاية هيزاتجت يف والتوسع التوقعات، جتاوز هدف وهو -  ٢٠٠٨ يف املائة

 االستراتيجية التدابري من جمموعة على تعتمد ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول يف ُشنت اليت اجلديدة الفرص مبادرة أن كما  - ٦١
 مستوى من األدىن احلد حتقيق من بتمكينهم والكبار الشباب تأهيل شهادات على والتصديق والتدريب التعليم جماالت يف

 ٥٤ مبعدل الكبار، من ٧٨٩ ٢٠٥ املبادرة هذه مشلت ،٢٠٠٨ عام هناية ومع .األقل على رسيةمد سنوات ٩ ملدة التعليم
  .شهادات على احلاصلني الكبار بني النساء من املائة يف ٢٥و املسجلني الكبار بني النساء من املائة يف

  اجلنسني بني املساواة -  دال

 سياسات تعزيز مليزانية كبري دعم وحدث .اجلنسني بني باملساواة قةاملتعل سياساهتا تدعيم بفترة حالياً الربتغال متر  - ٦٢
  املساواة لتعزيز خاص متويل خط إنشاء مع ،٢٠١٣ عام إىل ٢٠٠٧ عام من املمتدة للفترة اجلنسني بني املساواة

  بني املبادرة روح دعم ‘١‘ هي التجما ٧ على موزعة يورو مليون ٨٣ جمموعه متويل اخلط وهلذا .اجلنسني بني
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 واملايل التقين الدعم ‘٣‘ واخلاص؛ العام القطاعني عن فضالً واملركزية احمللية اإلدارة يف املساواة خطط ‘٢‘ النساء؛
 محالت ‘٥‘ اجليدة؛ واملمارسات التشخيص وأدلة البيانات قواعد ‘٤‘ التدريب؛ ومشاريع احلكومية غري للمنظمات
  .بالبشر االجتار مكافحة ‘٧‘و املرتيل؛ العنف مكافحة ‘٦‘ التوعية؛

 عدم مكافحة ،٢٠١٠-٢٠٠٧ اجلنسني بني واملساواة املواطنة -  للمساواة الثالثة الوطنية اخلطة وتعزز  - ٦٣
 هنج باختاذ شاملة، بطريقة والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية احلياة جماالت كافة يف اجلنسني بني املساواة
 املساواة حتقيق بغية اإلجيابية، اإلجراءات تشمل حمددة إجراءات واعتماد اجلنسني بني اواةاملس وتعميم ومتكامل؛ مضاعف

  .اجلنسني بني

 والوطنية احمللية الربملانية االنتخابات مرشحي قوائم تكفل أن ضرورة على ٢٠٠٦ عام يف اعُتمد قانون وينص  - ٦٤
 مرشحي قوائم تضم أالّ ينبغي ذلك عن وفضالً .املؤهلة واقعامل يف أدىن كحد جنس كل من املائة يف ٣٣ متثيل واألوروبية

 واحلصص للقواعد االمتثال عدم عقوبة وتتمثل .واحد جنس من شخصني من أكثر األورويب والربملان الربتغايل الربملان
 القانون ألثر ييماًتق الربملان سيجري ،٢٠١١ عام ويف .االنتخابية للحمالت العام التمويل خفض يف القانون هذا يف املبينة
  .االقتضاء عند القانون وسرياجع والرجال، للنساء املتوازن التمثيل تعزيز على

 مبنع اخلاصة السياسات دمج على ٢٠١٠- ٢٠٠٧ للفترة املرتيل العنف ملكافحة الثالثة الوطنية اخلطة وتعمل  - ٦٥
 وتوفري والدعم والتدريب واإلعالم التوعية التمح على حتديداً يركز شامالً هنجاً تتخذ وهي .ومكافحتها الظاهرة هذه

 ومنع الضحايا محاية )٢( والتثقيف؛ والتوعية اإلعالم )١( :للتدخل استراتيجية جماالت مخسة وللخطة .للضحايا املأوى
 عن داملزي تعلم )٥( املهنيني؛ تأهيل )٤( دجمهم؛ وإعادة املرتيل العنف لضحايا التمكني )٣( جديد؛ من فريسة وقوعهم
  .احلكومية غري واملنظمات العامة السلطات بني العمل تنسيق اخلطة وُتتيح .املرتيل العنف ظاهرة

 بالسجن عليها ُيعاقب وحمددة مستقلة جرمية يشكل املرتيل العنف أصبح ،٢٠٠٧ عام اجلنائي القانون تنقيح ومع  - ٦٦
 توسيع وجرى نفسياً؛ وإيذاًء بدنياً إيذاًء يشكل ملا أفضل تفاصيل القانون هذا ويورد سنوات، ٥و سنة بني تتراوح لفترة
 لو حىت زوجية بعالقة معهم واحتفظوا الضحايا حيتفظ الذين األشخاص وأ السابقني األزواج لتشمل الضحايا فئة نطاق
 بغرض ومساعدهتم ومحايتهم املرتيل العنف ضحايا مبنع يتعلق جديد قانون اعُتمد كما .منفصلة معيشية أسر يف عاشوا
 وعمل القضية هبذه ملتعلقةا املعايري القانون هذا وحد وقد .ممكن تدخل أفضل لتوفري املطلوبة القضائية اإلجراءات تعزيز
  .األوىل للمرة "الضحية وضع" تعريف على

 الطارئة املساعدة وخطوط األزمات مراكز من - النفسية االستجابات ونوعية كمية يف كبري استثمار وحتقق  - ٦٧
 استجابة لتوفري ٢٠٠٥ معا يف املرتيل العنف ملراكز وطنية شبكة وأنشئت .املدين واجملتمع العامة اهليئات من املقدمة وىآوامل

 ملراكز وطنية تغطية ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون يف وحتققت احلالية، املوارد وحتسني املرتيل العنف حاالت يف متكاملة
  ).مقاطعة ١٨( األزمات

 ،٢٠٠٧ عام ويف .شىت أنشطة تشمل املرأة ضد والعنف املرتيل العنف ملكافحة وطنية محلة شن عام كل ويتم  - ٦٨
 هو املوضوع كان ،٢٠٠٨ عام ويف ".املرتيل العنف فيه مبا املرأة، ضد العنف وقف" هو احلملة هلذه اجلامع وضوعامل كان

 )٢٠٠ ٠٠٠( وملصقات خارجية أنشطة مشلت للتوعية، شىت ومبادرات أنشطة وُنظمت "حباً ليس اللقاء يف العنف"
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 هذه إطار ويف .اإلنترنت وعلى والتلفزة ذاعاتاإل على إعالنية وفترات بريدية وبطاقات )٩٠ ٠٠٠( ومنشورات
  ".العنف من اخلالية مدرستنا" موضوع عن أيضاً املدارس يف وطنية مسابقة تنظيم مت احلملة،

بتـر األعـضاء    /عمل للقضاء على تشويه    برنامج يف تنفيذ    ٢٠٠٩فرباير  /وشرعت الربتغال يف شباط     - ٦٩
  التدريب؛ ‘ ٢‘التوعية والوقاية والدعم واإلدماج؛ ‘ ١‘:  أربعة جماالتويعتمد هذا الربنامج على. التناسلية لإلناث

ومن بني األهداف األساسية للربنامج الوقاية والتوعيـة بآثـار          . الدعوة‘ ٤‘املعارف والبحوث األكادميية؛    ‘ ٣‘
 عـن أسـرهن     بتر األعضاء التناسلية لإلناث وتقدمي الدعم للنساء والفتيات الاليت يتعرضن لذلك، فضالً           /تشويه

ويعترب القانون اجلنائي أن إيذاء جسد أو صحة شخص آخر مبا يعوق قدرته على تلبيـة احتياجاتـه                . وجمتمعاهتن
  .اجلنسية يشكل جرمية

 ١٣٢٥قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة       كما اعتمدت الربتغال مؤخراً خطة عمل وطنية لتنفيذ           - ٧٠
وصاغ هذه اخلطة فريق عامل مشترك بني الوزارات وشهدت اخلطة مشاورات           . "باملرأة والسالم واألمن  "املعين  

  .عامة بشأهنا

كما اعُتمد قانون بشأن دمج مبدأ عدم التمييز واملنظور اجلنساين يف معايري اجلودة اليت تركز على تقييم                   - ٧١
، فـضالً عـن     اسي والثانوي التعليم األس واعتماد وإقرار الكتب املدرسية والنواتج املتعددة الوسائط ملستويات         

وأدت .  التعليمي يف احتياز وإقراض الكتب املدرسية      - املبادئ واألهداف اليت جيب أن يراعيها الدعم االجتماعي         
 إىل إصدار أول منـشور   ٢٠٠٧املشاركة القائمة بني وزارة التعليم واآللية الوطنية للمساواة بني اجلنسني يف عام             

  .مشترك عن القضايا اجلنسانية

   عدم التمييز واإلدماج- هاء 

 من الدستور على أن يتمتع األجانب وعدميو اجلنسية واملواطنون األوروبيون املوجودون            ١٥تنص املادة     - ٧٢
. املقيمون يف الربتغال بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون الربتغـاليون وأن خيـضعوا لـنفس الواجبـات                   أو

  .وطنية يف القانون املدينيتجسد هذا املبدأ للمعاملة ال  كما

 الذي جتسده مبدأ املساواة أو عدم التمييزويف الوقت نفسه فمن املبادئ األساسية للنظام القانوين الوطين   - ٧٣
" يتمتع كل مواطن بنفس الكرامة االجتماعيـة وباملـساواة أمـام القـانون            " من الدستور، ومبوجبها     ١٣املادة  

اباة أو حتيز أو حيرم من أي حق أو يعفى من أي واجب على أساس النسب تكون ألي شخص أية ميزة أو حم  ال"و
أو اجلنس أو العرق أو اللغة أو املنشأ أو الدين أو املعتقد السياسي أو العقائدي أو التعليم أو احلالة االقتصادية أو                     

  ".الظروف االجتماعية أو التوجه اجلنسي

ريع الوطين الذي يترجم توجيهات االحتاد األورويب املنفِّذة ملبدأ كما تتجسد املساواة وعدم التمييز يف التش  - ٧٤
املساواة يف املعاملة بني األشخاص بغض النظر عن العنصر أو العرق؛ والذي يضع إطاراً عاماً للمساواة يف املعاملة                  

لسلع واخلدمات وعلى   يف التوظيف واملهنة؛ ويطبق مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء يف احلصول على ا              
  .العمل والتدريب املهين والترقي، وتأمني ظروف العمل
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  وتشكل هذه املبادئ القانونية وخربتنا اخلاصة يف جمال اهلجرة إطـاراً لـسياسات اإلدمـاج النـاجح                   - ٧٥
  .يف الربتغال

ادئ التوجيهية   وهي وثيقة حتدد املب    خطة إلدماج املهاجرين،  ، وافق جملس الوزراء على      ٢٠٠٧ويف عام     - ٧٦
للسياسة العامة يف جمال اإلدماج وتغطي جماالت عديدة كالتوظيف والتعليم والصحة ومنع ومكافحـة التمييـز                

وتسعى اخلطة إىل تنشيط مشاركة املهاجرين يف رسم وتطـوير سياسـات اهلجـرة              . العنصري وكره األجانب  
ضحة يف إدماج املواطنني املهاجرين، مع التركيـز        وتستند هذه اخلطة إىل حتمل الدولة مسؤوليتها الوا       . وتقييمها

وتشكل مكافحة العنصرية . بصفة خاصة على دعم الترابط االجتماعي وحتسني سبل اإلدماج وإدارة التنوع الثقايف
  وكره األجانب جزءاً ال يتجزأ من هذه اخلطة، ومتثل جماالً اعتمدنا فيه تدابري عدة متابعـة إلعـالن وبرنـامج                    

  .عمل ديربان

من ِقبل األجانب أو األشخاص عدميي اجلنسية ممن جيدون أنفسهم مبمارسة احلقوق السياسية وفيما يتعلق   - ٧٧
وهناك حالياً . يف الربتغال أو يقيمون فيها، مت بذل جهد ملموس لتقليل االستثناءات من املبدأ العام للمعاملة الوطنية

  :ح يف االنتخابات للمواطنني غري الربتغالينيثالث حاالت ُيمنح فيها احلق يف التصويت والترشي

يستطيع األجانب الذين يقيمون يف الربتغال التصويت والترشيح لالنتخاب كممـثلني حملـيني               - 
  شريطة املعاملة باملثل؛

ميكن ملواطين الدول األعضاء يف االحتاد األورويب املقيمني يف الربتغـال التـصويت والترشـيح                 - 
  ملان األورويب؛لالنتخاب كأعضاء للرب

ميكن ملواطين البلدان الناطقة بالربتغالية املقيمني يف الربتغال التصويت يف االنتخابـات احملليـة                - 
  .والتشريعية والرئاسية والترشيح لالنتخاب كممثلني حمليني

كـل   من الدستور على أنه حيق ل      ٥٩، تنص املادة    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ويف إطار     - ٧٨
عامل احلصول على حقوقه بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو العرق أو املواطنة أو املنشأ أو الـدين أو املعتقـد             

ويشري هذا احلكم إىل األجر؛ وتنظيم العمل، والكرامة االجتماعية، واإلجناز الشخـصي،            . السياسي أو العقائدي  
 واملساعدة يف جماالت البطالة واحلوادث املتصلة بالعمل واحلياة األسرية؛ وظروف العمل؛ وأوقات الراحة والفراغ؛

  .أو األمراض املهنية

وشكل تدريس اللغة الربتغالية باعتبارها لغة غري اللغة األم يف املناهج املدرسية الوطنية شـاغالً لـوزارة                   - ٧٩
  وكانـت هنـاك   . رسجناح أطفال أسر املهاجرين يف املـدا التعليم، مما أدى إىل إصدار مبادئ توجيهية لضمان        

أداة أخرى لتحقيق هذا اهلدف متثلت يف تعيني السلطات احمللية أو برامج التوظيف اخلـاص وسـطاء للـشؤون                   
وقد أدى هؤالء الوسطاء دوراً هاماً يف دعم .  الثقافية للعمل يف املدارس اليت يزداد هبا التنوع العرقي- االجتماعية 

  .ودعم احلوار بني الثقافاتمشاركة األسر يف الديناميات املدرسية 
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 مما يسمح للمواطنني من اجليلني الثاين والثالث باحتياز اجلنسية          قانون اجلنسية الربتغالية  كما مت إصالح      - ٨٠
املواطنـة  " وحدث بوجه عام توسع يف معايري طلب اجلنسية واحتيازها، مع تدعيم مبدأ          . الربتغالية بشروط معينة  

  .راف باملواطنة لألفراد الذين يرتبطون ارتباطاً قوياً بالربتغالمن خالل االعت" حبكم املولد

وفيما يتعلق بتعليم وصحة املواطنني غري الربتغاليني املوجودين يف اإلقليم الوطين، فإن استحقاقات التعليم                - ٨١
قـصر غـري    ويتم تسجيل ال  . يف املدارس العامة قد ال يتم رفضها ألي أطفال بسبب الوضع غري النظامي آلبائهم             

 ممن أقاموا يف الربتغال لفترة      املهاجرين غري النظاميني  وال ميكن ممارسة التمييز ضد      . النظاميني حفاظاً على السرية   
 يوماً يف احلصول على الرعاية الصحية العامة وإن كان عليهم أن يتحملوا بوجه عام تكاليفها احلقيقية، ٩٠تتجاوز 

  .احلقوق املمنوحة للمواطنني الربتغاليني بشأن هذه املسألةوإن متتع املهاجرون النظاميون بنفس 

وقد وضعت اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات عدة مبادرات من أجل إدماج املهاجرين ميكـن                  - ٨٢
  :اعتبارها متثل أفضل املمارسات، هي

من خالل املراكز   خلق تواصل ودي والتوصل إىل حلول متكاملة بني املهاجرين واإلدارة العامة              - 
  الوطنية واحمللية لدعم املهاجرين؛

  تعميق املعرفة باهلجرة من خالل دراسات ينفذها مرصد اهلجرة؛  - 
  التشجيع على تدريس اللغة الربتغالية والثقافة الربتغالية للمهاجرين؛  - 
ملهاجرين زيادة الوعي يف وسائط اإلعالم اجلماهريي لإلسهام يف حتقيق االندماج ومكافحة وصم ا  - 

  ؛)وذلك أساساً من خالل منح جائزة صحافة التسامح(وأولئك املنتمني إىل أقليات عرقية 
زيادة توعية الرأي العام بالتسامح والتنوع كقيم أساسية للحضارة داخل اجملتمع الربتغايل مـن                - 

  خالل إجراءات تتخذ يف اجملاالت االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية؛
توعية اجلمهور مبسائل اإلدماج وتعزيز التنوع الثقايف من خالل عرض أسـبوعي متلفـز              زيادة    - 

وبرنامج إذاعي أسبوعي يسعى إىل تصوير قصص حياة املهاجرين ممـن يعيـشون      " حنن"بعنوان  
  . ويعملون يف الربتغال

اً إىل االعتـراف  واسـتناد . حـق اللجـوء  كما تنظر الربتغال جبدية فائقة إىل إدماج الالجئني وممارسة       - ٨٣
الدستوري حبق اللجوء باعتباره حقاً من احلقوق األساسية وإىل تعريف الالجئني على حنو أوسع من تعريف اتفاقية 

وكان من بـني    .  بترحيب بالغ  ٢٠٠٨، حظي القانون اجلديد املعين باللجوء املعتمد يف عام          ١٩٥١جنيف لعام   
وهو منظمة غري حكومية    ( إمكانية أن يقوم اجمللس الربتغايل لالجئني        التحسينات الرئيسية اليت أجراها هذا القانون     

كما ينبغي  . بتمثيل ملتمسي اللجوء قانوناً، فضالً عن تعليق كافة الطعون القضائية أثناء إجراءات اللجوء            ) وطنية
ق األجانـب   مالحظة أن الالجئني واألشخاص اخلاضعني حلماية فرعية يتمتعون وفقاً للقانون اجلديد بنفس حقو            

  .املقيمني وخيضعون لنفس واجباهتم
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 بعد األعمال اليت اضطلع هبا فريق إلدماج املشردين، مت إطالق استراتيجية وطنية ٢٠٠٩مارس /ويف آذار  - ٨٤
وزارة العمـل والتـضامن   (مشترك بني املؤسسات يضم كيانات عامة وخاصة برئاسة معهد الضمان االجتماعي       

الستراتيجية، اليت تشمل أهدافاً وتدابري تتصدى حلاالت اخلطر املفـضية إىل التـشريد             وتعترب هذه ا  ). االجتماعي
. واستمرار الدعم املطلوب لتحقيق اإلدماج وإعادة التوطني، نقطة بداية جيدة للسياسات الوطنية املعنية باملشردين

 ستوفر مبادئ توجيهية هامة للتدخل وستشكل هذه االستراتيجية أداة هامة لتنفيذ العمل املنسق يف هذا امليدان كما
  .على املستوى احمللي

   استخدام القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون- واو 

يتم تعريف قوات الشرطة الوطنية على الدوام باملبادئ الدستورية والقانونية اخلاصة بضرورة اسـتخدام                - ٨٥
 احلرس  - على كل من قوات األمن اخلاضعة لوزارة الداخلية         وهذا يسري   . القوة وكفاية هذا االستخدام وتناسبه    

اجلمهوري الوطين الذي يشكل قوة أمنية ذات طابع عسكري ينفذ مهمته يف كل أحناء اإلقليم الوطين والبحـار                  
   والشرطة القـضائية اخلاضـعة      - اإلقليمية وشرطة األمن العام وهي قوة أمنية مسلحة حتمل طابع اخلدمة العامة             

  . العدللوزارة

ويتم إدراج حقوق اإلنسان بشكل منتظم . وتكفل الربتغال حتقيق هذا اهلدف بطرق أساسية منها التدريب  - ٨٦
إما يف الدورة التمهيدية للـضباط  (يف املناهج التدريبية اليت يديرها املعهد العايل للشرطة القضائية والعلوم اجلنائية      

، )تحقيقات اجلنائية أو حىت يف التدريب املتواصل ملفتشي الشرطة اجلنائية       املدرَّبني أو يف دورات الترفيع لوظائف ال      
  .وهي تشكل جزءاً ال يتجزأ من تقييم املرشحني للتجنيد يف الشرطة القضائية

احلرس اجلمهوري الوطين وشرطة األمـن العـام        (كما ركز تدريب قوات وأجهزة الشرطة بوزارة الداخلية           - ٨٧
على قضايا حقوق اإلنسان بشكل مستمر وخاصة احلقوق واحلريات والضمانات          ) واحلدودواجلهاز اخلاص باألجانب    

وهذا ما ميكن التأكد منه يف املواضيع واملناهج املقدمة، ويرد دائمـاً يف الـدورات التدريبيـة التمهيديـة                   . األساسية
ومن بني هذه األمثلة حتديداً . لندواتواملتواصلة، ويف إجراءات الترقي ودعم اخلربات فضالً عن أنشطة معينة مثل عقد ا           

 احتفـاالً   ٢٠٠٨ديـسمرب   /اليت عقدت يف العاشر من كانون األول      " حقوق اإلنسان وممارسات الشرطة   "الندوة عن   
  .بالذكرى السنوية الستني على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ة العامة لوزارة الداخلية على إجـراء الدراسـات         ومن بني التدابري األخرى اهلامة يف هذا الصدد قدرة املفتشي           - ٨٨
بشأن كيفية عمل أجهزهتا ملنع التجاوزات أو إساءة املعاملة يف الوحدات أو املراكز ولضمان كرامة احملتجزين ومنع أية                  

القانون إجراءات غري قانونية أو إجراءات مناهضة حلقوق املواطنني األساسية من جانب القوات واألجهزة املكلفة بإنفاذ 
  ).سواء من خالل توصيات أو إبداء آراء(

   احلالة يف السجون- زاي 

 زيادة نطاق -  للقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ٢٠٠٧أدت تدابري شىت أدخلها إصالح مت عام   - ٨٩
االحتجاز السابق على تطبيق التدابري البديلة للسجن؛ وتنفيذ املراقبة اإللكترونية يف البيت؛ وتقليل إمكانات تطبيق 
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 إىل إضفاء الطابع اإلنساين على النظام     - احملاكمة فضالً عن تقليل مدته القصوى؛ وتبسيط نظام اإلفراج املشروط           
  .فيما يتعلق باحلرمان من احلرية" املالذ األخري"اجلنائي، وتعزيز مبدأ 

 بلغ عدد ٢٠٠٨ديسمرب  /األول كانون   ٣١ففي  . ولوحظ وجود اخنفاض يف معدالت السجن يف الربتغال         - ٩٠
وال يوجد حالياً اكتظـاظ     . يناير من العام نفسه   / نزيالً يف كانون الثاين    ١١  ٦٧٥ نزيالً مقابل    ١٠  ٦٤٨الرتالء  

 يف املائة، وإن كانت هناك حاالت حمدودة ٨٧للسجناء يف النظام الشامل للسجون، إذ يبلغ املعدل الشامل للشغر 
سجناء لسبب أساسي هو مراعاة القرب من أماكن إقامة أسر احملتجزين عند حتديـد     للغاية حيدث فيها اكتظاظ لل    

  .مكان احلجز

وكما حيدث يف قوة الشرطة، فإن الدورات التدريبية التمهيدية واملتواصلة ملوظفي السجون تشمل مواضيع   - ٩١
ية حلماية حقوق األشـخاص     تتصل بإنفاذ تدابري السجون وحقوق اإلنسان؛ وباآلليات الوطنية والدولية األساس         

  .احملرومني من حريتهم؛ فضالً عن قضايا سلوكية تتصل حتديداً بإدارة املنازعات والعالقات بني األشخاص

 يف املائة   ٧٥ما يعادل   ( نزيل   ٨  ٢٠٠ومع مراعاة جممل نظام السجون، جيب بوجه عام إبراز وجود حنو              - ٩٢
  ). نزيل٥  ١٠٠(ويف برامج العمل )  نزيل٣  ١٠٠(هين داخل برامج التدريب املدرسي وامل) من السجناء

، ٢٠٠٧  ويف عام. وإضافة إىل ذلك، توجد أيضاً أنشطة رياضية منظمة وعادية يف معظم منشآت السجون  - ٩٣
   يف املائة فقـط يف      ٣٤,٩كانت النسبة   ( يف املائة من الرتالء، بشكل منتظم، يف أنشطة رياضية           ٤٣,٥شارك حنو   

  ).٢٠٠٦عام 

ومن بني االستراتيجيات اليت نفذت لزيادة املعروض من الوظائف ما يتم من خالل االحتفـال بتوقيـع                   - ٩٤
  . بروتوكوالً جديدا٤٢ً، مت توقيع ٢٠٠٨ويف عام . الربوتوكوالت مع الشركات اخلاصة

بـاين  وإضافة إىل ذلك، سيبدأ تنفيذ مشروع دينامي جديد على املدى القصري يعىن بالعمل الطوعي يف م                 - ٩٥
  .السجون ويتوقع أن يزيد من نشاط الرتالء يف املشاريع الرامية إىل إعادة تأهيلهم يف اجملتمع

كما تستثمر الربتغال يف خطط رعاية متفردة إلعادة التكيف تعترب أداة مفيدة للغاية من أجل إعادة دمج                   - ٩٦
  / كـانون األول   ٣١ويف  .  الـسجن  السجناء يف اجملتمع وخاصة أولئك الذين يقضون أمضوا أحكاماً طويلـة يف           

 سجيناً يف كل نظام السجون يقضون أحكامهم وفقاً هلذه اخلطة الفردية إلعادة ٥٧٧، كان هناك ٢٠٠٧ديسمرب 
  .٢٠٠٨ يف املائة يف هذا الرقم لسنة ٥ومت جتاوز الزيادة بنسبة . التكيف

جون، جهوداً مستمرة ملكافحة إدخـال      وتبذل السلطات الربتغالية، وخاصة املديرية العامة ألجهزة الس         - ٩٧
واستناداً إىل تقرير حمدَّث بشأن حدوث ومالمح ظاهرة املخدرات واملـواد           . وتوزيع املخدرات يف مباين السجون    

خطة متكاملة ملكافحـة    "، جيري إعداد    ٢٠٠٨سبتمرب  /األخرى احملظورة قانوناً يف نظام السجون صدر يف أيلول        
من أجل تعزيز التدابري اجلارية ملكافحة " واد األخرى احملظورة قانوناً يف مباين السجونإدخال وتوزيع املخدرات وامل

  .إدخال املخدرات وتوزيعها فضالً عن تدابري زيادة وعرض برامج العالج
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   االجتار بالبشر- حاء 

 .٢٠١٠-٢٠٠٧ترة اخلطة الوطنية األوىل ملكافحة االجتار بالبشر للف، بدأت الربتغال يف تنفيذ ٢٠٠٧يف عام   - ٩٨
وتستند هذه اخلطة إىل رؤية جتمع بني البعد البشري للمشكلة، وتعزيز التدابري الوقائية واالستجابات امللموسـة                

وتعتمد اخلطة على   . املتعلقة مبساندة وإدماج ضحايا االجتار، وخاصة ضحايا االستغالل اجلنسي والعمل القسري          
االعتراف باملشكلة ونشر املعلومـات؛     ) ١: (ل تدابريه اخلاصة بالتنفيذ   أربعة جماالت استراتيجية للتدخل لكل جما     

ويتمثل . التحقيق اجلنائي واملعاقبة على االجتار) ٤(احلماية واملساندة واإلدماج؛ ) ٣(املنع والتوعية والتدريب؛ ) ٢(
يز حقوق اإلنسان باعتمـاد     العنصر األساسي املنظم هلذه اخلطة يف التنسيق بني النهج القامع لالجتار بالبشر وتعز            

وجيري تنفيذ هذه اخلطة من ِقبل منسق وطين        . استراتيجيات املنع واملساندة والتوعية والتمكني مبا يشمل الضحايا       
  .وجلنة تقنية جتمع بني عدة وزارات

صدار  أيضاً، اعُتمد قانون جديد ينظم الدخول والبقاء يف الربتغال حيمي ضحايا االجتار بإ٢٠٠٧ويف عام   - ٩٩
ويف معظم احلاالت، يكون ضحايا االجتار من املهـاجرين غـري النظـاميني             . تصريح إقامة حمدد حلاالهتم اخلاصة    

ويتم منح ضحية االجتار، حاملا جيري حتديد هويته على هـذا النحـو،             . حيتاجون إىل دعم ملمارسة حقوقهم      ممن
كما حيق للضحية احلصول على دعم قانوين جماين . قائعتصريح إقامة فوراً عند تعاونه يف اإلجراء اخلاص بإثبات الو

  .فضالً عن الضمان االجتماعي والدعم الطيب

 هبدف ضمان التدخل بشكل أفضل يف حاالت ضحايا ٢٠٠٨ يف عام مرصد االجتار بالبشركما مت إنشاء   - ١٠٠
  .نتهاكات حلقوق اإلنساناالجتار وتوفري املزيد من املعرفة للتعامل مع هذه اجلرمية وما تنطوي عليه من ا

ويـوفر  .  وأطفاهلم بالتعاون مع منظمة غري حكوميةمركز إيواء حلماية ضحايا االجتار    ومت كذلك إنشاء      - ١٠١
هذا املأوى الظروف املناسبة للضحايا لكي يقرروا مبحض حريتهم إن كانوا يريدون العودة إىل بلدهم األصلي أو                 

  .م مع السلطات القضائية ملالحقة املتاجرين بالبشرالبقاء يف الربتغال، فضالً عن تعاوهن

وأعد منوذج لتحديد أماكن وهوية ضحايا االجتار بالبشر بغرض استغالهلم جنسياً وإدماجهم بغية وضع                - ١٠٢
وأُعد دليل تسجيل   . عملية مفصلة ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر منذ بدء حتديد أماكنهم وحىت مرحلة إدماجهم            

وُصممت جمموعة أدوات تدريبية تضم     . قوات وأجهزة األمن يف تعاملها مع حاالت االجتار بالبشر        موحد لتطبقه   
  .حمتويات وطرائق مناسبة لتدريب مجيع املعنيني بقضية االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي

ا األولوية يف أهـداف      جرمية هل  جرمية االجتار بالبشر  وفيما يتعلق بالتحقيقات والعقوبات اجلنائية، تظل         - ١٠٣
، أصبح تعريف االجتار بالبـشر      ٢٠٠٧وبعد تنقيح القانون اجلنائي عام      . ٢٠١١- ٢٠٠٩سياستنا اجلنائية للفترة    

ويعتمد القانون اجلنائي فئات    . يشمل اآلن، إىل جانب االستغالل اجلنسي، استغالل العمل وانتزاع أعضاء اجلسم          
وجيـرم  . ولئك الذين يستغلون عن علم اخلدمات اجلنسية لضحايا االجتار        حمددة هلذا النوع من اجلرائم ويعاقب أ      

  . القانون حجب وثائق اهلوية أو السفر وإخفاءها وتدمريها كما حيدد التدابري العقابية لألشخاص القانونيني

ة االجتـار   محلة مكافح "وفيما يتعلق هبدف التوعية العامة هبذه القضية املعنية حبقوق اإلنسان، مت إطالق               - ١٠٤
  وأدت هـذه احلملـة إىل     . ار بالبـشر   يف اليوم األورويب ملكافحة االجت     ٢٠٠٨أكتوبر  /يف تشرين األول  " بالبشر
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 ١  ٠٠٠ فقرة إعالنية على قنوات التلفزة واإلذاعات الوطنية، وتنظـيم           ٢٠٠ منشور وإعداد    ٢٠٠  ٠٠٠توزيع  
  . دور السينما فقرة إعالنية يف١  ٤٠٠جولة خارجية يف أحناء البلد وإذاعة 

   حقوق الطفل - طاء 

، متثل  مبادرة معنية بالطفولة واملراهقة   ، شرعت حكومة الربتغال يف تنفيذ عملية لتطوير         ٢٠٠٧يف عام     - ١٠٥
  .هنجاً استراتيجياً لتيسري وحتسني تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على الصعيد الوطين

 إىل حتديث خطة عمل من أجل تعزيـز         ٢٠١٠- ٢٠٠٨ترة  وهتدف املبادرة املعنية بالطفولة واملراهقة للف       - ١٠٦
ومحاية مشولية حقوق الطفل بوضع مبادئ توجيهية مشتركة للتدخل من جانب كافة الوكاالت والكيانات الـيت                

  . تلتقي على مناء الطفل من املولد حىت الكرب ودجمه يف اجملتمع

  /حقـوق الطفـل اعتمـاد تـشريع يف أيلـول     وكان من بني املنجزات الرئيسية يف جمال تعزيز ومحاية        - ١٠٧
   لألطفال من خالل إدراج هـذا احلظـر الكلـي يف           احلظر الصريح للعقوبة البدنية    يؤكد على    ٢٠٠٧سبتمرب  

وتنص هذه املادة على أن كل من يقوم على رعاية شخص قاصر أو عدمي .  ألف من قانون العقوبات- ١٥٢املادة 
مل مسؤولية توجيهه أو تعليمه أو العمل يف خدمته، ويلحق به بـشكل             احليلة ويكون مسؤوالً عن تنشئته ويتح     

متكرر أو غري متكرر أذى مادي أو نفسي، مبا يشمل العقوبة البدنية أو احلرمان من احلرية أو ارتكاب جـرائم                    
  .جنسية يف حقه أو معاملته معاملة قاسية، يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني سنة ومخس سنوات

 نظماً لإلبالغ اإللزامي للمهنيني العاملني مع األطفال الذين يكشفون          ١٩٩٩لربتغال منذ عام    وأنشأت ا   - ١٠٨
وفضالً عن ذلك، ميكن ألي مواطن يعلم حباالت إيذاء اإلبـالغ عنـها             . عن استخدام العقوبة البدنية يف األسرة     

ة األطفال والصغار املعرضـني  للمؤسسات املختصة يف ميدان الطفولة والشباب أو لسلطات الشرطة أو جلان محاي      
ويكون اإلبالغ ملزماً يف حاالت تعريض السالمة البدنيـة أو النفـسية للطفـل              . للخطر أو للسلطات القضائية   

  . احلدث للخطر  أو

وجرى تنفيذ جمموعة أخرى من التدابري لتعزيز محاية األطفال املعرضني للخطر من خالل بروتوكول عقد              - ١٠٩
هبدف احلصول على استجابات أفـضل  ) وهو منظمة وطنية غري حكومية(ومعهد دعم الطفل   بني وزارة الداخلية    

ويف ظل هذا   . ، ومكافحة هذه الظواهر   استعادة األطفال املفقودين أو األطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي       متكِّن من   
خط أخضر لإلبالغ   إنشاء خط ساخن إلسعاف األطفال، واستخدام       : الربوتوكول، يتوخى تنفيذ األنشطة التالية    

عن األطفال املفقودين أو املستغلني جنسياً؛ وتوفري املعلومات والدعم واملتابعة للطفل الضحية وأسرته أو ملمثليـه                
القانونيني؛ والتعاون مع قوات وأجهزة األمن على نشر رسائل البحث عن األطفال املفقودين والبحث الفعال عن                

  .األطفال اهلاربني يف مدينة لشبونة

، وهـي   الشبكة الوطنية لإلنذار حبالة الطفل    كما اختذت خطوة أخرى فائقة األمهية هذه السنة بتنفيذ            - ١١٠
واهلدف األساسي . مبادرة من وزارة العدل تشمل أيضاً إدارة النائب العام والعديد من املؤسسات العامة واخلاصة      

تمع املدين، يف الساعات اليت تعقب خطف الطفل مما منها هو وضع آلية شاملة تسمح جبمع املعلومات، مبشاركة اجمل
  . يؤدي إىل التعجيل مبعرفة مكانه وحتريره
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اجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد القصر يف سـياق        وفيما يتعلق بالظاهرة املقلقة بشكل متزايد واملتمثلة يف           - ١١١
الشرطة اجلنائية الربتغالية ووزارة    ، احُتفل بعقد بروتوكول بني      التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت   

ومن خالل هذا الربوتوكول، يقدم وكالء التحقيق من الشرطة القضائية، ممن هلم . التعليم يف جمال منع هذه اجلرائم
خربة باجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد القصر وبتكنولوجيات املعلومات، املساعدة يف تدريب املدرسني ورابطـات              

. تهم باملخاطر املرتبطة باستخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة يف ارتكاب اجلرائم اجلنـسية           اآلباء وزيادة توعي  
  .وستساعد هذه اإلجراءات الوقائية على اإلبقاء على تقليل فرص تعرض األطفال هلذه اجلرائم إىل أدىن حد

درات األخرى املنظمة حتت رعاية وإضافة إىل ذلك، تشارك الشرطة اجلنائية يف املؤمترات واإلجراءات واملبا  - ١١٢
  .الكيانات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية واملوجهة إىل القصر واآلباء واملهنيني حيث تناقش هذه املواضيع

ومن خالل هذه اجلهود الوقائية، يتم حتذير القصر باملخاطر وتشجيعهم على اإلبالغ باجلرائم اليت حتمل                 - ١١٣
املختصة مباشرة أو من خالل اخلط الساكن املنشأ هلذا الغرض يف سـياق الربنـامج               طابعاً جنسياً إىل السلطات     

واهلدف من هذا اخلط هو توفري بيئة آمنة وسرية متكِّن . Intenet Safer Plusاألورويب املوجود على موقع اإلنترنت 
أي املواد اإلباحية (اإلنترنت اجلمهور بوجه عام من اإلبالغ عن حمتويات غري قانونية ميكن الوصول إليها عن طريق 

  .هبدف وقف هذه املواقع غري القانونية ومالحقة املقترفني الذين يتيحوهنا جنائياً) عن األطفال حتديداً

، وحيدد عـدداً مـن       باالحتياجات اخلاصة لألطفال ضحايا اجلرائم     ويعترف قانون اإلجراءات اجلنائية     - ١١٤
الشهود من األطفال /ويتمتع الضحايا. ل ومصاحلهم يف اإلجراءات اجلنائيةاألحكام اليت تسمح حبماية حقوق األطفا

يف اإلجراءات اجلنائية بوضع خاص وتوفر هلم كافة الضمانات يف التشريع الوطين وفقاً ملبدأ املصاحل الفضلى للطفل 
جلـرائم الـسماح    ومن األمثلة على األحكام املصممة حتديداً حلماية األطفال ضـحايا ا          . واتفاقية حقوق الطفل  

بإيداعهم مؤقتاً يف مؤسسة لرعاية األطفال حني يتم سحب الشاهد الطفل مؤقتاً من أسـرته أو مـن جمموعتـه                    
وفيما يتعلق بتسهيالت احملاكم، توجد بالفعل بعض قاعات احملاكم املناسبة حتديداً لـضمان             . االجتماعية القريبة 

يئة الظروف الالزمة لتوفري جو غري رمسي، واحترام خـصوصيتهم          االستماع إىل األطفال يف أفضل بيئة ممكنة، وهت       
  .وجيري العمل قدماً على جتهيز حماكم أخرى بتسهيالت مماثلة. وضمان سالمتهم البدنية والنفسية

إيداع الطفل يف دار حضانة إن جلنة محاية األطفال والصغار وحمكمة األحداث مها وحدمها اللتان تقرران   - ١١٥
وجيب مراجعة قرار اإليداع، بغض النظر إن كان يتخذ من جانب حمكمة أو جلنة، كل سـتة                . يةأو مؤسسة رعا  

أشهر على األقل، وجيوز مراجعته يف وقت أبكر بقرار من اللجنة أو احملكمة أو بطلب من الوالدين أو من املمثل                    
لطفل القاصر املعرض للخطـر     وينص القانون على االستماع إىل ا     . القانوين أو الوصي، أو حىت من جانب الطفل       

  .ومشاركته إلزامياً أثناء نظر الدعوى، وخاصة فيما يتعلق بقرار اختاذ تدابري احلماية والتعزيز املنطبقة

خطـة   هـو  -  ٢٠٠٤وفيما يتعلق مبنع عمل األطفال والقضاء عليه، يوجد برنامج عمل منفذ منذ عام           - ١١٦
وهذه اخلطة هلا هيكل وطين     . ارة العمل والتضامن االجتماعي    وضعته وز  -  القضاء على استغالل عمل األطفال    

 فريقاً متعدد التخصصات يتألف من مهنيني من خمتلف اجملاالت لتقييم حالة األطفال والصغار ١٨جيمع بني تدخل 
وال يقتصر تدخل هذه اخلطة على الطفل أو الصغري         . املعرضني للخطر ممن ال يكملون تعليمهم املدرسي اإللزامي       
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السن، بل تشمل أيضاً أسرته بتعزيز الوصول األسهل إىل السلطات العامة واملنظمات االجتماعية اليت قد تساعد                
  . االقتصادية- على حتسني أحواهلا االجتماعية 

   األشخاص ذوو اإلعاقة- ياء 

) الربملان(هورية استناداً إىل اإلقرار بكرامة األشخاص ذوي العالقة وسالمتهم وحريتهم، اعتمد جملس اجلم  - ١١٧
 تشريعاً يضع اإلطار العام لوقاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم يف ٢٠٠٤  يف عام

  .مناحي احلياة

وبفضل الرؤية الشاملة للسياسات والربامج والتدابري املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهبدف التأكيـد          - ١١٨
خطة العمل األوىل إلدماج األشخاص ذوي       ٢٠٠٦ اعتمدت احلكومة يف عام      على مسؤولية كل قطاع وزاري،    

وحتدد اخلطة خطوط العمل اليت جيب اعتمادها يف شىت اجملاالت، وتدعو إىل املشاركة             ). ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ (اإلعاقة
ة احلقيقية والفعلية يف تنفيذها من جانب كل شخص مادي أو اعتباري، خاص أو عام، سـواًء عملـوا يف اإلدار      

واهلدف من ذلك هو حتسني األحوال املعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقـة وتـأمني            . املركزية أو اإلقليمية أو احمللية    
  حصوهلم على السلع املتاحة بوجه عام بغرض السماح مبشاركتهم الكاملة من خـالل سياسـات وممارسـات                 

  .اإلدماج واملؤازرة

 نتيجة مبادرات شىت هتدف إىل بناء شبكة ٢٠٠٧عام  يف خطة وطنية لتشجيع فرص الوصولواعُتمدت   - ١١٩
وهتدف التدابري الواردة يف هذه اخلطة إىل السماح لألشخاص ذوي . عاملية مترابطة ومتجانسة لتوفري فرص الوصول

اإلعاقة باالستخدام الكامل لكل اجملاالت واملباين العامة، فضالً عن وسائل النقل العامة وتكنولوجيات املعلومات،              
  . بالتايل حتسني نوعية حياهتم ومنع شىت أشكال التمييز أو االستبعادو

ويعمل هـذا   . ملكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة      ٢٠٠٦كما اعتمد تشريع خاص يف عام         - ١٢٠
القانون على منع وحظر التمييز سواء كان مباشراً أو غري مباشر، بسبب اإلعاقة بكل أشكاهلا، ويعاقـب علـى                   

أفعال تشكل انتهاكاً حلق أساسي أو رفضاً أو اشتراطاً ملمارسة كل حـق مـن احلقـوق االقتـصادية              ارتكاب  
  . واالجتماعية والثقافية أو أية حقوق أخرى من جانب أي شخص بسبب اإلعاقة

   التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان- كاف 

لتوجيهية يف الوثائق املعيارية املعنيـة      تعد التوعية حبقوق اإلنسان خالل برامج التثقيف من بني املبادئ ا            - ١٢١
 على منظور عاملي للمواطنة النشطة يهدف       ١٩٨٦ويركز القانون اإلطاري للتعليم لعام      . بالنظام الوطين للتعليم  

إىل إعداد الطالب لفكر نقدي ومستقل يعىن بالقيم الروحية واجلمالية واألخالقية والتربية الوطنية، أي أن يصبحوا 
  .ولني قادرين على اختاذ مواقف مستقلةمواطنني مسؤ
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وتؤكد املبادئ التوجيهية العامة ملناهج التعليم السابق على االلتحاق باملدرسة على احلاجة إىل تعزيز النمو   - ١٢٢
. التثقيف من أجل املواطنةالشخصي واالجتماعي لألطفال استناداً إىل مواقف احلياة اليومية الدميقراطية يف منظور 

   التثقيف من أجـل املواطنـة      بادئ التوجيهية العامة ملناهج التعليم األساسي والثانوي على السواء، يغطي         ويف امل 
  .مجيع املناهج

، مبا يشمل ُبعده اجلنسي، موضوعاً شامالً عدة قطاعات تتناول خمتلـف            التثقيف يف جمال الصحة   ويعد    - ١٢٣
   فريقاً خمصصاً للعمـل يف      ٢٠٠٥املوضوع وأنشأت يف عام     وقد أبدت وزارة التعليم اهتماماً ب     . املناهج املدرسية 

  .هذا اجملال

وتتضمن املالمح املهنية العامة ملعلمي التمريض ومدرسي التعليم األساسي والثانوي االختصاصات املطلوبة   - ١٢٤
قيـة واألدبيـة    وتشمل الوعي بالُبعد املدين ألدوارهم واملبادئ والقـيم األخال        . لتعليم وتدريس التوعية باملواطنة   

املناظرة؛ والقدرة على تعزيز قواعد املشاركة يف احلياة اليومية الدميقراطية؛ واملرونة يف إدارة وتسوية املنازعـات                
وحل املشاكل بني األفراد؛ ومفهوم املدارس واجملتمعات كمجاالت لتعليم االندماج والتدخل االجتماعي يف إطار              

  .ملواطنة الدميقراطيةتثقيف الطالب تثقيفاً شامالً على ا

 على التعليم قبل املدرسي واألساسي والثانوي املكونات الثقافية واالجتماعيـة      تدريب املدرسني ويشمل    - ١٢٥
ومت تطوير خيارات تدريبية عديدة يف جمال التثقيف على املواطنـة        . فهم مشاكل األزمنة احلالية   /واألخالقية وتعلم 

م على نشر أو إعادة نشر مواد حقوق اإلنسان واملواد الداعمـة هلـا يف               وحقوق اإلنسان، وعملت وزارة التعلي    
وجيري وضع دراسات ُتعىن بالتثقيف يف جمال املواطنة الدميقراطية يف عديد من مؤسسات التعليم . السياق املدرسي

  .العايل وكذلك يف مؤسسات أخرى بوزارة التعليم

رة التعليم والفرع الربتغايل ملنظمة العفو الدولية حيمل عنوان ويتواصل حالياً تنفيذ مشروع مشترك بني وزا  - ١٢٦
واهلدف األساسي من املشروع هـو تـوفري        .  يشمل مدارس التعليم األساسي والثانوي     فلنعش حقوق اإلنسان  

التدريب للمدرسني ودعم تنمية املشاريع يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة، وذلك من خالل إنشاء نواد ووحدات 
  . ز أو أنشطة تدريبيةومراك

   األولويات الوطنية األساسية- خامساً 
يعد تنفيذ حقوق اإلنسان أمراً الزماً للعمل الذي تضطلع به احلكومة الربتغالية على الصعيدين الـوطين                  - ١٢٧

ـ                . والدويل سان ومت إبراز األوليات الوطنية يف كل هذا التقرير وهتدف إىل تنفيذ االلتزامات الدولية حلقـوق اإلن
  .وضمان اإلعمال الكامل لكافة حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور والقانون من قبل اجلميع

وتكرر الربتغال استعدادها ملواصلة حتسني تقدمي التقارير يف الوقت احملدد إىل هيئات املعاهدات وعمليات                - ١٢٨
   الكاملني ملفوضية األمم املتحدةعاون والدعمالتصديق الدويل على ما وقعته من صكوك حقوق اإلنسان، وتوفري الت
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السامية حلقوق اإلنسان ونظام اإلجراءات اخلاصة، واملشاركة النشطة يف كل هيئات حقوق اإلنسان، وخاصـة               
  .حقوق اإلنسان واللجنة الثالثة للجمعية العامة

ا وآلياهتا الوطنية لرصد تنفيـذ      وعلى الصعيد الوطين، جتدد الربتغال أيضاً تعهدها مبواصلة حتسني أجهزهت           - ١٢٩
كما ستتابع بنشاط دعم مشاركة اجملتمع . االلتزامات الدولية، وتوصيات هيئات املعاهدات ونتائج هذا االستعراض

  .املدين وتفاعل املنظمات غري احلكومية يف هذه العمليات
Note 

1 Namely the Ministries of Foreign Affairs; Finance; Defence; Home Affairs; Justice; Economy; Labour and Social 
Solidarity; Health; Education; Science, Technology and Higher Education; Culture; Public Works, Transports 
and Communications; Agriculture, Rural Development and Fisheries; Environment; the Presidency of the Council 
of Ministers; the Office of Documentation and Comparative Law of the Attorney-General’s Department; the 
Commission for Citizenship and Gender Equality; the Office of the High Commissioner for Immigration and 
Intercultural Dialogue; the Ombudsman’s (Provedor de Justiça) Office; Statistics Portugal; the Portuguese Youth 
Institute; and the Bureau for the Media. 
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