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الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل الوضع يف الربتغـال يف           استعرض    -١
. ٨٩ توصية من أصل ٨٦وقبلت الربتغال . ، يف دورته السادسة٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

. نفيذ التوصيات اليت قُبلت تنفيـذاً كـامالً       ومنذ ذلك احلني، بذلت الربتغال جهداً حثيثاً لت       
 /تقرير منتصف املدة بشأن ما أحرز من تقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان يف شـباط                وقُدم
 .٢٠١٢ فرباير

االستعراض الدوري الشامل، كما تبني جتربة الربتغـال، علـى           وقد ساعدت آلية    -٢
سبل للمضي قدماً، واعتماد    التصدي على حنو أفضل للتحديات املطروحة، ومناقشة أجدى ال        

  .املبادرات الالزمة

  املنهجية والعملية املتبعة يف إعداد التقرير  -أوالً  
على   تنسيق اإلعداد هلذا التقرير    )١(تولت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال        -٣

وزارات اخلارجية؛ والـدفاع؛ وإدارة الـشؤون الداخليـة؛          أساس إسهامات أعضائها، أي   
عدل؛ واالقتصاد؛ والبيئة والتخطيط اإلقليمي والطاقة؛ والزراعة واملوارد البحرية؛ والصحة؛       وال

والتعليم والعلوم؛ والتضامن والعمل والضمان االجتماعي؛ والثقافة؛ واإلعـالم؛ واهلجـرة           
واحلوار بني الثقافات؛ واملواطنة واملساواة بني اجلنسني؛ والرياضة والشباب؛ واإلحـصائيات           

  .مكتب أمني املظامل ومكتب املدعي العام كوكذل
قبل تقدميه إىل األمم املتحدة، مع ممثلي اجملتمع املـدين يف           ونوقش مشروع التقرير،      -٤

  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٦اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال يف اجتماع عقدته 

  أهم املستجدات منذ االستعراض السابق  -ثانياً  
 حدثاً  ٢٠١٠أبريل  /ل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال يف نيسان         ميث  -٥

وقد حّسنت اللجنة التنسيق وتقاسم املعلومات ضمن اإلدارة العامة الربتغالية وعززت           . هاماً
وأتاحت اللجنة تقدمي تقارير التنفيذ الوطنية يف حينها إىل         . احلوار والتشاور مع اجملتمع املدين    

  .وليس للربتغال أي تقرير متأخر يف الوقت الراهن.  معاهدات األمم املتحدةهيئات
، صدقت الربتغال على عدد كبري من معاهدات حقوق اإلنـسان           ٢٠٠٩ومنذ عام     -٦

وهي اآلن طرف، دون إبداء أي حتفظ، يف مثان من معاهـدات األمـم              . والقانون اإلنساين 
وكوالهتا االختيارية، وقـد اعترفـت بكامـل        ومجيع برت  املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان   
والربتغال طرف يف نظام حقوق اإلنسان مبجلس أوروبـا         . اختصاصات اللجان ذات الصلة   

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واللجنة األوروبية للحقـوق االجتماعيـة          وختضع لرقابة   
ات يف إطار اإلجـراءات     املكلفني بوالي  كما وّجهت الربتغال دعوة دائمة إىل مجيع      . وغريمها

  .اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان
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اخلطتان الوطنيتان الرابعة   : وأُقّر عدد من األدوات السياساتية الشاملة حلقوق اإلنسان         -٧
؛ واخلطتـان  )٢٠١٧-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١١(واخلامسة ملكافحة العنف املرتيل واجلنساين      
، واخلطتـان   )٢٠١٧-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١١(الوطنيتان الرابعة واخلامـسة للمـساواة       

، وبرناجما )٢٠١٧-٢٠١٤ و٢٠١٣-٢٠١١(الوطنيتان الثانية والثالثة ملكافحة االجتار بالبشر 
؛ )٢٠١٧-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١١(العمل الثاين والثالث للقضاء على ممارسة ختان اإلناث         
؛ واخلطـة   )٢٠١٤-٢٠٠٩( ١٣٢٥وخطة العمل الوطنية األوىل لتنفيذ قرار جملس األمـن          

 )٢(؛ واالستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما     )٢٠١٣-٢٠١٠(نية إلدماج املهاجرين    الثا
كما وضعت مشاريع   . )٢٠١٣-٢٠١١(؛ واالستراتيجية الوطنية لإلعاقة     )٢٠٢٠-٢٠١٣(

  .ابتكارية للنهوض حبقوق املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وملنع العنف املرتيل

يتها على أرض الواقع ومتابعة االسـتعراض       ومحا تعزيز حقوق اإلنسان    -ثالثاً  
  السابق

  )٣()4–101.1التوصية (التصديق على الصكوك الدولية   -ألف  
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق       صدقت الربتغال على      -٨

تياري ، والربوتوكول االخ  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٨االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف     
 واالتفاقية الدولية حلماية    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٥امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب يف      

  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٨مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف 
وُعني مكتب أمني املظامل ليكون مبثابة آلية وطنية للوقاية مبوجب اتفاقيـة مناهـضة       -٩

  .فور أعمال التفتيشالتعذيب وباشر على ال
بشأن  كما أصبحت الربتغال طرفاً يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           -١٠

إجراء البالغات، واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة بوضـع            
  .األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية الذخائر العنقودية

يف إطار جملس أوروبا، على اتفاقية محاية األطفال من االستغالل          وصدقت الربتغال،     -١١
اجلنسي واالعتداء اجلنسي، واتفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، واالتفاقية            

واإلجراءات الداخلية جارية من أجل التصديق على       . األوروبية املتعلقة مبمارسة حقوق الطفل    
 واخلامس عشر لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والربوتوكـول         الربوتوكولني الثاين عشر  

 اإلضايف التفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي املتعلق بزرع األعضاء واألنسجة البـشرية           
  .وحبوث الطب احليوي

وصدقت الربتغال أيضاً على اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة حبماية مستحقات   -١٢
  .، وتنقيح اتفاقية محاية األمومة، والسالمة والصحة يف الزراعة)احب العملإعسار ص(العمال 
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  العنصرية، والتمييز العنصري، وإدماج املهاجرين والفئات املهمشة  -باء  

 ، حقوق اإلنسان هبدف مكافحة العنصرية والتمييـز       جمالالتثقيف والتدريب والتوعية يف         
  )102.10 و7–101.6 يتانالتوص(وتشجيع إدماج املهاجرين واملهمشني 

، اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات يف بذل جهودها يف هذا الصدد           استمرت    -١٣
تشجيع "فعلى سبيل املثال، أطلقت مبادرة      . ال سيما يف إطار اخلطة الثانية إلدماج املهاجرين       

يد من األنشطة   ، وهي تشمل العد   "العيش يف مناخ مشترك بني الثقافات على املستوى احمللي        
يف جماالت التعليم، والعمل، والصحة، وإدماج املهاجرين، واملشاركة يف احلياة احمللية، وإذكاء            

خاص ـشراكات بني القطاعني العام وال    الوعي، وامليزانية التشاركية، وقد نفذت على أساس        
ّصـصت  واستحدثت برامج إذاعية وتلفزيونيـة، وخُ     . السكان احملليني مبشاركة املهاجرين و  

. جائزتان سنويتان متنحان ألعمال وسائط اإلعالم اليت تروج حلقوق اإلنـسان وللتـسامح            
املهرجانات الثقافية واالحتفـاالت     وعقدت حلقات دراسية وغريها من املناسبات، مبا فيها       

وُحرّر العديد من املنشورات بشأن اهلجرة والقضايا املتصلة باللجوء ووزعت،          . باأليام العاملية 
دليل التنـوع   "ا يف ذلك نشر مسرد املنظمة الدولية للهجرة بشأن اهلجرة باللغة الربتغالية و            مب

أعدته وكالة االحتـاد األورويب     " الثقايف إلعداد برامج إعالمية تبث على التلفزيون العمومي       
  .للحقوق األساسية

احلـوار بـني    ونشرت جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني واللجنة العليا للهجرة و           -١٤
" قويل ال للعنف املـرتيل    "ونشر الكتيب األول املعنون     . الثقافات كتيبني يستهدفان املهاجرين   

باإلنكليزية واألوكرانية والربتغالية والروسية والرومانية والصينية والفرنسية؛ أما الكتيب الثاين          
زية والربتغالية والروسية   عن حقوق املواطنني، واملساواة بني اجلنسني واألبوة فقد نشر باإلنكلي         

  .والرومانية والصينية والفرنسية
، "املرتل اجملاور"وتتصدر الربتغال قائمة البلدان املشاركة يف مشروع االحتاد األورويب    -١٥

حيث تزور األسر احمللية وأسر املهاجرين بعضها البعض، وقد ُسّجل يف الربتغال أكرب عدد من           
وينسق املعهد الربتغايل للرياضة والشباب، بالتعاون مع . ملشروعاألسر املشاركة يف إطار هذا ا

اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات وجلنة املواطنة واملساواة بني اجلنـسني، واملديريـة         
حركة مناهـضة   "العامة للتعليم والعديد من منظمات اجملتمع املدين، تنفيذ محلة جملس أوروبا            

ع بعدة أنشطة لتشجيع االندماج عن طريـق الرياضـة، تـشمل            واضطل". خطاب الكراهية 
، والتوقيع علـى    )وهي الرياضة اجلماعية املختلطة الوحيدة    (تشجيع ممارسة رياضة الكورفبال     

بروتوكول مع احتاد العيب كرة القدم احملترفني إلطالق مبادرات توعية، وتنظيم فالش موب             
عرض ملـصقات   و) انظر أدناه ( ) االختيارات برنامج( Escolhasمبشاركة أطفال من برنامج     

  .ألحداث رياضية
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ء وعقدت حلقات عمل وحلقات دراسية للعاملني يف وسائط اإلعالم يف مجيع أحنـا              -١٦
 كيفية معاجلة قضايا اهلجرة، والتنوع، واللجوء والالجئني،        البلد حول مواضيع شىت من بينها     

أجنزوا أعماالً بارزة ووزعت على مهنيـي       وأعدت قائمة بأمساء مهاجرين     . واإلعاقة والعنف 
 أعادت اللجنة املعنية بتحقيق املساواة ومناهـضة التمييـز          ٢٠١١ويف عام   . وسائط اإلعالم 

العنصري تأكيد توصيتها بأن حتجم الوكاالت اإلعالمية ووكاالت إنفاذ القانون عن الكشف          
 أصلهم اإلثين أو دينهم أو عن معلومات شخصية ترد يف بالغاهتا وتتعلق جبنسية األشخاص أو  

  .وضعهم كمهاجرين
فقـد  . كما حدثت تطورات جديرة بالذكر يف جمال امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية            -١٧

مشلت اخلطة الوطنية الرابعة من أجل املساواة جماالً استراتيجياً يتعلق بامليل اجلنسي واهلويـة              
ف باهلوية اجلنـسانية دون اشـتراط       ، سن قانون يسمح باالعترا    ٢٠١١ويف عام   . اجلنسانية

/ ويف شـباط  . اخلضوع لعملية جراحية مسبقة وتسريع إجراءات تغيري االسم ونوع اجلـنس          
، أدرجت اهلوية اجلنسانية يف التعاريف القانونية للجرائم املرتكبة بدافع التمييز           ٢٠١٣فرباير  

، ٢٠١٣يوليه  /ويف متوز . ائي مبوجب القانون اجلن   )املساس بالسالمة البدنية   القتل و (والتحيز  
نفذّت جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني أول محلة حكومية من نوعها ملكافحـة كراهيـة               

تركز اخلطة القطاعية للمساواة بني اجلنسني اليت اعتمـدهتا         و. املثليني ومغايري اهلوية اجلنسية   
مبن فـيهم   (عية املوظفني    تو  على وزارة إدارة الشؤون الداخلية، ضمن أهم جماالت تركيزها،       

وأنشأت قوات األمن فريق عمل معنياً . بشأن املسائل اجلنسانية وامليول اجلنسية) أفراد الشرطة
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية  جبرائم العنف والكراهية املرتكبة ضد      

يات املدارس، الـذي أُقـّر يف       كما يتصدى القانون املتعلق بوضع الطالب وأخالق      . اجلنسانية
  .، للتمييز واإليذاء القائمني على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية٢٠١٢سبتمرب /أيلول

معاقبة مـرتكيب   ومكافحة أفعال التمييز والعنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية؛             
 102.7 و 9–101.8 التوصيات( ورصد احلركات واجملموعات املعنية عن كثب        ،هذه األفعال 

 )102.9و

تـشمل  قائمـة بـذاهتا     اجلنس جرائم    وأتعترب العنصرية والتمييز على أساس الدين         -١٨
األنشطة الدعائية املنظمة اليت حترض على الكراهية وأفعال العنف، والتهديد والقذف بسبب            

ـ امليل  اجلنس، مبا يف ذلك      التمييز العنصري أو التمييز على أساس الدين أو        سي واهلويـة   اجلن
عالوة على ذلك، تقع هذه اجلرائم وسائر اجلرائم اليت ترتكب بـدافع التمييـز              و. انيةاجلنس

وتعترب الدوافع  . والكراهية يف خانة اجلرائم اليت جيب منعها والتحقيق فيها على سبيل األولوية           
  .القائمة على هذه األسباب ظرفاً عاماً ُمشدِّداً يطبق على مجيع اجلرائم

بسبل منها رصد األنـشطة     ( مجع املعلومات وحتليلها بانتظام      شرطةتواصل قوات ال  و  -١٩
علـى  يف جهود التعاون    شارك   وت ) والقيام بعمليات املراقبة   على شبكة اإلنترنت  ذات الصلة   
  .إدارات التحقيق الوطين والدويل، مبا يشمل التنسيق معالصعيدين 
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للجنة املعنية بتحقيق املساواة ومناهضة     أتيحت أداة خاصة على املوقع الشبكي       قد  و  -٢٠
التمييز العنصري هبدف تيسري عملية تقدمي الشكاوى وتسريع اإلجراءات ضد أي مدونـة أو            

  .موقع شبكي يروج للعنصرية

التنميط العنصري واملمارسات التمييزية جتاه األقليات العرقية واإلثنية واملهاجرين         مكافحة      
  )101.10التوصية (

يف املراسـالت   الشرطة عن كشف عرق شخص معني أو أصله اإلثين          سلطات   متتنع  -٢١
يف أنشطة تدريبية    من عمل الشرطة     ويندرج هذا اجلانب   .الرمسية وتتقيد باحترام حظر التمييز    

مـن  مبن فيهم   (د لفائدة موظفي إنفاذ القانون      قعوحلقات دراسية ومؤمترات تُ   ،  حمددةوعامة  
كجـزء مـن تدريبـهم األويل    ، وذلك )مستقبالًفظ السالم قوات ح ُيتوقع أن يشاركوا يف     
  .واجلاري والتكميلي

 يف   عليها صراحة   منصوص - والواجبات املقابلة هلا     -ومبادئ املساواة وعدم التمييز       -٢٢
اليت أُقـرت يف    (مراقبة احلدود وأفراد الشرطة     ضباط   أخالقياتصكوك منها مدونات    مجلة  

الذي ( قانون تنفيذ العقوبات وتدابري احلرمان من احلرية         ، وكذلك يف  )٢٠١٣يونيه  /حزيران
 /املعتمدة يف نيسان  (بالسجون  املتعلقة   و اللوائح العامة     )٢٠٠٩أكتوبر  /أُقر يف تشرين األول   

  . على سبيل املثال، تزويد الفرد بغذاء خاص حبسب دينه أو معتقده، اليت تكفل)٢٠١١أبريل 

اإلقـصاء  و والتـصدي للتمييـز      ، األقليات ومحايتها  تعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل        
يف جماالت اإلسكان والتعلـيم     وال سيما   جمتمعات الروما،   لذين تتعرض هلما    االجتماعي ال 

  )17–103.16 و15–103.14 و39–36 و13–101.11 التوصيات(والعمالة والرعاية الصحية 
 عقـب   )٢٠٢٠-٢٠١٣(مدت االستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الرومـا        اعُت  -٢٣

عملية تشاركية مكثفة مشلت مجيع اإلدارات احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، واألوساط           
األكادميية، واخلرباء وممثلي مجاعات الروما، وشارك مجيع هؤالء يف جملس تشاوري أنشئ يف             

 سكنال و  والصحة تدابري يف جماالت التعليم    ١٠٥وتضم االستراتيجية   . ٢٠١٣يونيه  /حزيران
قضايا التمييز، والوساطة، والتثقيف من أجل املواطنة، والضمان يتناول  وبعداً شامالً ،والعمالة

  .االجتماعي، وتقدير تاريخ الروما وثقافتهم، واملساواة بني اجلنسني
 /أطلق مشروع رائـد لفائـدة الوسـطاء يف البلـديات يف تـشرين األول              قد  و  -٢٤

تدريب الوسـطاء،   يهدف إىل   ، وهو   )٢٠١١يف عام   وتوسع هذا املشروع    ( ٢٠٠٩ أكتوبر
الروما، وتوزيعهم  أصول مجاعات   حدرين من   يكونوا من املقيمني احملليني املن    الذين يفضل أن    

شرطة ليعملوا كوسـطاء  من ال كما جيري تدريب أفراد     . اخلدمات واملرافق احمللية  مراكز  على  
لية مع جهات فاعلة أخرى لتعزيـز       عت الشرطة على عقود أمن حم     الروما، ووقّ جمتمعات  يف  

  .اجملتمعات احمللية وأمنهاإدماج 
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مـن   و وتستفيد مجاعات الروما من العديد من التدابري املتخذة لفائدة عامة السكان،            -٢٥
ماية االجتماعية، واحلصول علـى     بينها دخل االندماج االجتماعي، وبرامج اإلسكان، واحل      

 الروما نسبة كبرية مـن      اتعض احلاالت، متثل مجاع   ويف ب . الصحية الوطنية خدمات الدوائر   
ووضعت الشرطة برناجمـاً للتحقيـق      . ) مثالً السكن االجتماعي (املستفيدين من هذه التدابري     

دف تلبية االحتياجات احملددة للضحايا من الفئات الضعيفة،        هبوتقدمي الدعم لضحايا حمددين     
وأقيمت . ألشخاص ذوو اإلعاقة   واملسنون، وا  مبن فيهم األقليات اإلثنية، والنساء، واألطفال،     

غطـي  يو. الوكاالت احلكومية املركزية واملنظمات غري احلكوميةتشمل شراكات مع جهات   
احلوار بني  مثل  على مستوى اجملتمعات احمللية مسائل      الربنامج النموذجي املعين بعمل الشرطة      

تلبية احتياجات جمموعات من    فسح اجملال لتطوير أنشطة مصممة خصيصاً ل      هو ي الثقافات، و 
  . املهاجرون واألقليات اإلثنية، وأعد منوذج تدرييب حمدد بشأن الروما الربتغالينيبينها

منع التمييز ضد املهاجرين وطاليب اللجوء والروما واملعاقبة عليه، وتيسري تقدمي املساعدة                
  )102.21 و102.11 و43–101.41 التوصيات(إليهم وتشجيع إدماجهم 

الوعي املناهض للتمييز، بـسبل  لزيادة  ٢٠١١ و٢٠١٠مدت مبادرات يف عامي   اعُت  -٢٦
فتات يف مالعـب كـرة      تعليق ال الفيديو، و أفالم  منها تنظيم مسابقة وطنية لعرض الصور و      

ونشر دراسة أجراهـا مرصـد   عها اهلجرة واحلوار بني الثقافات،   القدم، وتنظيم ندوة موضو   
م تدريب بشأن مكافحة التمييز العنصري      ّدوقُ. )٤( الربتغال اهلجرة حول اخلطاب العنصري يف    

  .املنظمات غري احلكومية ومجعيات املهاجرين واملدارس واجلامعاتتشمل لفائدة كيانات 
اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات املساعدة للمهـاجرين وضـحايا            وتقدم  -٢٧

تـشمل  هاجرين املنتشرة يف مجيع أحناء البلد       دعم امل   مراكز  منها التمييز العنصري عرب قنوات   
عرب مكتب املساعدة القانونية للمهاجرين الذي ُيقدم       كذلك   حملية، و  ٨٧ثالثة مراكز وطنية و   

، والـضمان   والعمـل  اجلنسية،   مثلاملشورة القانونية وخدمات الوساطة باجملان يف جماالت        
عت اللجنـة   ، وقّ ٢٠١٢مايو  / أيار ويف.  والوصول إىل العدالة   ،االجتماعي، وممارسة احلقوق  

العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات ومكتب أمني املظامل على بروتوكول لتحسني املـساعدة             
ملن ُيحتمل املقدمة إىل املهاجرين، مبا يشمل نشر ما يتصل هبم من معلومات، وتقدمي املساعدة     

، وإمـدادهم   )دود من القضايا  اإلجراءات نيابة عنهم، يف عدد حم     ختاذ  وا( أن يقّدموا شكاوى  
كما تقدم اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني       . بالوثائق وإحالتهم إىل مكاتب املساعدة القانونية     

، )٥(الثقافات املساعدة إىل وحدة دعم الضحايا اليت تديرها اجلمعية الربتغالية حلماية الضحايا           
إىل املهـاجرين وضـحايا    سية باجملانتقدم املساعدة القانونية والنف منظمة غري حكومية    وهي  

  .٢٠١٣مارس / وفُتح مكتب دعم اإلحصاء يف آذار.التمييز العنصري
 واألطفال،  نيملرضى واملسن  ملساعدة جمموعات تشمل ا    وتدير سلطات اهلجرة برامج     -٢٨

على ذلك، فإن برنامج    وعالوة  . الذين هم يف وضع غري نظامي     مبن فيهم األطفال املهاجرون     
Escolhas ) تتـراوح  ملن   الذي يهدف إىل تشجيع االندماج االجتماعي        )برنامج االختيارات
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العديد مـن   مبا يف ذلك    من الفئات االجتماعية احملرومة،      سنة   ٢٤ سنوات و  ٦ أعمارهم بني 
، )٢٠١٥-٢٠١٣(اآلن يف فترتـه اخلامـسة       أبناء املهاجرين أو مجاعات الروما، قد دخل        

اعتبارها لغة غـري اللغـة   تدريس اللغة الربتغالية ب "ضوع   وأدرج مو  .اريع مش ١١٠ل  وسيمّو
 يف مناهج مؤسسات التعليم األساسي والثانوي، وُنفّذ عدد كـبري مـن          ةجديدكمادة  " األم

، صدر أمر وزاري لتوضـيح حـق        ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . أنشطة التدريب يف هذا السياق    
 يومـاً يف    ٩٠لربتغال ملدة تزيد عن     قيمني يف ا  الذين هم يف وضع غري نظامي من امل       املهاجرين  

  .الصحة الوطنية خدمات دوائر احلصول على

جتميع البيانات، هبدف تقييم وضع     ب، مبا يف ذلك     رصد حاالت التمييز العنصري عن كث         
  )103.4 و102.8 التوصيتان(خمتلف اجملموعات 

نصري والـديين   جرائم التمييز الع  تتوىل هيئات خمتلفة، حبكم وظائفها، التحقيق يف          -٢٩
القضايا اجلنائية، ميكن للعديـد     ُتعىن ب إضافة إىل الشرطة والسلطات القضائية اليت       ف. واجلنسي

شكاوى التمييز العنصري، مبا فيها اللجنة املعنية بتحقيـق         يف  من الكيانات األخرى أن تنظر      
كتب أمني  ، وم )إجراء إداري قد ينجم عنه فرض غرامة      (املساواة ومناهضة التمييز العنصري     

 والسلطة الوطنية   ) ضالعة فيها  كيانات عامة متييز تكون    الذي غالباً ما ينظر يف قضايا        (املظامل  
  .املعنية بظروف العمل

األشـخاص  عن  وجتمع البيانات عن جرائم التمييز العنصري أو الديين أو اجلنسي و            -٣٠
ه البيانات حبسب جنسية    وتصنف هذ . بارتكاب جرائم قتل أو اعتداء بدوافع عنصرية      ملدانني  ا

 اليت متنـع    ونوع اجلرمية، وليس حبسب العرق أو األصل وذلك بسبب القيود القانونية          اجلاين  
أجـل  مقارنة بني القوانني من     إجراء دراسة   مؤسسة مستقلة   طلبت الربتغال من    وقد  . ذلك

  .وصياتالتعرف على كيفية تعامل البلدان اليت لديها أنظمة قانونية مماثلة مع هذه الت

  املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املرأة  -جيم  

 واملعاقبة عليه، مبا يف ذلـك العنـف         ة مرتكبيه منع العنف ضد املرأة ومكافحته ومالحق         
  )6–103.5 و14–102.12 و18–101.15 التوصيات(املرتيل، ومحاية الضحايا 

 أولويـات الربتغـال، كمـا       ال تزال مكافحة العنف ضد املرأة و العنف املرتيل من           -٣١
ينعكس ذلك، ضمن مجلة أمور، يف اخلطتني الوطنيتني الرابعة واخلامسة ملكافحة العنف املرتيل             

مجع املعلومات، واحلماية، والوقايـة،     مسائل  والعنف على أساس اجلنس اللتني تركزان على        
  .والتدريب، والتحقيق

ـ   ائي صراحة ويعاقب    والعنف املرتيل، الذي ينص عليه القانون اجلن        -٣٢  ىعليـه، وُيقاض
 / ويف شباط.على سبيل األولويةفيها والتحقيق  يعترب جرمية جيب منعها ،حبكم القانونمرتكبه  
 مفهوم العنف املرتيل ليـشمل       نطاق دخلت تعديالت قانونية هبدف توسيع    ، أُ ٢٠١٣فرباير  
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وفيما يتعلق مبسائل  .مساكنةالعنف أثناء اللقاءات الغرامية وغريها من العالقات احلميمة دون         
على أن تفسرا مبـا     " 103.6 و 103.5  نيأن الربتغال قبلت التوصيت   بر  ذكّ، نُ "املالحقة واملعاقبة "

معناه أنّ احلكومة توافق على تيسري عملييت املالحقة واملعاقبة عرب وضع تـشريعات وتـدابري              
 املدعى عليـه والـضحية يف   وجتمع اآلن البيانات عن العالقات بني". إدارية أخرى وتنفيذها  

يف احملاكم، والنيابات   (وجتميع البيانات   اإلبالغ  جرائم القتل، وبذلت جهود لتوحيد إجراءات       
واألحكـام  بضحايا العنف املرتيل، ونتائج التحقيقـات        فيما يتعلق    ) ومراكز الشرطة  ،العامة

  .استحداث موقع شبكي وقاعدة بياناتالنهائية للمحاكم، مبا يف ذلك 
ت إجراءات وقائيـة    خذّوأنشئت فرق خاصة للتحقيق يف جرائم العنف املرتيل، واتُ          -٣٣

والنيابة العامة بصدد إعداد اسـتجابات متكاملـة        . للتعامل مع الضحايا يف مراكز الشرطة     
لتسريع عملية التحقيق يف جرائم العنف املرتيل ومحاية الضحايا بشكل مالئم، مبن فيهم النساء              

ويقدم اإلرشاد واملساعدة التقنية إىل احملاكم ملساعدهتا على تقييم خطـر  . نونواألطفال واملس 
املُسّنات أصبحت مسألة العنف ضد     ويف اآلونة األخرية    . العنف املرتيل تكرر حدوث أعمال    

، حيث تشارك وكاالت إنفاذ القانون واملدعون العامون مشاركة نشطة يف حمط اهتمام خاص
يشمل أنـشطة البحـث والتوعيـة       مشروع  وهو  (" احذر اهلوة " مشروع االحتاد األورويب  

  .)والتدريب، وتبادل أفضل املمارسات
على القائم  وتشمل جهود الوقاية اختاذ تدابري للحد من قبول العنف املرتيل والعنف               -٣٤

، ومتكـني  املساواة، والقضاء على القوالب النمطية اجلنسانية     تعزيز  أساس اجلنس يف اجملتمع، و    
. السنوية لتوعية املرأة حبقوقها وتعزيز قدرهتا على اإلبـالغ        اء والفتيات، مثل احلمالت     النس

األخصائيون االجتماعيون، واملدعون جهات منها، وأعدت دورات تدريبية حمددة لفائدة عدة   
  .والعاملون يف امليدان الطيباملعلمون، العامون، وقوات األمن، و

لشرعي، مثل تنظيم دورات تدريبية لفائدة اخلـرباء        اختذت تدابري يف جمال الطب ا     و  -٣٥
الطبيني الذين يتعاملون مع قضايا العنف املرتيل، وملتقيات علمية، ووضـع بروتوكـوالت             

 وإنشاء وحدة طبية خمصصة تعمل وفقاً لقواعـد وإجـراءات           ،لتنسيق العمل يف هذا اجملال    
  .حمددة، ملساعدة الضحايا

 وضع خطط محاية فردية يف احلاالت بالغة        :بوسائل منها لضحايا  توفر احلماية ل  كما    -٣٦
اخلطورة؛ وزيادة التنسيق بني احملاكم املدنية واحملاكم اجلنائية يف قضايا الطـالق وحـضانة              

لفائدة احلوامـل؛ وتعمـيم     وخباصة  األطفال أو قضايا العنف املرتيل؛ وحتسني آليات الفرز،         
 إنشاء أفرقـة    ،ومن ذلك، مثالً  (ت الدعم املتبادل    وجمموعااملشاريع الرائدة يف جمايل الصحة      

البالغني واألطفال يف الوحدات الصحية، وإعداد دليل ألفـضل         ُتعىن ب متعددة االختصاصات   
؛ واستحداث خدمة نقل على مدار      )العنف يف خمتلف أطوار احلياة    مكافحة  املمارسات بشأن   

يا يف إطار االستجابات االجتماعيـة      لضحالاملأوى  وتوفري  لفائدة الضحايا وأطفاهلم؛    الساعة  
باألولويـة يف   احلاالت بالفعل   حتظى هذه   (املوجودة؛ وتيسري حصول الضحايا على السكن       
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ـ ُوقد  بعض برامج إعادة اإلسكان، يف جزر األزور مثالً، و          /ع علـى بروتوكـول يف آب      قّ
بـسعر  سكن  الوطنية للبلديات الربتغالية هبدف توفريالرابطة  بني احلكومة و  ٢٠١٢أغسطس  

وُوضع نظام حمدد لـدعم حـصول       . )منخفض لضحايا العنف املرتيل بعد مغادرهتم املأوى      
مع تعيني جهات تنسيق واتصال يف      والدخول إىل سوق العمل،     الضحايا على التدريب املهين     

وتفـادي تعـريض الـضحايا      احلاالت  مراكز التوظيف واختاذ تدابري إلعطاء األولوية هلذه        
إىل تشجيع اإلجراءات اإلجيابية جتاه     تدابري ترمي   راكز التوظيف، وكذلك اختاذ     لألخطار يف م  

. ) يف املائة من أجورهن    ٦٠دفع  مثل   (ملتدنية واألسر اليت تعوهلا نساء    النساء ذوات املهارات ا   
وضـعت  قد   و .األطفال الضحايا باألولوية يف احلصول على خدمات دعم األطفال        وحيظى  

ملـسنني، واملهـاجرين،   كابوجه خـاص  الفئات الضعيفة  ة لفائدة   استراتيجيات تدخل حمدد  
، واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة           واألشخاص ذوي اإلعاقة  

  .اجلنسانية
من األحكام لتنظيم اجلوانب اليت يغطيها القانون، املعتمـد يف          قد اسُتحدث عدد    و  -٣٧
وتشمل هذه  . مساعدهتملعنف املرتيل ومحاية الضحايا و    ، واملتعلق مبنع ا   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

ـ جلميع الضحايا املزعومني فور اإلبالغ عن وقوع        (األحكام االعتراف بوضع الضحية       لفع
شـدد قـرار احملكمـة      (العنف املـرتيل    دعاوى  إلجراءات  العاجل  ؛ والطابع   )رتيلاملعنف  ال

؛ واستعمال وسائل املراقبة عن بعد      )هلذه القضايا  العاجل    على الطابع  ٢٠١٢الدستورية لعام   
؛ ومساعدة الضحايا عن    )٢٠١٣فرباير  /أصبحت هذه املراقبة إجبارية منذ شباط     (لتتبع اجلناة   

االتصال مباشرة بالشرطة   هم من مباشرة    نتزويدهم بأجهزة جمانية سهلة االستعمال متكّ     طريق  
  تلبس؛ وحق الضحية يف جرب     وإمكانية توقيف اجلاين وإن مل يكن يف حالة       الساعة؛  على مدار   

وُيقدم حمـامون    .، وتقدمي الدعم القانوين والطيب واالجتماعي والدعم يف جمال العمل         الضرر
ة احلق يف أن ُتبلَّـغ      وللضحي. احملامني املشورة القانونية إىل ضحايا العنف املرتيل      نقابة  تعينهم  

وخدمات الـدعم العامـة      كيفية تقدمي شكوى، واإلجراءات الواجب اتباعها،        بأمور منها 
، أدخلـت   ٢٠١٠أكتـوبر   /ويف تشرين األول  .  وخيارات التعويض املتاحة   ،واخلاصة املتاحة 

يف شكل سلفة إىل ضـحايا  الدولة مبلغاً من التعويض حتسينات على النظام الذي يضمن دفع  
م العنيفة وضحايا العنف املرتيل، وقد تسىن إدخال تلك التحـسينات بفـضل تعزيـز               اجلرائ
  .جلنة محاية ضحايا اجلرائمالحيات ص
حيـث مت   : ل ابتكاري ومنع تكرار ارتكاب جرائم بالعمل مع اجلناة هو جمال تدخّ           -٣٨

توسيع مشروع رائد يف هذا اجملال ليغطي مجيع أحناء الربتغال وجيري تنفيذ بـرامج، داخـل                
طط مـصممة   السجون وخارجها، إلعادة تأهيل وإدماج هؤالء اجلناة، بسبل منها تنفيذ خ          

  .وفقاً الحتياجات األفراد
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دماج املهاجرين إىل محاية ضحايا العنف املرتيل وغريهم، عن         وتسعى اخلطة الثانية إل     -٣٩
مستقلة ألفراد من أسر ُجمع     كانية منح تراخيص إقامة     تاحة إم طريق تقدمي الدعم القانوين وإ    

  .)االهتام ساس توجيه، ال متنح هذه التراخيص إال على أ٢٠١٢أغسطس /منذ آب(مشلها 
 / شباط١١ختان اإلناث املعتمد يف ممارسة ويشجع برنامج العمل الثاين للقضاء على   -٤٠

يف هذا  العديد من األنشطة    قد أجنز   و.  انضمام شركاء جدد ملكافحة هذه اآلفة      ٢٠١١فرباير  
 املعنيني؛  توزيع ملصق وكتيب على نطاق واسع لفائدة الضحايا واملهنيني        اجملال، مبا يف ذلك     

 ،وتنظيم أنشطة تدريبية للمجموعات املهنية ذات الصلة، ونشر مواد إعالمية عرب اإلنترنـت            
ت العنـف   فـرز حـاال   وأصبح  . وعقد اجتماع رفيع املستوى مع ممثلي مجعيات املهاجرين       

 ،طفالاإلناث، معياراً من معايري التقييم يف الفحوص الطبية لأل        ممارسة ختان    واإليذاء، مبا فيها  
 /يف حزيران تنفيذ  عمالً بالربنامج الوطين اجلديد لصحة األطفال والشباب، الذي دخل حيز ال          

عت وقّوقد   .ة عن انتشار ظاهرة ختان اإلناث     دراس ٢٠١٤يف عام   جرى  وسُت. ٢٠١٣يونيه  
اية األطفال والشباب   جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني ووزارة الصحة واللجنة الوطنية حلم         

على بروتوكول سيمكن من حتديد عمليات التدخل من أجل محاية األطفال           ضني للخطر   املعر
بشأن ختـان   دورات دراسية   مت  ظّ، نُ ٢٠١٣وطوال عام    .وتسجيلها على املستوى الوطين   

ـ موظفي الصحة العاملني يف املناطق املعرضة للخطـر،         جيني من   اخلّراإلناث لفائدة     شرتوُن
دليـل  ، كما ُنـشر     ناث أعدت لفائدة مهنيي قطاع الصحة     مبادئ توجيهية بشأن ختان اإل    

  .إجراءات أعد لفائدة الشرطة اجلنائية

 العنف الزوجي، مبا يشمل تنفيذ تدابري تربوية منذ الطفولة املبكـرة          تشجيع اإلبالغ عن        
  )21–101.20 التوصيات(

لبلد كلـه يف    مشلت ا ُنفذت يف العقد املاضي استراتيجية ملنع العنف ومحاية الضحايا            -٤١
ففي : الت إعالمية سنوية  محتنظيم  ومشلت هذه االستراتيجية    . مع اجملتمع املدين  إطار شراكة   

 علـى   ٢٠١١، انصبَّ التركيز على تشجيع اإلبالغ عن العنف املرتيل؛ ويف عام            ٢٠١٠عام  
وتشمل . الوقوع ضحية بشكل غري مباشرحاالت  على ٢٠١٢قتل األزواج؛ ويف عام  جرائم  
وكاالت إنفاذ القانون، يف إطار استراتيجيات حفظ النظام على مستوى          تتخذها  ري اليت   التداب

اجملتمعات احمللية، زيادة عدد العاملني يف فرق دعم الضحايا، واستحداث مرافـق خمصـصة              
". مدرسة آمنـة  "للضحايا يف مراكز الشرطة وحتسينها، واالضطالع بأنشطة يف إطار برنامج           

يف املنـاهج  إدخال مواد تعليميـة  حتديداً   تستهدف األطفال والشباب     وتشمل املبادرات اليت  
  .على أساس اجلنسالقائم باملساواة بني اجلنسني والعنف املرتيل والعنف الدراسية تتصل 

 ٢٠٠٨بني عامي   الشرطة  العنف املرتيل اليت سجلتها قوات      حاالت  تفع عدد   قد ار و  -٤٢
، ٢٠٠٩ويف عـام    . )٢٠١٢ حالة يف عام     ٢٦ ٦٧٨ ( مث اخنفض منذ ذلك احلني     ٢٠١٠و

الـدعم واملـشورة   غريها من أشـكال  أنشئت مراكز دعم هبدف تقدمي املساعدة القانونية و 
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بـشأن إجـراء    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل دخول  ومن شأن    .للضحايا
  . يف هذا اجملالأن يسهم إسهاماً إجيابياً أيضاًالبالغات حيز النفاذ 

  )101.19 التوصية(ن متويل مالئم وإنشاء آلية رصد يف جمال العنف املرتيل ضما    
آلية تديرها جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني لتقدمي الدعم التقين واملايل إىل            أُنشئت    -٤٣

التدابري اليت تستهدف حتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك مبـادرات املنظمـات غـري                
 على أساس اجلنس ومكافحتـه، وإتاحـة التـدريب           القائم ة إىل منع العنف   احلكومية الرامي 

  .لمجموعات املعنية ومساعدة الضحايال
 يف املائـة مـن إيـرادات األلعـاب          ٣,٧٥  ما نسبته  ستعملي،  ٢٠١٢ومنذ عام     -٤٤

 املخصصة لرئاسة جملس الوزراء يف مكافحة العنف املرتيل         )ألعاب اليانصيب مثالً  (االجتماعية  
يف وإيوائهم  متويل أنشطة نقل الضحايا،     زيادة   وهو ما أسهم يف      ،املساواة بني اجلنسني  زيز  وتع

، واستعمال األجهـزة    واخلدمات الصحية مراكز دعم الضحايا،    أنشطة  و ،حاالت الطوارئ 
املساعدة، ومتكني الضحايا، والتـدريب، والـدعم       ، وتقدمي   املراقبةعمليات  االلكترونية يف   
  .ملنظمات غري احلكوميةاإلعالمي ودعم ا

توسيع نطاق السياسات واالستراتيجيات اخلاصة باملساواة بني اجلنسني لتغطـي مجيـع                
 مستويات اإلدارة العامة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري إجيابية لصاحل املرأة يف مجيع الـوزارات              

  )103.3 التوصية(
هتـدف إىل   اجلنـسني   لمساواة بني   ل اًمجيع الوزارات خطط  أقرت  ،  ٢٠١١يف عام     -٤٥

اعتماد الـسلطات   أُقّر تشريع يقتضي    ،  ٢٠١٣ويف عام   . إدراج املنظور اجلنساين يف أنشطتها    
 خطة من هـذه اخلطـط       ٤٩قرت  وحبلول هناية ذلك العام، أُ    . خططاً بلدية للمساواة  احمللية  

 وتوكـوالً ر ب ١١٢ع على   ، ووقِّ )على سبيل املثال   يشمل إنشاء مآوِ لضحايا العنف املرتيل      مبا(
 قرر  ،٢٠١٢ويف عام   . يف جمال املساواة  ستشارين حمليني    م ١٠٥ن  ّيوُع،  مع السلطات احمللية  

كمـا  . تقّيمهاجملس الوزراء أنه ينبغي للشركات العامة أن تعتمد خططاً للمساواة وتنفذها و     
  .ذلك أيضاًالشركات اخلاصة تفعل أوصى جملس الوزراء بأن 

ريب بشأن املساواة بني اجلنسني لفائدة سـلطات إنفـاذ          توعية وتد ت أنشطة   ذفّوُن  -٤٦
، ٢٠١١ويف عـام     . املهاجع واملراحيض  وأدخلت حتسينات على املرافق، وال سيما     . نالقانو

مت يف املدارس دورات تدريبية     ظّوُن. تالئم النساء مصممة ل واقية من الرصاص    بدأ توفري ُستر    
ة ونشر للمعلومات عـرب اإلنترنـت هبـدف      حتليل للكتب الدراسي  ملعلمني، وأنشطة   لفائدة ا 

دراسـية عـن    ملساواة بني اجلنسني، واسُتحدثت مادة      اتعزيز  التعريف بدور املؤسسات يف     
لفائدة األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة ومجيـع مراحـل التعلـيم       " اجلنس واملواطنة  نوع"

  .األساسي
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  األطفال  -دال  

 واألسر الفقرية واألطفـال  األطفال ال سيماولتمييز، التعرض لضمان حق الطفل يف عدم        
  )101.14التوصية (الروما أطفال ن إىل األقليات، مبن فيهم املنتمو
لتوفري مناهج دراسية بديلة، وإجياد حلول جديدة لفائدة أطفال          مشاريعجيري تنفيذ     -٤٧

نظيم خميمـات    ت مثل(واملهاجرة، وزيادة فوائد العيش يف جمتمع متعدد الثقافات         تنقلة  األسر امل 
تدريب لفائدة الوالدين، والوساطة املدرسية واألسـرية،       التبادل، وأنشطة   ال، ومشاريع   الُعطل

 دوراً مهماً يف هذا     )ختياراتبرنامج اال ( Escolhasويؤدي برنامج   . )واالجتماعات املواضيعية 
دة مدارس  األطفال الذين يترددون على ع    حيرزه  أنشئت قاعدة بيانات لرصد ما      قد  و. الصدد

اإلشارة إىل اإلجنازات املهمة اليت حققها      جتدر  و. على مدار السنة من تقدم يف اجملال التعليمي       
الربنامج املتكامل للتعليم والتدريب، الذي يهدف إىل تشجيع االندماج االجتماعي لألطفال           

  .االنقطاع عن الدراسةوالشباب عن طريق إجياد حلول متكاملة ملكافحة 
 احلصول على التعليم مكفول جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال املهاجرون           واحلق يف   -٤٨

الطفولة املبكرة لفائـدة    للتعليم يف مرحلة    ضع برنامج   ُووقد  . الذين هم يف وضع غري نظامي     
املقيمني يف مناطق ريفية نائية، حيـث       و سنوات   ٥ و ٣األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      

ون أنشطة تتسق مع املبادئ التوجيهيـة للمنـاهج         عّدال بانتظام ويُ  يزور املربون هؤالء األطف   
طل يف مجيع أحنـاء البلـد       وتنظم خميمات العُ  . التعليمية ذاهتا اليت تنطبق على رياض األطفال      

  .حالة حرمان اجتماعيعانون لفائدة األطفال الذين ي
ل، مبـن فـيهم     كفل احلق يف احلصول على الرعاية الصحية أيضاً جلميع األطفـا          وُي  -٤٩

مصلحة اخلدمات  من دفع رسوم    وُتعفى  . الذين هم يف وضع غري نظامي     األطفال املهاجرون   
الثانية عـشرة، واألشـخاص ذوو      احلوامل والنوافس، واألطفال حىت سن      الصحية الوطنية   

  .، واملعالونمثبتحالة إعسار اإلعاقة، الذين يعانون 

  )101.24 التوصية(العنف ضد األطفال إرساء آليات لنشر املعلومات بشأن عواقب     
تتـضمن  كتيبات على اإلنترنـت      مخسة   مشلت التدابري املتخذة يف هذا الشأن نشر        -٥٠

جهـاز  االجتماعية، والتعليم، والصحة، و   حمددة للعاملني يف جماالت الرعاية      مبادئ توجيهية   
ـ املعرضني  الشرطة ومهنيي وسائط اإلعالم الذين يتعاملون مع األطفال الضحايا أو            . رللخط

جاء مثرة شـراكة بـني      (ونشر كتيب لفائدة املهنيني الذين يتعاملون مع قضايا العنف املرتيل           
دورات تدريبية على اإلنترنت    مت  ُنظّ و )اخلدمات العامة واملنظمات غري احلكومية    مؤسسات  

اء محالت سنوية بشأن منـع إيـذ      ت  ُنفّذ،  ٢٠٠٨ومنذ عام   . بشأن إيذاء األطفال وإمهاهلم   
مشروع وطين يهدف إىل تنفيذ خطط وقائية حملية مبـشاركة كيانـات           اسُتحدث  األطفال و 

  .عامة وخاصة
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وتنظم العديد من اهليئات العامة واملنظمات غري احلكومية أنـشطة بـشأن محايـة                -٥١
وُنفِّذت مبـادرة ترمـي إىل تعزيـز        . األطفال من العنف ومنع احلاالت املنطوية على خطر       

 وتشمل أنشطة   تالميذ،صفوف ال وخباصة يف   من لإلنترنت يف الوسط املدرسي،      االستعمال اآل 
مثـل  تدريباً حمدداً يف جمـاالت      ما برح القضاة يتلقون     و. )٦(تدريبية، وكتيباً وموقعاً شبكياً   

ومسؤوليات الوالدين،  جرائم القضاء اإللكتروين،    االجتار باألشخاص، وهتريب املهاجرين، و    
على بروتوكوالت على املستوى    قد ُوقّع   ة األطفال املعرضني للخطر، و    وقانون األسرة ومحاي  

التنسيق بني القضاء، والشرطة، والسلطات املعنية باحلماية الـصحية ومحايـة           لتحسني  احمللي  
إسـاءة  اجلنسي، والعنف املرتيل واإليذاء محاية األطفال أثناء التحقيق يف جرائم    وتعزيز  الطفل  
إجراء السرعة يف   جرى مع األطفال الضحايا، وضمان      ملقابالت اليت تُ  بتقليص عدد ا  (املعاملة  

وظفي إنفاذ القانون بشأن النهج املتبـع يف        ملوأعد دليل   . )طبية وتفادي تكرارها  الفحوص  ال
 يف أنشطة إذكاء    شرطةوتشارك قوات ال  . حاالت إساءة املعاملة وغريها من احلاالت اخلطرية      

املعنية حبماية   االجتماعي كذلك، ودعم اللجان احمللية    تواصل  لالوعي يف املدارس، ويف وسائل ا     
  .الطفل
ويدير مكتب أمني املظامل، الذي لديه إدارة خمصصة تعـىن باألطفـال واملـسنني                -٥٢

املعرضـني للخطـر،    خطاً ساخناً جمانياً يتلقى شكاوى األطفال       واألشخاص ذوي اإلعاقة،    
  .حييلهم إىل اإلدارات املختصة أو الشرطة

املنقّح لصحة  الربنامج الوطين   يف ذلك   واعتمد عدد من التدابري يف قطاع الصحة، مبا           -٥٣
دعمهم، الذي يعطي األولوية إىل التعرف على األطفال املعرضني للخطر و         األطفال والشباب   

كما أطلـق  .  واإلساءة،منو الطفل، والسلوك املضطربقضايا  مع التركيز بشكل خاص على      
وانصب التركيز علـى الـصحة       .٢٠١٦-٢٠١٠وادث للفترة   احلاية من   برنامج وطين للوق  

الطفولة املبكرة، وإنشاء   ويف مرحلة   العقلية، وذلك بنشر مبادئ توجيهية لتعزيزها أثناء احلمل         
  . لرعاية الصحة العقلية لألطفال واملراهقنيياتشبكة إحالة إىل املستشف

. على األطفـال الـضحايا    كيزاً خاصاً   ترتدابري مكافحة االجتار باألشخاص     تركّز  و  -٥٤
على سبيل املثال، أدرج فصل عن األطفال يف التقرير اإلحصائي السنوي الذي يعده مرصد              ف

األطفـال،  اسـتغالل  كما نظم املرصد مؤمتراً عن التسول وغريه من أشكال         . االجتار بالبشر 
الجتار بالنساء واألطفـال  وأجنزت مبادرات توعية، عرب اإلنترنت والراديو والتلفزيون، بشأن ا 

شد االنتبـاه   "وتشارك السلطات الربتغالية يف مشروع االحتاد األورويب        . واالستغالل اجلنسي 
  . برنامج ملنع االجتار باألطفال وإعادة إدماج الضحاياوضع، الذي يهدف إىل "وزيادته
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د اإلباحيـة   املـوا ممارسة اجلنس مع األطفال واستغالل األطفـال يف         بغاء األطفال و  منع      
  )101.27 التوصية(واملعاقبة على هذه األفعال 

إطار جنائي حمدد وتعترب جرائم جيب      يف  رائم اجلنسية املرتكبة حبق األطفال      اجلتندرج    -٥٥
وال يطبق التقادم على هذه اجلـرائم حـىت تبلـغ           . منعها والتحقيق فيها على سبيل األولوية     

ء مرافق مالئمة يف مراكز الشرطة لفحص هؤالء        وجيري إنشا . الثالثة والعشرين الضحية سن   
الذين يقل  اختفاء األطفال    املبكر فيما يتعلق حباالت      اسُتحدثت إجراءات لإلنذار  و. الضحايا

أي شخص يتقدم بطلب للعمـل      التشريعات الربتغالية لُتلزم    ُعّدلت  و.  سنة ١٤عمرهم عن   
ـ بـأن يُ  نتظم مع األطفال    بأجر أو من غري أجر أو ملمارسة نشاط ينطوي على اتصال م            ّدم ق

  . ه من السوابق اجلنائيةيثبت خلّو سجلّ ما
يف أُطـر منـها   رائم اجلنسية املرتكبة حبق األطفال ومحاية الضحايا     اجلقضايا   لَجتعاو  -٥٦

برامج التدريب األويل والتدريب املستمر املخصصة للمدعني العامني ومسؤويل الشرطة،          إطار  
وتؤدي الشرطة دوراً مهماً    . األطفال مثالً محاية   قانون األسرة و   دورات تدريبية بشأن  ضمن  

احمللية العامـة    يف مكافحة هذه اجلرائم ومحاية الضحايا، باعتبارها عضواً من أعضاء اللجان          
الشرطة يف أنشطة التوعية والوقاية على الصعيد احمللي وتتـدخل          تشارك  كما  . املعنية باحلماية 

 يف حاالت اإلدمان والتسول والقوادة واالجتار بالبشر والسلوك         اال سيم يف حاالت الطوارئ،    
  .احملفوف مبخاطر

قت الربتغال على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محايـة  ، صدّ ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب   -٥٧
  .األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي

  )102.4 لتوصيةا(وضع استراتيجية وطنية شاملة بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل     
مشلـت   آلية وطنية    ٢٠١٠-٢٠٠٩املبادرة املعنية بالطفولة واملراهقة للفترة      لت  شكّ  -٥٨

ها مجيـع  وقدمت الدعم التقين مبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، مبا فيكل حقوق الطفل   
بقـضايا الطفولـة     الوزارات واإلدارات الرئيسية واملنظمات ذات االختصاصات املتعلقـة       

  .شهدت اندالع األزمة املاليةوقد جاءت هذه املبادرة يف فترة عصيبة . ملراهقةوا
زال العديد من التدابري واملبادئ اليت تشملها املبادرة املعنية بالطفولة واملراهقـة            يوال    -٥٩

الطـوارئ  كربنامج  املبادرات العامة الراهنة    /ينعكس يف السياسات  األولويات و يندرج ضمن   
ي يضم جمموعة من التدابري لدعم األطفال واألسر، وإقامة شراكة وثيقة مـع    الذ االجتماعي،

  .املؤسسات االجتماعية اليت تؤدي دوراً رئيسياً يف أوقات األزمات
ماية حقوق الطفل،   حلبرنامج  بوضع  مل معين   ا، أنشئ فريق ع   ٢٠١٢مايو  /ويف أيار   -٦٠

وشكلت جلنتـان يف  . لى وتعزيزهااملسائل املتعلقة بتعريف مصلحة الطفل الفض     دراسة  هبدف  
، وذلك للنظر يف تنقيح نظام محاية الطفل         الفريق ، عمالً بتوصيات  ٢٠١٤يناير  /الثاينكانون  

  .والنظام القانوين للتبين
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دراسة ظاهرة أطفال الشوارع ومنعها والقضاء عليها، ومحاية األطفال، مبن فيهم أطفـال                 
من املخاطر وضمان متتعهم الكامـل جبميـع        الفئات الضعيفة، من عمل األطفال وغريه       

 )103.13 و103.2 و102.5 التوصيات(حقوق اإلنسان 

 ظاهرة أطفال الشوارع بسبل منها      سياسة شاملة من أجل التصدي ألسباب     فذت  ُن  -٦١
الرعاية لشواغل املتعلقة بالسكن املالئم واحلصول على التعليم وخدمات         ومعاجلة ا مساعدة األسر   

 املنظمـة غـري   شراكة معيف إطار  الذي ينفذ Rua (Project Rua)دف مشروع ويسته. الصحية
وجمتمعـاهتم  األطفـال وأسـرهم   إىل الوصول  Instituto de Apoio à Criança )٧(احلكومية

مع التركيز بوجه خاص على حاالت تعاطي املخدرات وبغـاء          ودعمهم وإعادة إدماجهم،    
استحداث اخلط  سيما منذ    ، ال املفقودينا األطفال   قضايملعاجلة  كما اختذت تدابري    . األطفال

ظاهرة أطفال الشوارع ما زالت و. ٢٠٠٨عام يف املعد هلذا الغرض  اهلاتفي األورويب الساخن    
وتنحصر حالياً يف عدد قليل مـن احلـاالت، يف لـشبونة وبورتـو              ، وهي   تدرجيياًتنحسر  
  .وسيتوبال

 حالة كـشف عنـها يف       ٢٣٣ي، من   وتراجع عمل األطفال على مدى العقد املاض        -٦٢
. ٢٠١٣يف عـام     إىل حالة واحـدة      )قطاعي البناء وجتارة التجزئة     يف معظمها( ١٩٩٩ عام

الربنـامج  أحدثُها  األعوام املاضية،   على مدى   ويعزى هذا التطور إىل استحداث برامج حمددة        
 األطفال املعرضني خلطر عمل     املتكامل للتعليم والتدريب، الذي يضع يف مقدمة أولوياته قضية        

والتدابري املتخذة لدعم األسر، مبـا فيهـا دخـل          . األطفال أو خطر االنقطاع عن الدراسة     
االندماج االجتماعي، وكذلك تنويع املناهج الدراسية وتكييفها لتتواءم واحتياجات خمتلـف           

  .أيضاً يف هذا االجتاهدرج  تن)انظر أدناه(التالميذ 

  )102.19 التوصية( ان ألطفال احملتجزاتمحاية حقوق اإلنس    
ُتبذل جهود لتهيئة الظروف املالئمة يف مراكز احتجاز األحداث لفائـدة الفتيـات               -٦٣

ئي للمراكز اليت تـضم     االحتجاز، مبا يف ذلك إعداد دليل إجرا      ُينجنب أثناء   احلوامل واللوايت   
نجنب يف وحدات صـحية   وميكن للسجينات احلوامل أن ي  . الرتيالت خاصة باإلناث وحدات  

ويستطيع األطفال اآلن أن يقيموا مع والديهم حـىت بلـوغ سـن             . توجد خارج السجون  
السجن يـستويف   ما دام    وأصبح ممكناً اإلقامة مع األب       )بدالً من سن الثالثة سابقاً    (اخلامسة  

  .املتطلبات الضرورية
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  االجتار باألشخاص  -هاء  

قة املتجرين وتقدمي املساعدة املالئمـة للـضحايا        القضاء على االجتار باألشخاص، ومالح        
  )103.7 و17–102.15 و26–101.25 التوصيات(

أسهمت خطة العمل الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشر يف تـدعيم الـسياسات               -٦٤
ى زيادة أنشطة التدريب ومن بني التدابري املنفذة، ينبغي تسليط الضوء عل  . العامة يف هذا اجملال   

فتشي العمل، وسلطات إنفاذ القانون، واملدعني العـامني،        كم(املعنية  لجهات الفاعلة   ة ل املعد
  .)والقضاة واجملتمع املدين

 ٥٣  هذه اخلطة  وتشمل. )٢٠١٧-٢٠١٤(وجيري حالياً تنفيذ اخلطة الوطنية الثالثة         -٦٥
تحقيق؛ والتعليم  الوقاية والتوعية واإلبالغ وال   : جماالت استراتيجية هي  تندرج يف مخسة    تدبرياً  

  .والتدريب؛ واحلماية والتدخل والتمكني؛ والتحقيق اجلنائي؛ والتعاون
وُتنفّذ على حنو منتظم أنشطة تدريبية بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، وهتريـب              -٦٦

املهاجرين ومساعدة الضحايا كجزء من التدريب األويل والتدريب املستمر املقدم للقـضاة،            
 والشرطة، وضباط اهلجرة، ومفتشي العمـل، ومـوظفي مراكـز دعـم             واملدعني العامني، 

وغالباً ما يشارك يف هذه األنشطة خـرباء وطنيـون          . املهاجرين، واألخصائيني االجتماعيني  
املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، ومدربون برتغاليون مؤهلـون          من  (ودوليون  

وعلى الصعيد الدويل، نظَّـم     ). فيينا/خدرات واجلرمية من قبل مكتب األمم املتحدة املعين بامل      
، أسبوعاً تدريبياً لفائدة األخصائيني يف جمال العدالـة         ٢٠١٢مرصد االجتار بالبشر، يف عام      

اجلنائية من جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية بشأن املسائل املتعلقة باالجتـار باألشـخاص،             
ية واالجتار، ومؤمتراً حول االستعباد املرتيل والتـسول        وحلقة دراسية بشأن اهلجرة غري الشرع     

  .القسري
ويوجد العديد من األدوات التربوية بشأن املسائل املتعلقة باالجتار متاحـة باللغـة               -٦٧

الربتغالية، مبا يف ذلك نسخة باللغة الربتغالية ملشروع مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات      
، وكتيب لفائدة   "ار بالبشر لفائدة األخصائيني يف العدالة اجلنائية      دليل مكافحة االجت  "واجلرمية  

" متضرر مدى احلياة  "القضاة، ودليل مكافحة االجتار لفائدة الصحفيني وفيلم وثائقي عنوانه          
ونـشرت مـواد    . أعدهتما بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف صربيا ومؤسسة أسترا          

القلب األزرق ملكافحة االجتار    "ك املواد املعدة يف سياق محلة       إعالمية بلغات عديدة، مبا يف ذل     
/ اليت نفذها مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف نيـسان             " باألشخاص

فضالً ) واليت مشلت أيضاً بث إعالنات على الراديو ويف التلفزيون وخارجهما          (٢٠١٢ أبريل
منظمة العمل الدولية بشأن العمال املرتليني، ومسألة       عن مواد تتعلق بقضايا حمددة مثل اتفاقية        

معرض متجـول    ،٢٠١٢وُنظم يف العديد من املدارس والبلديات يف عام         . التسول القسري 
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حول االجتار باألشخاص وُنفّذت مشاريع توعية حمددة لفائدة ضحايا العمل اجلربي احملتملني            
  .يف قطاعات عالية املخاطر

 بشأن االجتار بالبشر، مـسلطة      ٢٠١٣أكتوبر  /ة يف تشرين األول   وُنفّذت محلة وطني    -٦٨
/ ويف كـانون األول   . الضوء على االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل وعلى التـسول         

  .شريطاً وثائقياً عن االجتار بالبشر  بث التلفزيون العام على الصعيد الوطين٢٠١٣ديسمرب 
قة مبفهوم االجتار بالبشر ألغراض التـسول       وأدخلت تعديالت على التشريعات املتعل      -٦٩

واالسترقاق واالستغالل وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية، إضافة إىل أنـشطة االسـتغالل             
وتنص هـذه   . اليت سبق أن تناولتها التشريعات     اجلنسي واالستغالل يف العمل ونزع األعضاء     

ا البتَّة يف قضايا االجتار، وتفرض      التشريعات املعّدلة صراحة على أن موافقة الضحية ال أمهية هل         
اجلرميـة   وعالوة على ذلك، ميكن اآلن حتويـل معـدات        . بعض العقوبات األشّد اجلديدة   

كما مت تكييف التشريعات من أجـل تـشجيع          .وعائداهتا املصادرة إىل برامج دعم الضحايا     
جتـار يف    حبق مجيع ضحايا اال    ٢٠١٢واعُترف يف عام    . أكثر كفاءة  استعمال أدوات حتقيق  

احلصول على املساعدة القانونية، مع إلغاء شرط املعاملة باملثل الذي كان معمـوالً بـه يف                
  .السابق
وجيري تنفيذ تدابري من أجل تيسري التعرف على ضحايا االجتار وتقـدمي املـساعدة                -٧٠
ون ملساعدة موظفي إنفاذ القان   " بطاقة كشف الضحايا  "توزيع  : ومن األمثلة على ذلك   . إليهم

ومفتشي العمل واملنظمات غري احلكومية؛ واستحداث استمارات موحدة جيب استعماهلا يف           
حاالت االجتار املشتبه هبا، وإلزامية اإلبالغ عن احلاالت املـشتبه هبـا إىل فـرق متعـددة                 
االختصاصات أو إىل مراكز اتصال، مبا يف ذلك استعمال اخلط الـساخن اخلـاص بنجـدة      

  منصة تقدم معلومات عن اهلياكل الوطنية لدعم الضحايا؛ وحتـسني          املهاجرين؛ واستحداث 
النظام الوطين للرصد، بوسائل منها جتميع البيانات بطريقة متكّن من تتّبع حـاالت االجتـار               

كما ينسق مرصـد االجتـار بالبـشر        . املزعومة يف كامل أطوار العملية القانونية والقضائية      
  ". أورويب لرصد االجتار بالبشرحنو إنشاء نظام"املشروع األورويب 

، أُنشئت شبكة لدعم ضحايا االجتار ومحايتهم عن طريـق توقيـع            ٢٠١٣ويف عام     -٧١
بروتوكوالت بني اإلدارات العامة ومنظمات غري حكومية بشأن أنشطة البحث أو مـساعدة    

الت وقد أسهم هذا يف حتسني نوعية وتنسيق التدخالت يف حا         . الضحايا أو التحقيق اجلنائي   
، ٢٠١٣ويف عـام    . االجتار بالبشر، وكذلك مجع املعلومات، مبا يف ذلك ألغراض التحقيق         

 مشروعاً  ٢٠أنشئ مأوى جديد للضحايا من الرجال، ومتّول احلكومة الربتغالية حالياً حوايل            
  .ملنظمات غري حكومية يف جمال االجتار باألشخاص
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -واو  

حبقـوق اإلنـسان    متـتعهم   املساواة يف   وضمان  خاص ذوي اإلعاقة    اِألشحتسني أوضاع       
  )101.5/102.1التوصيتان (املكفولة هلم 

 املتعلقـة باإلعاقـة  ، أقرت االستراتيجية الوطنيـة   ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول    -٧٢
اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ، باالستناد إىل )٢٠١٣-٢٠١١(

وُحّددت جمموعة من التدابري واألهداف     ). ٢٠٢٠-٢٠١٤(عداد ملرحلتها الثانية    وجيري اإل 
التمييز املتعدد؛ والعدالة وممارسة احلقوق؛ واالسـتقاللية       : واملؤشرات يف مخسة جماالت هي    

  .ونوعية احلياة؛ وإمكانية الوصول والتصميم العام؛ وحتديث النظم اإلدارية ونظم املعلومات
، نفذ مشروع إلنشاء آلية مستقلة هبدف مراقبـة         ٢٠١٠أكتوبر  /ألولويف تشرين ا    -٧٣

وُتجرى حبوث وُتنشر كتيبات يف     . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الربتغال     إعمال اتفاقية   
جماالت مثل النساء ذوات اإلعاقة، وتوفري الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقة خارج مؤسـسات             

وصول إىل اخلدمات السياحية، وإتاحة معلومات عـن        الرعاية االجتماعية، وإتاحة إمكانية ال    
وإدراج مفاهيم التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجـز         اإلعاقة من جانب اهليئات العامة،    

ويعفى املصابون بإعاقة بنسبة تزيـد      . والصحة يف استقصاءات الضمان الصحي واالجتماعي     
  .صلحة الصحة الوطنية يف املائة من دفع الرسوم لالستفادة من خدمات م٦٠عن 

  )101.35 التوصية(على التعليم ذوي اإلعاقة حتسني فرص حصول األطفال     
تدابري خمصصة هلذا الغرض، من خـالل        املتعلقة باإلعاقة تشمل االستراتيجية الوطنية      -٧٤

العادي، وضمان تدريب املـوظفني      تشجيع إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي       
ويف حاالت األطفال دون سن السادسة املـصابني        .  وتعميم املمارسات احلميدة   املتخصصني

باضطرابات يف النمو، يوجد نظام خاص يسمح بالتدخل املبكر لسلطات الضمان الـصحي             
  . النظام الوطين للتدخل املبكر-واالجتماعي والسلطات املسؤولة عن التعليم 

: عليم العام بسبل منها اختاذ التدابري التالية      التوُشجع إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف         -٧٥
متويل مراكز موارد تكنولوجيا املعلومات، ووحدات الدعم املتخصصة، واملعدات وخطـط           
العمل ذات الصلة؛ واستنساخ كتب بأشكال ميّسرة وتوزيعها؛ واالضطالع بأنشطة تدريب           

اه والقدرة علـى احلركـة،      وبناء للقدرات يف جماالت كتعلم لغة الربايل، وتنمية حس االجت         
والتدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف التعلـيم            
اخلاص واستعمال اللغة الربتغالية كلغة ثانوية يف تعليم التالميذ الصم؛ ونشر دليـل خـاص               

  .لفائدة مديري املدارس
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  عنف الشرطة وإنفاذ القانون  -زاي  

 إنفاذ القانون القـوة     املسؤولني عن عدم استخدام   ع يف السجون، وضمان     حتسني األوضا     
، وتدريب موظفي السجون يف جمـال حقـوق          أو إساءة معاملتهم   السجناءاملفرطة ضد   

العنف املـدعى ارتكابـه حبـق    أعمال يف مجيع بالتحقيق على حنو فعال    ، والقيام اإلنسان
  )10–103.9 و102.20 و101.28التوصيات (سجناء ال

تنفيذ األحكام وتدابري احلرمان من احلرية واللـوائح العامـة املتعلقـة            يعزز قانون     -٧٦
، آليات محاية األشخاص    ٢٠١١أبريل  / ونيسان ٢٠١٠أبريل  /بالسجون، املعتمدة يف نيسان   

ويتم ذلك أساساً من خالل التحديد الواضح للتدابري األمنية املقبولة يف            احملرومني من احلرية،  
إخضاع املزيد من القرارات للمراجعة القضائية، وتعزيز احلق يف الطعن، حىت بعد            السجون، و 

وتطبق ضمانات حمددة على السجناء الذين يعانون حـاالت          .رفض طلب اإلفراج املشروط   
وحيظر استعمال أجهزة وأسلحة الصعق الكهربائي حلل املشاكل التأديبية         . خاصة من الضعف  

كمـا مت   . تسجيالً كامالً  ال أي جهاز من هذه األجهزة     يف السجون، وجيب تسجيل استعم    
تنقيح الالئحة اخلاصة باستعمال وسائل اإلكراه يف السجون، وهي تنص صراحة على مبادئ             

والتفتيش تابعتان لوزارة    وتقوم إدارتان خمتصتان باملتابعة    .الضرورة والكفاية وحظر التجاوز   
عامني يف أغلب األحيان، وُيحقّق يف أي اشتباه        العدل بتفتيش السجون، بتنسيق مع املدعني ال      

وللشرطة القضائية وحدة تأديـب     . يتعلق باستخدام القوة استخداماً مفرطاً أو بإساءة املعاملة       
وتفتيش مدربة خصيصاً على معاجلة املشاكل املتعلقة مبكافحة اجلرمية اخلطرية وعالية التنظيم            

وقام . ٢٠١٠نوفمرب  /هلذه الوحدة يف تشرين الثاين    وقد أجري تفتيش ملرافق االحتجاز التابعة       
مـارس مـن    /فرباير وآذار /مكتب أمني املظامل بتفتيش عام جلميع السجون يف شهري شباط         

، وُتجرى زيارات تفتيش ملرافق احتجاز خاضعة الختصاص خمتلف فروع قوات           ٢٠١٣ عام
 ذلك، ميكن ملمثلـي     وعالوة على ). ٢٠١٢مت تفتيش ثالثة مرافق احتجاز يف عام        (الشرطة  

ويعتـرف حبـق    . اهليئات السيادية واملنظمات الدولية املعنية حبقوق السجناء زيارة السجون        
السجناء يف التواصل حبرية مع مجيع هذه الكيانات الوطنية والدولية املعنية باملراقبة والتفتيش،             

  .وكذلك مع اهليئات الدبلوماسية والقنصلية ونقابة احملامني الربتغالية
علـى أنْ    "٩-١٠٣وفيما يتعلق مبقاضاة مرتكيب اجلرائم، قبلت الربتغال التوصـية            -٧٧

ُتفسَّر مبا معناه أنّ احلكومة توافق على تيسري عملييت املالحقة واملعاقبة عـن طريـق سـن                 
  ".التشريعات املالئمة واعتماد التدابري اإلدارية األخرى وتنفيذها

سان حمط تركيز يف التدريب األويل والتدريب أثنـاء  وما زالت اعتبارات حقوق اإلن     -٧٨
وتشارك الربتغـال يف  . اخلدمة حلراس السجون، مبا يف ذلك مبشاركة املنظمات غري احلكومية   

مشروع لتطوير أداة للتعلم بالوسائل اإللكترونية ليستخدمها هؤالء املوظفـون يف البلـدان             
  .األيبريية وبلدان أمريكا الالتينية
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 وإجـراء   ة املعاملة واالستخدام املفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القـانون          منع إساء     
 32–101.30 التوصيات(حتقيقات فورية وشاملة وحمايدة يف مجيع االدعاءات املتصلة بذلك          

  )103.15و
جيري تفتيش مراكز الشرطة من قبل سلطات الرقابة املختصة، كمـا تتلقـى هـذه                 -٧٩

املمارسات غري القانونية اليت يزعم أن مـسؤويل الـشرطة قـد            بالسلطات الشكاوى املتعلقة    
  .وال تزال الربتغال تعتقد أن هذه اهليئات تؤدي واجباهتا بالقدر الالزم من االستقالل. ارتكبوها

ويف الربتغال، حيدث دائماً أن يؤدي العلم بالوقائع اليت قد تشكل جرمية، وال سـيما                 -٨٠
وإضافة إىل ذلـك، جيـب أن       . ريه املدعي العام أو يشرف عليه     التعذيب، إىل حتقيق جنائي، جي    

خيطر املدعون العامون املفتشية العامة لإلدارة الداخلية بالتحقيقات اجلنائية يف وقـائع تتعلـق               
بسلوك قوات الشرطة، وجيب إشعار املفتشية العامة للخدمات القـضائية وأجهـزة الرقابـة              

سجون بالوقائع املتعلقة بالسجون، هبدف اختاذ اإلجـراءات        والتفتيش التابعة للمديرية العامة لل    
وباملثل، كلما كانت هناك أدلة كافية، أثناء إجراءات الدعاوى التأديبيـة،           . التأديبية ذات الصلة  

  .على ارتكاب جرمية، جيب على هيئات الرقابة الداخلية إبالغ النيابة العامة على النحو الواجب
الرقابة الـيت متارسـها     : لضوابط واملوازين متعدد املستويات   وبالتايل، هناك نظام ل     -٨١

شرطة األمن العام، واحلرس الوطين اجلمهـوري، ومـصلحة         (وكاالت إنفاذ القانون نفسها     
، والرقابة اليت متارسها )اهلجرة واحلدود، وشرطة التحقيقات اجلنائية، واملديرية العامة للسجون      

، اليت  )لإلدارة الداخلية، واملفتشية العامة للخدمات القضائية     املفتشية العامة   (املفتشيات العامة   
يترأسها عادة أعضاء من اجلهاز القضائي أو النيابة العامة وأخرياً، وعلى مـستوى القمـة،               

  .أو أمني املظامل) النيابة العامة واجلهاز القضائي(الرقابة اليت متارسها السلطات القضائية 

  )101.33التوصية (السجون توفري رعاية صحية أفضل يف     
تنفيذ األحكام وتدابري احلرمان من احلرية تقدمي املساعدة الطبية وتـوفري           يكفل قانون     -٨٢

يظل الـسجناء مـن     (األدوية جلميع السجناء، بالشروط ذاهتا اليت تنطبق على أي مواطن آخر            
تعزيـز  وجيب على كل سجن أن يضع خطـة ل       ). مستخدمي النظام الوطين للخدمات الصحية    

 ٧٢ الصحة والوقاية من األمراض، وجيب أن خيضع مجيع السجناء لتقييم طيب شامل يف غضون             
ويستفيد مجيع السجناء من خدمات الرعاية الـصحية األساسـية          . ساعة بعد إيداعهم السجن   

واحلصول على خدمات أطباء متخصصني يف خمتلف اجملاالت . وخدمات أطباء عامني وممرضات
ويتمتع السجناء  . داخل السجن أو يف املرافق الصحية اخلارجية العامة أو اخلاصة         الطبية مكفول،   

  .وتوزع األدوية باجملان. ضحايا االعتداء أو الذين يعانون من أمراض مزمنة برعاية خاصة
ومما يكتسي أيضاً أمهية يف هذا الصدد اإلصالحات اجلارية لنظام رعايـة الـصحة                -٨٣

ملعتمدة مؤخراً بشأن إعادة تأهيل األحداث وغريهم من اجملـرمني،          العقلية واخلطط الوطنية ا   
  .وكذلك اعتماد اخلطة الوطنية للوقاية من االنتحار ورصدها
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ضمان أن ُيدرج يف قانون األمن الداخلي تعريف واضح لالستخدام املالئـم واملتناسـب              
  )102.18 التوصية(للمعايري الدولية وفقاً للقوة من جانب املكلفني بإنفاذ القانون، 

تنفيذ األحكام وتدابري احلرمان مـن احلريـة،        قانون  إن أحكام الدستور الربتغايل، و      -٨٤
واللوائح اخلاصة باستعمال وسائل اإلكراه يف السجون، تنص بوضوح، يف مجلة أمور، علـى          

جة وجوب احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب عند تنفيذ أي تدبري من التدابري املندر            
  .يف إطار عمل الشرطة، مبا يشمل تلك اليت تستخدم فيها القوة

تقليص مدة احلبس االحتياطي واحلد من اسـتخدامه وفقـاً ملبـدأ افتـراض الـرباءة                    
  )103.11 التوصية(

وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية الربتغايل، ال ميكن تطبيق إجراء االحتجاز الـسابق              -٨٥
وإذا اسُتوفيت الشروط الواجبة واعُتربت     . ية إال يف ظروف استثنائية    للمحاكمة واإلقامة اجلرب  

تدابري اإلكراه األخرى، األقل خطورة، غري كافية، ُيأمر باالحتجاز الـسابق للمحاكمـة يف            
يف ارتكاب جرمية متعمدة يعاقـب عليهـا         حاالت حمددة فقط من بينها وجود اشتباه قوي       

  .تكاب جرمية عنفباحلبس ملدة تتجاوز مخس سنوات أو ار
وطبقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، ُتحدَّد املدة القصوى للحبس االحتياطي حبـسب             -٨٦

احلبس ملدة أربعة أشهر أثناء التحقيق، إن مل يتم توجيه أي اهتام رمسي خالل : احلاالت كاآليت
اً يف حالة عدم     شهر ١٤هذه الفترة؛ ومثانية أشهر يف حالة فتح حتقيق دون اختاذ قرار هنائي؛ و            

حجيـة  ( شهراً دون احلكم بعقوبة هنائيـة        ١٨صدور حكم باإلدانة من احملكمة االبتدائية؛ و      
  .)األمر املقضي به

وميكن متديد املدة القصوى للحبس االحتياطي يف حالة جرائم اإلرهاب واجلـرائم              -٨٧
اوز مثاين سنوات واجلرائم    العنيفة أو عالية التنظيم واجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة تتج          

  . من قانون اإلجراءات اجلنائية٢١٥/٢املشار إليها يف املادة 
ويف احلاالت اليت تؤكد فيها حمكمة أعلى درجة احلكـم الـصادر عـن احملكمـة                  -٨٨

  .العقوبة احملددةاالبتدائية، ميكن متديد مدة احلبس االحتياطي بعد احملاكمة إىل نصف مدة 
إلفراج عن احملتجزين قبل احملاكمة بعد انقضاء مدة احلـبس القـصوى            ويتم دائماً ا    -٨٩

  .املطبقة يف خمتلف املراحل املشار إليها أعاله
وقد وّسعت الربتغال استخدام إجراء اإلقامة اجلربية املراقبة بواسطة أجهزة إلكترونية،             -٩٠

تدابري ما قبل احملاكمة وما    ، يف إطار تنفيذ     ٢٠١٠سبتمرب  /عمال بالتشريعات اليت أُقّرت يف أيلول     
ووضعت خطة لتشجيع استعمال هذا اٍألسلوب عن طريق توعية اجلهات الفاعلة املعنية            . بعدها

  .وتؤدي اخلطط الوطنية إلعادة تأهيل اجملرمني، املعتمدة مؤخراً، دوراً يف هذا اجملال. وتدريبها



A/HRC/WG.6/19/PRT/1 

23 GE.14-10771 

  التثقيف واإلعالم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان  -حاء  

وفري التــدريب يف جمــال حقــوق اإلنــسان إىل اجملموعــات املهنيــة املعنيــة تــ    
  )101.47 و101.40 و101.32 و101.29 و23–101.22  التوصيات(

 واملـشرعني  التدريب يف جمال تعميم املنظور اجلنساين لكبار موظفي احلكومـة      قُّدم    -٩١
 مـع املعهـد     ٢٠٠٩يف عام   يف الدواوين الوزارية، وُوقّع بروتوكول يف هذا الشأن         العاملني  

ويغطي التدريب األويل والتدريب املستمر لفئـات       . املسؤول عن تدريب املوظفني العموميني    
منها القضاة واملدعون العامون والدبلوماسيون والشرطة وأفراد حرس احلـدود، وموظفـو            

  .السجون واألخصائيون االجتماعيون، مسائل حقوق اإلنسان
إنشاء فريق تدريب معين بقضايا التفاعل بني الثقافات لدعم         وتشمل أنشطة التدريب      -٩٢

 شخصاً يقدم تدريباً قصري األمد إىل       ٣٠أنشطة التوعية يف املدارس؛ وتكوين فريق يتألف من         
املدارس واملنظمات غري احلكومية واملستشفيات واحملاكم لتشجيع التسامح وإدماج املهاجرين،    

ة لبناء القدرات؛ واضطالع الشرطة بأنشطة توعية يف إطـار          باالستناد إىل استراتيجية ابتكاري   
بشأن قضايا احلوار بني الثقافات، واملواطنة، (برامج حفظ النظام على مستوى اجملتمعات احمللية 

، بسبل منها حتسني استعمال وسـائل       )واملساواة بني اجلنسني، ومنع اجلرمية على سبيل املثال       
يف املدارس ذات املمارسات احلميدة يف جمال التفاعل بني         التواصل االجتماعي؛ ومنح جوائز     

الثقافات؛ وإدخال إصالحات على املناهج الدراسية يف جمال الدراسات العلميـة والعلـوم             
اإلنسانية تشمل قضايا مثل املواطنة، والصحة، والعالقات اجلنسية؛ واعتماد اسـتراتيجيات           

دف فئات منها كبار املـوظفني العمـوميني        حمددة بشأن قضايا التفاعل بني الثقافات تسته      
  .واملربون؛ وإعداد برامج دراسات جامعية عليا لفائدة املوظفني احملليني العاملني مع املهاجرين

أو العنف القائم على    /وعالوة على ذلك، يقدم تدريب خاص بشأن العنف املرتيل و           -٩٣
 جمـايل التعلـيم والـصحة،       أساس اجلنس للقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والعـاملني يف        

ويـشمل  . واألخصائيني االجتماعيني، وموظفي السلطات احمللية، والوسـطاء والـصحفيني       
التدريب املقدم إىل القضاة وموظفي إنفاذ القانون مسائل مثل محاية الضحايا ومـساعدهتم،             

 الكراهيـة   واملراقبة عن بعد، وتقييم املخاطر، واجلرائم العنيفة، واجلرائم اجلنسية، وجـرائم          
وُنظّمـت  . املرتكبة ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         

أنشطة تدريبية لفائدة اإلعالميني وطالب كليات الصحافة بشأن دور وسـائط اإلعـالم يف              
، والتعريف حبقوق الطفل، والقضاء     )القتل الزوجي بشكل خاص   (اإلبالغ عن العنف املرتيل     

، قُّدم تدريب خـاص     ٢٠١٢ويف عام   . ى القوالب النمطية يف املواد اإلعالمية واإلعالنات      عل
املساواة بني اجلنسني، والعنف القائم على أساس اجلنس،        "إىل موظفي دعم املهاجرين بشأن      

  ".والتعدد الثقايف
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ترونية، كما تلقى القضاة تدريباً خاصاً يف جمال محاية الطفل، ومكافحة اجلرمية اإللك             -٩٤
وقانون األسرة، واحلماية الدولية لألجانب، والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقـوق           

وأتيحت معلومات ذات صـلة     . اإلنسان واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة       
ملوظفي ، قُدِّم تدريب ٢٠١١ويف عام . عرب اإلنترنت والشبكة الداخلية لفائدة املدعني العامني     

الضمان االجتماعي يف جماالت من بينها حقوق اِألشخاص ذوي اإلعاقة وتدخل اخلـدمات             
وتلقى موظفو إدارايت التسجيل والتوثيق تـدريباً  . االجتماعية أثناء إجراءات الدعاوى اجلنائية    

، نشر مكتب املـدعي     ٢٠١٢ويف عام   . بشأن تقدمي اخلدمات إىل اِألشخاص ذوي اإلعاقة      
كتيب لفائدة الناطقني بالربتغالية من العاملني يف       : بني حول موضوع حقوق اإلنسان    العام كتيّ 

جمال القضاء، والدبلوماسيني، وطلبة احلقوق والعالقات الدولية؛ وكتاب يضم جمموعة خمتارة           
  .من السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

التثقيـف بـشأن    إلنسان جزءاً مـن     ويف املدارس يشكل التثقيف يف جمال حقوق ا         -٩٥
من احلضانة إىل التعلـيم  (املواطنة، الذي يشمل املواضيع كافة على مجيع املستويات الدراسية       

ويف العام نفسه، نشر كتاب عن احلقوق األساسـية         . وذلك باتباع منهجية شاملة   ) الثانوي
  .املنصوص عليها يف الدستور الربتغايل

بالتثقيف يف جمـال حقـوق      على املستوى الدويل فيما يتعلق       تقاسم اخلربات واملبادرات      
  )101.46 و101.44 التوصيتان(اإلنسان 

، واللجنة العليا للهجرة    )٨(تشرف العديد من اإلدارات العامة، مبا فيها وزارة التعليم          -٩٦
حلقـوق  ، واللجنة الوطنية    )١٠(، وجلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني     )٩(واحلوار بني الثقافات  
، على مواقع شبكية غنية باملعلومات ذات الصلة مبجاالت عملها، مبا           )١١(اإلنسان يف الربتغال  

ويف كـانون   . يشمل معلومات عن املبادرات والتدخالت الربتغالية يف حمافل حقوق اإلنسان         
، اسُتحدثت منصة جديدة باللغة الربتغالية على املوقع الشبكي ملكتب          ٢٠١١ديسمرب  /األول

 تشمل معلومات عن مجيع أنظمة حقوق اإلنسان العاملية واإلقليمية، والتقارير     )١٢(دعي العام امل
اليت قدمتها الربتغال إىل هيئات حقوق اإلنسان واملالحظات اخلتامية عليها، وغري ذلك مـن              

كما يستعمل مكتب اإلعالم وسائل التواصل االجتماعي لنـشر         . املعلومات واملواد التثقيفية  
يشمل تعزيز حقوق اإلنسان يف     " بالتثقيف اإلعالمي "مات ويشارك يف فريق عامل معين       املعلو

جمال التعليم من خالل قراءة نقدية لعمل وسائل اإلعالم، ونظم مؤمترين حول املوضوع نفسه              
، وفضالً عن مبادرات مواضيعية سنوية يف املدارس واجلمعيـات          ٢٠١٣ و ٢٠١١يف عامي   

  .واملؤسسات اإلعالمية
وقد حاز املركز الوطين لدعم املهاجرين يف لشبونة، التابع للجنة العليـا للـهجرة                -٩٧

واحلوار بني الثقافات، وهو يضم العديد من خدمات ومؤسسات دعم املهاجرين، على جائزة          
/ ويف تـشرين األول   .  وزاره العديد من كبار املـسؤولني األجانـب        )١٣(أفضل املمارسات 
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تغال حلقة دراسية لتبادل أفضل املمارسات بشأن التـدريب         ، استضافت الرب  ٢٠١٢ أكتوبر
  .اجلنساين يف جمال التعليم، على الصعيد األورويب

  احلق يف التعليم وغريه من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -طاء  
ضـي  التزاماً قوياً بضمان متتع مجيع األطفال املقيمني يف األرا  تلتزم احلكومة الربتغالية      -٩٨

واختذت العديد من التدابري لتـشجيع التعلـيم        . الربتغالية باحلق يف احلصول على تعليم جيد      
الشامل واملساواة يف الفرص واإلدماج االجتماعي لألطفال والشباب من الفئات االقتـصادية           

  .سيما أطفال املهاجرين وأطفال الروما واالجتماعية الضعيفة، وال
سني حصول املُسّنات على التعلـيم والتـدريب املهـين          وجيري اختاذ مبادرات لتح     -٩٩

والتثقيفي ملعاجلة مشكلة تدين مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة بني صفوف النساء من هذه             
  ".للمبدعات يف اجملال الثقايف" جائزة ٢٠١٣أبريل /ومنحت يف نيسان. الفئة العمرية

 املدنيـة  -إعمال حقوق اإلنـسان كافـة      وتلتزم الدولة الربتغالية منذ فترة طويلة ب        -١٠٠
وعكفت .  ويعترب احلق يف التعليم أولوية وطنية-والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال على وضع جمموعة من املؤشرات لتقييم إعمال هذا            
  .٢٠١٣ا يف عام احلق على املستوى احمللي، وفرغت من إعدادها ونشرهت

  )101.34 التوصية(ختفيض معدالت االنقطاع عن املدرسة     
اتُّخذت تدابري يف الربتغال لتخفيض معدالت التسرب املدرسي املبكر، وذلك حتقيقاً             -١٠١

. ٢٠٢٠حبلول عام   يف املائة١٠للهدف الوطين احملدد يف هذا الصدد وهو الوصول إىل معدل      
بلوغ هذا اهلدف وضع برنامج اإلدمـاج االجتمـاعي واملواطنـة           وتشمل التدابري املعتمدة ل   

، اللذين يهدفان حتديـداً إىل احلـد مـن          )انظر أعاله (والربنامج املتكامل للتعليم والتدريب     
ومت تنفيذ مبادرات أخرى هتدف إىل حتسني املهارات األساسية وضـمان           . التسرب املدرسي 

  . سنة١٢إمتام التعليم على مدى 
يكتسي أمهية أيضاً يف جمال التعليم تنفيذ مشاريع بشأن أولويـات التـدخل يف           ومما    -١٠٢

، وتعزيـز   )"مزيد من النجاح يف املـدارس     "برنامج  (اجملال التعليمي، وحتسني األداء املدرسي      
فرص التدريب املالئمة اليت تستهدف التالميذ الذين يتكرر رسـوهبم أو املهـددين خبطـر               

، وتعريف نتائج التعلم واملناهج البديلة، أي بزيادة        ")ديلة للتعلم مسارات ب "برنامج  (التسرب  
وتؤدي إعادة تنظيم شبكة املدارس، والتعـاون األوثـق بـني           . التركيز على التدريب املهين   

السلطات التعليمية وجلان محاية الطفل وسن القانون املتعلق بوضـع الطالـب وأخالقيـات             
  .لصدداملدارس، دوراً مهماً أيضاً يف هذا ا
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تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الدويل، وال سيما يف جمـال احلقـوق االقتـصادية                   
واالجتماعية والثقافية، ومواصلة إدماج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان يف            

  )101.48 و101.45 التوصيتان(تلك اجلهود 
ليتها للتجزئـة وترابطهـا     ُيعترب تعزيز ومحاية عاملية مجيع حقوق اإلنسان وعدم قاب          -١٠٣

. وتشابكها أولوية بالنسبة للربتغال اليت تدافع عنها يف احملافل املتعددة األطراف حلقوق اإلنسان
وتقدم الربتغال سنوياً مشروعي قرارين أمام جملس حقوق اإلنسان، واحـد عـن احلقـوق               

نتني، تقدم الربتغال، إىل وكل س. االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واآلخر عن احلق يف التعليم
جانب السنغال ومولدوفا، مشروع قرار عن الربامج والسياسات املتصلة بالشباب إىل اجلمعية            

وجرت العادة على أن تشارك الربتغال يف رعاية . العامة لألمم املتحدة وجلنة التنمية االجتماعية
املتحدة وجلنة التنمية االجتماعيـة  أغلبية مشاريع القرارات اليت تقدم إىل اجلمعية العامة لألمم        

وتعتزم الربتغال احلفاظ على هذا املـستوى       . بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
كما تدعو الربتغال بشكل منتظم الـدول األخـرى إىل   . العايل من االلتزام يف احملافل الدولية 

ـ         صادية واالجتماعيـة والثقافيـة     التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت
  .وبروتوكوله االختياري، مبا يف ذلك يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل

التعليم " اليت حددهتا مبادرة اليونسكو      ٢٠١٥والربتغال ملتزمة بتحقيق أهداف عام        -١٠٤
اإلمنائيـة،  ، وقد جعلت التعليم حمل اهتمام كبري يف استراتيجيتها اخلاصة باملساعدة            "للجميع

وذلك باملشاركة يف تدريب املعلمني، ووضع سياسة التعليم وتطوير املناهج والتعـاون مـع              
وتركز الربامج التدريبية املنظمة لفائدة األجهزة القضائية، وقوات األمن وحـراس           . اجلامعات

ـ       وق السجون يف تلك البلدان املنخرطة يف حركة التعليم للجميع تركيزاً قوياً على منظور حق
اإلنسان، وتدعم اجلامعات الربتغالية العمليات التشريعية احمللية، مسهمة بذلك يف بناء أنظمة            

  .قضائية حديثة متتثل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان
كما سعت الربتغال جاهدة بوصفها عضواً يف جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة                -١٠٥

إىل ضمان إيالء احلق يف التعليم  ) ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  - ٢٠١١يناير  /كانون الثاين (
وشاركت الربتغال يف تقـدمي قـرار جملـس         . االهتمام الواجب، حىت يف حاالت الطوارئ     

ودعمت الربتغال أيضاً اعتمـاد     . ، الذي يدين اهلجمات على املدارس     ١٩٩٨/٢٠١١ األمن
  .انإعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنس

اختاذ املزيد من التدابري يف جماالت اإلسكان والعمالة والتعليم واحلصول على اخلـدمات                 
  )103.12التوصية (الروما بوجه خاص مجاعات االجتماعية، لصاحل 

وتشمل . يوجد عدد من الربامج اليت هتدف إىل ضمان احلصول على السكن املالئم             -١٠٦
وتشترك السلطات  . وإعادة تأهيل وجتديد املناطق املتردية    هذه الربامج اليت جيري تعزيزها بناء       

املركزية واإلقليمية واحمللية يف تنفيذ هذه التدابري اليت ترمي إىل مكافحة التمييز وتشجيع إدماج      
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اجملموعات الضعيفة مثل املشردين واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين وأفـراد األقليـات            
  .اإلثنية، مبن فيهم أفراد الروما

وُنفذّت يف األعوام األخرية استراتيجية من أجل احلد من أوجه عـدم املـساواة يف                 -١٠٧
وإضافة إىل التدابري املـشار إليهـا أعـاله،         . التعليم والتدريب وتشجيع التحصيل التعليمي    

اعتمدت تدابري أخرى من أجل ضمان تعميم توفري التعليم ليشمل مجيع األطفـال يف سـن                
ماد شهادات املهارات املكتسبة خارج النظام املدرسي، وتزويد املدارس    اخلامسة، وكذلك اعت  

بوضع خطة وطنية هلذا الغرض وتطـوير شـبكة         (بالتكنولوجيات احلديثة، وتشجيع القراءة     
، وتقييم أداء املدرسني وتعزيز دور واستقاللية السلطات اإلقليمية واحمللية          )املكتبات املدرسية 

وة على ذلك، اختذت مبادرات إلصالح نظام تعليم التالميذ ذوي    وعال. واملؤسسات التعليمية 
مبا يشمل االعتـراف  (االحتياجات اخلاصة وتشجيع التدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة       

  ).مبهاراهتم واختبار أساليب تعليمية تناسبهم
انظـر   (ومن املؤكد أن االستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما املعتمدة مؤخراً           -١٠٨
 االقتصادية واالجتماعية   قوقاحلبالروما   متتع املساواة يف تعزيز  يف  ستؤدي دوراً مهماً    ) أعاله

  ).انظر أعاله(والثقافية 

  آليات حقوق اإلنسان  -ياء  

إنشاء عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصيات الفريق العامل، وإشراك اجملتمع املدين، وتعزيز                
  )102.6 و50–101.49 التوصيات(نسان التعاون مع آليات حقوق اإل

 إثـر   ٢٠١٠أبريل  / يف الربتغال يف نيسان    )١٤(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   أنشئت    -١٠٩
/ التزام قطعته الربتغال على نفسها أثناء استعراضها الدوري الشامل األول يف كـانون األول             

ولة عن التنسيق فيما بـني      واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال مسؤ      . ٢٠٠٩ ديسمرب
وهتـدف  . سياسات حقوق اإلنسان   إدارات احلكومة للتشجيع على اتباع هنج متكامل إزاء       

اللجنة إىل تيسري احلوار، والتنسيق، وتقاسم املعلومات بشأن قضايا حقوق اإلنسان، مبا يشمل 
ـ            داد التقـارير   التطورات يف جدول األعمال الدويل ومواقف الربتغال يف احملافل الدولية وإع

  .الوطنية وتنفيذ التوصيات وخطط العمل السنوية
وتترأس وزارة اخلارجية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال اليت تضم ممـثلني              -١١٠

وتلقى مكتب أمـني املظـامل      . )انظر أعاله (جلميع اإلدارات املشاركة يف إعداد هذا التقرير        
  .ضور مجيع اجتماعات اللجنة واملشاركة يف أعماهلاومكتب املدعي العام دعوة دائمة حل

وتقوم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال حالياً باستحداث املزيد من مؤشرات              -١١١
حقوق اإلنسان، وفقاً ملا أوصت به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وقد أجنزت              

  .عليم وحق الفرد يف احلرية واألمان على شخصهبالفعل عملها املتعلق مبؤشر احلق يف الت
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وجتتمع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الربتغال مع ممثلي اجملتمع املدين على حنـو                -١١٢
  .منتظم

  )102.3 التوصية(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     
منذ " ألف"تمدة ضمن الفئة    مكتب أمني املظامل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، مع         -١١٣
. ، ومكلفة دستورياً وقانونياً بالدفاع عن حقوق املواطنني وحرياهتم وتعزيزهـا          ١٩٩٩ عام

مببادرة ذاتية   وهي تضطلع يف املقام األول بالتحقيق يف القضايا، بناًء على شكاوى مقدمة أو            
إخطار، وأن يقـدم    دون سابق     تفتيشية، تمنها، وميكن أن يقوم مكتب أمني املظامل بزيارا       

للممارسات غري القانونية    توصيات إىل اهليئات اإلدارية والتشريعية حبسب االقتضاء للتصدي       
وميكن أن يطلب مكتب أمني املظامل من احملكمة الدسـتورية إجـراء عمليـات              . أو اجلائرة 
 وقـد أدى العمـل    . وجيب على الكيانات العامة أن تتعاون مع مكتب أمني املظامل         . مراجعة

بإعانات املثاكيل والبدالت األسرية وبـدالت       الذي اضطلع به املكتب إىل اختاذ تدابري تتعلق       
  .إجازة األمومة واألبوة، وإعانات البطالة

ويوفر مكتب أمني املظامل املعلومات واملشورة أيضاً، وال سيما عن طريق خطـوط               -١١٤
ومبا أن املكتب مكلـف     . عاقةهاتفية جمانية خمصصة لألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإل       

حتديداً بتشجيع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، فهو ينظم حلقـات دراسـية ومـؤمترات         
/ ُوقّع بروتوكول هلذا الغـرض يف أيـار       (ويشارك فيها، ويضطلع بأنشطة توعية يف املدارس        

اتب وتبذل جهود إلنشاء مك    .، وينشر دراسات وتقارير، ويوزع مواد إعالمية      )٢٠١١ مايو
ألمناء املظامل أو مؤسسات وطنية أخرى حلقوق اإلنسان يف البلدان الناطقة باللغة الربتغاليـة،      

  .)انظر أعاله أيضاً(إذا اقتضى األمر 

  تدابري أخرى  -كاف  

التـشريعات  ويف  ضمان اإلعمال الكامل جلميع احلقوق املنصوص عليهـا يف الدسـتور                
  )102.2 التوصية(املوجودة 

واتُّخذ عدد من املبادرات    .  الربتغال أفضل املمارسات على اإلدارات العامة      عمَّمت  -١١٥
ومشلت هـذه التـدابري     . الرامية إىل تيسري الوصول إىل اإلدارات العامة وغريها من اخلدمات         

للسجل املدين يف املراكـز الوطنيـة    استحداث قواعد بشأن أولوية االستقبال، وفتح مكاتب        
، وجتميـع   )باستعمال األدوات اإللكترونيـة   ( إجراءات التسجيل    لدعم املهاجرين، وتبسيط  

وأويل اهتمام كبري لالحتياجـات اخلاصـة       . اخلدمات وإنشاء خدمة هاتفية لتقدمي املساعدة     
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين

وشاركت الربتغال يف مشروع رائد مشترك بني جلنة األمم املتحـدة االقتـصادية               -١١٦
ة الصحة العاملية بشأن إعمال حقوق اإلنسان يف احلصول على املياه وخدمات            ألوروبا ومنظم 
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كما أن استخدام أدوات التخطيط احلضري وجتديد املناطق احلضرية القائمة . الصرف الصحي
  .يسهم أيضاً يف تعزيز التالحم االجتماعي، وتكافؤ الفرص، وحتسني نوعية حياة السكان

ت الشرطة مشروعاً للنهوض حبقوق املسنني، مـن        ، وضعت سلطا  ٢٠١٢ويف عام     -١١٧
خالل التعرف على املعرضني للخطر منهم وحتديد أماكنهم واالتصال هبـم، وإحالتـهم إىل              

  .مؤسسات الدعم املختصة، حبسب االقتضاء، واقتراح إقامة شراكات لتحسني املساعدة
 شخص مـن    واختذت السلطات الصحية خطوات لضمان حق املريض يف أن يرافقه           -١١٨

ووضع نظام ابتكاري للفرز يف حاالت . اختياره، مبا يف ذلك خالل النقل يف حاالت الطوارئ
. الطوارئ يستخدم أربع لغات ويهدف إىل حتسني القدرة على االستجابة يف حاالت الطوارئ

ويشكل احلق يف الغذاء الكايف حمور تركيز أيضاً، وذلك باعتماد بـرامج لتـشجيع األكـل            
األكل الذكي " ونشر كتاب عنوانه -تعزيز إمداد املدارس بالغذاء ومكافحة السمنة الصحي، و

  .٢٠١٣ ، وحاز هذا الكتاب على جائزة التغذية لعام" كُلْ بطريقة أفضل ووفر أكثر-
وقد عّززت الربتغال بنشاط املساواة يف احلصول على السلع واخلـدمات الثقافيـة               -١١٩

عم الفنون واالستثمار يف اهلياكل األساسية الثقافيـة خـارج          د: وذلك باتباع السبل التالية   
املراكز احلضرية الرئيسية أيضاً؛ وتنظيم أو دعم أحداث ثقافية جمانيـة موّجهـة لألطفـال،               

، واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتطوير أدوات لتيسري الوصـول إىل التـراث            الروماومجاعات  
وعلى املستوى احمللي، أُعّدت    . ا اجلمهور والفنانون  الثقايف؛ وإزالة العوائق املادية اليت يواجهه     

  .بطاقة متكن العاطلني عن العمل من زيارة املواقع األثرية الوطنية باجملان

  واملعوقات التحديات الرئيسية  -رابعاً  
، مساعدة مالية من صندوق النقد الـدويل        ٢٠١١أبريل  /طلبت الربتغال، يف نيسان     -١٢٠

والبنك املركزي األورويب وأعقب ذلك وضـع برنـامج التكيـف           ومن املفوضية األوروبية    
وكان للتدابري التقشفية املعتمدة يف     . االقتصادي واملايل، الذي قلّص بشكل هائل اإلنفاق العام       

وطوال األزمة، ظلت احلكومة    . إطار هذا الربنامج أثر كبري على حياة أغلب سكان الربتغال         
بتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان والتخفيف مـن تـأثري           الربتغالية ملتزمة التزاماً قوياً     

/ وأُطلقت خطة الطوارئ االجتماعية يف تـشرين األول . األشخاص األكثر ضعفاًعلى  األزمة
  .، مع التركيز على األسر واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة٢٠١١أكتوبر 

  التطلعات املستقبلية  -خامساً  
تزمة بالوفاء التام بالتزاماهتا الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان وبزيادة حتسني      الربتغال مل   -١٢١

وهي ملتزمة أيضاً بتقدمي تقاريرها يف املواعيد . آلياهتا الوطنية لرصد التقدم احملرز يف هذا الصدد
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املقررة وإىل مجيع آليات حقوق اإلنسان والتعاون معها، مبا يشمل عملية االستعراض الدوري             
  .وسيظل حتسني مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف هذه العملية أولوية رئيسية. ملالشا
وعلى الصعيد الدويل، ستواصل الربتغال دعم نظام متعدد األطراف قوي وفعال يف              -١٢٢

. جمال حقوق اإلنسان ميكنه أن يرصد حبياد مدى وفاء مجيع الدول بالتزاماهتا يف هذا اجملـال               
وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها  سي هو دعم عاملية مجيع حقوق اإلنسان    وهدف الربتغال الرئي  

وستستمر الربتغال يف املشاركة يف تقدمي مشاريع القرارات يف جمـال احلقـوق             . وتشابكها
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحلق يف التعليم، والشباب

س حقوق اإلنسان للفتـرة مـن       وهبذه الروح قّدمت الربتغال ترشيحها لعضوية جمل        -١٢٣
فالربتغال تؤيد اجمللس بقوة منذ      .٢٠١٧ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠١٥يناير  /كانون الثاين 

وتتعهد الربتغال بأن تعمل على حنو وثيق، يف حال         . البداية، بيد أهنا مل تصبح بعد عضواً فيه       
وبناء اجلسور   عزيز احلوار انتخاهبا، مع مجيع الدول وغريها من أصحاب املصلحة الرئيسيني لت         

  .والتوصل إىل توافق يف اآلراء، دون التخلي عن القيم واملبادئ األساسية

Notes 

 1 See p.19. 
 2 “Roma” is the generic term used internationally since the first World Romani Congress in London in 

1971. The term “Roma” used in the Council of Europe refers to Roma, Sinti, Kale and related groups 
in Europe, including Travelers and the Eastern groups (Dom and Lom), and covers the wide diversity 
of the groups concerned, including persons who identify themselves as “Gypsies”. While the 
Portuguese Roma Communities recognise the negative connotation that the term “Ciganos” is often 
associated with, these Communities prefer this expression as they feel it best represents their values 
and customs. 

 3 A/HRC/13/10 
 4 Discursos do Racismo em Portugal: Essencialismo e inferiorização nas trocas coloquiais sobre 

categorias minoritárias (http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Estudos_OI/Estudo44_WEBfin.pdf). 
 5 APAV – Portuguese Association for Victim Protection. 
 6 http://www.seguranet.pt/blog/ 
 7 Institute for Child Support. 
 8 http://www.dge.mec.pt/educacaocidadania/ 
 9 www.acidi.gov.pt 
 10 www.cig.gov.pt 
 11 http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-

mais/sobre-o-ministerio/comissao-nacional-para-os-direitos-humanos.aspx 
 12 www.gddc.pt 
 13 ACIDI won the European Public Sector Award in 2011 for best practice in the theme “Opening Up 

the Public Sector through Collaborative Governance”. 
 14 http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-

mais/sobre-o-ministerio/comissao-nacional-para-os-direitos-humanos.aspx 

        


