
(A)   GE.09-14819    081009    151009 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

) ج(١٥جز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا للفقـرة          مو    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الربتغال    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من ثالثة من أصحاب املصلحة            
تمدها جملـس   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اع       . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . حقوق اإلنسان 
وذُكـرت  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمّددة    

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقـدر               
واالفتقار إىل معلومات عن مـسائل حمـّددة أو إىل   .  مل جير تغيري النصوص األصلية املستطاع

التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بـشأن هـذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد أُعد هذا التقرير وفقا لدورية االسـتعراض يف اجلولـة           . دةالكاملة جلميع الورقات الوار   
  .األوىل، وهي أربع سنوات

                                                           
 .حّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُت  *  
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 املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أوصت املسامهة املشتركة ألصحاب املصلحة الربتغال بالتصديق على االتفاقية الدولية   -١

وتنفيذمها، اللذين وقعت    وكذلك على بروتوكوهلا اإلضايف   حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
  . )٢(٢٠٠٧مارس / آذار٣٠عليهما الربتغال يف 

  ودعت منظمة العفو الدولية إىل التصديق فوراً علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                 -٢
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن             

  .)٣(تفاء القسرياالخ

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
  .ال يوجد

  اإلنسان وهيكلها املؤسسي حلقوق اإلطار  -جيم   
، أنه منذ صدور ٢٠٠٦أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، يف عام   -٣

ـ ٢٠٠٢تقريرها الثاين اخلاص بالربتغال يف عام   اجرين ، أُنشئت وحدة لدعم الضحايا من امله
كما ُعّززت اللجنة العليا املعنية بـاهلجرة       . )٤(وغريهم من ضحايا التمييز العنصري أو اإلثين      

وأفادت اللجنة األوروبيـة ملناهـضة      . ، وارتفعت ميزانيتها  )اللجنة العليا (واألقليات العرقية   
ط لتيـسري   العنصرية والتعصب أن اللجنة العليا املعنية باهلجرة واألقليات العرقية عملت بنشا          

هـذه  وأوصت بأن تعزز الربتغال     . )٥(إدماج املهاجرين ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري     
؛ وبأن تعمل مجيع السلطات األخرى على السعي احلثيث للتشاور          هاوتنظر يف دعم  املؤسسة  

مع اللجنة العليا وتتعاون معها على حنو كامل، وخباصة بإدراج آرائها وتوصياهتا يف جمـاالت     
  ؛ وبأن متنح السلطات االستقالل إىل هذه اللجنة العليا بأكملـها           )٦(ختصاص هذه السلطات  ا

  .)٧(أو على األقل إىل بعض مكوناهتا لتحسني فعاليتها
وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعّصب إىل أنه ميكن للجنة العليـا،              -٤

 التبعيـة غرامات وغريها من العقوبـات      مبوجب إجراءات الشكاوى اإلدارية، أن تأمر بدفع        
والحظـت أن   . )٨(يف حاالت التمييز العنصري   ) مثل حظر ممارسة مهنة ما أو إلغاء ترخيص       (

وأوصت اللجنة األوروبيـة    . )٩(مصادر عديدة أكدت أن هذا اإلجراء مثّل خيبة أمل كربى         
، واختـاذ  )١٠(أكثر فعاليةملناهضة العنصرية والتعّصب بقوة بإعادة النظر يف هذا اإلجراء جلعله     
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تدابري لضمان استقالل اهليئات املسؤولة عن إتاحة املساعدة الفرديـة إىل ضـحايا التمييـز               
  .)١١(الالعنصري والبت فيما إذا كان هذا التمييز قد حدث أم 

وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعّصب إىل أن أمني املظامل يـضطلع              -٥
ماج املهاجرين، كأن يطلب إىل احلكومة تعديل تدابري قانونية تثري مشاكل من            بدور هام يف إد   

والحظت أن هذه اآللية مل تتلق يف السنوات األخرية أي شـكاوى            . منظور حقوق اإلنسان  
وبناًء على ذلك، شجعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية         . )١٢(تتعلق بالتمييز العنصري  

 مواصلة حتسني وضع غري املواطنني يف معامالهتم مع الـسلطات           والتعّصب أمني املظامل على   
  . )١٣(والتركيز على احلاجة إىل التصدي للعنصرية والتمييز العنصري يف هذا اجملال

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
  .ال يوجد

  دولية حلقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات ال  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أبلغت اللجنة األوروبية أن الدراسات اليت تناولت املهاجرين واألقليات العرقية أثبتت        -٦

وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري يف جماالت منها احلصول على فرص العمل، وعـدم              
الستفادة من االئتمان والسكن والرعاية     أو ا /املساواة يف األجور، ودخول احملالت التجارية و      

 املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة      أوروبالس  حظت اللجنة االستشارية التابعة جمل    وال. )١٤(الصحية
 أنه بالرغم من اجلهود اجلديرة بالثناء الـيت بذلتـها           ٢٠٠٦حلماية األقليات القومية يف عام      

ما يعانون احلرمان الشديد يف جماالت مثل       احلكومة، يبدو أن األشخاص املنتمني إىل أقلية الرو       
وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية     . )١٥(السكن والتعليم واحلصول على فرص العمل     

والتعّصب السلطات بأن تراقب عن كثب احلالة املتعلقة بالتمييز العنـصري املباشـر وغـري       
  .)١٦(ء دراسات يف هذا الصدداملباشر، وبتناول الشكاوى على النحو الواجب إىل جانب إجرا

وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعّصب إىل قلة عدد القـضايا الـيت               -٧
تشمل جرائم عنصرية يف الربتغال، وتأسف ملا تناهى إىل مسمعها من مصادر عديـدة عـن                

من أن  وجود شكل من أشكال العنصرية غري امللموسة قائم على القوالب النمطية والتحيز، و            
ومما يبعث على القلق البالغ زيادة ظهـور        . )١٧(الرأي العام ينجر أحياناً إىل التعميم العنصري      

 بالرغم من كونه ميثـل       صورته إظهار أنه ميضي قدماً على درب       يبدو  الذي اليمني املتطرف 
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 وحثت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعّصب بقوة السلطات على        . )١٨(ظاهرة هامشية 
متابعة التطورات اخلاصة باليمني املتطرف واحلركات العنصرية عن كثب، مبا فيها مجاعـات             

وأوصت بتكثيف اجلهود ملقاومة الدعاية العنصرية والقائمة علـى كراهيـة    . الرؤوس احلليقة 
  .)١٩(ة السامية عن طريق شبكة اإلنترنتااألجانب ومعاد

 والتعّصب بأن تواصل احلكومة بـذل       وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية      -٨
جهودها قصد زيادة توعية اجلمهور حبقوق اإلنـسان واحلاجـة إىل مكافحـة العنـصرية               

وشجعت على بذل جهود لتعزيز إقامة حوار سياسي أكثر توازنـاً يتنـاول             . )٢٠(والتعصب
عادلـة  اهلجرة واملهاجرين وأوصت بإيالء عناية خاصة إىل مقاومة ميل عامة اجلمهـور إىل م          

  .)٢١(اهلجرة باجلرمية والبطالة
 املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة      أوروباوأعربت اللجنة االستشارية التابعة جمللس        -٩

األقليات الوطنية عن القلق إزاء حاالت املضايقة، وسوء املعاملة وفرط اللجوء إىل القوة مـن               
اللجنـة  وحثت  . قلية الروما من أ و أشخاص منحدرين من اهلجرة   جانب أفراد الشرطة ضد     

الربتغال بقوة على حتديد سبل االنتصاف املالئمة، مبا فيهـا التـدريب والقيـام        االستشارية  
  .)٢٢(بتحقيقات شاملة ومستقلة وإنزال عقوبات يف القضايا اخلاصة بسوء استعمال السلطة

 مجاعـات   ووفقاً للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، يعتقد ممثلون عـن           -١٠
 على الطبيعة العنـصرية     ال تشدد بالقدر الكايف   األقليات ومنظمات غري حكومية أن الشرطة       

وأفاد املمثلون  . االنتباه إىل ذلك  ال يسترعون   الضحايا أنفسهم   ن  ألللجرائم يف بعض احلاالت     
كذلك بأن الشرطة ترفض أحياناً النظر يف الصبغة العنصرية جلرمية ما حـىت وإن شـددت                

ويقال إن املدعني العامني، من     . ية أو الشهود على أن اجلرمية ارُتِكَبت بدوافع عنصرية        الضح
جهتهم، غري واعني مبا فيه الكفاية بالصبغة العنصرية احملتملة لبعض اجلرائم وبالتايل ال يقومون              

عنية  امل أوروباوأوصت اللجنة االستشارية التابعة جمللس      . )٢٣(بتوجيه حتقيقات حنو هذا االجتاه    
باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية باعتماد تدابري لتحسني العالقات القائمـة بـني             
الشرطة واألقليات العرقية باللجوء إىل أمور منها توسيع استخدام الوسـطاء االجتمـاعيني             

  .)٢٤(وتوظيف أفراد األقليات العرقية يف قوات الشرطة
ألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بزيادة تكثيف  ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة ا       -١١

السلطات الربتغالية جهودها لتدريب أفراد الشرطة، واملدعني العامني، والقضاة واألشـخاص       
الذين سيشغلون وظائف قانونية على إنفاذ التشريعات اخلاصة باجلرائم العنصرية، وخباصـة            

هور بوجود أحكام جنائية للمعاقبـة علـى      ؛ وإبالغ اجلم  )٢٥( من القانون اجلنائي   ٢٤٠املادة  
؛ ومواصلة اختاذ تدابري لتشجيع الضحايا على اإلبالغ عـن هـذه            )٢٦(أفعال بدوافع عنصرية  

وشجعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بقوة على اعتماد حكم          . )٢٧(األفعال
وقدمت السلطات . )٢٨( جرميةيقضي صراحة جبعل الدوافع العرقية متثل ظرفاً عاماً مشدداً ألي 

  .)٢٩(الربتغالية تعليقات على هذا الطلب األخري
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وأبلغت املسامهة املشتركة عن تسجيل تقدم ملحوظ فيما يتعلق حبمايـة حقـوق               -١٢
 وإدماج أغلبية   ٢٠٠٩-٢٠٠٦املعوقني، وال سيما بوضع خطة عمل إلدماج املعوقني للفترة          

) ١٩٩١(٣١٩/٩١للمرسـوم   وفقاً  بصفة خاصة   ولعادي،  األطفال املعوقني يف نظام التعليم ا     
مبا يشمل األطفال الذين يعانون (الذي حيمي حق األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة  

يف تلقّي تعليمهم يف املدارس العادية، إىل جانب مطالبة املـدارس           ) َتعلّمحادة يف ال  صعوبات  
. كن هذه املدارس من استقبال هـؤالء األشـخاص        باعتماد اهلياكل والتدابري الالزمة اليت مت     

وأضافت املسامهة املشتركة أن الربتغال قام بدور ابتكاري يف تطوير نظام تعليمـي يـشمل               
 .)٣٠("هلؤالء األطفال" مدرسني للدعم التعليمي"األطفال بإتاحة 

غـايل  بيد أن املسامهة املشتركة أشارت إىل أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي الربت            -١٣
ال ُيعترف بنفس احلقوق لألشخاص الـذين       " بأنه   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩سلّم يف   

 للجميـع، وأنـه حـىت بالنـسبة إىل     ت متساوية، وأن الفرص ليساً أو قصور  اًيعانون عجز 
األشخاص الذين ال تؤدي إعاقاهتم إىل عجز خطري، فإن عددا قليال منهم ُيدجمون بالفعـل يف   

وحسب املسامهة، ال تزال هناك جهود يلـزم بـذهلا          ". احلياة االجتماعية خمتلف مستويات   
  .)٣١(إلعمال حقوق املعوقني على النحو الكامل

واعتربت املسامهة املشتركة أن حالة األطفال املعوقني الذين حيظـون بالرعايـة يف               -١٤
ه احملكمـة   مراكز متخصصة تبعث على القلق الشديد، ال سيما يف أعقاب القرار الذي اختذت            

، الذي أكد يف قضية تتضمن إسـاءة معاملـة أطفـال          ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٥العليا بتاريخ   
معوقني مودعني يف مؤسسة، أن إنزال عقوبات معتدلة حبق قاصرين من جانب األشـخاص              
املخولني للقيام بذلك، هو أمر مقبول إذا كان اهلدف من هذه العقوبات يقتصر على أغراض               

وأبلغت املسامهة املـشتركة أن اللجنـة       . عقوبات مالئمة ملا يقتضيه احلال    تربوية وكانت ال  
األوروبية للحقوق االجتماعية نددت هبذه السابقة القضائية وأن الربتغال عّدل منذئذ قـانون            

من أجل حظر العقوبات اجلسدية اليت      ) ١٥٢املادة   (٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٥العقوبات يف   
  .)٣٢(ُترتل حبّق األطفال

  ه شخصواألمان علىحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
شددت منظمة العفو الدولية على شواغلها إزاء مزاعم سوء املعاملة وفرط استخدام              -١٥

وأشـارت إىل منـط     . القوة واألسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون يف الربتغـال          
ني عن طريق تدابري تأديبية فعالـة        من العقاب الناتج عن عدم مساءلة املوظف        الواضح اإلفالت

وأضافت منظمة .  نتيجة ذلك  حرمان الضحايا من العدالة   أو حتقيقات جنائية، وأشارت إىل      /و
العفو الدولية أنه كثرياً ما ُيلقى باللوم على التدريب غري املالئم يف استعمال األسلحة الناريـة          

 املهنية  -الرابطة االجتماعية   (ية للشرطة   حلوادث إطالق النار القاتلة وأن ممثلي الرابطات املهن       
. حثوا على حتـسني التـدريب     ) لشرطة األمن العام ورابطة املهنيني العاملني يف جهاز الدرك        
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وشاركت منظمة العفو الدولية هذا القلق، وأعربت كذلك عن قلقها إزاء اقتناء مؤسـسات              
  .)٣٣(إنفاذ القانون مؤخراً أسلحة صدمات كهربائية

ت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             وأفاد  -١٦
أن وفدها، اسـتمع، يف     ) اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب   (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

. ، إىل عدة ادعاءات بسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون            ٢٠٠٨عام  
 أساساً بالصفع واللكم والضرب مبختلف األدوات مثل اهلراوات وأدلـة           وتعلقت االدعاءات 

كما تلقى الوفد ادعاءات بالتخويف اللفظي وبتهديـد واضـح بواسـطة سـالح       . اهلاتف
بيـد أن اللجنـة     . )٣٥(وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل هذه املعلومات       . )٣٤(ناري

قابل بالفعل مع أشخاص أفادوا أهنم عوملـوا        األوروبية ملناهضة التعذيب أضافت أن وفدها ت      
  .)٣٦(معاملة حسنة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أثناء فترة إيقافهم

وأفادت منظمة العفو الدولية أن الظروف السائدة داخل السجون الربتغالية ال تزال              -١٧
وذكرت . الء جسدياً تبعث على القلق، إىل جانب عدة ادعاءات بإيذاء حراس السجون الرت          

 عن الربتغال الـيت     ٢٠٠٩منظمة العفو الدولية تقرير اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب لعام          
أفادت فيه أهنا تلقت عدداً من مزاعم اإليذاء اجلسدي للرتالء من جانب موظفي السجون يف               

 سـجن   سجن احلراسة املشددة يف مونسانتو ويف سجن كوامربا املركزي، وبنسبة أقـل يف            
وتناولت هذه االدعاءات الصفع واللكم والضرب باهلراوات، بعدما ُضبط         . أوبورتو املركزي 
ويبدو أن السجناء طالبوا يف بعض األحيان باحلصول على العالج الطـيب            . السجناء املعنيون 

  .)٣٧(نتيجة ذلك
لـسجون   سجيناً توفوا يف ا    ٧٦وأشار تقرير اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب أن          -١٨

   وأن هذا الرقم ميثل اخنفاضاً مقارنة بالسنوات السابقة، بيـد أنـه             ٢٠٠٧الربتغالية يف عام    
وأوصت اللجنة بإضفاء الطابع املؤسـسي      . مرتفع مقارنة بنظم السجون األوروبية األخرى     

على املمارسة املتمثلة يف إجراء حتقيقات شاملة يف عمليات الوفاة داخل الـسجون هبـدف               
وقدمت حكومة الربتغال تعليقات على     . )٣٨(العرب وحتسني إجراءات إدارة السجون    استخالص  

  .)٣٩(هذه التوصيات
ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل وضع تعريف واضح يف القانون لالستعمال              -١٩

املناسب واملتناسب للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، وفقاً للمعايري الدولية مثل مبادئ             
مم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفـني             األ

بإنفاذ القانون؛ وإىل القيام بتحقيقات فورية وشاملة وحمايدة وفّعالة يف مجيع مـزاعم إسـاءة        
 املعاملة أو فرط استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، لتقدمي املسؤولني            

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب بإجراء دراسة مفـّصلة       . )٤٠(عن ذلك إىل القضاء   
. )٤١(وشاملة ومستقلة عن انتشار سوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون            
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وقـدمت  . )٤٢(وبإعادة النظر يف التدريب الذي يتلقاه املوظفون املكلفون بإنفـاذ القـانون           
  .)٤٣(تعليقات على توصيات اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيباحلكومة 

 اللجوء يف السنوات األخرية، إىل       تزايد والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب      -٢٠
تدابري بديلة للسجن، ال سيما بالنسبة إىل األحكام القصرية املدة، نتيجة الثقة العاليـة الـيت                

واعتمـد  . ، على ما يبدو   يف تدابري مثل املراقبة اإللكترونية    يضعها اجلمهور والنظام القضائي     
 عدداً مـن التـدابري الـيت    ٢٠٠٧القانون اجلنائي اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية يف عام  

ورحبت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب بـأثر هـذه         . ُوضعت للحد من نزالء السجون    
. )٤٤(هود املبذولة للقضاء على اكتظاظ السجون     التدابري وأعربت عن ثقتها يف أن تتواصل اجل       

وأبلغت منظمة العفو الدولية بـأن      . )٤٥(وقدمت حكومة الربتغال تعليقات على هذه القضايا      
 رّحب باالخنفاض اهلـام يف اكتظـاظ        ٢٠٠٩تقرير اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب لعام       

السجون، مثل السجن اإلقليمـي     السجون، بيد أنه استمر يف اإلعراب عن القلق إزاء بعض           
 يف املائة ٢٠٠، حيث كان معّدل شغل الزنزانات يناهز نسبة )أكوريس(ألنغرا دو هريويسمو 
  .)٤٦(عند القيام بالزيارة

 ا يواجههذيب أن أحد التحديات الرئيسية اليت    واعتربت اللجنة األوروبية ملناهضة التع      -٢١
.  غري املشروعة واإلدمـان علـى املخـدرات        نظام السجون الربتغالية هو تفشي املخدرات     

والحظت أنه بالرغم من اجلهود املبذولة للتصدي هلـاتني املـشكلتني، يبـدو أن مـشكلة                
وذكرت اللجنة وجوب اختاذ تدابري     . املخدرات ال تزال قائمة يف معظم مؤسسات السجون       

خـدرات، وخفـض   وضع حد لإلمداد بامل: إضافية لتنفيذ استراتيجية ثالثية االجتاهات وهي     
الطلب على املخدرات إىل أقصى حد ممكن، وتقدمي املساعدة املناسبة للسجناء الذين يعانون             

وينبغي إلدارة السجون أن تعترب أن مـسؤولياهتا تـشمل منـع            . مشاكل تتصل باملخدرات  
  وقدمت حكومة الربتغال تعليقـات علـى   . )٤٧(السجناء من استعمال املخدرات واالجتار هبا   

  .)٤٨(قضاياهذه ال
وأشارت املسامهة املشتركة إىل أنه بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الربتغـال يف هـذا                 -٢٢

اجملال، ال تزال قضية االجتار باألشخاص حتتل الصدارة، نظراً إىل أن الربتغال بلـد اسـتقبال            
شتركة وأشارت املسامهة امل  . وعبور آالف النساء والرجال والشبان واألطفال، ضحايا االجتار       

إىل عدم وجود تقدير حمدد اليوم لعدد األشخاص املعنيني هبذه الظاهرة وإىل أن هذا االجتـار                
ُيماَرس عن طريق شبكات منظّمة يف شكل عصابات إجرامية وميّس أساساً القطاعات الـيت              
تعترب أهنا ختضع بصورة أقل لألحكام التنظيمية مثل قطاعات الَعمارة، أو العمل املـرتيل، أو               

 .)٤٩(العمل يف الفنادق، أو الزراعة أو البغاء

وأوضحت املسامهة املشتركة أن الربتغال جرَّمت االجتـار باألشـخاص ألغـراض        -٢٣
  ، ووسعت نطاق تعريـف قـانون العقوبـات لـديها           ١٩٩٥االستغالل اجلنسي منذ عام     

ر باألعـضاء   االجتار ألغراض الُسخرة، واالجتا٢٠٠٧لُتدمج يف عام  ) ١٦٩ و ١٦٠املادتان  (
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واعتربت املسامهة املشتركة أن تشديد العقوبات اليت ينص عليها         . وغريمها من أشكال االجتار   
القانون جيب تنفيذها فعالً، حىت ُيعاقب مرتكبو هذه األفعال على حنو فعال مبا يتناسب مـع                

  .)٥٠(خطورة أفعاهلم
 هبا ضحايا االجتار، وال سيما وأشارت املسامهة املشتركة إىل تدابري احلماية اليت حيظى  -٢٤

  منحهم مهلة تفكري تتراوح بني شهر وشهرين لتمكينهم من اختاذ قرار بـشأن رغبتـهم يف                
. )٥١(تقدمي شكوى ضد املتجرين من عدمه ومنحهم تصاريح إقامة ملدة سنة، أياً كان قرارهم             

الجتـار باألشـخاص    وحّيت املسامهة املشتركة اعتماد الربتغال خطة العمل الوطنية ملقاومة ا         
  ، واعتربت املـسامهة أنـه      )٥٢(، وهي اخلطة األوىل والطموحة للبلد     ٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة  

  من الالزم بذل مزيد من اجلهود لتحديد ضحايا االجتار ومتكينهم من تدابري احلمايـة الـيت                
ينص عليها القانون، وهو أمر يتزامن مع ضرورة زيادة القدرات وعدد هياكـل االسـتقبال               

  .)٥٣(حايا االجتارلض
وال تزال منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء تقارير عن العنف ضد النساء، مبا يف                 -٢٥

. وذكرت أن السلطات ُتبلَّغ سنوياً بعدد كبري ومتزايد مـن احلـاالت           . ذلك العنف املرتيل  
، ٢٠٠٨  العنف املرتيل يف عام    من شكوى   ١٦ ٨٣٢وتلقت الرابطة الربتغالية لدعم الضحايا      
وذكرت منظمـة   . ٢٠٠٧ شكوى يف عام     ١٤ ٥٣٤مبا فيها سبع حاالت قتل، باملقارنة مع        

 شخصاً  ٤٨العفو الدولية إحصاءات ّمجعها احتاد املرأة، وهي منظمة غري حكومية، تفيد بأن             
وأضافت املسامهة املـشتركة   . )٥٤( نتيجة العنف املرتيل   ٢٠٠٨على األقل لقوا حتفهم يف عام       

 ُتـستوعب   ال، حيث كـثرياً مـا       عادة عنف يتجذر يف ثقافة يهيمن عليها الرجال      أن هذا ال  
وأشارت املسامهة إىل أنه حىت وإن اعُترب أن جـزءاً          . املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء     

هاماً من النساء يتعرضن أثناء حياهتن لشكل من أشكال العنف املرتيل، فإن عـدداً حمـدوداً                
  .)٥٥( ُيقدَّم إىل القضاءنسبياً من احلاالت

وبالنسبة إىل املسامهة املشتركة، ال يزال العنف املرتيل يف الربتغال ميثل مشكلة وحتدياً               -٢٦
نظمها الدولة يف هذا اجملال، ومن وضع اخلطة الوطنيـة          ترئيسيني، بالرغم من احلمالت اليت      
هود اليت تبذهلا منظمات     وبالرغم من اجل   ٢٠١٠-٢٠٠٧الثالثة للتصدي للعنف املرتيل للفترة      

وأشارت املسامهة إىل أن التـشريع      . اجملتمع املدين وال سيما الرابطة الربتغالية لدعم الضحايا       
احلايل مرضي، بيد أنه من الالزم تيسري وحتسني تنفيذه ال سيما أمام احملاكم، قصد التـصدي             

سيما عن طريق الـتمكني  لإلفالت من العقاب وتيسري استفادة الضحايا من هذا التشريع، ال    
  .)٥٦(ماية بصورة أكثر انتظاماًاحلمن تدابري 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب أن كثريا من  األشخاص الذين حتتجـزهم               -٢٧

  مؤسسات إنفاذ القانون اشتكوا من استحالة االتصال مبحاميهم يف بداية فتـرة احتجـازهم              
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وأوصت اللجنة السلطات الربتغالية باختاذ التـدابري       . يف بعض احلاالت   )٥٧( بطرف ثالث  أو،
   ومتتع مجيع األشخاص باحلق يف االتصال مبحـام،         )٥٨(املناسبة لضمان إعمال هذا احلق عمليا     

وأوصت اللجنة كذلك   . )٥٩(مبا يف ذلك احلق يف مقابلة حمام على انفراد، منذ بداية االحتجاز           
   قصد ضمان احلق يف االتصال بطبيـب دون قيـد أو شـرط              ٨٦٨٤/٩٩لالئحة  بتعديل ا 

  وقدمت حكومة الربتغال تعليقـات علـى       . )٦٠(واختاذ تدابري لكفالة احترام هذا احلق عملياً      
  .)٦١(هذه القضايا

وأبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب بأن قانون اإلجراءات اجلنائيـة يفـرض              -٢٨
ويل إنفاذ القانون بإبالغ املشتبه فيهم رمسياً حبقهم يف االتصال مبحام وحبقوق         التزاماً على مسؤ  

  أخرى بيد أن وفد اللجنة أُبلغ أن هذا االلتزام ال يوجد جتاه األشخاص اآلخـرين اجملـربين                 
وأوصت اللجنة بكفالة التنصيص صراحةً على هذا االلتـزام  . على البقاء قيد احتجاز الشرطة  

، ومبطالبـة هـؤالء     )٦٢(مجيع األشخاص الذين حتتجزهم الـشرطة حبقـوقهم       قانوناً بإبالغ   
األشخاص بالتوقيع على إفادة تبني أهنم أُبلغوا حبقوقهم وفهموها، وبوجوب احملاسبة قانونـا،         

  وقدمت حكومة الربتغال تعليقـات علـى       . )٦٣(عند االقتضاء، على عدم وجود هذا التوقيع      
  .)٦٤(هذه القضايا

لجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن القلق إزاء وجود شكاوى         وأعربت ال   -٢٩
وأوصت اللجنة بقوة باختاذ    . )٦٥(تتعلق بالسلوك العنصري والتمييزي ملؤسسات إنفاذ القانون      

تدابري إضافية لوضع حد جلميع حاالت سوء سلوك الشرطة، مبا يف ذلك املالحظات العنصرية    
وشجعت اللجنة بشدة على ختصيص مجيع املوارد الالزمـة         . )٦٦(توسوء املعاملة جتاه األقليا   

ملوظفي إنفاذ القانون قصد متكينهم من العمل يف ظل ظروف مناسبة، يف كنـف االحتـرام                
وأضافت أنه بإمكان   . )٦٧(الكامل حلقوق اإلنسان ولكرامة األشخاص الذين يقومون بإيقافهم       

  .)٦٨(ة عدد األفراد من مجاعات األقليات العاملني يف جهاز الشرطةالسلطات النظر يف زياد

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         -٤  
  واحلياة السياسية

أعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن القلق يف أعقاب ما تناهى              -٣٠
ن بعض وسائط اإلعالم، وال سيما التلفزيون، تبث قوالب منطية وأشكاال من            إىل علمها من أ   
وشجعت اللجنة السلطات الربتغالية على محل وسائط اإلعـالم، دون          . )٦٩(التحيز العنصري 

 منـاخ   ةياملقدمة يف تغذ  علومات  امل على عدم إسهام     استقاللية مسارها التحريري  التدخل يف   
  .)٧٠( األقليات كافةالعداء والرفض ألفراد مجاعات

واعتربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أنه بإمكان الربتغال أن حترز             -٣١
منح غري املواطنني احلق يف التصويت ويف الترشح        يف جمال اإلدماج من خالل      مزيدا من التقدم    

غري بلدان االحتـاد    ومبوجب الدستور الربتغايل، ميكن لغري املواطنني من        . لالنتخابات البلدية 
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رشحوا لالنتخابات احمللية طاملا كان هناك ترتيب مماثل مع بلداهنم          تاألورويب أن يصوتوا وأن ي    
وأوصت اللجنة السلطات الربتغالية مبواصلة بذل جهودها لتمكني األشـخاص          . )٧١(األصلية

للبلـد،  من أصول مهاجرة من االضطالع بدور كامل يف احلياة العامة واحليـاة الـسياسية               
ولتمكني غري املواطنني الذين يقيمون يف الربتغال منذ عدة سنوات من اكتـساب اجلنـسية               

  .)٧٢(الربتغالية والتصويت يف االنتخابات احمللية والترشح هلا

  احلق يف التعليم  -٥  
أشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب مع االهتمام إىل التشريع الذي             -٣٢

تماد فصول إلزامية يف املدارس باللغة الربتغالية كلغة ثانية بالنسبة إىل األطفـال             ينص على اع  
 الـذي   ٦٧/٢٠٠٤ورحبت باعتماد مرسوم القانون     . الذين تكون لغتهم األم غري الربتغالية     

يضمن حق األطفال الذين ال يتمتع آباؤهم األجانب بوضع قانوين يف الربتغال من التـسجيل         
فس الشروط اليت ُيسجل فيها أطفال غري املواطنني الـذين هلـم وضـع    يف املدارس يف ظل ن   

. )٧٣(وأضافت اللجنة أن الالئحة نفسها تنطبق على االستفادة من الرعاية الـصحية           . قانوين
وأوصت اللجنة بأن تواصل السلطات وتكثف جهودها الرامية إىل كفالة االسـتفادة مـن              

ال املنحدرين من مجاعات األقليـات، وال سـيما         التعليم على حنو متساو بالنسبة إىل األطف      
كما أوصت مبتابعة حالتهم عن كثب لضمان عدم تعّرضهم ألي شكل . )٧٤(أطفال املهاجرين 

  من أشكال احلرمان عند تلقّي التعليم، وال سيما بسبب عـدم رعايـة تعـدد الثقافـات                 
  .)٧٥(يف املدارس

  األقليات والسكان األصليون  -٦  
- اتُّخذت لتحسني احلالة االجتماعيـة  تدابري   س أوروبا الوزارية بأن   جملأفادت جلنة     -٣٣

االقتصادية والتربوية لطائفة الروما، بيد أن عدداً من أفراد طائفة الروما ال يزال يعاين احلرمان               
وطلبت اللجنـة األوروبيـة     . )٧٦(ويواجه احتمال التمييز، واالستبعاد االجتماعي والتهميش     

 والتعصب إىل السلطات اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة هذا االسـتبعاد           ملناهضة العنصرية 
واعتربت اللجنة الوزاريـة    . )٧٨(وقدمت احلكومة تعليقات على هذه القضايا     . )٧٧(االجتماعي

كذلك أنه ينبغي وضع تدابري إضافية، بالتعاون مع األشخاص املعنيني، بغية تعزيز املـساواة              
 طائفة الروما، ال سيما يف جماالت السكن والتعليم والعمالة والـصحة            الكاملة والفعالة ألفراد  

  .)٧٩(عداءحتيز وملا يعانونه من ومواصلة التصدي 
 املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة      أوروباوالحظت اللجنة االستشارية التابعة جمللس        -٣٤

 ها طائفة الرومـا، مقترنـةً     األقليات الوطنية أن املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه       
مبواقف العداء والرفض، جتعل مشاركة أفراد هذه الطائفة يف الشؤون العامـة ويف اجملـاالت               

ودعت إىل وضع ترتيبات للتشاور واملـشاركة       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية صعبة جداً    
ية إىل إيالء عنايـة  وأشارت اللجنة االستشار. )٨٠(على الصعيدين الوطين واحمللي لتسوية ذلك 
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حمدودة حلفظ وتطوير ثقافة طائفة الروما ولغتهم وتقاليدهم ودعت إىل إجـراء مـشاورات              
كما دعت اللجنة االستشارية السلطات إىل ضمان عـدم         . )٨١(واختاذ تدابري يف هذا الصدد    

 حتول دون ممارسة جزء من سكان طائفـة الرومـا التجـارة              هلا  موجب الوضع معوقات   
وقدمت اللجنـة األوروبيـة     . )٨٢(، وهي جتارة متثل مصدرا هاما من مصادر رزقهم        املتجولة

ملناهضة العنصرية والتعصب مالحظات مماثلة، مبا فيها احترام االستفادة من السكن والتعليم            
  .)٨٣(واملشاركة يف النشاط االقتصادي

  غالية بـالنظر   وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب السلطات الربت         -٣٥
 مجاعـات    البيانات بغية تقييم حالـة خمتلـف       يف طرائق العتماد نظام متسق وشامل جلمع      

وينبغي هلذا  . األقليات اليت تعيش يف الربتغال وحتديد مدى انتشار العنصرية والتمييز العنصري          
 البيانـات   النظام أن يتسق مع التشريع الوطين، واللوائح والتوصيات األوروبية املتعلقة حبماية          

  .)٨٤(واحلياة اخلاصة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٧  
رحبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب باجلهود املبذولة ملعاجلة الزيادة            -٣٦

  والحظت أن ممثلي املهـاجرين     . )٨٥(املستمرة يف عدد املهاجرين إىل الربتغال منذ التسعينات       
ن االستقبال غري املناسب من جانب موظفي دائرة األجانب واحلـدود،           ال يزالوا يشتكون م   

 بقوة الربتغال مبتابعة  اللجنةويف هذا الصدد، أوصت. )٨٦(ومن التأخري اهلام يف معاجلة احلاالت
  ومضاعفة جهودها لتسوية املشاكل العالقة، ومواصلة إتاحة مجيع املـوارد الالزمـة للحـد              

  وقدمت الـسلطات الربتغاليـة تعليقـات علـى         . )٨٧(ملهاجرينمن البريوقراطية ومساعدة ا   
  .)٨٨(هذه القضايا

وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب مع االرتياح إىل أن سياسـة              -٣٧
اهلجرة اليت تتبعها الربتغال تقترن بسياسة إدماج تتجلى يف عدد كبري من التـدابري لـصاحل                

وأفـادت أنـه    . )٨٩(تعليم والعمالة واحلقوق االجتماعية والثقافة    املهاجرين يف جماالت مثل ال    
ه تستهدف املهاجرين الـذين وصـلوا       تزال توجد مشاكل إدماج وأن عملية اإلدماج هذ        ال

صاحلهم لُتَتخذ  ، وتتجاهل إىل حد ما املهاجرين الذين وصلوا منذ عهد بعيد والذين مل              حديثاً
 اللجنة األوروبية ملناهـضة العنـصرية والتعـصب         وأوصت. )٩٠(تدابري إدماج خاصة وقتئذٍ   

تعزيزها بغية النهوض بإدمـاج املهـاجرين يف        بالسلطات باحلفاظ على اجلهود اليت تبذهلا و      
 جهود اإلدماج مجيع املهاجرين، بغّض النظر عن أصلهم         مشلالربتغال وشددت على وجوب     

نبغي للسلطات كذلك أن تشمل    وأضافت أنه ي  . وعد وصوهلم ملالعرقي والقومي ودومنا اعتبار     
  .)٩١(يف عملية اإلدماج الرعايا الربتغاليني من أصول مهاجرة

وأعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن بالغ القلق إزاء اسـتمرار              -٣٨
لعاملني الذين هم يف حالة غري قانونية، ويعـانون الـضعف           لإساءة معاملة أصحاب العمل     
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 ي إجراءات ملعاقبة أصحاب العمـل الـسالف       تتخذأن السلطات نادراً ما     والحظت  . الشديد
وأوصت اللجنة السلطات الربتغالية مبواصلة بذل جهودها ملنح تـصاريح عمـل            . )٩٢(الذكر

 واختاذ مجيع التـدابري     )٩٣(وإقامة للعمال املهاجرين يف الربتغال الذين هم يف وضع غري قانوين          
جرين، سواًء أكانوا مقيمني بصورة قانونية أم مل يكونـوا          الالزمة لضمان عدم خضوع املها    

وذكـرت أنـه   . كذلك، ألي إساءة معاملة من جانب أصحاب العمل الذي يعملون لديهم         
  جيب أن خيضع أصحاب العمل للعقوبات املناسبة مقابل هـذه االنتـهاكات، وخباصـة يف               

  بري تـشريعية لـصاحل     وينبغي اعتمـاد تـدا    . حالة تشغيل املهاجرين بصورة غري مشروعة     
  .)٩٤(العمال املسَتغلني

، وبالنظر إىل تعديل قانون اللجوء، جـددت اللجنـة األوروبيـة            ٢٠٠٦ويف عام     -٣٩
ملناهضة العنصرية والتعصب توصيتها إىل السلطات بإلغاء الطعون ضد رفض منح اللجوء يف             

.  طلبه يف هنايـة املطـاف      فترة املقبولية، لتفادي التهديد بترحيل ملتمس جلوء حىت وإن قُبِلَ         
 أال يكون الوقت املخول لتقدمي طلب اللجوء قصرياً         حترص على وينبغي للسلطات كذلك أن     

وشجعت اللجنة السلطات الربتغالية على مواصلة بذل جهودها لتيـسري إدمـاج            . )٩٥(جداً
ل ملتمسي اللجوء والالجئني وأوصت بتمكني اجمللس الربتغايل لالجئني من مجيـع الوسـائ            

وقـدمت الـسلطات الربتغاليـة      . )٩٦(الالزمة لكفالة أداء مهامه يف أفضل الظروف املمكنة       
  .)٩٧(تعليقات على هذه القضايا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -٨  
، ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٤أبلغت منظمة العفو الدولية أن الربملان األورويب صادق، يف            -٤٠

املزعومة اليت قامت هبـا وكالـة        اجلوية   بالتحقيق يف الرحالت  على تقرير جلنته املؤقتة املعنية      
وأفـادت  . خمابرات بلد أجنيب تعمل يف أوروبا كجزء من برنامج هذا البلد لتسليم أشخاص            

 أثناء السفر اليت كانت تـديرها        اجلوية منظمة العفو الدولية أن التقرير أثبت توقف الرحالت       
راضي الربتغالية، وأعربت عن االعتقاد يف أن ذلك كان      وكالة املخابرات السالفة الذكر يف األ     

 ١٧كما قّدم التقرير أدلة عـن       .  مناسبة ٩١ورطة يف تسليم أشخاص، يف      تجزءاً من شبكة م   
إضافية مشتبه فيها متجهة إىل خليج غوانتانامو أو مقلعة منه توقفت أثناء السفر             جوية  رحلة  

. ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٤ إىل   ٢٠٠٢ناير  ي/ كانون الثاين  ١١يف الربتغال يف الفترة من      
وأضافت منظمة العفو الدولية أن تقرير الربملان األورويب زعم أن احلكومة كانت على علـم               

  .)٩٨(بالتأكيد بطبيعة توقف الرحالت السالفة الذكر أثناء السفر يف األراضي الربتغالية
احلكومة اليت تفيـد عـدم      وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه بالرغم من تقارير            -٤١

وجود أدلة ثابتة عن علم املسؤولني الربتغاليني بطبيعة الرحالت غري املشروعة، فُتح حتقيـق               
قضائي يف الرحالت املشتبه فيها لتسليم أشخاص من جانب وكالة املخابرات السالفة الذكر             

الدوليـة أن   كما أفادت منظمة العفـو      . ياً، وال يزال التحقيق جار    ٢٠٠٧اير  فرب/يف شباط 
 ٥٦  أفادت أن  ٢٠٠٨مايو  / وزارة األشغال العامة إىل الربملان يف أيار       وردت من املعلومات اليت   
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رحلة كانت تديرها وكالة املخابرات هذه انطلقت من خليج غوانتانامو أو يف طريقها إليـه،      
. ٢٠٠٧ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٥يوليه  /عربت األراضي الربتغالية يف الفترة من متوز      

وحسب منظمة العفو الدولية مل ُيفصح عن أي معلومات تتعلق بتفاصيل مـسافري هـذه               
ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل إجراء حتقيق شامل وفعال ومـستقل      . )٩٩(الرحالت

يف الدور احملتمل الذي اضطلع به املسؤولون الربتغاليون ويف استخدام أراضي الدولة استخداما   
اكات حقوق اإلنسان املرتبطة بربنامج وكالة املخابرات السالف الذكر لتـسليم           يتصل بانته 

األشخاص أو يف عمليات حتويل غري مشروعة أخرى، ونشر استنتاجات هذا التحقيق؛ وعدم             
استخدام أي جزء من األراضي الربتغالية، مبا فيها اجملال اجلوي ومجيع املطـارات والقواعـد         

تسليم أشخاص أو تيسريها وغريها من عمليـات النقـل غـري            العسكرية، لتنفيذ عمليات    
  .)١٠٠(املشروع، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ تدابري وقائية فعالة

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات  –ثالثاً   
  .ال يوجد

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  –رابعاً   
  ملشتركة بضرورة تنظيم محلة جديدة لتوعية اجلمهـور بـالتمييز          أوصت املسامهة ا    -٤٢

ضد املعوقني؛ وبالتنديد بوضوح بإساءة معاملة املعوقني، ال سيما عنـد تطبيـق العقوبـات               
 وبتنفيذ الربتغال مجيع التدابري املنصوص عليها يف خطة العمل إلدماج املعـوقني             )١٠١(البدنية
  .)١٠٢(٢٠٠٩-٢٠٠٦لفترة 
صت املسامهة املشتركة ببذل الربتغال اجلهود الالزمة كافة بغية تنفيذ خطـة            كما أو   -٤٣

، وال سـيما    )٢٠١٠-٢٠٠٧(العمل الوطنية األوىل لديها للتصدي لالجتار باألشـخاص         
، وخباصة عن طريـق مرصـد    بشكل أفضلاملكونات اخلاصة بالرغبة يف معرفة هذه الظاهرة      

 تقرير سنوي عام يتعلق باالجتار باألشخاص يف        ونشر) ٢٠٠٨أُنشئ يف   (الجتار باألشخاص   ل
دويل بني بلدان األصل واملقصد،     التعاون  ال زيادة املسامهة املشتركة من الالزم      رأتو. الربتغال

وهو تعاون تنص عليه اخلطة، وال سيما من أجل القضاء على الشبكات، وضرورة أن يتزامن               
. عية األشخاص املعنـيني يف بلـدان األصـل   هذا التعاون مع اجلهود املزمع بذهلا يف جمال تو        

ال سيما توزيع   (وأضافت املسامهة املشتركة أنه ينبغي كذلك تطبيق تدابري احلماية، واإلعالم           
جمموعة معلومات على نطاق واسع، تترجم إىل لغات السكان املعنيني، حىت يعرف الضحايا             

مة، وكذلك وضع رقم هاتفي     احملتملون اجلهة الواجب قصدها للحصول على املساعدة الالز       
  .)١٠٣(ولزوم توعية السكان الربتغاليني) االت الطوارئحل
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وأوصت املسامهة املشتركة بالتفكري يف األسباب اجلذرية لالجتار باألشخاص، بغيـة             -٤٤
معاجلة أصل املشكلة األمر الذي يتضمن توخي وسائل تيسري وحتـسني ظـروف اهلجـرة               

. اصة الطلب على اليد العاملة األجنبية يف الـسوق الربتغاليـة          بالوسائل الشرعية مبا يراعي خب    
ووفقاً للمسامهة املشتركة، جيب توخي كذلك حتسني تنظيم بعض القطاعات املعرَّضة لتشغيل            
ضحايا االجتار، ال سيما القطاعات غري النظامية وتعزيز تدابري تفتيش املؤسـسات املعّرضـة              

  .)١٠٤(ار، كما تقضي بذلك خطة العمل الوطنيةلذلك، قصد حتديد العمال ضحايا االجت
وتعترب املسامهة املشتركة أنه ينبغي للربتغال أن تكثف جهودها للوقوف على النطاق              -٤٥

هـذه  فهم  واحلقيقي لظاهرة العنف املرتيل، وتقييم نسبة النساء املتضررات من هذه املشكلة،            
كما ينبغي للربتغـال أن     . لول املقدمة  األبعاد قصد حتسني احل    ةأمشل ومتعدد الظاهرة بصورة   

  تدرس األسباب اليت حتول دون إبالغ النساء عن أفعال أزواجهن، واعتماد التدابري الالزمـة              
  وأشارت املسامهة املشتركة إىل أن تنفيذ تدابري إعـادة إدمـاج الـضحايا،             . يف هذا الصدد  

للعنف، أمر الزم الستئصال كما تنص على ذلك بصورة خاصة اخلطة الوطنية الثالثة للتصدي 
  .)١٠٥(هذه الظاهرة

وباملثل، ترى املسامهة املشتركة أن الربتغال ملزمة مبواصلة توعية السكان بتـساوي              -٤٦
.  أساس جنساين  احلقوق بني الرجال والنساء، والتصدي للقوالب النمطية وللتمييز القائم على         

بني النساء والرجال يف الربتغال، ال سيما وينبغي للربتغال أن تضاعف جهودها لتعزيز املساواة 
على مستوى املناهج املدرسية لألطفال، بتوعية املدرسني أساساً هبذا املوضوع، عن طريـق             

. تنظيم دورات تدريبية إلزامية للمدرسني بغية متكينهم من تناول هذا املوضوع على حنو فعال             
ة، عن طريق القـضاء علـى القوالـب     وجيب أن ميكّن هذا التدبري من تغيري العقليات القائم        

  .)١٠٦(النمطية، ال سيما لدى األجيال الصاعدة
وأوصت املسامهة املشتركة الربتغال بتوخي تعزيز تدريب السلطات القضائية والعامة            -٤٧

بغية توعيتها خبطورة جرائم العنف ضد املـرأة، وبالتـدابري الواجـب اختاذهـا حلمايـة                
ال أن تدعم كذلك مراكز مساعدة الضحايا وحتسني تعاوهنا مع          وينبغي للربتغ . )١٠٧(الضحايا

املنظمات غري احلكومية النشطة يف هذا اجملال، واعتربت املسامهة أنه ينبغـي إنـشاء مركـز        
  .)١٠٨(استقبال على األقل يف كل دائرة إدارية

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  –خامساً  
  .ال يوجد
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