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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
السـتعراض املتعلـق    وأُجري ا . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

وترأس وفد الربتغال . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤بالربتغال يف اجللسة التاسعة املعقودة يف 
بية، ومعايل السيد خوسيه كونـدي      و األور لوريت، وزير الدولة للشؤون   معايل السيد بيدرو    

ملتعلق بالربتغال واعتمد الفريق العامل هذا التقرير ا. رودريغيس، وزير الدولة للشؤون الداخلية  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨يف جلسته الثالثة عشرة املعقودة يف 

 جمموعة املقررين   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧يف  كان جملس حقوق اإلنسان قد اختار       و  -٢
املكلفني بتيسري عملية االستعراض املتعلق بالربتغال، وهـم ينتمـون إىل           ) اجملموعة الثالثية (

  . لجيكا وهنغاريا وقطرب: البلدان التالية
، صدرت الوثائق التالية يف إطار االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بالربتغال
ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــوب ع ــرة  مكت ــاً للفق ــدم وفق ) أ(١٥مق

)A/HRC/WG.6/6/PRT/1 وCorr.1(؛  
ن وفقاً للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسا        )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/6/PRT/2) (ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ج(  

)A/HRC/WG.6/6/PRT/3.(  
وأحيلت إىل الربتغال عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً األرجنتني              -٤

.  الشمالية وهولندا  آيرلنداحدة لربيطانيا العظمى و   واجلمهورية التشيكية والسويد واململكة املت    
  .وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لعملية االستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
 ل حتديا جيدا أتاح للدولـة فرصـاً  أشار الوفد الربتغايل إىل أن إعداد االستعراض مثّ    -٥

  .كثرية لتحسني حالة حقوق اإلنسان لديها
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. وذكرت الربتغال أن احلكومة تدرس مقترحا إلنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان             -٦
. وستكون هيئةً حكومية تتوىل تنسيق العمل املشترك بني الوزارات يف جمال حقوق اإلنـسان             

 كبرية قدرة الدولة على املشاركة يف عمليات مثـل          ومن شأن هذه اللجنة أن حتسن بدرجة      
االستعراض الدوري الشامل وتقدمي التقارير الوطنية إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان،            
وأن تضفي، قبل كل شيء، قيمة مضافة واضحة على التنفيذ العملـي لـصكوك حقـوق                

عن ، ٢٠١٠مارس / يف آذار،وأعربت الربتغال عن أملها يف أن تعلن رمسيا يف اجمللس. اإلنسان
  .  اللجنةإنشاء هذه

وأشارت الربتغال كذلك إىل أن هذه اللجنة ستكون خمتلفة يف طابعها عن مؤسستها               -٧
الوطنية حلقوق اإلنسان، أي أمانة املظامل املستوفية ملعايري مبادئ باريس واملعتمدة يف الفئـة              

  .١٩٩٩منذ عام " ألف"
 ستكون من ضمن أولوياهتا تنفيـذ  وزيرة دولة للمساواةتعيني وأشارت الربتغال إىل    -٨

اخلطة الوطنية الرابعة للمساواة ومكافحة العنف املرتيل واخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االجتار            
وستشجع الوزيرة روح األعمال احلرة لدى املـرأة يف سـياق التـصدي لألزمـة               . بالبشر

كومة على الربملان اعتماد قانون املـساواة وتـشريع         وستقترح احل . االقتصادية واملالية العاملية  
  .جديد جييز الزجيات بني أشخاص من نفس اجلنس

 ٢٠٠٩وقد اعترفت األمم املتحدة بالربتغال يف سياق تقرير التنمية البـشرية لعـام                -٩
بوصفها أفضل بلد يف العامل من حيث تقدمي خدمات الدعم للمهـاجرين ومتكينـهم مـن                

وتعترب الربتغال هذا التميز مبثابة تقدير ليس جلهودها يف جمال اإلدارة           . ماحلصول على حقوقه  
العامة فحسب، بل كذلك جلهود اجملتمع املدين والشركات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية            

  .واملهاجرين أنفسهم الذين ظلت الربتغال تعمل يف شراكة حقيقية معهم لتحقيق هذا اإلجناز
ل صكوك التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         أودعت الربتغا قد  و  -١٠

ووقعت كذلك على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل       . وبروتوكوهلا االختياري 
وأكدت الربتغال جمددا التزامها التام هبـذا  . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .الصك اجلديد من صكوك حقوق اإلنسان
، أصبح العنف املرتيل    ٢٠٠٧وذكرت الربتغال أنه منذ تعديل القانون اجلنائي يف عام            -١١

وأُكِّـد  . جرمية حمددة ُيعاقَب عليها بالسجن لفترة تتراوح من سنة واحدة إىل مخس سنوات            
وقد اعترب القانونان اللذان حيـددان أولويـات   . بوضوح حظر العقوبة اجلسدية ضد األطفال   

 العنَف املرتيل من    ٢٠١١-٢٠٠٩ والفترة   ٢٠٠٩-٢٠٠٧ة اجلنائية للفترة    وتوجهات السياس 
  .ضمن أولويات التحقيق اجلنائي ومكافحة اجلرمية

سبتمرب املاضي بسن قانون تعويض ضـحايا       /واكتمل هذا اإلطار القانوين يف أيلول       -١٢
طبيق ملنع العنف   النظام القانوين الواجب الت   حيدد  جرائم العنف والعنف املرتيل وقانون مستقل       
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 ويهدف كال القانونني إىل منع وقمع سلوك العنف املرتيل          ؛املرتيل ومحاية الضحايا ومساعدهتم   
  .وإىل تعزيز ودعم استقالل الضحايا ومتكينهم

وعالوة على ذلك، أُدرجت تدابري أخرى متصلة مبعاجلة هذه املـشكلة يف اخلطـة                -١٣
 ٦٠، اليت ُنفذ منها حىت اآلن أكثر من )٢٠١٠-٢٠٠٧(الوطنية الثالثة ملكافحة العنف املرتيل 

وقد ُركِّز بصفة خاصة على تدريب العاملني بشكل مباشر يف جمال محاية ضـحايا              . يف املائة 
  .العنف املرتيل ومساعدهتم، مبن فيهم القضاة ورجال الشرطة

وفيما خيص التصدي ملسألة استخدام القوة من ِقبـل مـسؤويل األمـن والقـضاء         -١٤
والسجون، مبا يف ذلك التدريب واملساءلة يف حالة االستخدام املفرط للقوة أو أية انتهاكات              
أخرى حلقوق اإلنسان، أفادت الربتغال أن مجيع املعنيني يتلقون تدريبا حمددا يف جمال حقوق              

وختضع قوات الشرطة للقانون وتتقيد باالحترام الكامل حلقوق        . اإلنسان طيلة فترات عملهم   
ووفقا لذلك، فإن أي انتهاك حلقوق اإلنسان تترتب عليه         . سان حسبما ورد يف الدستور    اإلن

فأية ادعـاءات   . وخيضع ضباط الشرطة كذلك للتدابري التأديبية اخلاصة هبم       . مسؤولية جنائية 
  .بإساءة املعاملة ترد بشأن أي ضابط جيري التحقيق فيها ومعاقبة من تثبت مسؤوليته

وتبلغ النسبة املـستخدمة    .  ليست مكتظة  ون عموماً ـل أن السج  اـوأفادت الربتغ   -١٥
بيد أنه توجد حاالت اسـتثنائية لالكتظـاظ،        .  من الطاقة االستيعابية للسجون    ٩٢,٦ حالياً

ومثة خطة لبنـاء سـجنني      . وعلى وجه التحديد يف إقليم جزر األزور املتمتع باحلكم الذايت         
 أطفال الرتالء مضمونة وفقا ملبدأ مصلحة الطفل        ومحاية حقوق . جديدين ملعاجلة هذه املشكلة   

. الفضلى اليت حتكم، حسب التشريع الربتغايل، مجيع التدابري واإلجراءات اليت ختص الطفـل            
وقد جرى يف السنوات األخرية حتسني التدابري املتعلقة بتوفري التعلـيم والتـدريب والعمـل               

ت نسبة الرتالء امللـتحقني بـربامج       ، بلغ ٢٠٠٨ويف عام   . للرتالء، وحقق ذلك نتائج جيدة    
  . يف املائة٣٥تعليمية 

 على القـانون اجلنـائي      ٢٠٠٧وذكرت الربتغال أن التعديالت اليت أجريت يف عام           -١٦
وقانون اإلجراءات اجلنائية هدفت إىل تعزيز احلقوق والضمانات للمواطنني، وهي ال تتعـارض             

ت فترة احلبس الوقائي لـضمان عـدم        وقد ُخفض . بأي حال من األحوال مع حقوق اإلنسان      
حرمان أي شخص من حريته لفترة أطول من املدة الضرورية جدا إلجراء التحقيـق وتكملـة                

أما فيما يتعلق بالسرية    . وُوسعت إمكانية اختاذ تدابري قسرية بدال من احلبس الوقائي        . اإلجراءات
التغيريات املمكنة مستقبال،   وفيما خيص   . القضائية، فإن اإلصالحات هدفت إىل تقليص نطاقها      

تولّت هيئة مستقلة، هي املرصد الدائم للعدالة الربتغالية، رصد التعديالت وأثرها، وسـتجري             
  .اللجنة اليت أنشأهتا وزارة العدل تقييما لتحديد ما إذا كانت مثة حاجة إىل مزيد من التغيريات

تجزين يف إطـار النظـام      وأكدت الربتغال أن احلقوق اإلجرائية مكفولة جلميع احمل         -١٧
. القضائي، فاملدعى عليه له احلق يف االستعانة مبحام يف كل مرحلة من مراحل اإلجـراءات              
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ومن حق احملتجز االتصال مبحاميه فورا بعد احتجازه وخماطبته شفويا أو كتابة، ويف أي وقت           
  .ترجم فوريوينص قانون اإلجراءات اجلنائية على احلق يف تعيني م. هنارا كان أم ليال

وأقرت الربتغال بأن الفجوة يف األجور بني اجلنسني ال تـزال قائمـة يف القطـاع                  -١٨
، إذ تبلغ نسبتها    ٢٠٠٧-٢٠٠٤بيد أن اإلحصائيات تشري إىل اجتاه إجيايب يف الفترة          . اخلاص
، ٢٠٠٩-٢٠٠٦ الفترة ومل تتلق جلنة املساواة يف العمل والتوظيف، يف       .  يف املائة  ١٨,٨اآلن  
  .اجلنسني  شكاوى متصلة بالفجوة يف األجور بني٣ى سو
النساء احلصول على أجور    من حق    على أن    ٢٠٠٩وينص قانون العمل اجلديد لعام        -١٩

متساوية مع أجور الرجال عن العمل املماثل أو عن العمل ذي القيمة املماثلة، كما يعزز هذه                
  .نسني وعدم التمييزبني اجل القاعدة عن طريق لوائح حمددة تتعلق باملساواة

وشددت الربتغال على أن قانوهنا ينص على احلماية الكاملة واملناسبة ملبـدأ عـدم                -٢٠
وميتثل النظام القائم امتثاال تاما االلتزامات الدولية لـضمان احلمايـة مـن             . اإلعادة القسرية 

  .السياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و٧التعذيب حسبما نصت عليه املادة 
هتيئة البيانات ومجعها    وأشارت الربتغال إىل إنشاء مرصد جلرمية االجتار بالبشر يتوىل          -٢١

وحتليلها ونشرها فيما يتعلق باالجتار بالبشر وغريه من أشكال العنف القائم على أساس نوع              
جملتمع، عن ضحايا االجتار وحتديد هويتهم وإدماجهم يف ا        اجلنس؛ وتنفيذ منوذج حمدد لإلبالغ    

وهي عملية تشارك فيها مجيع قوى األمن واملنظمات غري احلكومية املعنية؛ وإنـشاء مـأوى               
مؤقت خمصص لضحايا االجتار، تتوىل إدارته منظمة غـري حكوميـة بتمويـل حكـومي؛               

. برصد تنفيذ اخلطة الوطنية وإجراء تقييم ألثرهـا        هيئة مستقلة ُتعىن   وأوضحت الربتغال أن  
 حالـة   ٤١ حالة اجتار بالبشر من بينها       ٢٣١عن  أُبلغ  ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /لوحىت تشرين األو  

  . شخصا يف مراكز الدعم واحلماية١٦مؤكدة، ويوجد حاليا 
 على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة    ٢٠٠٦ووقعت الربتغال يف عام     -٢٢

وأعربت عن  . ملهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا           
رغبتها يف التصديق عليه مبجرد إنشاء اآللية الوطنية املستقلة املعنية باحلماية اليت ستتوىل دراسة              

  .معاملة األشخاص احملتجزين
وذكرت الربتغال أن خطة عملها املتعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع              -٢٣

ات التعليمة اخلاصة الدائمة يف نظام التعليم        ذوي االحتياج  إشراك الطالب  قد عززت سياسة  
 تشريع ينص على مجلة أشياء مـن        ٢٠٠٨وعقب اعتماد هذه اخلطة، أُجيز يف عام        . العادي

إىل سـوق  تدعم االنتقال إىل مرحلة ما بعد الدراسة،      بينها وضع وتنفيذ خطط فردية انتقالية     
  .إن أمكن ذلكالعمل 
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إلجـراء حتليـل     د الطريق لدوري الشامل قد مهّ   وذكرت الربتغال أن االستعراض ا      -٢٤
 تنسيق معزز   وتعترب احلاجة إىل   .للحالة الوطنية حلقوق اإلنسان هو األعمق واألمشل من نوعه        

  . ومستدام فيما بني الوزارات من التحديات اليت برزت إىل الواجهة

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وأثىن عدد من الوفود على التـزام       .  وفدا ببيانات  ٤٧التفاعلي، أدىل   خالل احلوار     -٢٥

. الربتغال بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          
لعرض التفـصيلي   لوأعربت الوفود كذلك عن تقديرها للتقرير الوطين املوضوعي والشامل و         

وأشادت الوفود كذلك بدور الربتغال القيـادي علـى         . فاوالردود على األسئلة املقدمة سل    
تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة دورها الرئيسي         الصعيد الدويل بشأن  

يف املفاوضات اليت أسفرت عن اعتماد الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص            
وأثنت الوفود كذلك علـى الربتغـال لنـهجها       . يةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف   

ويتـضمن  . الشامل يف التصدي لآلثار السلبية لألزمة املالية احلالية على مجيع حقوق اإلنسان           
  .من هذا التقرير قائمة بالتوصيات اليت قُدمت يف أثناء احلوار التفاعلي" ثانياً"الفصل 

ية إدماج املهاجرين ودعـم التبـاين       وأشادت بيالروس باجلهود املبذولة لتعزيز عمل       -٢٦
 الذي وسـع    ٢٠٠٨وأشارت إىل قانون اللجوء لعام      . الثقايف وتشجيع احلوار بني الثقافات    

وأشارت كذلك إىل اجلهود اهلامة اليت ُتبـذل        . نطاق احلقوق ومحى مصاحل ملتمسي اللجوء     
وقـدمت  .  اجلنسنيملكافحة االجتار باألشخاص وملنع العنف يف األسرة ولضمان املساواة بني       

  .توصيةً بيالروس
املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني وملكافحة العنف املرتيل         وأشادت الصني باجلهود    -٢٧

واستفسرت عن التدابري املتوخى اختاذها بشأن املعـدالت       . والتمييز العنصري واالجتار بالبشر   
ن املدارس املتوسطة، وكـذلك     لالنقطاع عن الدراسة يف صفوف الفتيات واألطفال م       العالية  

املتخذة حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة لألقليـات، وخباصـة     عن التدابري 
  .توصيةً وقدمت الصني. الروما
وأقرت الربازيل باجلهود املتعلقة بعدم التمييز ضد املهاجرين وإدماجهم يف اجملتمـع،              -٢٨

لى حق مجيع األطفال يف نيل التعليم بصرف النظر عن          وخباصة األحكام القانونية اليت تنص ع     
وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء اإلدعاءات املتعلقة بالسلوك غري         . احلالة غري النظامية لألبوين   

واستفـسرت  . الالئق من ِقبل الشرطة جتاه األقليات اإلثنية أو األشخاص من غري الربتغاليني           
س توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري لتـضمني   الربازيل عما إذا كانت الربتغال تدر     

القانون اجلنائي حكما ينص على أن ارتكاب جرمية بدافع أو هدف عنـصري ُيعـد مـن                 
  .توصياٍت وقدمت الربازيل. الظروف املشددة للمسؤولية



A/HRC/13/10 

GE.10-10054 8 

وطلبت فنلندا اإلبقاء يف مرحلة ما بعد االستعراض على اآللية اليت أنشئت إلعـداد                -٢٩
 واستفسرت عن التدابري احملددة األهداف اليت اُتخذت تنفيذا لتوصيات آليات           .ر الوطين التقري

حقوق اإلنسان بشأن حقوق أقلية الروما يف جماالت التعليم واإلسكان والعمل، وعن كيفية             
وفيما خيص العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، استفسرت فنلندا         . إشراك هذه األقلية يف العملية    

بري العملية املتخذة لضمان فعالية القانون وعن الربامج اخلاصة احملـددة األهـداف             عن التدا 
  .توصيةً وقدمت فنلندا. املوضوعة فيما يتصل بالتنفيذ

ورحبت كندا بالتحسينات اليت أُجريت فيما يتعلق حبقوق األطفال ذوي اإلعاقات             -٣٠
حدث عن إساءة معاملة احملتجـزين      وأشارت إىل التقارير اليت تت    . وإدماجهم يف التعليم العام   

وأعربـت كنـدا عـن    . وإىل االستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة يف بعض احلاالت      
ولتنفيـذها اخلطـة     حكومة الربتغال بأن العنف املرتيل ال يزال ميثل مشكلة         تقديرها لتسليم 

  .توصياٍت وقدمت كندا. ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنية ملكافحة العنف املرتيل للفترة 
وأعربت الفلبني عن تقديرها إلنشاء احلكومة بعض املؤسسات الوطنيـة، وطلبـت              -٣١

بعض املعلومات عن اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات، وعن الكيفية اليت تعزز هبـا               
وأشـارت  . احلوار بني الثقافات على الصعيد احمللي، وعن دورها يف تعزيز حقوق املهاجرين           

يات املتمثلة يف استمرار العنف املرتيل والتحدي املتمثل يف التعـرف علـى             الفلبني إىل التحد  
  .توصياٍت وقدمت الفلبني. ضحايا االجتار بالبشر

وإذ أشادت كوبا باجلهود املبذولة لبناء ثقافة التسامح والقضاء على مجيع أشـكال               -٣٢
 وجه اخلصوص النساء    التمييز، فقد أشارت إىل أن املشكلة ال تزال قائمة، ويتضرر منها على           

واستفسرت عن التدابري اإلضافية اليت سُتتخذ لتـصحيح        . واملهاجرون واألقليات مثل الروما   
وأعربت كوبا عن قلقها إزاء التمييز الفعلي ضد األطفال واألسر ممن يعيـشون يف               . الوضع

ال الـشوارع   املقلق ألطف  العددوأشارت إىل   . الفقر يف املناطق الريفية واحلضرية األقل تنمية      
  .توصياٍت وقدمت كوبا. وقابلية وقوعهم ضحايا ألسوأ أشكال عمل األطفال

وأشادت أذربيجان بدور الربتغال يف إنشاء والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم   -٣٣
وأشارت إىل اجلهود املبذولة من أجل التـصدي        . وبالتزامها بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة    

 والتعديالت التشريعية لتعزيز املساواة     ١٣٢٥ف املرتيل ولتنفيذ قرار األمم املتحدة       ملسألة العن 
املواطنة واملساواة بني    جلنةواستفسرت عن التدابري اليت تتخذها      . بني اجلنسني والنهوض باملرأة   

. اجلنسني من أجل التصدي بفعالية للتمييز ضد املرأة ومعاجلة مسألة املساواة بـني اجلنـسني      
  .توصيةًمت أذربيجان وقد
وأعربت أملانيا عن تقديرها للمعلومات عن التدابري اليت جيري اختاذها من أجـل               - ٣٤

وطلبت املزيد من املعلومات عن اجلهود املبذولة ملعاجلـة مـشكلة       . التصدي للعنف املرتيل  
  .أطفال الشوارع
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ام الربتغال بإنشاء   وأشارت مصر إىل الدور الذي يؤديه مكتب أمني املظامل وإىل التز            -٣٥
وأشارت إىل اخلطط الوطنية يف جماالت تعزيز املساواة بـني          . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   

اجلنسني، والقضاء على عمل الطفل، وحتقيق املساواة وعدم التمييز، وإدماج املهـاجرين يف             
 سـُتتخذ   وطلبت مصر مزيدا من املعلومات عن اخلطوات املتخذة أو الـيت          . اجملتمع الربتغايل 

وأعربت مصر عن تقديرها خلطة إدماج املهاجرين، مبا يف ذلك املـساواة    . لتنفيذ هذه اخلطط  
يف فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم، وللخطوات املتخذة ملكافحة العنـصرية وكـره             

. األجانب والتمييز العنصري، وطلبت املزيد من املعلومات عن جتربة الربتغال يف هذا الصدد            
  .توصياٍت ت مصروقدم
وأثنت ماليزيا على اإلطار املؤسسي القوي يف الربتغال فيما يتعلق بتعزيز ومحايـة               - ٣٦

ورحبت بالسياسات الوطنية اليت جتمع بني تعزيـز القـدرة التنافـسية            . حقوق اإلنسان 
وأشارت ماليزيا إىل أن بعـض فئـات      . االقتصادية وتعزيز العدالة والتماسك االجتماعيني    

، وعلى وجه التحديد الفقراء من األطفال واألسر ونساء الروما، معرضـة خلطـر              اجملتمع
االستبعاد االقتصادي واالجتماعي، طالبة املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلـة            

  .وقدمت ماليزيا توصياٍت. الوضع
املتخذة ملنـع   ورحبت هولندا بالتقدم احملرز فيما يتعلق بإدماج املهاجرين والتدابري            - ٣٧

وإذ الحظت اخلطوات املتخذة ملعاجلة وضع الروما، فقد أعربـت          . التمييز وحتقيق املساواة  
وأعربت عن اهتمامها بالعرب    . عن قلقها إزاء مسائل مثل السكن والتعليم والعمل والصحة        

 .٢٠١٠-٢٠٠٧املستخلصة والنتائج املتحققة من خطة العمل ملكافحة االجتار بالبشر للفتـرة            
وقـدمت  . ة أطفال الـشوارع   ـأن حال ـر عن خماوف أُثريت بش    ـارت إىل تقاري  ـوأش

  .توصياٍت هولندا
واستفسرت . وأشارت اجلزائر إىل اجلهود املبذولة لضمان حصول املرأة على حقوقها       -٣٨

عن املصاعب اليت تواجهها الربتغال بشأن تنفيذ السياسات املتعلقة بامليزانية اهلادفة إىل تعزيـز   
ووجـدت اجلزائـر تـشجيعا يف       . ساواة بني اجلنسني يف سياق األزمة االقتصادية العاملية       امل

ورحبت بالتزام احلكومة بتحسني اآلليات الوطنية لرصـد        . سياسات الربتغال املتصلة باهلجرة   
  .توصياٍت وقدمت اجلزائر. تنفيذ االلتزامات الدولية

حبقوق اإلنسان، وال سيما الـسياسات      وأشارت اهلند إىل اإلطار الدستوري املتعلق         -٣٩
وأشارت كذلك إىل جهود تعزيز سياسات      . والربامج اهلادفة إىل إصالح احلماية االجتماعية     

وطلبت اهلند مزيدا   . املساواة بني اجلنسني وإصالح القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية        
مرصد جرمية  ، وعن نطاق أعمال     اواةاملسقانون  من املعلومات عن جتربة الربتغال فيما يتعلق ب       

  .توصياٍت وقدمت اهلند.  وأدائهاالجتار بالبشر
وطلبت معلومات عن . وأشارت تركيا إىل إنشاء مكتب أمني املظامل وانتخابه مؤخرا  -٤٠

ستنشأ لرصد الوفاء بااللتزامات     اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسة الوطنية اجلديدة اليت       
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خيتلف هبا دور هذه املؤسسة الوطنيـة        إلنسان، مبا يف ذلك بيان الكيفية اليت      يف جمال حقوق ا   
  .اجلديدة عن مهام مكتب أمني املظامل وعالقتهما

وأثارت مجهورية إيران اإلسالمية بعض املخاوف بشأن العنصرية والتمييز العنصري            -٤١
 ومراكـز االحتجـاز     ضد املهاجرين واألقليات اإلثنية، وبشأن األوضاع السيئة يف السجون        

وبشأن جرمية االجتار بالبشر، مستفسرة عن التدابري العملية املتخذة ملعاجلة هذه القضايا بشكل 
خطة وطنية حلقوق اإلنسان واستراتيجية وطنية      وجود  وأشارت إىل خماوف بشأن عدم      . فعال

  .توصياٍت وقدمت إيران. شاملة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
 املخصصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني، وخبفـض        امليزانيةبزيادة  ك  املكسيوأشادت    -٤٢

ورحبت بالتدابري اليت اعُتمدت لتاليف إبعـاد       . عدد األشخاص احملبوسني خالل العام املاضي     
احلق  مبنح ضحايا االجتار بالبشر ورحبت كذلك. األجانب إىل بلدان قد يواجهون فيها خماطر 

وأعربت عن تقديرها للمعلومات املقدمة بشأن التقدم احملرز         .يف احلصول على تراخيص إقامة    
 عن التدابري املتعلقة بتطوير استراتيجية      األشخاص ذوي اإلعاقة، مستفسرة   فيما خيص حقوق    
  .توصياٍت وقدمت املكسيك. شاملة يف هذا الصدد

وطلبـت  . ورحبت سلوفينيا بتعزيز الربتغال املساواة بني اجلنسني داخـل اجملتمـع            -٤٣
تفاصيل عن النتائج العملية للخطة الثالثة ملكافحة العنف املرتيل واخلطة األوىل ملكافحة االجتار             

وأشارت سلوفينيا إىل القلق الذي     .  اجليدة همشاطرة ممارسات إىل الربتغال   بالبشر، كما طلبت    
نف ضـد   أعربت عنه اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن احلاالت العديدة للع            

واستفسرت سلوفينيا عن إمكانية وصول الـضحايا  . املرأة ومناداهتا بتنفيذ التشريع ذي الصلة   
إىل آليات تقدمي الشكاوى، وعن املوارد الالزمة لضمان توفر العدد الكايف من املراكز اآلمنة              

ية اسـتراتيج وجود  وأشارت إىل عدم    . إيواء ضحايا العنف من النساء     املعنية باألزمات ودور  
  .توصياٍت وقدمت سلوفينيا. وطنية شاملة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وأشارت إيطاليا إىل أن العنف املرتيل ال يزال من األمور املثرية للقلق، مستفسرة عن                -٤٤
وأشادت بالتقدم احملرز بشأن حل مشكلة االكتظـاظ        . خطة السلطات للتصدي هلذه املسألة    

وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء ما      .  إدماج السجناء السابقني   يف السجون وتيسري عملية إعادة    
من جانـب مـوظفي الـسجون        أشارت إليه التقارير من حاالت لالستخدام املفرط للقوة       

ورحبت باإلطار التشريعي ملكافحة االجتار بالبشر، وإن       . واملكلفني بإنفاذ القانون بصفة عامة    
  .توصياٍت وقدمت إيطاليا. كان تنفيذه حمدودا

وأشارت بلجيكا إىل االستراتيجيات الوطنية العديدة لتحسني محاية حقوق اإلنسان،            -٤٥
مبا يف ذلك خطة إدماج املهاجرين، وإنشاء اللجنة العليا للهجرة واحلـوار بـني الثقافـات،           

وأشارت بلجيكا إىل التمييز وعنف الـشرطة ضـد         . واخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر    
سرة عن التدابري املزمع اختاذها من أجل إدماج الروما يف اجملتمع بشكل فعـال،              الروما، مستف 

  .توصياٍت وقدمت بلجيكا. وإعادة ثقة طائفة الروما يف سلطات إنفاذ القانون ويف القضاء
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وأعربت باكستان عن تقديرها الستمرار عملية التشاور، اليت رافقت إعداد التقرير             -٤٦
وآليات تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان        مؤسسات وأشارت إىل . عةالوطين، يف مرحلة املتاب   

كان واستفسرت باكستان عما إذا     . التابعة لألجهزة القضائية والتشريعية والتنفيذية للحكومة     
واستفسرت كذلك عن سبب عدم توقيع      .  املهام املنوطة به   مرصد جرمية االجتار بالبشر يؤدي    

 جلنـة وباإلشارة إىل التوصية الـيت قدمتـها        . هاجرينالربتغال على اتفاقية حقوق العمال امل     
 طالبة من الربتغال تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختـذهتا           ٢٠٠٧مناهضة التعذيب يف عام     

، طلبت باكستان معلومات    TaserX26للحد من استخدام أسلحة الصعق الكهربائي من طراز         
  .عن متابعة هذه التوصية

ف ضد األقليات اإلثنية، استفسرت اجلمهورية التشيكية عن        وفيما خيص حاالت العن     -٤٧
وأعربت عن تقديرها للوصف التفصيلي . اآلليات املتاحة للضحايا أو أسرهم لتقدمي الشكاوى    

  .توصياٍت وقدمت اجلمهورية التشيكية. الذي قدمته الربتغال ملبدأ عدم اإلعادة القسرية
 احملرز فيما خيص محاية حقوق اإلنـسان        وأعربت شيلي عن تقديرها للتقدم الكبري       -٤٨

واملواطنة واملساواة بـني     للنساء واألطفال، مسلطة الضوء على اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة        
اجلنسني، واخلطة الثالثة ملكافحة العنف املرتيل، ومبادرة رعاية املواليد واملـراهقني، واخلطـة             

ت بالتشريع الذي حيظر العقوبة اجلسدية ضـد        ورحب. الوطنية األوىل ملكافحة االجتار بالبشر    
  .توصياٍت وقدمت شيلي. األطفال

وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل أن عمل اللجنة العليا للهجرة واحلـوار بـني                -٤٩
وجـود   وذكرت أنه جيب على الدول احلرص على      . الثقافات عامل رئيسي ملكافحة التمييز    

ورحبت بالتدابري املتخـذة لتحقيـق      . لتعددية الثقافية والتنوع  جمتمع من أولوياته االهتمام با    
املساواة بني اجلنسني ومحاية األطفال والشباب، كما حثت الربتغال على مواصلة جهودها يف             

  . توصياٍت وقدمت اجلماهريية العربية الليبية. هذا الصدد
 األمور املـثرية    ورحبت فرنسا باخنفاض حاالت العنف املرتيل، بالرغم من كونه من           -٥٠

ورحبـت بتوقيـع    . للقلق، واستفسرت عن التدابري املتخذة من أجل التصدي هلذه املـسألة          
 على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،          ٢٠٠٧الربتغال يف عام    

  .توصياٍت وقدمت فرنسا. مستفسرة عن موعد تصديقها على االتفاقية
رار الربتغال املتعلق بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع          ورحبت إسبانيا بق    -٥١

ودعت الربتغال إىل مواصلة زيادة الوعي بـشأن مجيـع          . األشخاص من االختفاء القسري   
عمل مرصـد جرميـة     سبانيا عن   إواستفسرت  . أشكال العنف املرتيل ضد النساء واألطفال     

وإذ الحظت  . غ عن حاالت العنف ضد األطفال      املتبعة لإلبال  االجتار بالبشر وعن اإلجراءات   
إسبانيا أن الربتغال ظلت يف مقدمة الداعني إىل الربط بني حقوق اإلنـسان والفقـر، فقـد                 

  .وقدمت إسبانيا توصياٍت. استفسرت عن التدابري املتخذة يف هذا اجملال
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ن االقتصادي لعام   وأشارت الربتغال يف ردها إىل تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدا            -٥٢
 الذي أكد التحاق املزيد من الطالب باملدارس والتحسينات اليت طرأت على املنجزات             ٢٠٠٩

وقد اختذت الربتغال تدابري هامة لدعم األسـر يف تعلـيم           . ٢٠٠٧-٢٠٠٦التعليمية يف الفترة    
فـضال   سنة،   ١٨-٥أطفاهلا، مبا يف ذلك توسيع نطاق التعليم اإللزامي ليشمل من هم يف سن              

  .عن تعزيز الشبكة احلكومية ملرحلة ما قبل سن املدرسة وتطوير املسار املهين الثانوي
وذكرت الربتغال أن اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات مؤسسة حكوميـة              -٥٣

وأضافت أن رسالتها تتمثل يف تعزيز مسألة إدماج املهاجرين وحماربة          . ٢٠٠٧أنشئت يف عام    
لتمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو اجلنسية أو األصل اإلثين أو الدين،              مجيع أشكال ا  

وفيما خيص تعزيز احلوار بني الثقافات على الصعيد        . وذلك عن طريق عملية احلوار واإلدماج     
احمللي وجهت االنتباه إىل أن املراكز الوطنية لدعم املهاجرين واملكاتب احمللية لدعم املهاجرين             

  .لومات ودعما جمانيني ومتكاملني إىل املهاجرينتقدم مع
وشددت الربتغال على أن ظاهرة األطفال الذين يعيشون يف الـشوارع آخـذة يف                -٥٤

وذكرت أن منظمة غري حكومية ذات متويل حكومي قـد ختصـصت يف             . االختفاء تدرجييا 
ويف عـام   . ومـة تقدمي املساعدة إىل أطفال الشوارع مع تركيز أنشطتها على األحيـاء احملر           

 ُيستغلون أطفال   ١٠ طفال يعيشون يف الشوارع، وأن       ١٧، حددت هذه املنظمة أن      ٢٠٠٨
  . من األطفال اهلاربني٣٤يف بغاء األطفال، وقدمت الدعم إىل 

واملالية للجنة اهلجـرة    وأشارت الربتغال إىل وجود استثمار كبري يف املوارد البشرية            -٥٥
  . زيز هذه املساواة بني اجلنسني ويف تعواملساواة

 ينص علـى أن     ٢٠٠٦وأشارت الربتغال إىل أن قانون املساواة الذي اعُتمد يف عام             -٥٦
يب أو للسلطات احمللية جيـب     وأية قائمة تضم ثالثة مرشحني أو أكثر للربملان أو الربملان األور          

لكامـل  وقد طُبق هذا القانون با    .  يف املائة على األقل من كل جنس       ٣٣أن تضمن مشاركة    
بية اليت أُجريت يف هذا العام وأسـفر عـن          وألول مرة يف االنتخابات احمللية والوطنية واألور      

وستجري جلنة اهلجرة واملساواة بني اجلنسني دراسة لتقيـيم         . زيادة يف عدد النساء املنتخبات    
  . ٢٠١١درجة تطبيق القانون حىت يتسىن للربملان تقييم أثر هذا القانون يف عام 

 باتبـاع   ٢٠٠٩-٢٠٠٧د وضعت الربتغال خطة عمل إلدماج املهاجرين للفترة         وق  -٥٧
 وُعبِّئ اجملتمـع  وقد نوقشت اخلطة علناً،     .  وزارة خمتلفة  ١٣هنج متكامل يستند إىل مشاركة      

ومن اجملاالت اليت حتظى بأولويـة يف       .  بدرجة عالية  - مبا يف ذلك مجعيات املهاجرين     -املدين  
  . دريب الوظيفي، وخباصة التحدي املتمثل يف اإلدماجهذه اخلطة التوظيف والت

وأشارت الربتغال إىل أن طائفة الروما ُتتاح هلا جمموعة كبرية من الربامج والتـدابري                -٥٨
وتـشمل هـذه    . اليت هتدف إىل خدمة األفراد واجملموعات ممن يعيشون يف الفقر واالستبعاد          

مج اإلسكان وتدابري احلمايـة االجتماعيـة       الربامج الدخل االجتماعي اخلاص باإلدماج وبرا     
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ومن التدابري اإلضافية اليت هتدف خصيصا إىل إدماج طائفـة          . والعمل االجتماعي يف املدارس   
من الروما هبدف إقامة عالقات وطيدة       اًبلدي اً وسيط ١٥الروما مشروع جترييب يتضمن تعيني      

  .ائفة الرومابني اإلدارات واملنظمات احمللية واجملتمعات احمللية لط
وبالرغم من التخفيض الطفيف يف ميزانية اآللية الوطنية للمساواة بني اجلنسني، فقد              -٥٩

زيدت ميزانيات متويل مبادرات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية العاملة يف              
ـ             نس، زيـادة   جمال املساواة بني اجلنسني وبناء املواطنة ومكافحة التمييز على أساس نوع اجل

  ). مليون يورو٨٣ (٢٠١٣-٢٠٠٧كبرية لفترة 
وذكرت الربتغال أن محاية حقوق العمال املهاجرين أمر أساسي، وأن هذه احلقوق              -٦٠

وكون الربتغال مل تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق         . حيميها بالفعل النظام القانوين   
س بأي حال من األحوال حقوق املهـاجرين        مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أمر ال مي       

الذين هم حباجة إىل محاية، ألن معظم احلقوق حتميها أصال العهود الدولية األخرى واالتفاقية              
وأكدت الربتغال أن قانوهنا يكفل حقوق . الربتغالانضمت إليها األوربية حلقوق اإلنسان اليت 

أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم، مثـل       اإلنسان األساسية جلميع العمال املهاجرين وأفراد       
  .احلصول على خدمات الصحة والتعليم

وأشارت الربتغال إىل أن الربملان أصدر قرارا عزز االستراتيجية الوطنيـة للحمايـة               -٦١
، وذلك باالعتراف بضرورة الرصد     ٢٠١٠-٢٠٠٨االجتماعية واإلدماج االجتماعي للفترة     

  .ات الفقرالدائم للفقر يف الربتغال وتعريف عتب
وأشارت الربتغال إىل أن التمييز العنصري جرمية، وأن العداء العنصري ظرف مشدد              -٦٢

  .جلرائم بعينها وميكن كذلك أخذه يف االعتبار عند حتديد تدابري العقوبة
واستفسر االحتاد الروسي، يف إشارة إىل برنامج العمل املتعلق بالقضاء على ظـاهرة               -٦٣

واستفسر كـذلك عـن     . لية لإلناث، عن مدى خطورة هذه املشكلة      تشويه األعضاء التناس  
سبب تأخر معظم تقارير الربتغال الدورية املقدمة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وعن             

 ١٥ فقط من االستبيانات اليت أرسلتها اإلجراءات اخلاصة، وعددها  ٤سبب رد الربتغال على     
وقدم االحتاد .  بالرغم من اجلهود الكبرية املبذولة ملنعه      والحظ استمرار االجتار بالبشر   . استبيانا

  .الروسي توصيةً
ورحبت النمسا باملبادرة التشريعية للتغلب على مـشكلة التمييـز ضـد املـرأة،                -٦٤

، اليت هتدف إىل مكافحة العنـف   ٢٠١٠-٢٠٠٧واستفسرت عن تنفيذ خطة العمل، للفترة       
خرية يف جمال القانون اجلنائي، فقد أعربت عـن         وإذ رحبت النمسا باإلصالحات األ    . املرتيل

قلقها إزاء التقارير اليت تفيد تعرض السجناء إلساءة املعاملة على أيـدي حـراس األمـن،                
 التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو ملنعمستفسرة عن متابعة توصيات اللجنة األوروبية 

  .وقدمت النمسا توصياٍت. املهينة يف هذا الصدد
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وأثنت البوسنة واهلرسك على املشاورات اليت أُجريت يف أثناء العمليـة التحـضريية،               -٦٥
وأشارت إىل التحديات اليت تواجه نظـام الـسجون يف الربتغـال،            . وخباصة مع اجملتمع املدين   

مستفسرة عما إذا كانت قد أُجريت حتقيقات يف حاالت التجاوزات وإساءة معاملة الـسجناء              
وفيما خيـص اجلوانـب     . إىل العدالة قد قُدموا   املسؤولون عن هذه التجاوزات      عما إذا كان  و

العنصرية لبعض اجلرائم وعدم االهتمام الكايف من جانب الشرطة واملدعني العامني، استفسرت            
عما إذا كانت الربتغال تنظر يف إمكانية العمل على تدريب القضاة واملدعني            البوسنة واهلرسك   

شرطة وبناء قدراهتم يف جمال حقوق اإلنسان، وعما إذا كانت تتخذ اخلطوات            العامني وأفراد ال  
  .وقدمت البوسنة واهلرسك توصيةً. املناسبة لزيادة الوعي العام حبقوق اإلنسان

 الشمالية بالتزام احلكومة بالعمل     آيرلنداورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٦٦
الختياري التفاقية مناهضة التعذيب وحتسني األوضاع يف من أجل التصديق على الربوتوكول ا

ورحبت كـذلك خبطـة     . السجون، مستفسرة عن التطورات اليت حدثت يف هذين اجملالني        
وطلبت مزيدا من املعلومات عـن      . ٢٠٠٧إدماج املهاجرين وتنقيح القانون اجلنائي يف عام        

وقـدمت  . مجموعات العرقية كافة  التحديات اليت تواجهها الدولة يف سبيل اإلدماج التام لل        
  .اململكة املتحدة توصياٍت

وأشادت اليابان جبهود وضع السياسات والتـدابري اخلاصـة املتعلقـة باألقليـات               -٦٧
واألجانب واملهاجرين، واستفسرت عن التدابري املزمع اختاذها حلل مشكلة التحيز والتمييـز            

ار وجود فجـوات يف أجـور النـساء         وأشارت اليابان إىل استمر   . ضد املهاجرين والروما  
وفيما خيص العنف الذي  . العامالت، واستفسرت عن السياسات املزمع اتباعها يف هذا الصدد        

ترتكبه الشرطة، استفسرت اليابان عن اجلهود املبذولة ملعاجلة املشكلة، مبا يف ذلك ضمان إملام 
  .ت اليابان توصيةًوقدم. أفراد الشرطة وغريهم باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

وأشارت السويد إىل املسائل املتعلقة باألوضاع يف السجون الربتغالية واالسـتخدام             -٦٨
وأثارت مسألة كثـرة الوفيـات      . املفرط للقوة من جانب املسؤولني املكلفني بإنفاذ القانون       

ية واستفسرت كذلك عن استمرار ممارسة العقوبة اجلسد      . وسط النساء بسبب العنف املرتيل    
  .وقدمت السويد توصياٍت. داخل األسرة

وأشارت إىل اجلهود   . والحظت أنغوال بارتياح املوافقة على خطة إدماج املهاجرين         -٦٩
، مستفسرة عن التدابري اإلضـافية الـيت        )العنف املرتيل (املبذولة ملكافحة العنف بني األزواج      

جيات اهلادفة إىل تشجيع أطفال واستفسرت كذلك عن االستراتي   . جيري اختاذها يف هذا اجملال    
  .وقدمت أنغوال توصياٍت. األقليات وإدماجهم يف النظام املدرسي

 اإلعاقة والربوتوكول ذويورحبت أستراليا بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص   -٧٠
االختياري امللحق هبا، وبإطالق برنامج العمل املتعلق بالقضاء على ظاهرة تشويه األعـضاء             

جرميـة  "، الذي جعل العنف املرتيل      ٢٠٠٧ة لإلناث، وبتنقيح القانون اجلنائي يف عام        التناسلي
وأشارت . يعاقَب عليها بالسجن لفترة تتراوح بني سنة ومخس سنوات        " قائمة بذاهتا وحمّددة  
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أستراليا إىل توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان               
دماج مجاعات الروما وتعزيز فرصهم يف التمتع التام حبقوقهم االجتماعيـة           بتكثيف اجلهود إل  

  .وقدمت أستراليا توصيةً. واالقتصادية والثقافية
بالبشر، مبا يف ذلـك اخلطـة       ورحبت أوكرانيا باجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار          -٧١

، والتحقيقات اجلنائية الـيت أُجريـت       ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة      
وأشـادت أوكرانيـا بتعـاون      . بشأن جرمية االجتار، والعقوبات اليت فُرضت على مرتكبيها       

. ة االجتـار  الربتغال مع اجملتمع املدين، ورحبت حبملة التوعية الرامية إىل التـصدي ملـشكل            
. والحظت أوكرانيا بارتياح أن سياسة اهلجرة يف الربتغال ترتبط بسياسة لتحقيق االنـدماج            

   .توصياٍتوقدمت أوكرانيا 
وطرحت الواليات املتحدة األمريكية أسئلة بشأن وضع االكتظـاظ يف الـسجون              -٧٢

. تجـاز ومراكز االحتجاز، وبشأن استكمال التحقيقات يف حـوادث الوفـاة أثنـاء االح            
واستفسرت عن أسلوب الربتغال يف التصدي لإليذاء البدين الذي يتعرض له السجناء علـى              

 وقانون إصـالح   ٢٠٠٤أيدي حراس السجون، وذلك يف إطار تنفيذ املبادئ التوجيهية لعام           
، ٢٠٠٤ونّوهت بوضع خطة القضاء على استغالل عمـل األطفـال يف عـام              . السجون

ذة للحد من عدد األطفال العاملني يف القطاعات احلضرية غـري           واستفسرت عن التدابري املتخ   
  .وقدمت توصياٍت. الرمسية
وبينما أشادت مجهورية كوريا جبهود الربتغال من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني              -٧٣

. والنهوض باملرأة، أشارت إىل بواعث قلق فيما يتعلق بالعنف املرتيل ضد النساء والفتيـات             
ىل استمرار تعرضهن للتمييز واالجتار، واستفسرت عن التـدابري املتخـذة           وأشارت كذلك إ  

وأشارت أيضاً إىل تقارير عن سلوك ينطوي على إسـاءة املعاملـة            . للتصدي هلذه القضايا  
والتمييز من جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون ضد فئات ضعيفة، مثل املهاجرين والالجئني             

  .ٍتوقدمت توصيا. واألقليات العرقية
واستفسرت النرويج عن اخلطط املتعلقة بإدماج األطراف الفاعلة للمجتمع املدين يف             -٧٤

ورحبت باخلطة الوطنية الثالثة ملكافحـة العنـف        . عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل    
، وأشارت يف نفس الوقـت إىل       ٢٠٠٧املرتيل، وبتنقيح القانون اجلنائي الذي جرى يف عام         

وأشارت إىل زيادة حاالت الوفاة بني النساء بسبب العنف املرتيل،          .  حتديات استمرار وجود 
. وأعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد النساء واألطفال الذين يبلّغون عن وقوع عنـف مـرتيل        

ورحبت النرويج  . والحظت أن النساء املنتميات لطائفة الروما هن أشد تعرضا لالستضعاف         
الوضع يف السجون احمللية، وأعربت يف نفس الوقت عن قلقهـا           مبا اُتخذ من تدابري لتحسني      

وقـدمت  . إزاء عدد التقارير املتعلقة باملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف الـسجون            
  .النرويج توصياٍت
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والحظت األرجنتني التمييز الذي ُيمارس ضد فئات ضعيفة، منها بعض نساء الروما              -٧٥
هاجرون، والحظت كذلك االستخدام غري املتناسب للقوة من جانـب     امللتمسات للجوء وامل  

  .وقدمت األرجنتني توصياٍت. الشرطة، واستغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية
وأعربت موريشيوس عن تقديرها للتوضيحات املفصلة املقدمة بشأن قضية العنـف             -٧٦

س توصيات تتعلق بالتصديق على الربوتوكـول    وقدمت موريشيو . املرتيل والعنف ضد النساء   
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وبشأن الوضع املتعلق بالتمييز العنصري ضد فئات معينة            

  . من الناس
ونّوهت بلغاريا باإلطار املؤسسي للربتغال الرامـي إىل محايـة حقـوق اإلنـسان                -٧٧

ديرها للتركيز بوجه خاص على العنف      وأعربت عن تق  . واحلريات األساسية جلميع املواطنني   
  .وقدمت بلغاريا توصيةً. ضد النساء، وال سيما العنف املرتيل

 املهاجرين واألقليـات    تفيد مبعاناة وأشارت نيجرييا إىل إدراك الربتغال للتقارير اليت          -٧٨
 ، والـسكن، والرعايـة     واملتاجر ،اإلثنية من التمييز يف جماالت احلصول على العمل، واألجر        

ورحبت نيجرييا  . الصحية، وطلبت معلومات عن أسلوب احلكومة يف التصدي هلذه الظاهرة         
باجلهود املبذولة يف التعامل مع ظاهرة تزايد عدد املهاجرين منذ تسعينات القـرن املاضـي،               
معربة عن قلقها إزاء الشكاوى املتعلقة باالستقبال غري الالئق الذي يلقاه املهـاجرون مـن               

  .وقدمت نيجرييا توصيات. األجانب واحلدود، والتأخر يف البت يف حاالهتمموظفي دائرة 
وأشادت غانا بإدراج املنظور اجلنساين يف التدابري املتخذة لتعزيز التمتـع بـاحلقوق               -٧٩

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأشادت كذلك باجلهود الرامية إىل إشراك املهـاجرين يف            
ارت إىل الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري ضـد املهـاجرين          وأش. وضع سياسات اهلجرة  

واألقليات اإلثنية فيما يتعلق باحلصول على العمل، واملساواة يف األجـر، واحلـصول علـى       
  .وقدمت غانا توصيات. قروض، والسكن، والرعاية الصحية

قـوق  وأشارت جنوب أفريقيا إىل االعتراف بإمكانية اللجوء إىل القضاء بشأن احل            -٨٠
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأشارت كذلك إىل االستراتيجيات اليت تضمن التمتع هبذه           

واستفسرت عن اخلطط الرامية إىل تيسري حصول طائفة الرومـا علـى اخلـدمات       . احلقوق
واستفسرت كذلك عما إذا كان العمال األجانـب ال يزالـون           . االجتماعية بصورة أفضل  

. يب املهين، وطلبت معلومات عن اخلطط املـستقبلية يف هـذا الـصدد          مستبعدين من التدر  
  . واستفسرت عن اخلطط الوطنية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

ورحب املغرب بإنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات، وأشاد بااللتزام مبتابعة هذا              -٨١
 التطبيق املباشـر يف الربتغـال       وأشار املغرب إىل إمكانية   . االستعراض بوصفه ممارسة جيدة   

 ورحب بربامج التثقيف والتوعية يف جمال حقوق        .للصكوك الدولية اليت جرى التصديق عليها     
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اإلنسان، وال سيما يف إطار النظام التعليمي، وطلب مزيداً من املعلومات عنها، وبوجه خاص              
  .صياٍتوقدم املغرب تو. عن البعد الثقايف يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان

وأعربت عن  . وأثنت بنغالديش على انفتاح الربتغال فيما يتعلق بإدارة حركة اهلجرة           -٨٢
قلقها إزاء إساءة معاملة املهاجرين على أيدي املكلفني بإنفاذ القانون، وإزاء التمييز وإسـاءة              

إىل وأشـارت بـنغالديش     . املعاملة ضد طائفة الروما اليت ال تزال تعاين من التحيز والتمييز          
بواعث قلق إزاء ممارسة االجتار بالبشر ونطاقه، وال سيما االجتار بالنساء ألغراض االستغالل             

  .وقدمت بنغالديش توصياٍت. االقتصادي واجلنسي
وقالت الربتغال إن أحد األهداف الرئيسية لإلصالح اجلنائي الذي أُجري يف عـام               -٨٣

 أثبتت التدابري البديلة اليت اختذت منذ       وقد.  هو توسيع نطاق األحكام البديلة للسجن      ٢٠٠٧
ذلك احلني أهنا فعالة ومأمونة وحتقق أغراض نظام العدالة اجلنائية فيما يتعلق بقمـع اجلرميـة                

  .وإعادة اإلدماج
وأشارت الربتغال إىل مركز تدريب القضاة واحملققني، الذي يقدم منـهجاً تـدريبياً       -٨٤

دريباً إلزامياً خاصاً للقضاة واحملققني يف جماالت القانون عاماً يف جمال قضايا حقوق اإلنسان وت
حقـوق اإلنـسان وإنفـاذ      "وقد ُترجم إىل الربتغالية دليل      . اجلنائي والتمييز والعنف املرتيل   

وهو دليل تدرييب يف جمال حقوق اإلنسان موجه ألفراد الشرطة أعدتـه املفوضـية              " القانون
  .مه حالياً وجيري استخدا،السامية حلقوق اإلنسان

وأشارت الربتغال إىل أن املرافق الصحية متاحة جلميع السجناء يف مجيع األوقـات               -٨٥
 التعذيب مل تعترف إال بعـدد زهيـد مـن           األوروبية ملنع وقالت إن اللجنة    . داخل الزنزانة 

وأكدت االلتزام بالتحقيق يف أي ادعاء من هذا القبيـل          . ادعاءات إساءة املعاملة يف السجون    
وأشارت إىل قانون جديـد بـشأن إنفـاذ         . قيع عقوبة تأديبية وجنائية على املسؤولني     وتو

 يف أي   ، وهو يكفل إمكانية الطعن أمـام قـاضٍ        ٢٠٠٨سبتمرب  /األحكام، اعُتمد يف أيلول   
  . قرارات يصدرها مدير السجن

وخبصوص التوعية ملكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع اجلـنس يف وسـائط               -٨٦
الم، أشارت الربتغال إىل أن جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني تعمل أيضاً على هتيئة بيئة         اإلع

  . مواتية للمساواة، وذلك بالترويج لصورة متوازنة وغري منطية للمرأة والرجل
وأشارت الربتغال إىل أن خطة العمل األوىل إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة              -٨٧

 الوطنية لتعزيز التـسهيالت اخلاصـة       اخلطة وحتديداً   متعددة،أخرى  إىل خطط عمل خاصة     
 أمـوٌر   ،باملعوقني، إىل جانب اعتماد تشريع خاص بتسهيالت الوصول إىل األماكن والسكن          

هتدف إىل حتسني نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة، وضمان حصوهلم على البضائع املتاحة            
  . املة يف اجملتمعبوجه عام، مبا ميكّنهم من املشاركة الك
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وأشارت الربتغال إىل تزايد الوعي مبسألة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مما أدى              -٨٨
 ملنع هذه املمارسة عـن طريـق   ٢٠٠٩إىل جترمي هذه املمارسة واعتماد خطة خاصة يف عام  

  . التوعية، والتدريب، ودعم السيدات والفتيات الاليت تعّرضن هلا
بالطفولـة  خاصـة   مبـادرة  ٢٠٠٧ال إن احلكومة أطلقت يف عـام      وقالت الربتغ   -٨٩

ومتثـل  . واملراهقة، وهي متثل هنجاً إلعمال حقوق الطفل الواردة يف اتفاقية حقوق الطفـل            
 خطة عمل شاملة للدفاع عن عاملية حقوق الطفـل، وهـي            ٢٠١٠-٢٠٠٩مبادرة الفترة   

مات اجملتمع املدين املعنية حبمايـة      تستهدف تعزيز التعاون والتآزر فيما بني املؤسسات ومنظ       
  .حقوق الطفل واملسؤولة عنها

وذكرت الربتغال أن القانون اجلنائي جيّرم عدداً من الـسلوكيات، منـها جـرائم                -٩٠
، وقّعـت الـشرطة     ٢٠٠٧ويف عام   . االستغالل اجلنسي، واإليذاء اجلنسي، وبغاء األطفال     

 ملنع اجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد القّصر يف سياق       القضائية الربتغالية ووزارة التعليم بروتوكوالً    
  . استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة

وقالت إن . وأشارت الربتغال إىل حتقق تطور بالغ اإلجيابية يف احلد من عمل األطفال             -٩١
 املقام األول   وُيعزى ذلك يف  . عدد األطفال الذين ميارسون أعماالً غري قانونية ال يكاد ُيذكر         

  .٢٠٠٢إىل خطة القضاء على استغالل األطفال املُنفذة منذ عام 
 بغرض هتيئـة    ٢٠٠٤ونّوهت الربتغال باإلطار القانوين اجلديد الذي اعُتمد يف عام            -٩٢

 واألدوات األساسية، سعيا إىل ضمان حتقيق تكافؤ        والقيممدارس شاملة تكفل جودة التعليم      
ذ وزارة التعليم خطة عمل للمساعدة على دعـم الطـالب غـري             وُتنف. الفرص بني اجلميع  

. الربتغاليني امللتحقني باملدارس الربتغالية، بغرض إدماجهم بصورة كاملة يف النظام التعليمـي           
برناجماً حكومياً تتوىل إدارته وتنسيقه اللجنـة العليـا للـهجرة           " برنامج االختيارات "ويعترب  

 سنة مـن ذوي     ٢٤ إىل   ٦دف األطفال والشباب من عمر      واحلوار بني الثقافات، وهو يسته    
اخللفية االجتماعية احملرومة، الذين ينتمي الكثري منهم إىل أصول مهاجرة أو إىل أقليات إثنية،              

  .ال سيما طائفة الروما، وذلك لتعزيز إدماجهم يف اجملتمع
ماية ضحايا العنف   وأشارت الربتغال إىل أهنا، يف إطار ما تتخذه من تدابري إضافية حل             -٩٣

املرتيل من النساء، شرعت يف تنفيذ برامج وقائية جتريبية لتجنب تكرار االعتداء من جانـب               
وأُطلقت كذلك برامج جتريبية يف جمال استخدام السبل اإللكترونية لرصـد مـرتكيب             . اجلناة

 العنف املرتيل، وجيري كذلك ختصيص خط هاتفي يعمل على مدار الساعة ملساعدة ضـحايا    
 شـكوى يف    ١٤ ٦٠٠وقد أدت إمكانية تقدمي شكوى إلكترونية إىل رفـع          . العنف املرتيل 

 يف املائة على مثيله يف نفس الفترة        ١٢، وهو عدد يزيد بنسبة      ٢٠٠٩النصف األول من عام     
 يف املائة يف ٨٧ إشغاهلا مأوى، بلغت نسبة ٣٦ حالياً آوىوتضم شبكات امل. ٢٠٠٨من عام 

  ). طفال٧٨٤ًة و امرأ٦٩٥ (٢٠٠٨عام 
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ونوهت الربتغال بنظام اإلبالغ اإللزامي املخصص للمهنيني العاملني مـع األطفـال        -٩٤
وفضالً عن ذلك، ميكن ألي مواطن      . الذين يكشفون عن استخدام العقوبة البدنية يف األسرة       

. يعلم بوقوع حاالت إيذاء أن يبلِّغ عنها للمؤسسات املختصة يف جمال الطفولـة والـشباب              
كون اإلبالغ ملزماً يف حاالت تعريض حاالت السالمة البدنية أو النفسية للطفل أو احلدث         وي

وأفرقة تدخل سريع   وأشارت الربتغال كذلك إىل اختاذ تدبري إضايف، هو إنشاء أفرقة           . للخطر
  .لدعم الضحايا، من قوات األمن، من أجل محاية الضحايا األشد ضعفاً

وقد أُدين  . د أحزاب سياسية ميينية متطرفة ممثلة يف الربملان       وأفادت الربتغال بعدم وجو     -٩٥
  . من القانون اجلنائي٢٤٠عضو يف احلزب اليميين املتطرف الرتكابه أفعاالً متييزية مبوجب املادة 

واستشارت الربتغال اجملتمع املدين يف إطار إعداد تقريرها الوطين، حيث أثبتت هذه              -٩٦
ديد التحديات وأفضل املمارسات، وتعتـزم الربتغـال إشـراك          املمارسة فائدة كبرية يف حت    

  .منظمات اجملتمع املدين يف عملية املتابعة اليت سترتكز على توصيات هذا االستعراض
وأفادت الربتغال كذلك أهنا اضطلعت جبهود مهمة يف جمال املعلومـات والتثقيـف           -٩٧

طالع املباشر على نصوص اتفاقيـات      وُيتاح للجمهور اال  . والتدريب املتعلقة حبقوق اإلنسان   
وقد كُرِّس جزء خاص هليئات معاهدات األمـم        . حقوق اإلنسان اليت صدَّقت عليها الربتغال     

كمـا ُتـصِدر    . املتحدة، حيتوي على النصوص الكاملة جلميع التقارير اليت قدمتها الربتغال         
غة الربتغالية، وتتيحها على    الربتغال جمموعة كبرية من املنشورات املتعلقة حبقوق اإلنسان بالل        

  . شبكة اإلنترنت
وأشارت الربتغال إىل أن جلنة حقوق اإلنسان الوطنية املقترحة سـوف ُتـسهم يف                -٩٨

حتسني تعاون البلد مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وظيفة إبـالغ هيئـات                
فريق عامل مشترك بني الوزارات     وبغية استكمال التقارير اليت تأخر تقدميها، عقد        . املعاهدات

اجتماعات دورية هلذا الغرض، وسوف تتمكن الربتغال من تقدمي التقارير خـالل النـصف              
  .٢٠١٠األول من عام 

وأشارت الربتغال إىل أهنا شاركت يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقية الدولية حلمايـة              -٩٩
 املفاوضات، وأهنا وقعت علـى      مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وقدمت الدعم هلذه       

وقد بدأت عملية التصديق على االتفاقية، ومن املقرر االنتهاء منها          . ٢٠٠٧االتفاقية يف عام    
  .٢٠١٠حبلول عام 

. وأشارت الربتغال أيضاً إىل أهنا تعترب االستعراض الدوري الشامل عملية مـستمرة             -١٠٠
. الية وتوزيعه على املؤسسات الوطنية يف البلد      ومن املقرر ترمجة تقرير الفريق العامل إىل الربتغ       

وقالت . وسوف تلتمس احلكومة الشراكة مع الربملان ومنظمات اجملتمع املدين يف هذا املسعى           
  . الربتغال أيضاً إهنا ستقدم حتديثات سنوية بشأن تنفيذ توصيات تقرير االستعراض
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  : التوصيات اليت حتظى بتأييد الربتغالترد فيما يلي  -١٠١

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            -١
  ؛)األرجنتني(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

األرجنتني، إسبانيا، الربازيل،   (التصديق  )/موريشيوس(النظر يف التصديق      -٢
يف املستقبل القريـب    )/فرنسا(كن  يف أقرب وقت مم   ) اجلمهورية التشيكية، شيلي  

على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه       ) الواليات املتحدة (
  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

الشروع يف عملية تشاور وطنية مع األطراف الفاِعلة احلكومية وغـري             -٣
 آليـة   وإنشاء)/اململكة املتحدة (ات الوقائية الوطنية    احلكومية حول أنسب اآللي   

وإنشاء آلية وطنية مـستقلة     )/اجلمهورية التشيكية (وقائية وطنية بناًء على ذلك      
  ؛)فرنسا(ملراقبة مرافق االحتجاز تطابِق املعايري احملدَّدة يف الربوتوكول نفسه 

 علـى   )فرنـسا (يف أقرب وقت ممكـن      ) األرجنتني واليابان (التصديق    -٤
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛

وضع خطط جديدة لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم على            -٥
بإدماج املعـوقني للفتـرة     اخلاصة  قدم املساواة مع اآلخرين مبوجب خطة العمل        

  ؛)كندا (٢٠٠٩-٢٠٠٦
ر يف جمال حقوق اإلنسان،     مواصلة اجلهود املبذولة من أجل توعية اجلمهو        -٦

  ؛)أذربيجان(ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتعصب مكافحة فعالة 
هود من أجل هتيئة بيئة متساحمة يف اجملتمع، جبملة أمور، منـها     اجلتكثيف    -٧

  ؛)بنغالديش(استخدام وسائط اإلعالم العامة واخلاصة 
الدعاية العنصرية القائمـة    تعزيز اجلهود والتدابري الرامية إىل مقاومة         - ٨

اداة السامية، اليت حتـرض علـى الكراهيـة         ـة األجانب ومع  ـعلى كراهي 
  ؛)موريشيوس(العنصرية 

املراقبة الدقيقة للتطورات املتعلقة باحلركات اليمينية املتطرفة واحلركات          -٩
العنصرية، مبا فيها مجاعات الرؤوس احلليقة، وتعزيز اجلهود الرامية إىل مقاومـة            
الدعاية العنصرية القائمة على كراهية األجانب، اليت تبثها فئة من السكان عـن             

  ؛)نيجرييا(طريق شبكة اإلنترنت 
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تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التنمـيط العنـصري واملمارسـات             -١٠
التمييزية جتاه األقليات العرقية واإلثنية واملهاجرين، وال سيما من جانب الشرطة           

  ؛)الربازيل(بة احلدود وسلطات مراق
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ثقافة التسامح، بغية القضاء على مجيع             -١١

  ؛)اهلند(أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة 
تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز الربامج واملشاريع، وغري ذلـك مـن              -١٢

مبا فيها نساء طائفـة     التدابري، اليت هتدف إىل منع التمييز ضد الفئات الضعيفة،          
  ؛)األرجنتني(الروما وملتمسو اللجوء واملهاجرون 

اختاذ جمموعة شاملة من التدابري الرامية إىل التصدي للعنصرية والتمييـز             -١٣
مجهوريـة  (ع أشكاله ومظاهره بطريقة أكثر صـرامة        ـة مجي ـالعنصري، ومكافح 
  ؛)إيران اإلسالمية

 ضمان احترام حق األطفال يف عـدم        مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل      -١٤
لتمييز يف البلد، وال سيما األطفال واألسر اليت تعيش يف فقر وأطفـال             التعرض ل 

  ؛)ماليزيا(مجاعات األقليات، مبا فيها طائفة الروما 
ة إىل منع ومكافحة العنف ضد النساء، واملعاقبـة         ـتعزيز اجلهود الرامي    -١٥

  ؛)الربازيل(عليه 
زيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد النـساء، مبـا يف            النظر يف تع    -١٦

ذلك العنف املرتيل واالجتار بالنساء واألطفال، بطرق منها ضمان التنفيذ الكامل           
  ؛)ماليزيا(للقوانني والتشريعات ذات الصلة 

هود من أجل ضمان إنفاذ القوانني اليت حتظر العنف ضد النساء           اجلتعزيز    -١٧
  ؛)السويد(واألطفال 

  ؛)الفلبني(تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل   -١٨
املناِهضة للعنف املرتيل، بعدة    ت  سياساالو لربامجلضمان التنفيذ الفعال      -١٩

  ؛)النمسا(طرق، منها مواصلة تقدمي التمويل املناسب وإنشاء آلية للمراقبة 
غية تنشئة األطفـال علـى      تنفيذ التدابري التربوية منذ الطفولة املبكرة، ب        -٢٠

رفض مجيع أشكال العنف املرتيل، وتشجيعهم على اإلبالغ عن حاالت العنـف            
  ؛)إسبانيا(املرتيل 
وضع استراتيجيات وإنشاء آليات تشجع ضحايا العنف الزوجي علـى            -٢١

  ؛)أنغوال(اإلبالغ عن مرتكبيه للسلطات القضائية 
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 الذين يتعاملون مع حاالت     تقدمي تدريب خاص لضباط الشرطة واحملققني       -٢٢
  ؛)النمسا(العنف اجلنسي والعنف املرتيل ضد النساء 

نشر معلومات عن ُسُبل االنتصاف املتاحة وتوسيع نطاق الربامج التدريبية            -٢٣
املوجهة للمسؤولني يف اجلهاز القضائي واملسؤولني العموميني لتـشمل توعيتـهم           

  ؛)سلوفينيا(الزمة حلماية الضحايا جبميع أشكال العنف ضد النساء والتدابري ال
ب أعمـال العنـف ضـد       ـات عن عواق  ـاء آليات لنشر معلوم   ـإنش  -٢٤

  ؛)أنغوال(األطفال 
مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على االجتار باألشخاص، على            -٢٥

  ؛)بيالروس(الصعيدين الوطين والدويل 
ليـة يف جمـال االجتـار       اءة التـشريعات احلا   ـاختاذ تدابري لتحسني كف     -٢٦

  ؛)إيطاليا(باألشخاص 
 والولـع اجلنـسي    تعزيز اجلهود الرامية إىل منع جرائم بغاء األطفـال،          -٢٧

ـ    ـواد اإلباحية، واملعاقب  ـال يف امل  ـ، واستغالل األطف  باألطفال ذه ـة علـى ه
  ؛)األرجنتني(اجلرائم 

ؤولني مواصلة وتعزيز جهود احلكومة من أجل ضمان عدم استخدام املس           -٢٨
عن إنفاذ القانون وحرس السجون للقوة املفرطة أو عدم إساءة معاملة السجناء،            
وذلك بإجراء حتقيقات وافية يف مجيع االدعاءات املتصلة بذلك، وضمان تقـدمي            

  ؛)السويد(مرتكيب هذه األفعال إىل القضاء 
 اختاذ مزيد من التدابري لتدريب العاملني يف الشرطة والسجون واجلهـاز            -٢٩

القضائي يف جمال حقوق اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على محايـة حقـوق              
اإلنسان للنساء واألطفال واألقليات اإلثنيـة أو القوميـة، وكـذلك حقـوق             
األشخاص ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسية الذين يشكلون أقلية، وتعزيـز            

 مع حاالت جـرائم     وال سيما عند التعامل    مساءلة هؤالء املوظفني عن سلوكهم،    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الكراهية 

تشجيع احلكومة على ضمان إجراء حتقيقات عاجلة ومستقلة، واحملاسبة           -٣٠
على أي انتهاكات حلقوق اإلنسان، فضالً عن تقدمي تعويض مناسب لضحايا هذه     

  ؛)مجهورية كوريا(االنتهاكات 
لة ووافية ونزيهـة يف     من أجل ضمان إجراء حتقيقات عاج      اجلهود   تعزيز  -٣١

مجيع االدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة أو استخدام القوة املفرطة مـن جانـب             
ـ  ـاذ القان ـاملكلفني بإنف  ـ  ـون، بغية تقدمي املسؤولني ع ال إىل ـن هـذه األفع

  ؛)النرويج(القضاء 
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تعزيز برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، املقدَّمة ملختلف فئـات             -٣٢
 يف الشرطة، وضمان التحقيق العاجل يف مجيع حاالت استخدام القـوة            العاملني
  ؛)إيطاليا(املفرطة 
  ؛)السويد(حتسني األوضاع الصحية يف السجون   -٣٣
مواصلة تنفيذ اخلطط الرامية إىل تقليل معدالت االنقطاع عن الدراسة،            -٣٤

  ؛)شيلي(وال سيما يف املرحلة الثانوية 
فال ذوي اإلعاقة بصورة فعالة علـى التعلـيم        حتسني ُسُبل حصول األط     -٣٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
مراعاة وضع طائفة الروما واملهاجرين واحتياجاهتم اخلاصة عند وضـع            -٣٦

وتنفيذ مجيع الربامج واملشاريع اليت هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية والفـرص     
  ؛)كوبا(املتاحة لعامة السكان 

ة الفعالة من جانب طائفة الرومـا يف عمليـة          السعي إىل ضمان املشارك     -٣٧
  ؛)فنلندا(ضمان معاملتهم معاملة متساوية وغري متييزية 

مواصلة اختاذ تدابري لتحسني الوضع االجتماعي واالقتصادي والتعليمي          -٣٨
 دائـرة االسـتبعاد االجتمـاعي     لطائفة الروما، بغية متكينهم من اخلروج مـن         

  ؛)غانا(والتهميش 
اتيجية شاملة لتحقيق حتسن فعلي يف وضع طائفة الرومـا يف           وضع استر   -٣٩

مجهوريـة  (ة الـصحية    ـل، والرعاي ـان، والتعليم، والعم  ـجماالت مثل اإلسك  
  ؛)إيران اإلسالمية

الرامية إىل توسيع نطاق برامج تدريب املكلفني بإنفـاذ          هوداجلتكثيف    -٤٠
إلنـسان واحلريـات    القانون وتعزيزها، وحتسني وعي اجلمهور باحترام حقوق ا       

  ؛)مجهورية كوريا(األساسية للمهاجرين واألقليات اإلثنية 
ـ      ـمواصلة اجلهود الرامي    -٤١ ن يف اجملتمـع    ـة إىل تعزيز إدمـاج املهاجري

  ؛)أوكرانيا(الربتغايل 
تنفيذ تدابري جديدة أو تعزيز التدابري احلالية ملنع األفعال التمييزية ضـد              -٤٢

ـ    عـا، متشياً م  املهاجرين واملعاقبة عليه   حبقـوق اإلنـسان    ال  ـ التـزام الربتغ
  ؛)املكسيك(للمهاجرين 

ـ    ـإزالة العقب   -٤٣ وق تقـدمي مـساعدة فوريـة       ـات البريوقراطية اليت تع
  ؛)نيجرييا(للمهاجرين 



A/HRC/13/10 

GE.10-10054 24 

ع بلدان أخرى يف جمال تعزيـز التثقيـف حبقـوق           ـ م تقاسم اخلربات   -٤٤
  ؛)الفلبني(اإلنسان 

ىل تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الدويل،       الرامية إ  هوداجلمواصلة    -٤٥
وال سيما يف جمال احلق يف التعليم، ومواصلة إدماج التثقيف والتدريب يف جمـال              

  ؛)املغرب(حقوق اإلنسان يف تلك اجلهود 
خرباهتا الوطنية ومبادراهتا املختلفة اليت اختذهتا يف جمـال         تقاسم الربتغال     -٤٦

  ؛)املغرب(ان أخرى التثقيف حبقوق اإلنسان مع بلد
مواصلة التصدي لتحديات حقوق اإلنسان، وتعزيز اآلليات الرامية إىل           -٤٧

احلد من العنف املرتيل واختاذ تدابري مناسبة هلذا الغرض، وزيادة متثيل املـرأة يف              
هيئات اختاذ القرار، وتقدمي التدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان إىل الفئـات          

الشرطة واملهاجرين واألقليـات ووسـائط اإلعـالم،        املستهدفة، مثل احمللّفني و   
  ؛)البوسنة واهلرسك(كوسيلة لتعزيز حقوق اإلنسان 

لدور الذي أدته يف احملافل املتعددة األطـراف لـدعم   الربتغال ل مواصلة    -٤٨
  ؛)مصر(عملية تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

  ؛)النرويج(تابعة توصيات الفريق العامل إنشاء عملية فعالة وشاملة مل  -٤٩
تيسري املشاركة النشطة ألصحاب املصلحة من اجملتمع املدين، مبا يف ذلك             -٥٠

متابعة هذا االستعراض   سياق  املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، يف        
  ).اململكة املتحدة(

 هذه التوصـيات منفَّـذة      وحتظى التوصيات التالية بدعم الربتغال، اليت ترى أن         -١٠٢
  :بالفعل أو بصدد التنفيذ

اختاذ مزيد من اخلطوات العملية من أجل حتسني وضع األشخاص ذوي             -١
يف أقرب وقت   )/ شيلي(التصديق  )/ مجهورية إيران اإلسالمية  (اإلعاقة والتصديق   

  على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛) الصني(ممكن 
ميع احلقوق املدرجة يف الدستور ويف التشريع       ضمان اإلعمال الكامل جل     -٢

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(القائم 
اختاذ خطوات عملية حنو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان طبقـاً              -٣

؛ النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية منفصلة حلقوق اإلنسان يف          )مصر(ملبادئ باريس   
 آليات ومؤسـسات لرصـد      ؛ احترام مبادئ باريس وإنشاء    )اهلند(أقرب وقت   
؛ تكثيـف   )اجلماهريية العربية الليبيـة   (الدولية   التزامات الربتغال    ومتابعة تنفيذ 
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 الـصريح   الربتغـال  اجلهود الرامية إىل تنفيذ التزام    ) املكسيك(تعزيز  )/ماليزيا(
  بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛

نية شاملة بشأن تنفيذ اتفاقية حقـوق       املسارعة إىل وضع استراتيجية وط      -٤
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( الطفل، على النحو الذي أكدته جلنة حقوق الطفل 

التعهد بدراسة األسباب األساسية لظاهرة أطفال الشوارع، مبا يف ذلك            -٥
؛ )ماليزيـا (نطاق املشكلة، والنظر يف اختاذ تدابري شاملة للتصدي هلذه األسباب           

ع التدابري الضرورية ملنع األطفال من العيش يف الشوارع ومحايتهم مـن            اختاذ مجي 
  ؛)هولندا(عمل األطفال وغري ذلك من املخاطر املعرضني هلا 

تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان، وال سيما هيئات املعاهـدات             -٦
؛ توسيع نطاق تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات معاهـدات األمـم            )شيلي(

؛ تقدمي التقارير بصورة   )اجلماهريية العربية الليبية  (ة وجملس حقوق اإلنسان     املتحد
 يتعلـق بتنفيـذ     املختصة فيما منتظمة ويف الوقت املناسب إىل هيئات املعاهدات        

  ؛)سلوفينيا(االتفاقيات و الربوتوكوالت االختيارية اليت انضمت إليها الربتغال 
ز واألفعال املرتكبـة بـدوافع      ة التميي ـدي ملشكل ـاختاذ تدابري للتص    -٧

  ؛)غانا(عنصرية 
عـن   ع املتعلق بالتمييز العنصري املباشر أو غري املباشـر        ـلوض ا رصد  -٨

ال علـى الوجـه     ـاوى املبلَّغة يف هذا اجمل    ـل مع الشك  ـكثب، وضمان التعام  
  ؛)موريشيوس(األمثل 

بـة  سن القوانني املناسبة حلظر األنشطة ذات الدوافع العنـصرية ومعاق           -٩
  ؛)بنغالديش(مرتكيب هذه األفعال، مبا يف ذلك وكاالت إنفاذ القانون 

مواصلة وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا اللجنة العليا للهجرة واحلـوار بـني              -١٠
الثقافات، وال سيما اجلهود الرامية إىل التوعية بـضرورة مكافحـة العنـصرية             

  ؛)الربازيل(والتمييز والتعصب 
شكال التمييز ضد طائفـة الرومـا، واملهـاجرين،         القضاء على مجيع أ     -١١

وملتمسي اللجوء، وضمان تكافؤ فرصهم يف التمتـع حبقـوقهم االقتـصادية            
  ؛)بنغالديش(واالجتماعية والسياسية 

  ؛)شيلي(مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من العنف ضد النساء   -١٢
 ائية كأولوية يف برنـامج    مواصلة مكافحة العنف املرتيل باتباع سياسة وق        -١٣

  ؛)كندا (٢٠١٣-٢٠٠٩احلكومي للفترة الربتغال 
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اة مرتكيب العنف املرتيل وتنفيذ تـدابري حمـسنة حلمايـة           ـتيسري مقاض   -١٤
  ؛)السويد(الضحايا 

إنشاء نظام للتسجيل الواضح لضحايا االجتار باألشخاص، وعدم ادخار           -١٥
  ؛)االحتاد الروسي(أي جهد ملكافحة هذا الشر 

 مبكافحـة االجتـار     اخلاصةتقييم التدابري املتخذة فيما يتعلق خبطة العمل          -١٦
  ؛)هولندا(الفضلى مع اجملتمع الدويل  مارساتاملو رباتاخلبالبشر، وتبادل 

تعزيز اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة املالئمة لضحايا االجتار بالبـشر             -١٧
لتوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقـوق       املبادئ ا وواالستفادة من املبادئ العامة     

اإلنـسان،  املفوضية السامية حلقوق    اإلنسان واالجتار باألشخاص، اليت وضعتها      
  ؛)الفلبني( كمرجع وذلك
ضمان أن ُيدرج يف قانون األمن الداخلي تعريف واضـح لالسـتخدام              -١٨

فاذ القانون،  املالئم للقوة ولالستخدام غري املتناسب للقوة من جانب املكلفني بإن         
  ؛)النرويج(طبقا للمعايري الدولية 

اختاذ مزيد من التدابري الرامية إىل ضمان محاية حقوق اإلنسان ألطفـال              -١٩
  ؛)اجلمهورية التشيكية(األشخاص احملتجزين أو املسجونني 

التزامها بتحديث النظام القضائي ونظام السجون، مبـا        الربتغال  متابعة    -٢٠
  ؛)كندا(ر املتعلقة بإساءة معاملة السجناء يتيح دراسة التقاري

ادة احلوار علـى الـصعيد      ـع بزي ـاج املهاجرين يف اجملتم   ـتعزيز إدم   -٢١
  ؛)أنغوال(احمللي 

. وستنظر الربتغال يف التوصيات التالية وتقدم ردودها عليها يف الوقت املناسـب             -١٠٣
جملـس   سـيعتمده    ج الذي وسُتدَرج ردود الربتغال على هذه التوصيات يف تقرير النتائ        

  :حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة
وضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً إلعالن وبرنامج عمـل فيينـا              -١
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
تكليف وزارة العمل والتضامن االجتماعي بالنظر يف اختاذ مزيـد مـن              -٢

ا يف ذلك إمكانيـة وضـع       التدابري من أجل منع عمل األطفال غري املشروع، مب        
سياسات إنفاذ يف قطاعات معينة، تستهدف الفئات السكانية الضعيفة مثل أطفال          

  ؛)الواليات املتحدة(روما الالشوارع املنتمني لطائفة 
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مد نطاق السياسات واالستراتيجيات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني            -٣
لتدابري اإلجيابية للنساء يف مجيع     لتغطي مجيع مستويات اإلدارة العامة، مبا يف ذلك ا        

  ؛)إسبانيا(الوزارات 
مجع وتوليد بيانات مصّنفة عن املظاهر الفعلية للعنصرية والتمييز، بغيـة             -٤

  ؛)الربازيل(تقييم الوضع املتعلق بفئات عرقية وإثنية وأقليات خمتلفة 
) وسموريشي(ها  اجلهود املبذولة وتكثيف   احملافظة على )/ بلغاريا(مواصلة    -٥

التنفيذ الكامل للتشريع املتعلق مبكافحة العنف ضـد النـساء          ) فرنسا(وضمان  
ومقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن هذه األفعال، عمالً بتوصية اللجنة املعنية للقضاء           

  على التمييز ضد املرأة؛
جهودها من أجل التنفيذ الكامل للتشريع املتعلق بالعنف        الربتغال  تعزيز    -٦

 طفال ومقاضاة وإدانة مرتكبيه، وضمان استفادة نـساء طائفـة         ضد النساء واأل  
 من مجيع الربامج واملشاريع والتدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد           الروما أيضا 

  ؛)النرويج(املرأة 
االجتار بالبـشر ومقاضـاة     ة إىل مكافحة    ـود الرامي ـة اجله ـمواصل  -٧

  ؛)أوكرانيا(مرتكبيه 
 إىل منع االستخدام غري املتناسب للقوة من جانب         تعزيز التدابري الرامية    -٨
لشرطة، وذلك بإشراك ممثلني لألقليات اإلثنية يف قوات األمن ومعاقبة مـرتكيب            ا

  ؛)األرجنتني(هذه األفعال 
اختاذ مزيد من التدابري من أجل حتسني الوضع يف الـسجون، وتقـدمي               -٩

ء حتقيقـات فعالـة يف   التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي السجون، وإجرا  
  ؛)النمسا(مجيع ادعاءات ممارسة العنف ضد السجناء ومقاضاة مرتكبيه 

 واإلصالحات يف نظام السجون يف      ٢٠٠٤تنفيذ املبادئ التوجيهية لعام       -١٠
ـ     ـالربتغال، واملسارعة إىل حل املشاك     ا الـسجون   ـل اخلطرية الـيت تواجهه

  ؛)الواليات املتحدة(
علقة بإصالح قانون العقوبات، من أجل تقليل فتـرة         مواصلة اجلهود املت    -١١

  ؛)املكسيك(االحتجاز الوقائي واحلد من استخدامه، عمالً مببدأ افتراض الرباءة 
اختاذ مزيد من التدابري، وال سيما يف جمـاالت اإلسـكان، والعمـل،               -١٢

والتعليم، واحلصول على اخلدمات االجتماعية، من أجل مصلحة فئة الروما بوجه     
  ؛)اجلزائر(اص خ
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تنفيذ مزيد من التدابري اخلاصة من أجـل استئـصال ظـاهرة أطفـال             -١٣
الشوارع استئصاالً كامالً، وضمان هتيئة األوضاع اليت تتيح متتعهم الكامل جبميع           
حقوق اإلنسان وال سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن والغذاء وغـري            

  ؛)كوبا(ذلك 
، بالتعاون مع اجملتمعات املعنية، تضمن إدمـاج        وضع استراتيجية وطنية    -١٤

  ؛)بلجيكا(طائفة الروما بصورة أفضل يف اجملتمع 
اختاذ التدابري املناسبة لتحسني العالقات بني املكلفني بإنفاذ القانون وبني            -١٥

أفراد طائفة روما، بغية منع خطر العنف املفرط من جانـب املكلفـني بإنفـاذ               
اء مؤسسة مستقلة تضطلع مبسؤولية اإلشراف علـى        القانون، وبوجه خاص إنش   

  ؛)بلجيكا(األفعال اليت تقوم هبا الشرطة 
جهودها الرامية إىل إدماج جمتمعات الروما عـن طريـق          الربتغال  تعزيز    -١٦

اإلجراءات اإلجيابية املتخذة يف جماالت اإلسكان والعمل والتعلـيم واخلـدمات           
  ؛)أستراليا(االجتماعية 

هود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األقليات وال سيما طائفة          مواصلة اجل   -١٧
  ).هولندا(الروما 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بدعم الربتغال  -١٠٤
اجلزائـر، والفلـبني،    (النظـر يف التـصديق      )/ مصر(التوقيع والتصديق     -١

لعمال على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا      ) األرجنتني(التصديق  )/ ونيجرييا
املهاجرين وأفراد أسرهم، مبا يتيح للمهاجرين التمتع جبميع احلقوق الواردة يف هذا            

  ).الفلبني(وعقد مشاورات وطنية يف هذا الصدد )/ اجلزائر(الصك القانوين الدويل 
 موقـف   تعرب عـن  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٥

وال ينبغـي   . االستعراض بشأهنا  موضوع   أو موقف الدولة  /ها و اليت قدمت ) الدول(الدولة  
  .على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككلها تأويل
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