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 مقدمة

عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1
 21   دورته التاسـعة عشـرة ا الفـمة مـن2337حزيران/يونيه  11املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
ـــــة ا2314أيار/مـــــايو  1نيســـــان/أبريال     اخلامســـــة  ة الجلســـــا الربتغـــــال . واسُتعرضـــــل احلال

يش  وزيـر الدولـة ئالسـيد برونـو ماسـا . وترأس وفـد الربتغـال2314/أبريال نيسان 33املعقودة ا 
واعتمــد الفريــق  لدولــة لشــؤون الربملــان واملســاواة.للشــؤون األوروبيــة والســيدة تيزيــرا مــورايش  وزيــرة ا

 .2314أيار/مايو  2ة ا املتعلق بالربتغال ا جلسته العاشرة املعقود العامال هذا التقرير

فريـق املقـررين  2314كانون الثاين/يناير   15ا وكان  ل  حقوق اإلنسان  د اختار  -2
ـــــة ا ـــــة  لتيســـــ  اســـــتعراض احلال ـــــام عا موعـــــة الثريثي ـــــة مقـــــدونيا  الربتغـــــال  الت ـــــال وة وري الربازي

 والفلبني.سابقاا اليوغسريفية 

  16/21 مـــن مرفـــق القـــرار 5  والفقـــرة 5/1قـــرار مـــن مرفـــق ال 15وعمـــريا ب حكـــار الفقـــرة  -3
 صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ا الربتغال 

  ؛A/HRC/WG.6/19/PRT/1عأ  ع15تقرير وطا مقدر وفقاا للفقرة  عأ  

 الســـامية حلقـــوق اإلنســـان األمـــم املتحـــدة جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــه مفوضـــية عب  
  ؛A/HRC/WG.6/19/PRT/2عب  ع15وفقاا للفقرة  عاملفوضية 

  .A/HRC/WG.6/19/PRT/3ع عج 15موجز أعدته املفوضية وفقاا للفقرة  عج  

 سـبانيا وأملانيـا وأحيلل    الربتغـال عـن طريـق ا موعـة الثريثيـة  ائمـة أسـهتلة أعـد ا سـلفاا  -4
نــدا الشـــمالية والنـــروي  وســلوفينيا ولينتنشـــتاين واملكســيك واململكـــة املتحـــدة لربيوانيــا الع مـــ  وأيرل

 وهذه األسهتلة متاحة عل  الشبكة اخلارجية لعملية الستعراض الدورج الشامال.ا. وهولند

 موجز لمداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

صـــف ا أداة  ـــال الوفـــد  ن الربتغـــال تؤيـــد بشـــدة عمليـــة الســـتعراض الـــدورج الشـــامال  بو  -5
 2331تــائ  اســتعراض عــار فريـدة مــن نوع ــا وطموحــة  لــ  حقــوق اإلنســان. فقــد أســ مل ن

ا حتسـني حالـة حقــوق اإلنسـان ا الربتغـال. وينبغــا ت كيـد التـزار البلــد  سـ اماا واســعاا وتنفيـذها 
 منذ أمد طويال بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.

اا  ويــاا ليــة احلاليــة  تلتــزر حكومــة الربتغــال التزامــوعلــ  الــرغم مــن األزمــة ال تصــادية واملا -6
ــــال    أد  حــــد مــــن أثــــر  ــــذ التزاما ــــا ا  ــــال حقــــوق اإلنســــان  واعتمــــدت تــــداب  للتقلي بتنفي
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اعتمـاد برنـام   وجتـدر اإلشـارة ا هـذا الصـدد   اا. ول سيما ا الفهتات األكثـر ضـعفالتقشف  
 . 2311ر ا تشرين األول/أكتوب ةالووارئ الجتماعي

ومن دواعا الفنر بالنسبة    الربتغال أن تبلغ الفريق العامال بـ ن ةيـل التوصـيات الـ   -7
 توصية  د نفذت أو جيرج تنفيذها. 16والبالغ عددها  2331 بلت ا ا عار 

ــــة حلقــــوق اإلنســــان ا نيســــان/أبريال  -1 ــــة الوطني ز عــــز  وتُ . 2313وأنشــــ ت الربتغــــال اللنن
ل بني احلكومة وا تمل املدين ا الن ـوض بـن   متكامـال م  وتبادل املعلومات  وجتج  التنسيق   اللننةُ 

ا الوطنيـة  ةيل تقـارير التنفيـذ تقدمي ذ مكنل من وأثبتل اللننة فعاليت ا   زاء حقوق اإلنسان.
ولـــي  لـــدغ الربتغـــال ا الو ـــل الـــراهن أج تقريـــر    هيهتـــات معاهـــدات األمـــم املتحـــدة.  حين ـــا

 ميه.ت خر تقد
ا مثــاين معاهــدات حقــوق اإلنســان رئيســية صــادرة عــن األمــم املتحــدة  لربتغــال طــر وا -1

 .2331عار  بداية منصد ل عل  عدد من ا  دون حتفظ   و دوبروتوكول ا الختيارية  

ـــة بشـــ ن املســـاواة بـــني  وينبغـــا التشـــديد علـــ  أن الربتغـــال نفـــذت -13 خوـــم عمل ـــا الوطني
والعنف الجنساين  والجتار بالبشـر  وتشـويه األعءـاء التناسـلية األنثويـة   زماملنالجنسني  والعنف 

بشـ ن املـرأة   2333ع1325الروما  و رار  لـ  األمـن التـابل ل مـم املتحـدة ةاعات و دماج 
 والسرير واألمن  واألشناص ذوج اإلعا ة. 

تقريـر اجنـرة ا ا اا دوليـ اا امل ـاجرين الـ  تتبع ـا الربتغـال اعمافـ ولقيل سياسـات  دمـاج -11
ا  امل ــــــاجريناملرتبــــــة الثانيــــــة ا مؤشــــــر سياســــــة  دمــــــاج  البلــــــد حتــــــالا  و 2313العــــــا  لعــــــار 

 .2311و 2313 عاما
 سـبانيا وأملانيـا وسـلوفينيا ولينتنشـتاين اا األسـهتلة الـ  ألقت ـا سـلفوا ما يلا رّد الوفد عل   -12

 .اع م  وأيرلندا الشمالية والنروي  وهولندواملكسيك واململكة املتحدة لربيوانيا ال

 للفـــــمة لعءـــــوية  لـــــ  حقـــــوق اإلنســـــان فيمـــــا يتعلـــــق بولـــــب ترشـــــي  الربتغـــــالف -13
مســـتعدة لبنـــاء الجســـور وتعزيـــز احلـــوار  ـــد  حتقيـــق الوـــابل العـــاملا  ا  فإنـــ2317-2315ع

واحــدة مــن نــا م تديــة بكو حلقــوق اإلنســان. وهــا ملتزمــة بتعزيــز ومحايــة ةيــل حقــوق اإلنســان  
وتن ــال مـن خرب ــا املتعـددة األطــرا  ا  ــال  لغـل عقوبــة اإلعـدار أأوائـال البلــدان ا العـا  الــ  

 احلقوق ال تصادية والجتماعية والثقافية وحقوق املرأة والوفال والشباب. 

 ــا. وكانــل بالتعــاون معاا  ويــاا وتؤيــد الربتغــال بقــوة احملكمــة الجنائيــة الدوليــة  وتلتــزر التزامــ -14
اا لل دســتورها الــوطا  بــال التصــديق علــ  ن ــار رومــا األساســا  وعــدلل أيءـــالربتغــال  ــد عــدّ 

التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة ذات الصــلة. ول تــزال اإلجــراءات الداخليــة للتصــديق علــ  تعــديريت  
 كمبال جارية.
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ســـرع ويســـ ال  صـــريل الن ـــار القءـــائا الرامـــا    جعـــال ن ـــار احملـــاكم أكفـــ  وأجيـــرج و  -15
 عــــــادة التن ــــــيم اإلدارج للن ــــــار القءــــــائا  لــــــول نايــــــة يتم النت ــــــاء مــــــن وســــــ الوصـــــول  ليــــــه.

 .2314 عار

و وجـــب  ـــانون اإلجـــراءات الجنائيـــة ا الربتغـــال  يعتـــرب الحتنـــاز الســـابق للمحاكمـــة  -16
ول از فـمة تـم يقتصر عل  حالت معينـة ول ميكـن أن يتنـاو ذا طابل استثنائا. وهو   سرياا اا تدب  
ا حـــالت اإلرهـــاب أو جـــرائم العنـــف أو الجرميـــة املن مـــة بوريقـــة و اا. شـــ ر  11أشـــ ر و 4بـــني 

الفــمة الزمنيــة  تــماولســنوات   1حمكمــة أو الجــرائم الــ  يعا ــب علي ــا بالســنن ملــدة تزيــد علــ  
حامسـة ا القصوغ لريحتناز بني ستة أشـ ر وسـنتني. و ذا   يصـال التحقيـق الجنـائا    نتينـة 

وتوجــد مرافــق  غءــون تلــك الفــمة  يُفــرج عــن احملتنــزين  وةــق جــم املوالبــة بتعــوي  مــن الدولــة.
 خاصة لحتناز احملتنزين رهن احملاكمة.

ويتـــال التـــدريب ا  ـــال حقـــوق اإلنســـان علـــ  أســـاس مســـتمر ملـــو فا  نفـــاذ القـــوانني  -17
رج التحقيق عل  النحـو الواجـب ا جيذاء. و وأفراد  وات األمن من أجال منل  ساءة املعاملة واإلي
 ب الذين تثبل مسؤوليت م.ةيل الدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة واإليذاء ويعا   

ول متتلـك اا. وينبغا التشـديد علـ  أن اسـتندار أسـلحة تيـزر قءـل لقواعـد صـارمة جـد -11
األسـلحة ا السـنون منـذ لق استندار هـذه عُ و اا. صاعقاا مسدس 76 وات  نفاذ القانون سوغ 

 .2313عار 

حىت سن  ةو لزامي ة انيبصورة التعليم  يُتالو وجب سياسة "التعليم األمشال واألفءال"   -11
ةيــل األطفــال   ــن فــي م أطفــال امل ــاجرين غــ  احلــائزين لوثــائق ثبوتيــة   دويســتفيالثامنــة عشــرة. 

الفهتــات احملرومــة اهتمامــاا و  تــفصــلة  و ل توجــد مــدارس أو فصــول منمــن ن ــار التعلــيم الــوطا. و 
 اا.خاص

 اعتمــدت    الــ2323-2313عــات الرومــا للفــمة والســماتينية الوطنيــة إلدمــاج ةا -23
 عات الرومـا ا ا تمـل الربتغـام   د     حتقيق اإلدماج الكامال والفعال لجما2313ا عار 

 .2323 لول عار 

باخلدمات العامة. ويستفيد ةيل امل اجرين  بغ  عاا كامريا متتوتتمتل الجاليات امل اجرة  -21
الن ر عن مركزهم  من الن ار الصحا الوطا. ويقدر عدد مـن مراكـز الـدعم الوطنيـة للم ـاجرين 

 . مطائفة واسعة من اخلدمات تيسر  دماج

ل عل  أمهية احلفـا  علـ  حـوار مفتـول مـل ا تمـ الربتغال ا السنوات األخ ة توشدد -22
وتعقــد اللننــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان اجتماعــات منت مــة مــل ا تمــل املــدين. وتشــار   املــدين.

املن مــات غــ  احلكوميــة بصــورة منت مــة ا  عــداد التقــارير املقدمــة    هيهتــات معاهــدات األمــم 
 املتحدة  وكذلك ا عملية الستعراض الدورج الشامال.
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علــــ   عـــداد مبــــادرة بشـــ ن املســــؤولية الجتماعيــــة وتعكـــف الربتغــــال ا الو ـــل الــــراهن  -23
عــن مبــادئ األمــم املتحــدة التوجي يــة بشــ ن األعمــال التناريــة اا خاصــ فصــريا تتءــمن للشــركات  

 وحقوق اإلنسان.

وجيــرج  ا املائــة. 11وبلــغ معــدل تنفيــذ اخلوــة الوطنيــة الثانيــة ملكافحــة الجتــار بالبشــر نســبة  -24
. 2317-2314ة الوطنيــــة الثالثــــة ملكافحــــة الجتــــار بالبشــــر للفــــمة ا الو ــــل الــــراهن تنفيــــذ اخلوــــ

وركــزت  جــراءات مكافحــة الجتــار بالبشــر علــ  زيــادة عــدد األفر ــة املتعــددة التنصصــات وعلــ  
عن حتسني آليات  توف  التدريب لقوات األمن ومفتشا العمال ومو فا السلوة القءائية  فءريا 

 الكشف عن الءحايا احملتملني.

عل الربتغـــال نوــاق تعريــف جرميـــة الجتــار بالبشـــر بتوجيــه الحتـــاد األورو   وّســ وعمــريا  -25
رميـــة املن مـــة كمـــا ُعـــد لل التشـــريعات املتعلقـــة  كافحـــة الج ليشـــمال ةيـــل أشـــكال الســـتغريل.

لتنوبــق علــ  الجتــار بالبشــر. وا فــاض عــدد احملاكمــات واإلدانــات املتعلقــة  وبالعمليــات الســرية
تتصــف بدرجــة  رميــة لــي  نتينــة الفتقــار    املــوارد  بــال نشــ  مــن صــعوبة  ثبــات جــرائم بتلــك الج
ما ترتكب ا ج ات فاعلة من مة عرب احلدود. وعولجل هذه املس لة عن اا من التعقيد  وكث  كب ة 

طريــــــق تكثيــــــف تــــــدريب ةيــــــل الج ــــــات املعنيــــــة بالتحقيقــــــات ومــــــو فا ج ــــــاز القءــــــاء. وا 
واحــد    ثريثــة  ملنــ اخلاصــة بءــحايا الجتــار بالبشــر مــن  املريجــ عــدد    ارتفــل2313 عــار

 من مات غ  حكومية متوجا الدولة. املريج . وتدير ةيل هذه مريج 
ــذت اخلوــة الوطنيــة الرابعــة ملكافحــة العنــف املنــزم -26 تنفيــذ بينمــا جيــرج   تنفيــذاا كــامريا  ونـُف 

. 2317-2314والعنـف الجنسـاين للفـمة  نـزماملاخلوة الوطنية اخلامسـة ملنـل ومكافحـة العنـف 
تشــويه األعءــاء التناســلية  وأد ــل اخلوــة الوطنيــة اخلامســة برنــام  العمــال الثالــ  مــن أجــال منــل

أكــرب ا الو ايــة والتعـــاون اا   واســـتثمرت اســتثمار 2317-2314والقءــاء عليــه للفــمة  األنثويــة
 ا.املشم  بني خمتلف ج ات تقدمي اخلدمات ودعم الءحاي

نشــر املعلومــات عــن العنــف القــائم علــ  نــوع الجــن  وزيــادة دؤوبــة  ــد  وتُبــذل ج ــود  -27
وتشـــ  بيانـــات الحتـــاد اا. الـــوعا بـــني صـــفو  الءـــحايا احملتملـــني  وكـــذلك ا تمـــل احمللـــا عمومـــ

رة البلــد األورو     أن الــوعا بــالعنف املنــزم ا الربتغــال أعلــ  بكثــ  مــن املتوســم. وزادت  ــد
 الجتمــاعا؛ وباإلضــافة    ذلــك  ُدر بــل  ــوات األمــن علــ  ســبال   -   تــوف  الــدعم النفســاعلــ
 مة للتعامال مل حالت العنف املنزم  وعل  التحديد الستبا ا حلالت العنف املنزم.مريئ  

الربتغـــال    حـــد كبـــ  مـــن  ـــدر ا علـــ  محايـــة ضـــحايا العنـــف املنـــزم والعنـــف  وزادت -21
 يقتصـــر األمـــر علـــ  توســـيل نوـــاق خـــدمات املســـاعدة عـــن بعـــد  بـــال زادت تـــداب  الجنســاين. و 

عزيــز املرا بــة  أج أســاور مرا بــة ا ــرمني اإللكمونيــة؛ و تاحــة النقــال اطمــن للءــحايا وأطفــاجم؛ وت
وضــل عمليــة آمنــة وداعمــة اا  ســعة املريجــ   ل ســيما ا حــالت الوــوارئ؛ وأخــ  الــدعم وزيــادة 

يغــادرون املريجــ . وتيســر شــبكة البلــديات ومع ــد اإلســكان وخــدمات  عــادة ل شــناص الــذين 
 الوطنيــة اخلامســة الو ايــة   الت هيــال ا املنــاطق احلءــرية ســبال الوصــول    الســكن. وعــززت اخلوــةُ 
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   ـن فـي م كبـار السـن والنسـاء ا املنـاطق مل المكيز عل  أكثر الءحايا ضعفاا   وأنشوة التوعية
 الريفية.

ا املائـة مـن الو ـائف ا  62نسـبة  نسـاءالما يتعلق باملسـاواة بـني الجنسـني  تشـغال وفي -21
ا املائـــة مـــن  51نســبة ا املائــة مـــن املناصــب العليـــا  و  31ونســـبة   اخلدمــة املدنيـــة ا الربتغــال
. ويقءـا ملـا ذكرتـه من مـة التعـاون والتنميـة ا امليـدان ال تصـادجاا وفق  و ائف الرتب املتوسوة

ةيل الشركات اململوكة للدولة باعتماد خوة ب ن تقور  2312ر  ل  الوزراء الصادر ا عار  را
 بوجـوب 2313 القـانون اإلطـارج للكيانـات التن يميـة لعـار ويقءـا. هالتحقيق املساواة وتنفيـذ

متثيال ما  ويستوجبأن يشغال رجال ونساء بالتناوب منصب رئي   ل  اإلدارة جذه الكيانات  
 ا املائة من اإلناث أو الذكور ا هذه ا ال . 33عن  ل يقال

بلـغ متوسـم الفنـوة فقـد التمييز ا األجور عل  أساس نوع الجن  ا الربتغـال.  ر   وة -33
للمكتـــب اإلحصـــائا للنماعـــات األوروبيـــة  اا ا األجـــور بـــني الرجـــال والنســـاء ا الربتغـــال  وفقـــ

ـــا   متوســـم الحتـــاد األورو .  أ ـــال مـــن  أج 2312ا املائـــة ا عـــار  1557 ش مـــل وســـو  ين
بنـاء علـ  طلـب احلكومـة. وا اا صدر مـؤخر عن املرأة ا سوق العمال الشركاء الجتماعيني تقرير 

  صــدر  ــرار عــن  لــ  الــوزراء  يـــند علــ  لــزور  عــداد تقــارير عــن أوجـــه 2313آذار/مــارس 
 راءات الرامية    مكافحة هذه األوجه.التفاوت ا األجور بني الرجال واملرأة  باإلضافة    اإلج

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

تــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء احلــوار ا و ببيانــات. اا وفــد 74أثنــاء جلســة التحــاور  أد   -31
 الفرع الثاين من هذا التقرير.

حتســـني حصـــول الرومـــا علـــ   الراميـــة   جب ـــود الربتغـــال  الجم وريـــة التشـــيكية وأشـــادت -32
الوطنيـة إلدمـاج ةاعـات الرومـا  ووج ـل النتبـاه    التحـديات  التعلـيم عـن طريـق السـماتينية

ةيــــل جانــــب الــــ  تنوــــوج علي ــــا معالجــــة العوامــــال الجتماعيــــة األساســــية وكفالــــة التعــــاون مــــن 
 أصحاب املصلحة.

نســـان. وأعربـــل عـــن تقـــديرها  كـــوادور علـــ   نشـــاء اللننـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإل وأثنـــل -33
ل ولويــة الــ  أولت ــا الربتغــال ا الســنوات األخــ ة للعمــال علــ  مكافحــة العنــف القــائم علــ  نــوع 
الجـــن   والجتـــار بالبشـــر  وتشـــويه األعءـــاء التناســـلية األنثويـــة  باإلضـــافة    العمـــال مـــن أجـــال 

 ا ة وكبار السن. دماج ةاعات الروما وتقدمي الدعم للم اجرين واألشناص ذوج اإلع

منـل الجتـار بالبشـر والعنـف مـن أجـال اإلجراءات ال  اختذ ا الربتغـال ب يواليا شادت وأ -34
ر ـا وأشـارت    أن اعتمـاد تـداب  صـارمة بشـ ن امليزانيـة للتصـدج ل زمـة ال تصـادية  ضد املـرأة.

 ة والجتماعية والثقافية. باحلقوق ال تصاديأدغ    تقوي  متتل األطفال والنساء األكثر ضعفاا 



A/HRC/27/7 

GE.14-07601 8 

فنلنــدا عــن التــداب  املتنــذة للتقليـال    أد  حــد مــن أثــر سياســات التقشــف  وتسـاءلل -35
بتوصـيات هيهتـات املعاهـدات بوجـوب  يـريء مزيـد مـن الهتمـار اا ا طائفة الرومـا. و ذ حتـيم علمـ

مــــن اا ة  طلبــــل مزيــــدبســــبب املوا ــــف التقليديــــ املنــــزم   النــــزوع    عــــدر اإلبــــري  عــــن العنــــف 
النسـاء  ااملعلومات عن التداب  الرامية    التحقيق ا حـالت العنـف املنـزم بفعاليـة وأثـر ذلـك 

 املنتميات    األ ليات.

 فرنســـا بتصـــديق الربتغـــال علـــ  التفا يـــة الدوليـــة حلمايـــة ةيـــل األشـــناص مـــن ورحبـــل -36
فا يـــة مناهءـــة التعـــذيب وغـــ ه مـــن ضـــروب الربوتوكـــول الختيـــارج لتعلـــ  و  الختفـــاء القســـرج

جيـــرج اختاذهـــا شـــادت بـــاإلجراءات الـــ  ة أو الري نســـانية أو امل ينـــة. وأاملعاملـــة أو العقوبـــة القاســـي
اا    أن العنــف املنــزم ل يــزال  ائمــاا ملكافحــة العنصــرية ومعالجــة مســ لة اكت ــا  الســنون. ون ــر 

ة  سـ لل فرنسـا عمـا  ذا كانـل الربتغـال تتـوخ  اختـاذ عل  الرغم من التداب  ال  اختـذ ا احلكومـ
 أج تداب   ضافية ملعالجة هذه املشكلة.

علـــ  وجـــه اخلصـــوص      ورحبـــلالربتغـــالحقـــوق اإلنســـان ا شـــادت أملانيـــا  الـــة وأ -37
مـــن املعلومـــات عـــن أثـــر اا بإصـــريل القءـــاء الـــذج بـــادرت  ليـــه ا اطونـــة األخـــ ة. وطلبـــل مزيـــد

لوطنيــة إلدمــاج ةاعــات الرومــا  ول ســيما فيمــا يتعلــق بتحســني األوضــاع املعيشــية الســماتينية ا
 عن التحديات الرئيسية. واحلصول عل  اخلدمات الجتماعية  فءريا 

غانـــا علـــ  الربتغـــال لتوجيـــه دعـــوة دائمـــة    ةيـــل املكلفـــني بوليـــات ا  طـــار  وأثنـــل -31
لجنـة القءـاء علـ  التمييـز اغال ال  أعربل عن ا اإلجراءات اخلاصة. وا معرض اإلشارة    الشو 

بشــ ن العــدد احملــدود مــن الشــكاوغ املتعلقــة بــالتمييز العنصــرج  ســ لل غانــا عمـــا  ذا    العنصــرج
لتـ ث  املبـادرات الراميـة    تشـنيل  دمـاج امل ـاجرين ومكافحـة اا كانل الربتغال  ـد أجـرت تقييمـ

النتائ  ال  توصلل  لي ا الدراسة املتعلقة باخلوـاب  واستفسرت عن العنصرية والتمييز العنصرج.
العنصــــرج الــــ  أعــــدها مرصــــد اجنــــرة  وســــ لل عمــــا  ذا كانــــل الربتغــــال تنــــوج التصــــديق علــــ  

 التفا ية الدولية حلماية حقوق ةيل العمال امل اجرين وأفراد أسرهم.

ـــــالج ود وأ -31 ـــــان ب ـــــة شـــــادت اليون ـــــذجا الربتغـــــال لتعزيـــــز ومحاي احلقـــــوق ال تصـــــادية الـــــ  تب
وطلبــل اا. مــؤخر  سياســات ا هــذا الصــددمــا اعتمدتــه مــن والجتماعيــة والثقافيــة  واستفســرت ع

من املعلومات عن التداب  الرامية    مكافحة التمييز ضد املرأة ا مكان العمال ومشاركت ا اا مزيد
 ا احلياة العامة.

الجتار بالبشر وعمال األطفال  منل ثال التحسينات ا  الت مبالكرسا الرسوم نوه و  -43
عــن التمييــز العنصــرج والتعصــب وكراهيــة األجانــب و دمــاج امل ــاجرين واأل ليــات اإلثنيــة.  فءــريا 

 وأشاد بتصديق الربتغال عل  عدد كب  من صكو  حقوق اإلنسان والصكو  اإلنسانية.

العنــف املنــزم و نشــاء  هنغاريــا بــاخلووات املتنــذة للتعنيــال بــالتحقيق ا جــرائم ورحبــل -41
احلق ا الستعانة  حار بالنسبة  عدر  عمالاألفر ة اخلاصة جذا الغرض. وأعربل عن  لق ا من 
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 يــواء و   أنــه يــتم    العديــد مــن احملتنــزين  وأشــارت    أن عــدد الســنناء ازداد بدرجــة كبــ ة  
 األحداث ا كث  من األحيان مل الكبار.

عــن التــداب  املتنــذة لءــمان املســاءلة ا  ــال منــل الســلو  التمييــزج واستفســرت اجنــد  -42
عنصــرية والتحامــال مــن جانــب املســؤولني عــن  نفــاذ القــانون. وســ لل الوم ــاهر األفكــار النمويــة 

اا تــ ث  تــداب  التقشــف ا أشــد الســكان فقــر ل يتصــّدغعمــا  ذا كــان برنــام  الوــوارئ الجتماعيــة 
 وأكثر الفهتات ضعفا.

 ندونيســـيا بالتـــداب  الـــ  تتنـــذها الربتغـــال ملكافحـــة العنصـــرية والتمييـــز وتعزيـــز  رحبـــلو  -43
امل اجرين والفهتات امل مشة. وأشارت    أن السماتينية الوطنية إلدمـاج ةاعـات الرومـا  دماج 

 .مشمكاا  تشمال تداب  ا  الت التعليم والصحة واإلسكان والعمالة وتتءمن بعداا 

 نـاء العنـف ترمـا    خوـم ما تءـعه مـن تداب  و  من الربتغالا تتنذه لعراق  ا وأشاد -44
واءمـــة التشـــريعات الوطنيـــة مـــل مل جـــراءات ا تتنـــذه مـــن ضـــد النســـاء واألطفـــال. كمـــا رحـــب  ـــ

 اا. الصكو  املتعلقة  قوق اإلنسان الدولية ال  صد ل علي ا مؤخر 

تفاعـــال املنـــت م بـــني اللننـــة الوطنيـــة حلقـــوق مـــن املعلومـــات عـــن الاا مزيـــد أيرلنـــدا وطلبـــل -45
اإلنسان وا تمل املدين. وبينما رحبل بالتداب  املتنذة للتصـدج للتمييـز ضـد األطفـال  أشـارت 

ا املمارســــة العمليــــة. ورأت أن جتــــرمي التشــــ    يــــد غــــ  حــــالت متييــــز تــــزال حتــــدث أنــــه ل    
 مناسب يُفرض عل  حرية التعب .

 ازديــــاد املوا ــــل الشــــبكية العنصــــرية ريــــة  يــــران اإلســــريمية عــــن القلــــق مــــن ة و  وأعربــــل -46
حـالت التمييـز والتحـرا والعتـداء ازدياد من سيما تلك ال  تست د  الروما وامل اجرين  و  ول

السـتندار املفـرل للقـوة بشـ ن عل  أفراد األ ليات اإلثنية. و ضافة    ذلـك  أعربـل عـن  لق ـا 
 اذ القوانني  وادعاءات التعرض للتعذيب وغ ه من ضروب سوء املعاملة.من جانب مو فا  نف

  ستونيا الربتغال عل  تكثيف الج ود الراميـة    جعـال الن ـار التعليمـا شـامريا  وشنعل -47
والفتيــات والنســاء. ورحبــل بعــدر تــ ث  تــداب   يما للم ــاجرين واأل ليــات اإلثنيــة  ول ســللنميــل

غــ  متناســب ا هياكــال حقــوق اإلنســان. وشــنعل الربتغــال علــ  مواصــلة  اا التقشــف املــام تــ ث  
 إلنسان والتدريب علي ا. اتعزيز التثقيف والتوعية  قوق 

كينيــا بتصــديق الربتغــال علــ  عــدد مــن الصــكو  املتعلقــة  قــوق اإلنســان وأطــر ورحبــل   -41
 أن بعــ  اطليــات . وأشــارت   ةفعالــبصــورة السياســة العامــة  وشــنعت ا علــ  ضــمان تنفيــذها 

املعنية  قوق اإلنسان أعربل عن القلق  زاء أوجه التفاوت ا التمتل  قوق اإلنسان من جانب 
 بع  ةاعات األ ليات.

اا  قـــوق اإلنســـان باعتبارهـــا مكونـــ  ـــالعماف  غيزســـتان علـــ  حكومـــة الربتغـــال  وأثنـــل -41
ية. ورحبل بتصديق الربتغال علـ   موعـة  ال تصاد - لسماتينيات التنمية الجتماعيةاا أساسي
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عــن  نشــاء اللننــة الوطنيــة  حقــوق اإلنســان واملعاهــدات اإلنســانية  فءــريا معاهــدات مــن  كبــ ة
 حلقوق اإلنسان. وأشادت بالتقدر الذج أحرزته الربتغال ا محاية وتعزيز حقوق امل اجرين.

جــال تنفيــذ توصــيات الجولــة األو  اإلجراءات الــ  اختــذ ا الربتغــال مــن أشــادت ليبيــا بــوأ -53
لريســتعراض الـــدورج الشـــامال و نشــاء اللننـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســان. ورحبـــل بـــاخلووات الـــ  

 اختذت ملكافحة التمييز العنصرج والتشنيل عل  التسام .
اللننة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ا تنسـيق املعلومـات عـن املسـائال شادت ماليزيا بدور وأ -51

مــل أصــحاب املصــلحة ذوج الصــلة. وشــنعل احلكومــة علــ    ــاقــوق اإلنســان وتقامساملتعلقــة  
. وســلول الءــوء علــ  التــداب  عتمــد اتنفيــذ السياســات والــربام  املعنيــة  قــوق اإلنســان الــ  ا

 الرامية    مكافحة الجتار بالبشر ومحاية الءحايا.

مــن أجــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة  وأشــادت موريتانيــا بالتــداب  الــ  اختــذ ا الربتغــال -52
املفــوض الســاما لل نــرة كمــا أشــادت بالعمــال الــذج يقــور بــه والقءــاء علــ  التمييــز العنصــرج   

 واحلوار بني الثقافات.
تبذله مـن ج ـود شادت  ا للننة الوطنية حلقوق اإلنسان  وأورحبل املكسيك بإنشاء ا -53

  هيهتات املعاهدات. وأشارت    التقدر احملـرز ا تث  اإلعناب  د  تقدمي التقارير املت خرة  
 ــال مكافحـــة التمييـــز العنصـــرج والتمييـــز علــ  أســـاس امليـــول الجنســـية  و دراج هـــذه القءـــايا ا 

 اخلوة الوطنية للمساواة.

ورحب الجبال األسود بتعزيز اإلطار املؤسسا والتشريعا حلقوق اإلنسان  ووضـل أدوات  -54
ء اللننـــــة الوطنيـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان. وحيـــــ   ن امل ـــــاجرين واألجانـــــب السياســـــة العامـــــة و نشـــــا

واأل ليات العر ية ما زالل تعاين من التمييز  استفسر عن اإلجراءات املتنذة من أجال منل املزيد 
 من التمييز ضد الفهتات الءعيفة.

تســت د   وأثــا املغــرب علــ  األمهيــة املعلقــة علــ  منــل العنصــرية واألفعــال التمييزيــة الــ  -55
امل ــاجرين وا موعــات اإلثنيــة. ورحــب بــاإلجراءات الــ  اختــذها املفــوض الســاما لل نــرة واحلــوار 
اا بني الثقافات  ول سيما مبادرة "تعزيز العري ات بـني الثقافـات علـ  الصـعيد احمللـا". وأثـا أيءـ

 عل  التداب  املتنذة لتعزيز احلقوق ال تصادية والجتماعية والثقافية.

األولويـــة للحقـــوق ال تصـــادية والجتماعيـــة أعوـــل وأشـــارت موزامبيـــق    أن الربتغـــال  -56
ا املائــة مــن التوصــيات املنبثقــة عــن  17والثقافيــة واحلــق ا التعلــيم. وأثنــل علــ  تنفيــذ الربتغــال 

الجولة األو  لريستعراض الدورج الشامال  وأشارت    أنه   يفل موعد تقـدمي أج مـن التقـارير 
  الدورية    هيهتات معاهدات حقوق اإلنسان.

واملشــاورات وتبــادل  وأشــارت ناميبيــا    أن اللننــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تعــزز احلــوار -57
  ومـــل الشـــركاء الســـماتينيني ا الربتغـــال قـــوق اإلنســـان املعنيـــة  ةيـــل الج ـــات املعلومـــات مـــل
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اين معاهدات أساسية حلقوق اإلنسان وعل  الربتغال صد ل عل  مثبارتيال الدوليني. ولح ل 
 .2331الربوتوكولت الختيارية ذات الصلة منذ عار 

لمثليــات واملثليــني لو ــف الربتغــال التقــدما بشــ ن املســاواة ا احلقــوق  هولنــدا شــادت وأ -51
ة ومزدوجـــا امليـــال الجنســـا ومغـــايرج اجويـــة الجنســـانية  علـــ  النحـــو الـــوارد ا  ـــانون اجويـــاا جنســـي

 ا زاء وضل األ ليات   ا ا ذلـك أ ليـة الرومـا  ول سـيما حصـوج شواغالالجنسانية. وأعربل عن 
 عل  اخلدمات العامة  و زاء مدة اإلجراءات القانونية وأوضاع احملتنزين.

لريســتعراض  منــذ الجولــة األو اا كبــ  اا  أن الربتغــال أحــرزت تقــدم    نيكــاراغوا وأشــارت -51
ا  ــــال مكافحــــة العنصــــرية والتمييــــز العنصــــرج  وا تعزيــــز التثقيــــف  قــــوق الــــدورج الشــــامال 

بــدور  تءــوللاإلنســان  والتصــدج للعنــف املنــزم. وباإلضــافة    ذلــك  أشــارت    أن الربتغــال 
  يادج ا تعزيز احلقوق ال تصادية والجتماعية والثقافية.

لنساء بسبب العنف املنزم. ووج ـل وأعربل النروي  عن  لق ا  زاء عدد الوفيات بني ا -63
لوــب االنتبــاه    اكت ــا  الســنون والدعــاءات املتعلقــة بإســاءة معاملــة املرضــ  ا مستشــف  

وأشــارت    عــدر  زاء ارتفــاع معــدلت النتحــار بــني الســنناء.  شــواغالالســنن و   بالنفســا 
 . كامريا اا  تنفيذ سانعدد من األحكار الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنتنفيذ 

فــــــــــد الربتغــــــــــال    أن الســــــــــماتينية الوطنيــــــــــة إلدمــــــــــاج ةاعــــــــــات الرومــــــــــا و وأشــــــــــار  -61
تءــمنل  جــراءات عديــدة خمتلفــة ترمــا    تعزيــز حقــوق أفــراد طائفــة  2323-2313 للفــمة

الرومــا. و وجــب الســماتينية  أجريــل دراســة استقصــائية بــني البلــديات للتحقــق مــن األوضــاع 
ا املائـــــة مـــــن املســـــاكن  7الدراســـــة    أن هـــــذه وتشـــــ   .الجماعـــــاتشـــــية والســـــكنية جـــــذه املعي

ا املائــة مــن  355الجتماعيــة ةتل ــا أفــراد مــن ةاعــات الرومــا  علــ  الــرغم مــن أنــا متثــال  ــرد 
يتــال جــا الرومــا  ةاعــات مــوع الســكان. وفيمــا يتعلــق بــالتعليم  تســع  الربتغــال للت كــد مــن أن 

الجيــد النوعيــة ا ةيــل املســتويات عــن طريــق خمتلــف الــربام   مثــال الربنــام  اجــاد      التعلــيم
 زيادة الوعا ب مهية التعليم ونيال درجات جيدة.

مـن أجـال  عـادة اا أما بالنسبة ل وضاع السائدة ا السنون  فقد بـذلل الربتغـال ج ـود -62
ما تع ـدت ة عل  التمويال العار الناشهتة عبالرغم من القيود املفروض ئ اوبنات هيال مرافق السنون 

تعزيــز ضــرورة وجتــدر اإلشــارة    ا  طــار برنــام  التكيــف ال تصــادج واملــام.  التزامــاتبــه مــن 
اعتمـــدت تشـــريعات  ـــد و مـــل املرا بـــة اإللكمونيـــة   ديلـــة للســـنن  مثـــال اإل امـــة الجربيـــةالتـــداب  الب

تلـــك ن األحـــداث ا أمـــاكن منفصـــلة عـــن . ويُـــؤوغ الجـــا و 2313بشــ ن هـــذه املســـ لة ا عـــار 
يواء السنناء البالغني. وتتال املساعدة القانونية للمحتنـزين علـ  النحـو املنصـوص عليـه املعدة إل

 ا الدستور. وبإمكان السنني أن جيتمل  حاما الدفاع عل  انفراد.

برنـام   ضـمنة وعالجل الربتغال ال رو  ال تصادية والجتماعية ا سياق األزمة املالي -63
بــرام  احلــوافز األخــرغ بالنســبة     ضــمن  و 2311الوـوارئ الجتماعيــة  الــذج اعتمــد ا عــار 
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مع ـــم الفهتـــات الءـــعيفة. وزادت مبـــالغ الســـتحقا ات واملعاشـــات التقاعديـــة وأتاحـــل الســـكن 
املــدعور للشــباب  ا ةلــة تــداب  أخــرغ. وأعوــل األولويــة للحفــا  علــ  دعــم املن مــات غــ  

دعــم مؤسســات التءــامن ا الفــمة بــني وزادت زيــادة كبــ ة  مــن الــربام .اا ومّولــل عــدد كوميــةاحل
   بالرغم من األزمة املالية.2313و 2331عاما 

الدوليــة حلمايــة حقــوق  تفا يــةلمــن التصــديق علــ  اوبــالرغم مــن أن الربتغــال   تــتمكن  -64
ا الحتاد األورو   فإن حقـوق العمـال اا و عءاا بلدبصفت ا  وأفراد أسرهم العمال امل اجرين ةيل

 امل اجرين حممية بقوة  وجب القوانني الوطنية.

أنشـ ت مراكـز و ـد ويشـكال تـدريب مـو فا  نفـاذ القـوانني أولويـة بالنسـبة    الربتغـال   -65
لتدريب ا  ال حقوق اإلنسان  وأدرجل حقوق اإلنسان ا املناه  الدراسـية لقـوات الشـرطة ل

 ية.الوطن

وتتــوخ  كــال مــن خوــ  العمــال الوطنيــة للمســاواة بــني الجنســني ومكافحــة العنــف ضــد  -66
املـــرأة تـــداب  معينـــة لصـــاع الفهتـــات الءـــعيفة واأل ليـــات. وتعتـــرب الزيـــادة ا عـــدد شـــكاوغ العنـــف 

وفر املينة احلمريت العامة والتدريب وذلك نتالوعا  ذه املس لة  ازدياد عل  اا  جيابي دليريا املنزم 
و فا  نفـــاذ القـــوانني. وأســـ م عـــدد مـــن الج ـــود ا زيـــادة الشـــكاوغ املقدمـــة  و اصـــة ملـــاا حتديـــد

  لتقــدمي الشــكاوغ. ويــو  أكــرب اهتمــار للحــالت الــ    ــامكــني املــرأة وت هيللتالج ــود املبذولــة 
 ُيكشف عن ا.

علـ  تعزيــز التــداب   واملواطنــة وعـدر التمييــز وــة الوطنيـة للمســاواة بـني الجنســنيوتـند اخل -67
  املتعلقــة باملســاواة بــني الجنســني ا ســوق العمــال. وباإلضــافة    ذلــك  متكنــل اجيهتــات القائمــة

من تلقا الشكاوغ. وميكن تقدمي الشكاوغ بشـ ن  ـرو    مثال لجنة املساواة ا العمال والعمالة
 مة.فرض الجزاءات الريز ال  تتمتل بصريحية العمال    هيهتة تفتيش العمال  

علـــ   2336وســـاعد القـــانون املتعلـــق بتحقيـــق التكـــافؤ بـــني الجنســـني الصـــادر ا عـــار  -61
زيــادة مشــاركة املــرأة ا احليــاة العامــة عــن طريــق اعتمــاد السياســة العامــة لن ــار احلصــد. فكانــل 

 الزيادة واضحة ا اإلحصاءات ذات الصلة. 

علـ  الءحايا وحتديد هويت م   عل التعر  وا ما يتعلق بالجتار بالبشر  ساعد ن ار  -61
التصـــدج جـــذه ال ـــاهرة  زيـــد مـــن الفعاليـــة. وتســـت د  خوـــة العمـــال الوطنيـــة احلاليـــة الثالثـــة ملنـــل 

استغريل األطفال ا العمال والجتار  م. وحققـل الج ـود الراميـة اا ومكافحة الجتار بالبشر أيء
 .نتائ  ملموسة شوارع   معالجة املسائال املتعلقة بعمال األطفال وأطفال ال

وأشـادت  .أمني امل ـا تعيني بو ورحبل باراغواج بإنشاء اللننة الوطنية حلقوق اإلنسان  -73
بوضـــل الربتغـــال السياســـات املتعلقـــة  كافحـــة التمييـــز العنصـــرج  وشـــنعت ا علـــ  مواصـــلة اختـــاذ 

 ال  الســكن والعمــ جـراءات صــارمة ملنــل التمييــز ضـد امل ــاجرين واأل ليــات اإلثنيــة ا احلصـول علــ
 والتعليم والرعاية الصحية.
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سياسات حقوق اإلنسـان   ـا ا ذلـك اخلوـم  أدواتورحبل الفلبني باعتماد الربتغال  -71
وةاعة الرومـا.  عل  نوع الجن  و دماج امل اجرين الوطنية ملكافحة الجتار بالبشر والعنف القائم

  ضافة    حقوق سكانا. .لم اجرينوحثل الربتغال عل  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ل

املتعلقـــة لمتثـــال التوصـــيات ها للن ـــود الـــ  تبـــذجا الربتغـــال وأعربـــل بولنـــدا عـــن تقـــدير  -72
تـــداب  ملكافحـــة العنـــف املنـــزم   ـــا ا ذلـــك ا تتنـــذه مـــن باملســـاواة وعـــدر التمييـــز  وأشـــادت  ـــ

 اعتماد اخلوة الوطنية.

واســماتينيات شــاملة ا  ــال حقــوق اإلنســان  اا وــورحبــل  وــر باعتمــاد الربتغــال خو -73
اللننـــة الوطنيــــة حلقـــوق اإلنســـان. وأشــــادت باعتمـــاد الربتغـــال اخلوــــة الوطنيـــة الثانيــــة  ئ اإنشـــابو 

نوــاق مف ــور الجتــار بالبشــر الراميــة    توســيل ملكافحـة الجتــار بالبشــر  وبالتعــديريت التشــريعية 
 ا األنشوة اإلجرامية األخرغ.ليشمال التسول والسم اق والستغريل 

وأعربل ة ورية كوريا عن تقديرها للمساعا ال  تبذجا الربتغال من أجال حتسـني حالـة  -74
حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز ومنل العنف ضد املرأة وتعزيز حقوق الوفال و نشاء لجنة وطنية 

تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان علـــ  ا بالمتيـــاز اتســـمل  يـــادة الربتغـــال ن   الـــل و  حلقـــوق اإلنســـان.
الصعيد الـدوم. ودعـل الربتغـال     يـريء مزيـد مـن الهتمـار    األثـر السـل  للتـداب  التقشـفية 

 ا أشد الفهتات ضعفا.

التزار الربتغال  قوق اإلنسـان  وتعاونـا مـل اطليـات الدوليـة بة ورية مولدوفا شادت وأ -75
نشـاء اللننـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان  ودعـل الربتغـال وأعربـل عـن تقـديرها إل حلقوق اإلنسـان.

 رين وأولويا ا. وأشارت      تقدمي املزيد من التفاصيال عن أهدا  اخلوة الثانية إلدماج امل اج
 أحكار اإلدانة الصادرة بش ن الجتار بالبشر.  لة عدد 

 مســــتوغ اضوأعــــرب الحتــــاد الروســــا عــــن  لقــــه  زاء تــــردج  ــــرو  الحتنــــاز  وا فــــ -76
عـن  لقـه  زاء مـدة اا . وأعـرب أيءـ ـاالسريمة النات  عن تقلـيد عـدد مـو فا السـنون واكت ا 

اإلجــراءات القانونيــة  وأشــار    أن الجتــار بالبشــر ل يــزال ميثــال مشــكلة حــادة. وأشــاد باحلملــة 
 الرامية    مكافحة العنف املنزم.

تنفيذ التوصيات الصادرة عـن الجولـة  غال اوأشادت السنغال بالتقدر الذج أحرزته الربت -77
األو  لريســـــتعراض الـــــدورج الشـــــامال. ورحبـــــل باعتمـــــاد سياســـــات تعـــــزز احلقـــــوق ال تصـــــادية 

 والجتماعية والثقافية للمسنني ول شناص ذوج اإلعا ة.

تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن الجولــة  ورحبــل صــربيا بالتقــدر الــذج أحرزتــه الربتغــال ا -71
والتصــديق  اللننـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـانأشـادت بإنشــاء لريسـتعراض الـدورج الشـامال. و األو  

 ا ا ذلك التفا ية الدولية حلماية ةيل األشناص مـن   عل  الصكو  الدولية حلقوق اإلنسان
الختفـــاء القســـرج  والربوتوكـــول الختيـــارج امللحـــق بالع ـــد الـــدوم اخلـــاص بـــاحلقوق ال تصـــادية 

عيـــة والثقافيـــة  والربوتوكـــول الختيـــارج لتفا يـــة مناهءـــة التعـــذيب وغـــ ه مـــن ضـــروب والجتما
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تفا يــــة حقــــوق لامل ينــــة  والربوتوكــــول الختيــــارج املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الري نســــانية أو 
املتعلــق إجراء تقــدمي البريغــات  والربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة حقــوق الوفــال واملتعلــق بــالوفــال 

الج ود الـــ  تبــــذجا بـــونوهـــل األطفـــال واســـتغريل األطفـــال ا البغـــاء وا املــــواد اإلباحيـــة. يـــل بب
 ال تصادج للم اجرين. - الربتغال ملكافحة العنصرية وتعزيز اإلدماج الجتماعا

تـداب  عـدر تـ ث  ضـمان وأكدت أمهيـة  وأشادت س اليون بإنشاء آلية حلقوق اإلنسان. -71
 تنفيــذ اللتزامــات القائمــة ا  ــال حقــوق اإلنســان. ا الفهتــات الءــعيفة  أوا اا التقشــف ســلب

وأشادت بالـدعوة الـ  وج ت ـا الربتغـال    الـدول للتصـديق علـ  الع ـد الـدوم اخلـاص بـاحلقوق 
 ال تصادية والجتماعية والثقافية.

الوفـــــال  وأعربــــل ســـــلوفاكيا عــــن تقـــــديرها للتـــــزار الربتغــــال  قـــــوق اإلنســــان وحقـــــوق  -13
إجراء تقـــدمي املتعلـــق بـــوأشـــادت بتصـــديق ا علـــ  الربوتوكـــول الختيـــارج لتفا يـــة حقـــوق الوفـــال 

البريغــات  وغــ ه مــن الصــكو  الدوليــة حلقــوق اإلنســان. ورحبــل بإنشــاء اللننــة الوطنيــة حلقــوق 
 اإلنسان  وطلبل معرفة املزيد من مؤشرات حقوق اإلنسان ال  سو  تءع ا هذه اجيهتة.

مكافحــة العنــف ضــد املــرأة   ــال حبــل ســلوفينيا بالتقــدر الــذج أحرزتــه الربتغــال ا ور  -11
وعل  وجه اخلصوص  التعديريت التشريعية املقمحة من أجال توسيل نوـاق مف ـور العنـف املنـزم 
والتــداب  املتنــذة للحــد مــن تقبــال ا تمــل للعنــف املنــزم والعنــف الجنســاين. وأعربــل عــن تقــديرها 

 إلجيابية ال  حدثل ا  ال امليول الجنسية والتوازن بني الجنسني.للتوورات ا

وشــنعل جنــوب أفريقيــا الربتغــال علــ  مواصــلة تقــدمي  ــرارات  لــ  حقــوق اإلنســان   -12
ورحبل بإنشاء اللننة الوطنية حلقوق اإلنسان وصكو  سياسات حقوق اإلنسان بش ن املساواة 

 و دماج امل اجرين.  اسلية األنثويةشويه األعءاء التنوالجتار بالبشر وت

وأشــادت  ســبانيا جب ــود الربتغــال الراميــة    مكافحــة العنــف املنــزم عــن طريــق اعتمـــاد  -13
علـــ  الـــرغم مـــن أن  انونـــا يكفـــال املســـاواة ا األجـــور بـــني الرجـــال أفـــادت ب نـــه خوـــم وطنيـــة. و 
أفراد طائفة الروما يتعرضون للتمييز  مازالو  ؛تفاوت بني الجنسني ل تزال  ائمةواملرأة  فإن أوجه ال

 لرغم من أن الن ار الوطا للتعليم شامال للنميل بدرجة عالية. با

ــــة فلســــوني جب ــــود الربتغــــال  -14 ــــة   وأشــــادت دول ــــذ توصــــيات الرامي ــــة تنفي الســــابقة  الجول
ت احملليـة املتنـذة لتعزيـز  دمـاج ا تمعـاالبتكاريـة لريستعراض الدورج الشامال. ورحبـل بالتـداب  

بالتـداب  التشـريعية وغ هـا مـن التـداب  الراميـة اا الءعيفة ومكافحة التمييز العنصرج. ورحبل أيء
    مكافحة العنف املنزم.

وأعربـل تايلنــد عــن تقـديرها لتنفيــذ الربتغــال توصـيات الجولــة األو  لريســتعراض الــدورج  -15
ختـــذ ا اوأشـــادت باملبـــادرات الـــ   نســـان.الشـــامال والتصـــديق علـــ  الصـــكو  املتعلقـــة  قـــوق اإل

الربتغال بش ن عدر التمييز ضد األطفال فيما يتعلق باحلصول عل  التعليم والرعاية الصحية   ن 
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مكيــز الربتغــال علــ  املســاواة ونوهــل بفــي م األطفــال امل ــاجرون الــذين هــم ا وضــل غــ   ــانوين. 
 بني الجنسني ومكافحة العنف ضد املرأة.

بــل ة وريــة مقــدونيا اليوغوســريفية الســابقة بتصــديق الربتغــال علــ  صــكو  دوليــة ورح -16
تعزيـز لو نشاء اللننة الوطنية حلقوق اإلنسـان. وأعربـل عـن تقـديرها للن ـود الـ  تبـذجا الربتغـال 

 نشاء خوة الووارئ الجتماعية. إلو احلقوق ال تصادية والجتماعية والثقافية 

     اخلوـــوات اإلجيابيـــة الــ  اختـــذ ا الربتغـــال مــن أجـــال تعزيـــز ليشــ - وأشــارت تيمـــور -17
حقوق اإلنسان  والج ود ال  تبذجا لتنفيذ توصيات الجولة السابقة لريستعراض الدورج الشامال. 
وأثنــل علــ  متســك الربتغــال بالتزاما ــا ا  ــال حقــوق اإلنســان ا خءــم األزمــة املاليــة  وعلــ  

 ماعية للفهتات الءعيفة. نشاء خوة الووارئ الجت

ولح ــل تــون  التقــدر الــذج أحرزتــه الربتغــال منــذ الجولــة األو  لريســتعراض الــدورج  -11
وطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان  والتصـــديق علـــ  الصـــكو  الدوليـــة اللننـــة الالشـــامال  ول ســـيما  نشـــاء 

عل واإل ليميــة واعتمـــاد الســماتينيات وخوـــم العمـــال مــن أجـــال تعزيـــز حقــوق اإلنســـان. وشـــن
 كافحة العنصرية وكره األجانب. املبذولة ملتون  الربتغال عل  تعزيز الج ود 

إنشــاء اللننــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ا الربتغــال. وأشــادت بــاخلووات بتركيــا ورحبــل  -11
لتحســني  املتنــذةالـ  اختــذ ا الربتغـال للتغلــب علـ  األزمــة ال تصــادية  واستفسـرت عــن التـداب  

حــة األزمــة املاليــة. وســ لل عــن اخلوــوات الــ  اختــذت ملكافبعــد أن ختــف حــدة الســنون   ســعة
د الرومـــا وامل ـــاجرين  وعـــن املســـاعدة الـــ   ـــدمل    ضـــحايا ضـــالعنصـــرية والتمييـــز  ول ســـيما 

 الجتار بالبشر.

مــن املعلومــات عــن اخلوــة الثالثــة إلدمــاج امل ــاجرين وعــن اخلــربة اا وطلبــل أوكرانيــا مزيــد -13
  م نيــة . وســ لل عمــا  ذا كــان امل ــاجرون قءــعون لقيــودتنيالســابقتــني بة ا تنفيــذ اخلواملكتســ

واستفســرت عــن أثــر األزمــة ال تصــادية ا تشــغيال امل ــاجرين  باإلضــافة    أســهتلة أخــرغ تتعلــق 
 باملساواة ا األجور بني العمال امل اجرين وبقية العمال.

 أثنــاءنفيـذ الربتغــال ةيــل التوصــيات الـ   بلــل  ــا وأشـادت اإلمــارات العربيــة املتحــدة بت -11
 الجولــة األو  لريســتعراض الــدورج الشــامال وبالتقــدر احملــرز ا  ــال العدالــة الجتماعيــة. وطلبــل

ا تشـــرين بـــدأ تنفيــذها جتماعيــة  الــ  لوـــوارئ االمزيــد مـــن املعلومــات عــن نتـــائ  خوــة  تقــدمي
 .2311األول/أكتوبر 

املتحـــدة لربيوانيـــا الع مـــ  وأيرلنـــدا الشـــمالية بإنشـــاء اللننـــة الوطنيـــة ورحبـــل اململكـــة  -12
التزار الربتغــــال بالتصــــديق علــــ  معاهــــدات حقــــوق اإلنســــان   ــــا ا ذلــــك بــــحلقــــوق اإلنســــان  و 

 وضـــل الربوتوكــول الختيــارج لتفا يـــة مناهءــة التعــذيب. وكـــان مــن دواعــا ســـرورها أن تريحــظ
سة ملكافحة العنف القائم عل  نوع الجن   وسـ لل عـن التـداب  الرابعة واخلام تنياخلوتني الوطني

 تلك األشكال من العنف. ا تمل املتنذة للحد من  بول
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وأشادت الوليات املتحدة األمريكية بالتزار الربتغال القوج ا  ال حقوق اإلنسان  علـ   -13
مـن جانـب الشـرطة وسـوء معاملـة قلق  زاء تقارير عن السـتندار املفـرل للقـوة شعورها بالالرغم من 

و الـل   التحكـيم اإللزامـا زاء ن. وأعربـل عـن  لق ـا و السنناء و يذائ م عل  أيـدج حـراس السـن
ل ينبغا فرضه عل  العمال ومن مات أرباب العمال  ل ا حالت األزمات احلادة أو األزمات  نه 

ن مــة العمــال صــوص عليــه ا اتفا يــة ماملن اإلرادجالوطنيــة أو احملليــة   ــا يتســق مــل مبــدأ التفــاوض 
 .1141 حق التن يم واملفاوضة الجماعية لعاربش ن  11الدولية ر م 

وأشارت أوروغواج    تصديق الربتغال علـ  الصـكو  الدوليـة حلقـوق اإلنسـان  ووضـل  -14
نـل التعـذيب. ملسياسات ا العديد من ا الت  وكذلك  نشاء مكتب أمني امل ا  بوصـفه آليـة 
ضــحايا الجتــار  وأعربــل أوروغــواج عــن أمل ــا ا معرفــة املزيــد عــن املســاعدة املقدمــة    األطفــال

علــــ  احلقـــوق ال تصــــادية والجتماعيـــة والثقافيــــة أثنـــاء األزمــــة  الربتغـــال حفــــا بالبشـــر  وكيفيـــة 
 ال تصادية.

التمييــز  عــن وأعربــل أوزبكســتان عــن القلــق  زاء م ــاهر كــره األجانــب والعنصــرية فءــريا  -15
امل ــاجرين  ول ســيما الرومــا واألشــناص املنحــدرين مــن أصــال أفريقــا  ا  ــالت  هم وضــدضــد

ادعـــاءات باإليـــذاء واملعاملـــة الســـيهتة مـــن    ضـــافة    التعلـــيم والرعايـــة الصـــحية والعمـــال والســـكن
جانــب أفــراد الشــرطة وحــراس الســنون  وتقــارير عــن اكت ــا  الســنون وســوء األوضــاع الصــحية 

 و ساءة استعمال املندرات.   وارتفاع معدلت الوفيات ا أوسال السنناءفي ا

وأشادت ة ورية فنزويري البوليفارية بالتداب  ال  اختـذ ا الربتغـال لتعزيـز التعلـيم الشـامال  -16
للنميل  عل  الرغم مـن األزمـة ال تصـادية  وبالشـروع ا تنفيـذ اخلوتـني الرابعـة واخلامسـة بشـ ن 

لعنــــف املنــــزم والعنــــف الجنســــاين. وأعربــــل عــــن  لق ــــا  زاء التمييــــز الــــذج يعــــاين منــــه التصــــدج ل
ازديــــاد امل ـــاجرون واألشــــناص املنحــــدرون مــــن أصــــول أجنبيــــة واأل ليــــات اإلثنيــــة  وأشــــارت    

 املمارسات العنصرية والتمييز العنصرج.

ا علـ  خلفيـة األزمـة وأشادت فييل نار بالتزار الربتغـال بتعزيـز حقـوق اإلنسـان  ل سـيم -17
ال تصــادية. وأعربـــل عـــن تقـــديرها لعتمـــاد خوـــة الوـــوارئ الجتماعيـــة  ـــد  دعـــم الءـــعفاء. 
وأشــارت    اإلزــازات الــ  حتققــل ا الربتغــال ا  ــال مكافحــة التمييــز ضــد املــرأة واأل ليــات 

 اإلثنية وامل اجرين.
لقـــة  قـــوق اإلنســـان  ورحبـــل وأشـــادت ألبانيـــا بتصـــديق الربتغـــال علـــ  الصـــكو  املتع -11

باعتمـــاد التعـــديريت القانونيـــة  ـــا يوّســـل نوـــاق مف ـــور العنـــف املنـــزم. ونوهـــل باعتمـــاد الربتغـــال 
 السماتينية الوطنية إلدماج ةاعات الروما  ال  أعد ا بعد  جراء مشاورات واسعة النواق.

توصـــــيات الجولــــة الســـــابقة  ورحبــــل الجزائــــر بـــــاإلجراءات الــــ  اختـــــذ ا الربتغــــال لتنفيــــذ -11
لريستعراض الدورج الشامال   ا ا ذلك  نشاء اللننة الوطنية حلقوق اإلنسـان. وأشـارت    أن 
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عل  معاهدات دوليـة واعتمـدت سياسـات داخليـة بشـ ن مكافحـة العنـف  الربتغال صد ل أيءاا 
 اإلعا ة.بش ن ضد املرأة والجتار بالبشر  ووضعل اسماتينية 

أنغـول باسـتمرار التـزار الربتغـال  قـوق اإلنسـان  و نشـاء اللننـة الوطنيـة حلقـوق ورحبـل  -133
اإلنسان. وأشارت    اعتماد الربتغال تداب  ترمـا    تعزيـز ومحايـة حقـوق امل ـاجرين واأل ليـات 

األخــــــذ باخلوــــــة الثانيــــــة إلدمــــــاج امل ــــــاجرين وأشــــــادت باإلثنيــــــة ومكافحــــــة التمييــــــز العنصــــــرج  
 .2323-2313ة الوطنية إلدماج ةاعات الروما للفمة والسماتيني

ونوهــل األرجنتــني بتصــديق الربتغــال علــ  الصــكو  الدوليــة   ــا في ــا التفا يــة الدوليــة  -131
اخلوــة الثانيــة إلدمــاج امل ــاجرين. وتــوم وبوضــل حلمايــة ةيــل األشــناص مــن الختفــاء القســرج  

عــن املبــادرات املتنــذة ملكافحــة التمييــز العنصــرج و دمــاج  عرفــة املزيــد  خاصــاا  األرجنتــني اهتمامــاا 
 امل اجرين والفهتات امل مشة.

ورحبـــل أســـماليا باألولويـــة الـــ  تولي ـــا الربتغـــال    منـــل العنـــف املنـــزم والتحقيـــق فيـــه   -132
العنف املنزم والعنف الجنسـاين. وأعربـل عـن  لق ـا  وأشارت    اعتماد اخلوم الوطنية ملكافحة

 زاء تقارير عن زيادة العنف املنزم ضد املسنني وسوء معاملـة األشـناص احملتنـزين لـدغ الشـرطة 
بالج ود الـ  تبـذجا الربتغـال مـن أجـال التصـدج للتمييـز واحلرمـان اللـذين ونوهل أو ا السنون. 

 مل.تعاين من ما ةاعات الروما ا ا ت

و الـــل بـــنغريديش  ن الربتغـــال معروفـــة بالتزام ـــا  قـــوق اإلنســـان. وأشـــادت باستءـــافة  -133
حتتـذج بـه البلـدان ميكـن أن  جيـداا  مـثريا واعتـربت ذلـك الربتغال م اجرين وبتعزيز اجنـرة املن مـة  

ل األخـرغ ا املنوقــة. ومـل ذلــك  فــإن التقـارير الــ  تتحــدث عـن ســوء معاملــة امل ـاجرين مــا زالــ
تبعـ  علـ  القلـق  شـ نا ا ذلـك شـ ن  مكانيـة أن تـؤدج األزمـة املاليـة    زيـادة الفقـر والتمييــز 

 العنصرج.

دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتقدر الذج أحرزته الربتغال منـذ الجولـة األو  واعمفل  -134
حلقــوق اإلنســان.  لريســتعراض الــدورج الشــامال  وأشــارت    التصــديق علــ  املعاهــدات الدوليــة

وشنعل الربتغال عل  الستمرار ا تعزيز محاية حقوق اإلنسان عن طريـق مؤسسـا ا ومعاي هـا 
 وسياسا ا العامة.

وأعربـــل الربازيـــال عـــن تقـــديرها لتصـــديق الربتغـــال علـــ  الربوتوكـــول الختيـــارج لتفا يـــة  -135
ه آليـــة و ائيـــة وطنيـــة. ورحبـــل   ولتعيـــني أمـــني امل ـــا  باعتبـــار 2313مناهءـــة التعـــذيب ا عـــار 

ــــــف املنــــــزم.  ــــــة ملكافحــــــة ورأت بالتــــــداب  املتنــــــذة ملكافحــــــة العن أن سياســــــة الربتغــــــال البتكاري
جـديرة بالتنويـه. وحثـل الربازيـال الربتغـال علـ    املندرات  القائمة عل  القيم اإلنسانية واملشاركة

ل عن القلق بسبب عمليات  ول السعا لءمان عدر ت ث  األزمات ا الفهتات الءعيفة  وأعرب
 اإلمداد باملياه ا لشبونة.
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ورحبــل بلغاريــا بــالج ود الــ  تبــذجا الربتغــال لتنفيــذ توصــيات الجولــة األو  لريســتعراض  -136
الدورج الشامال. وأشارت    أن مكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزم والعنف الجنساين متثـال 

. وأعربـــل عـــن تقـــديرها لعتمـــاد تعـــديريت تشـــريعية توســـل نوـــاق أولويـــات بالنســـبة    الربتغـــال
 مف ور العنف املنزم.

أن الربتغــال أنشــ ت لجنــة وطنيــة لتنســيق ومتابعــة اخلوــم والتــداب  كــابو فــ دج ولحــظ   -137
الــ  وضــعت ا نتينــة انءــمام ا    الصــكو  الدوليــة حلقــوق اإلنســان. وأشــادت بتنفيــذ الربتغــال 

ة ا  طار الجولة األو  لريستعراض الدورج الشامال  وبإعوـاء األولويـة ملكافحـة التوصيات املقدم
 العنف الجنساين واملنزم  والتثقيف  قوق اإلنسان.

وس لل كندا عن النتائ  احملددة للنوة الوطنية الرابعة ملكافحة العنف املنزم والعنـف  -131
تنفيــــــــــذ اخلوــــــــــة اخلامســــــــــة    وعــــــــــن التقــــــــــدر احملــــــــــرز ا2313-2311الجنســــــــــاين للفــــــــــمة 

احملــددة الــ  جــرغ الو ــو  علي ــا. ورحبــل بتوبيــق املرجعيــة عــاي  املو  2317-2314 للفــمة
التداب  الرامية    حتسني حقوق اإلنسان   ا ا ذلك  نشاء اللننة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان  

 وتعزيز احلوار مل ا تمل املدين.

حتســــني حقــــوق مــــن أجــــال الــــ  تبــــذجا الربتغــــال  وأعربــــل شــــيلا عــــن تقــــديرها للن ــــود -131
اإلنســان  والتقليــال    أد  حــد مــن آثــار األزمــة ال تصــادية  ولرينءــمار    الصــكو  الدوليــة 
حلقــوق اإلنســـان. وأشــارت     نشـــاء اللننــة الوطنيـــة حلقــوق اإلنســـان   ــا ةســـن التنســيق بـــني 

و   التـــداب  املتنـــذة للحـــد مـــن معـــدلت الســـلوات العامـــة ويعـــزز احلـــوار مـــل ا تمـــل املـــدين  
 .النقواع عن الدراسة مبكراا 

وسلمل الصني بالج ود ال  تبذجا الربتغال ا التعامال مـل آثـار األزمـة املاليـة العامليـة ا  -113
 التنمية ال تصادية والجتماعية  وضمان حقـوق الفهتـات الءـعيفة. فقـد وضـعل الربتغـال خووـاا 

عنــف املنــزم والجتــار بالبشــر وكفالــة تــوف  ســبال احلصــول علــ  التعلــيم لجميــل وطنيــة ملكافحــة ال
األطفـــال. وأعربـــل الصـــني عـــن األمـــال ا أن تواصـــال الربتغـــال مكافحـــة العنصـــرية ودعـــم الفهتـــات 

 امل مشة.

ا تبذلــه مــن ج ــود لتحقيــق أعلــ  معــاي  حقــوق اإلنســان ملــوهنــ ت كوســتاريكا الربتغــال  -111
لــــرغم مـــن الصـــعوبات ال تصــــادية. ورحبـــل بإنشـــاء اللننــــة الوطنيـــة حلقــــوق واســـتبقائ ا  علـــ  ا

اإلنسان  وبتصديق الربتغال عل  الربوتوكول الختيارج لتفا ية مناهءة التعذيب  وبالج ود ال  
 تبذجا من أجال األخذ بسياسات تتعلق بامل اجرين و كافحة العنصرية والتمييز.

اإلجراءات الـ  اختـذ ا الربتغـال منـذ السـتعراض الـدورج بـ وأحاطل كوت ديفوار علمـاا  -112
الشــامال الســابق   ــا ا ذلــك  نشــاء اللننــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان. ورحبــل بالسياســات الــ  
 ُوضــعل ملكافحــة التمييــز والكراهيــة العنصــرية والدينيــة وتعزيــز  دمــاج األ ليــات وامل ــاجرين  فءــريا 
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عنـــف املنـــزم  ومحايـــة األطفـــال وحتســـني حالـــة األشـــناص ذوج عـــن التـــداب  املتنـــذة ملكافحـــة ال
 اإلعا ة.

وأشادت مصر بتنفيذ الربتغال برنام  العمال املعا بالقءاء عل  تشويه األعءاء التناسـلية  -113
األنثويــة  وزيــادة القــدرة علــ  املريحقــة القءــائية ا  ءــايا العنــف ضــد املــرأة. وأشــارت    الشــواغال 

لجنة القءاء عل  التمييـز العنصـرج  زاء خوـاب العنصـرية وكـره األجانـب. ودعـل ال  أعربل عن ا 
مصــر الربتغــال    تبــادل أفءــال يفارســا ا ا  ــال ضــمان احــمار احلقــوق ال تصــادية والجتماعيــة 
والثقافية  وا منل الماجل عن ا أثنـاء بـمء النمـو ال تصـادج. كمـا دعـل الربتغـال    التعليـق علـ  

 ملمارسات والتحديات املتعلقة بتمتل الشباب  قوق اإلنسان.أفءال ا

وأشــارت ة وريــة الكونغــو الدميقراطيــة    الج ــود الــ  تبــذجا الربتغــال لتنفيــذ توصــيات  -114
الجولــة األو  لريســتعراض الــدورج الشــامال   ــا ا ذلــك عــن طريــق  نشــاء اللننــة الوطنيــة حلقــوق 

لتصــديق علــ  الصــكو  الدوليــة حلقــوق اإلنســان. فقــد عــززت اإلنســان وغ هــا مــن املؤسســات وا
الربتغال التثقيف ا  ال حقوق اإلنسـان  واختـذت  جـراءات ملكافحـة العنصـرية والعنـف املنـزم  
وعــــززت انــــدماج امل ــــاجرين ا ا تمــــل. وســــ لل ة وريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة عــــن أثــــر األزمــــة 

 ال تصادية ا تنفيذ التوصيات.

ا معــرض الــرد با تءــاب علــ  عــدد مــن األســهتلة   ــال الوفــد  ن عــدد العقــود القصــ ة و  -115
األجال لعمالة املرأة يتنا د مقارنة بالرجال. وتبلغ مشاركة املرأة ا سوق العمال ا الربتغال أعل  
املعـدلت ا أوروبــا. وعلــ  الــرغم مــن األزمــة املاليــة  فــإن الفــرق ا معــدلت العمالــة بــني الرجــال 

 .2331النساء ا ف  مقارنة  ا كان عليه ا عار و 
ومتتثــال الربتغــال لتوصــيات فريــق اخلــرباء املعــا بــإجراءات مكافحــة الجتــار بالبشــر التــابل  -116

 ل  أوروبا  وأدخلل التعديريت ذات الصلة عل  القانون الجنائا. وتتوافق التشـريعات الوطنيـة 
 ن الجتــار بالبشــر. ومشلــل التــداب  احملــددة املتنــذة أنشــوة مــل توجيــه الحتــاد األورو  بشــ متامــاا 

  ول ســـيما األطفـــال. وزاد عـــدد أفر ـــة التوعيـــة واحلمـــريت الـــ  تســـت د  أكثـــر الفهتـــات ضـــعفاا 
 ومراكز احلماية  عل  الرغم من األزمة ال تصادية.

ينبغا المكيـز نه  عل  الشواغال ال  أعربل عن ا وفود بش ن العنف املنزم   رداا  الل  و  -117
عل  اإلجراءات الرامية    تسليم الءوء عل  العنف اخلفا ا األسرة ومحاية األطفال واملسنني. 

ــــــــذت محلــــــــة مشــــــــمكة ا محت ــــــــا الربتغــــــــال  حتمــــــــال عنــــــــوان " للعنــــــــف"  غأتصــــــــدَّ أنــــــــا فقــــــــد نـُف 
يتنــذ  ــم ة. و    ا ةيــل البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــ Contra a violência eu dou a caraع

ويرتفل عـدد أحكـار اإلدانـة الصـادرة  .من  بال مثال هذا العدد الكب  من التداب  حلماية الءحايا
مــ وغ لءــحايا العنــف املنــزم   111بشــ ن العنــف املنــزم بــاطراد علــ  مــر الســنني. كمــا يوجــد 

لـدليال  قانوين وفقاا لريستقبال والرعاية تتي  للءحايا الدعم الجتماعا والنفسا وال مركزاا  132و
التقصــــا والتوثيــــق الفعــــالني بشــــ ن التعــــذيب وغــــ ه مــــن ضــــروب املعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو 

 آخر لستقبال الءحايا ا حالت الووارئ. مكاناا  113عن  الري نسانية أو امل ينة  فءريا 
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مريئمـــة.  أوضـــاعا املائـــة مـــن الســـنناء  وجيـــرج  يـــوائ ن ا  556ومتثـــال النســـاء نســـبة  -111
ســنوات. ووضــعل  3وتــدعم الدولــة احلمــال والــولدة  وتتــي  مرافــق ل طفــال حــىت بلــوغ م ســن 

. وتشــمال التــداب  املتوخـــاة ا 1111وطنيــة للتصــدج للعنــف املنـــزم منــذ عــار  الربتغــال خووــاا 
الجنـاة   طار اخلوة احلالية  زيادة  درة السلوات احمللية عل  منـل العنـف  والـربام  الراميـة    منـل

 من العودة    ارتكاب الجرائم.

ل ــمال املفوضــية الســامية حلقــوق  وينبغــا  بــراز أمهيــة مؤشــرات حقــوق اإلنســان. فوفقــاا  -111
اإلنســان  وضــعل الربتغــال بالفعــال مؤشــرات وطنيــة بشــ ن حــق الشــند ا التعلــيم واحلريــة وا 

 ال يميزانيــة أمــني امل ــا   وســ احملاف ــة علــ أنــه متــل األمــان علــ  شنصــه. وجتــدر اإلشــارة    
    مـا يتعلـق  وـم العمـال  ينبغـا اإلشـارة أيءـاا ل  الرغم مـن األزمـة املاليـة. وفي  عةافظ علي ا

هو أن تكفال علـ  وجـه التحديـد التنسـيق  أن أحد أهدا   نشاء اللننة الوطنية حلقوق اإلنسان
 والتساق فيما بني خوم العمال القواعية ذات الصلة.

  فيما يتعلـق بإمكانيـة احلصـول علـ  التعلـيم  ل سـيما بالنسـبة    أشـد الفهتـات ضـعفاا و  -123
جتــدر اإلشــارة    أنــه جيــرج تــوف  املزيــد مــن الفــرص للــتعلم مــدغ احليــاة للبــالغني الــذين جتــاوزت 

عن ذلك  استثمرت احلكومة ا  سنة  ول سيما األشناص ذوج اإلعا ة. وفءريا  55أعمارهم 
ميلـا   يـ  ميكـن ل طفـال ذوج الحتياجـات اخلاصـة أن يلتحقـوا باملـدارس العاديـة الدعم التك

 دون أج متييز.

وفيما يتعلق باألسهتلة ذات الصلة بالعنصرية والتمييز ضد امل اجرين  أشـار الوفـد    أن  -121
. وقءـــل بعين ـــا الربتغـــال ترغـــب ا التصـــدج للعنصـــرية ا  مل ـــا دون اســـت دا  أج  موعـــة

شـــناص الـــذين يثبـــل ارتكـــا م أعمـــال متييـــز للمريحقـــة الجنائيـــة  وجـــب الدســـتور. ويتنـــاول األ
للعقوبـــة. ونُفـــذت خوتـــان  مشــدداا  القــانون الجنـــائا الـــدافل العنصـــرج   يــ  ميكـــن اعتبـــاره  رفـــاا 

ـذت تــداب  ا  حصـائياا مــللتصـدج للتمييـز ضـد امل ـاجرين تُقـاس نتائن  . وباإلضـافة    ذلـك  اختت
 يال  نشاء مرصد اجنرة.من  ب

وفيمـا يتعلــق  ســ لة التمييــز ضــد امل ــاجرين ا العمـال  يقــل علــ  صــاحب العمــال عــبء  -122
 ثبــات عــدر وجــود متييــز ا حــالت الشــكاوغ. ويصــنميف التمييــز كنرميــة. وميكــن للســلوات أن 

ة تقـدر    وتيسر  دماج  امل اجرين ا ا تمـل خـدماتحم حمـدد تقدر ما يلزر من تعوي  للءحايا.
 العاطلني عن العمال من امل اجرين   ا ا ذلك التدريب والربام  امل نية.

وةمر القانون القائم مبدأ عدر اإلعادة القسرية لريجهتني وملتمسا اللنوء. ويعا ذلك  -123
عل  أرض الوا ل أنه ل ميكن ترحيال أج كان من األراضا الربتغالية  بال اختاذ  رار  ءـائا نـائا 

حمــاكم األســرة  ويــؤوي م مركــز علــ   مــن الُقصَّــر فــوراا املقدمــة  القءــية. وتعــرض طلبــات اللنــوء ا
 ل طفال الريجهتني.



A/HRC/27/7 

21 GE.14-07601 

ر فيـــه الربتغـــال ب زمـــة ا تصـــادية متـــا الو ـــل الـــذج يعقـــد الســـتعراض احلـــام و الـــل  ن  -124
ار األزمـــة ا لتنفيـــف مـــن آثـــلالج ـــود الـــ  يبـــذجا البلـــد  تكـــون  ـــد أبـــرز تا أن وت مـــال حـــادة. 

الفهتــات الءــعيفة. وســو  تبــذل احلكومــة واللننــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان كــال مــا ا وســع ما 
مـــن  عـــن منتصـــف املــدة  باعتبـــار ذلـــك جـــزءاا  لتنفيــذ التوصـــيات املقبولـــة  وســـو  يقــدمان تقريـــراا 

 عمليـــة الســـتعراض الـــدورج الشـــامال. وجتـــدر اإلشـــارة    أن آليـــة الســـتعراض الـــدورج الشـــامال
ا الربتغـال وسيشـعر النـاس تءولل بدور  جيا  ا  عمال حقوق اإلنسان ا ةيل أ اء العـا   

 تنفيذ توصيات هذه اطلية أثناء السنوات األربل املقبلة.ب ثر 

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 :تحظى التوصيات المقدمة أثناء جلسة التحاور والمدرجة أدناه بتأييد البرتغال -125

المشةاركة الااملةةة والفعالةةة فرصةةة كفالةة مةةنم مم لةةي المجتمةن المةةدني  125-1
الستعراض الدوري الشامل )المملاة المتحدة لبريطانيا العظمى افي أنشطة متابعة 
 وأيرلندا الشمالية(؛

بغيةةةةة تنفيةةةةد المعاوةةةةدات الدوليةةةةة لحقةةةةوق الداخليةةةةة مواءمةةةةة يوانين ةةةةا  125-2
 بيا(؛اإلنسان والتعريف ب ا )نامي

مواصةةةةةةلة الج ةةةةةةود المبدولةةةةةةة لتعزيةةةةةةز وحمايةةةةةةة الحقةةةةةةوق االيت ةةةةةةادية  125-3
 واالجتماعية وال قافية )اليونان(؛

مواصةةلة تقةةديم المبةةادرات الراميةةة زلةةى تعزيةةز وحمايةةة حقةةوق اإلنسةةان  125-4
 االيت ادية واالجتماعية وال قافية )يطر(؛

والةةةدوليين فةةةي تعزيةةةز مةةةن الشةةةركاء اإليليميةةةين زيةةةادة التعةةةاون مواصةةةلة  125-5
 يدرت ا على حماية حقوق اإلنسان والن وض ب ا )الفلبين(؛

مواصةةلة اتذةةات التةةدابير فةةي مجةةال تعزيةةز مشةةاركة المةةرأة فةةي الشةة ون  125-6
 السياسية )اليونان(؛

اإلنمائيةةة فيمةةا وراء مسةةاعدت ا بةةدل جميةةن الج ةةود الراميةةة زلةةى زيةةادة  125-7
فةي المائةة  7.0ن الوعد بتحقيق وةد  تذ ةي  م البحار كي ت بم أك ر تماشياا 

من الدخل القومي اإلجمالي، بما ييسةر تعزيةز حقةوق اإلنسةان فةي البلةدان الفقيةرة 
 )سيراليون(.

__________ 

   حترر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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تةةةرن أن ةةةا نةأفالةةةدت أصةةة ا أو فةةةي  ةةةور و تحظةةةى التوصةةةيات التاليةةةة بتأييةةةد البرتغةةةال  -126
 التنفيد:

يةن اششةذام مةن االختفةاء االتفايية الدولية لحماية جمالت ديق على  126-1
 القسري )ألبانيا(؛

بشةأن  981النظر في الت ديق على اتفايية منظمة العمل الدولية ريةم  126-2
 )الفلبين(؛ 1799 العمال المنزليين لعام

مواصةةةةلة الج ةةةةود الراميةةةةة زلةةةةى التوعيةةةةة والت قيةةةةف فةةةةي مجةةةةال حقةةةةوق  126-3
 اإلنسان )المغرب(؛

الراميةةة زلةةى تحقيةةق المسةةاواة، مةةن مراعةةاة حالةةة مواصةةلة تعزيةةز التةةدابير  126-4
 الفئات المحرومة التي يوصى بالتمييز اإليجابي لفائدت ا )الجزائر(؛

ماافحةة التمييةز، لتشةرين تعزيز اإلجراءات التي تضةمن التنفيةد الفعةال  126-5
النسةةةةةاء الم ةةةةاجرات والنسةةةةاء مةةةةن اشيليةةةةةات التمييةةةةز الممةةةةار  ضةةةةد سةةةةيما  وال

 )اشرجنتين(؛

 مواصلة الج ود الرامية زلى ماافحة جمين أشاال التمييز )يطر(؛ 126-6

مواصةةلة تعزيةةز المسةةاواة بةةين الجنسةةين مةةن أجةةل القضةةاء صةةراحة علةةى  126-7
 (؛سابقاا جمين أشاال التمييز ضد المرأة )جم ورية مقدونيا اليوغوس فية 

 (؛مواصلة الج ود الرامية زلى تعزيز حقوق المرأة )نيااراغوا 126-1

اشحاام التشريعية المتعلقة بعدم بتجسيد زيادة وضن سياسات تسمم  126-1
فةةةي الممارسةةةة العمليةةةة، وال سةةةيما مجةةةال العمةةةل التمييةةةز بةةةين الرجةةةل والمةةةرأة فةةةي 

يت ل بالفروق في اشجور وانتشار عقةود العمةل الم يةي فةي صةفو  النسةاء  فيما
 )باراغواي(؛

اافحةةة التمييةةز ضةةد المةةرأة فةةي عمليةةات اتذةةات التةةدابير الراميةةة زلةةى م 126-13
 التوظيف والعمل واالرتقاء الوظيفي واشجور )سلوفينيا(؛

مواصلة توفير الوسائل ال زمة لتفةادي الفةروق فةي اشجةور علةى أسةا   126-11
 ؛(نوع الجنس )زسبانيا

اتذةةةات المزيةةةد مةةةن التةةةدابير الراميةةةة زلةةةى الحةةةد مةةةن فجةةةوة اشجةةةور بةةةين  126-12
 جمين يطاعات االيت اد )فييي نام(؛الجنسين في 

تا يةةف الج ةةةود الويائيةةة الراميةةةة زلةةى ماافحةةةة جميةةن أشةةةاال التمييةةةز  126-13
 العن ري )الجزائر(؛
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القضاء علةى جميةن أشةاال التمييةز ضةد الرومةا والم ةاجرين وملتمسةي  126-14
 اللجوء )بنغ ديش(؛

 ةري، بمةا فةي تلة  مواصلة ج ودوا الراميةة زلةى ماافحةة التمييةز العن 126-15
عةةن  ريةةةق دعةةةم الم سسةةةات المالفةةةة بتعزيةةز وحمايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان وماافحةةةة 

 التمييز العن ري )بولندا(؛

مواصةةةلة تحسةةةين زدمةةةاا الفئةةةات المحرومةةةة والت ةةةدي لمةةةا تعانيةةة  مةةةن  126-16
تمييةةةز عن ةةةري، بمةةةا فةةةي تلةةة  عةةةن  ريةةةق اتذةةةات تةةةدابير زضةةةافية تحسةةةن انتفةةةاع 

يليات اإلثنية بالسان ال ئق والتعليم والذةدمات العامةة الم اجرين واشجانب واش
 والعمالة )دولة فلسطين(؛

زيادة تحسين عملية زدماا الم اجرين وماافحة جمين أشاال التمييةز  126-17
 (؛سابقاا ضدوم )جم ورية مقدونيا اليوغوس فية 

منةةةةن أي شةةةال مةةةةن أشةةةةاال التمييةةةةز العن ةةةةري لاتذةةةات تةةةةدابير فعالةةةةة  126-11
 عن رية )أوزباستان(؛وال

تعزيةةز التةةدابير الراميةةة زلةةى ماافحةةة التمييةةز العن ةةري، وال سةةيما ضةةد  126-11
 الموا نين البرتغاليين المنحدرين من أصل أفريقي )السنغال(؛

زدانةةةة الذطةةةاب العن ةةةري وكراويةةةة اشجانةةةب ال ةةةادر عةةةن السياسةةةيين  126-23
 والعمل على تعزيز التسامم والتنوع )بنغ ديش(؛

التحةةةةريى علةةةةى الاراويةةةةة و مواصةةةةلة العمةةةةل للقضةةةةاء علةةةةى العن ةةةةرية  126-21
العن رية وجمين أشاال التمييز، وبذاصة ضد الم اجرين )دولةة بوليفيةا المتعةددة 

 القوميات(؛

مواصلة تنفيد التدابير الفعالة لمنن مظاور العن ةرية والتمييةز العن ةري  126-22
لعمل على تعزيز حقةوق اإلنسةان للفئةات ، وكدل  اومقاضاة دعات ا وكره اشجانب

 الضعيفة، بمن في م الم اجرون والروما والمنحدرون من أصل أفريقي )البرازيل(؛

تا يةةف رصةةد شةةةباة اإلنترنةةي لمنةةن اسةةةتذدام ا فةةي نشةةر التعليقةةةات  126-23
والمواد العن رية أو المتعلقة باره اشجانب، ب د  مقاضاة مرتابي وده اشفعةال 

 ران اإلس مية(؛)جم ورية زي

اتذةةات تةةدابير فعالةةة لمنةةن مظةةةاور العن ةةرية وكةةره اشجانةةب والتع ةةةب  126-24
 )ييرغيزستان(؛ومقاضاة دعات ا 

زدانةةةةة الذطةةةةاب العن ةةةةري وكراويةةةةة اشجانةةةةب مةةةةن جانةةةةب السياسةةةةيين  126-25
 وتعزيز التسامم والتنوع )ييرغيزستان(؛
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ن ةرية وكةره اشجانةب مةن زدانة بقوة أكبر الذطب التي تحى علةى الع 126-26
 جانب القادة السياسيين وزيادة تشجين التسامم والتنوع )تونس(؛

المعايبةةةةة علةةةةةى اسةةةةةتذدام الذطةةةةةاب العن ةةةةةري الةةةةةدي يةةةةةنم عةةةةةن كةةةةةره  126-27
اشجانةةةةب، وحظةةةةر المنظمةةةةات التةةةةي تشةةةةجن أو تحةةةةرض علةةةةى التمييةةةةز العن ةةةةري 

 )أوزباستان(؛

ز العن ةةري وكراويةةة اشجانةةب تعزيةةز يليةةات ماافحةةة العن ةةرية والتمييةة 126-21
الم اجرين واشجانب واشيليةات اإلثنيةة )جم وريةة ضد وأشاال التع ب اشخرن 

 فنزوي  البوليفارية(؛

مواصةةةلة تطبيةةةق التةةةدابير الراميةةةة زلةةةى ماافحةةةة االتجةةةار بالبشةةةر، التةةةي  126-21
 تشمل مجاالت م ل الوياية والتحري والمقاضاة ومعايبة الجناة )زسبانيا(؛

الج ةةود الراميةةة زلةةى وفةةي بةةدل جمةةن البيانةةات المحةةددة االسةتمرار فةةي  126-33
توحيد عملية اإلب غ وجمن البيانات تات ال لة بضحايا العنف المنزلي، بما فةي 

 تل  عن  ريق زنشاء موين على شباة اإلنترني وياعدة بيانات )بلغاريا(؛

عنةةف القةةائم علةةى نةةوع مواصةةلة تطبيةةق التةةدابير الراميةةة زلةةى ماافحةةة ال 126-31
الجةةنس، بمةةا فةةي تلةة  بوضةةن بةةرامت الويايةةة التةةي تشةةجن القضةةاء علةةى القوالةةب 

 النمطية الجنسانية وتماين المرأة )شيلي(؛

مواصلة منن وماافحة العنف ضد المرأة، بما في تل  العنف المنزلةي  126-32
 )الجبل اشسود(؛

لمجتمةةن للعنةف المنزلةةي مواصةلة الج ةود الراميةةة زلةى الحةةد مةن يبةول ا 126-33
 والعنف الجنساني )النرويت(؛

 اعتماد استراتيجية و نية للت دي للعنف المنزلي )االتحاد الروسي(؛ 126-34
كفالةةةةةة ح ةةةةةول ضةةةةةحايا العنةةةةةف المنزلةةةةةي علةةةةةى اإلرشةةةةةاد المناسةةةةةب  126-35

والحمايةةة، بمةةا فةةي تلةة  عةةن  ريةةق تةةوفير الم جةة  المذ  ةةة للنسةةاء الضةةحايا، 
فعةةةةال فةةةةي أعمةةةةال العنةةةةف وةةةةده وتقةةةةديم مرتابي ةةةةا زلةةةةى العدالةةةةة وزجةةةةراء تحقيةةةةق 

 )سيراليون(؛

مواصةةلة ج ودوةةا الراميةةة زلةةى منةةن وماافحةةة العنةةف القةةائم علةةى نةةوع  126-36
الجنس، وال سةيما عةن  ريةق تةوفير التةدريب وحمة ت التوعيةة وتقةديم المسةاعدة 

 ليشتي(؛ - زلى الضحايا )تيمور
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ال زمةةةة التةةةي تافةةةل للنسةةةاء ضةةةحايا العنةةةف  مواصةةةلة اتذةةةات التةةةدابير 126-37
المنزلةةي والعنةةف القةةائم علةةى نةةوع الجةةنس الح ةةول علةةى وسةةائل ويائيةةة وحمائيةةة 

 فعالة، وتقديم الجناة زلى العدالة )جم ورية فنزوي  البوليفارية(؛

ضةةةةمان التنفيةةةةد الاامةةةةل للذطةةةةة الو نيةةةةة لماافحةةةةة العنةةةةف المنزلةةةةي  126-31
عاليةةة مةةن تقبةةل المجتمةةن للعنةةف ضةةد المةةرأة، بمةةا فةةي والعنةةف الجنسةةاني للحةةد بف

تل  العنف المنزلي، وتعزيز المساواة بةين المةرأة والرجةل، والقضةاء علةى القوالةب 
النمطية واتذات تدابير للتوعية باآلليات القائمة لمنن وماافحة العنف المنزلي، بما 

ضةةد فةةي تلةة  عةةن  ريةةق ضةةمان زجةةراء تحقيةةق شةةامل فةةي جميةةن أعمةةال العنةةف 
 المرأة ومقاضاة مرتابي ا )كندا(؛

اعتمةةةاد التةةةدابير لمواصةةةلة ماافحةةةة العنةةةف المنزلةةةي فةةةي ز ةةةار الذطةةةة  126-31
الو نيةةة الذامسةةة، بمةةةا فةةي تلةةة  عةةن  ريةةق وضةةةن زجةةراءات فعالةةةة ل بةة غ عةةةن 

لنسةةةةةاء التةةةةةي تةةةةنم عةةةةةن كةةةةره االحةةةةاالت وماافحةةةةةة القوالةةةةب النمطيةةةةةة والموايةةةةف 
 )الماسي (؛

 ،تذةةةات الذطةةةوات ال زمةةةة، ال سةةةيما فةةةي ز ةةةار خطةةةة العمةةةلمواصةةةلة ا 126-43
، وضةةةمان ح ةةةول الضةةةحايا علةةةى وسةةةائل والويايةةةة من ةةةا لماافحةةةة أعمةةةال العنةةةف

الحمايةةة، والتحقيةةق بشةةال فعةةال فةةي أعمةةال العنةةف المنزلةةي، وتقةةديم الجنةةاة زلةةى 
 العدالة )بولندا(؛

ة العمةةةل مواصةةةلة اتذةةةات الذطةةةوات ال زمةةةة، ال سةةةيما فةةةي ز ةةةار خطةةة 126-41
لماافحةةةة العنةةةف المنزلةةةي، وكفالةةةة وصةةةول الضةةةحايا الفعةةةال زلةةةى يليةةةات  ،الو نيةةةة

 تقديم الشااون )دولة فلسطين(؛

اتذةات المزيةد مةةن الذطةوات لماافحةةة العنةف المنزلةةي ومنعة ، وضةةمان  126-42
 وصول الضحايا الفعال زلى يليات تقديم الشااون )ألبانيا(؛

راميةةةة زلةةةى ماافحةةةة العنةةةف المنزلةةةي بجميةةةن مواصةةةلة تعزيةةةز ج ودوةةةا ال 126-43
أشةةةاال ، ال سةةةيما بتيسةةةير وصةةةول الضةةةحايا زلةةةى يليةةةات اإلبةةة غ عةةةن الحةةةاالت 

 )زسبانيا(؛

مواصةةةلة الج ةةةود الراميةةةة زلةةةى تحسةةةين فةةةرم الح ةةةول علةةةى التعلةةةيم  126-44
منظمةةة  لأل فةةال والشةةباب مةةن جماعةةات الرومةةا علةةى النحةةو الةةدي ايترحتةة  أيضةةاا 

 للتربية والعلم وال قافة )فنلندا(؛ اشمم المتحدة

مواصةةةلة تعزيةةةز السياسةةةات الو نيةةةة الراميةةةة زلةةةى تعزيةةةز وحمايةةةة حقةةةوق  126-45
 الم اجرين، ال سيما في ماافحة التمييز العن ري )أنغوال(؛
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ضمان تااف  الفرم في الح ول على الذدمات العامةة المقدمةة زلةى  126-46
  ائفة الروما )وولندا(؛ الم اجرين واشيليات بمن في م أفراد

ت يئةةةةةةةة الظةةةةةةةرو  الم ئمةةةةةةةة ل عمةةةةةةةال التةةةةةةةام للحقةةةةةةةوق االيت ةةةةةةةادية  126-47
 واالجتماعية وال قافية للروما والساان المنحدرين من أصل أفريقي )أوزباستان(؛

 السعي التذات تدابير إلدماا اشيليات وحمايت ا )كوت ديفوار(؛ 126-41

قةةةوق اشيليةةةات والفئةةةات الضةةةعيفة فةةةي مواصةةةلة العمةةةل علةةةى زدمةةةاا ح 126-41
 البرامت االجتماعية التي تروا ل ا الحاومة )نيااراغوا(؛

ضةةمان تعزيةةز الحقةةوق االيت ةةادية واالجتماعيةةة وال قافيةةة شفةةراد  ائفةةة  126-53
 )ألبانيا(؛تمس م لروما، وتنفيد السياسات التي 

السةةةةان اتذةةةات المزيةةةد مةةةن التةةةدابير لتحسةةةين فةةةرم الح ةةةول علةةةى  126-51
 والتعليم والعمل ل الم جماعات الروما )أستراليا(؛

مواصةةةةلة انت ةةةةاا سياسةةةةات مناسةةةةبة وفعالةةةةة تتسةةةةم بالافةةةةاءة فةةةةي ز ةةةةار  126-52
 االسةةةةتراتيجية الو نيةةةةة إلدمةةةةاا جماعةةةةات الرومةةةةا، وتلةةةة  ب ةةةةد  المضةةةةي يةةةةدماا 

النظةر زلى تقييم أثر السياسةات القائمةة،  بتحسين التحاق الروما بالتعليم، واستناداا 
 في اتذات تدابير زضافية )الجم ورية التشياية(؛

جماعةةات الرومةةا المتعلقةةة بالتأكةةد مةةن أن جميةةن التةةدابير والسياسةةات  126-53
 تأ مَّم وتنفَّد وتأرصد وتقيَّم بمشاركت ا الااملة )ال ند(؛

مواصلة بةدل الج ةود الراميةة زلةى تنفيةد مذتلةف التةدابير المتذةدة فةي  126-54
عد الشةامل لعةدة يطاعةات ب ةد  عليم وال حة واإلساان والعمل والبأ مجاالت الت
بتعزيةةز وحمايةةة حقةةوق اششةةذام المنتمةةين زلةةى أيليةةات والت ةةدي  المضةةي يةةدماا 

 للتمييز واالستبعاد االجتماعي اللدين تواج  ما جماعات الروما )زندونيسيا(؛

التمتةةةن  أوجةةة  التفةةةاوت فةةةيلتذفيةةةف ومعالجةةةة اعتمةةةاد تةةةدابير محةةةددة  126-55
بحقةةوق اإلنسةةةان التةةةي تمةةس الفئةةةات الضةةةعيفة بمةةا يشةةةمل الم ةةةاجرين واشجانةةةب 

 واشيليات العريية م ل جماعات الغجر والروما )كينيا(؛

مواصلة تركيز الج ود الرامية زلى زدماا ت ميد الروما في نظةام التعلةيم  126-56
 )زسبانيا(؛

 فةال شعلةى التعلةيم تا يف الج ود من أجل تحسين فرم الح ول  126-57
جماعات الغجر والروما، واالستمرار في ماافحة القوالب النمطيةة التةي تسةت د  

 وده الجماعات )تايلند(؛
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 مواصلة وتعزيز التدابير التعليمية التي تةن ى بنظةام تعلةيم أك ةر تاةام ا  126-51
فةةة ي ةةب فةةي صةةالم العمةةال الم ةةاجرين واشيليةةات اإلثنيةةة والنسةةاء والفتيةةات و ائ

 الروما ب فة خاصة )جم ورية فنزوي  البوليفارية(؛

تعزيةز ونشةر أفضةل الممارسةات مةن أجةل مواصلة الج ةود التةي تبةدل ا  126-51
 في مجال الحوار بين ال قافات )المغرب(؛

االسةةتمرار فةةي تعزيةةز بةةرامت الويايةةة مةةن العنةةف المنزلةةي، ال سةةيما ضةةد  126-63
 اش فال والمسنين )شيلي(.

علي ةةةةا فةةةةي ويةةةةي مناسةةةةب  تدر  البرتغةةةةال التوصةةةةيات التاليةةةةة، وسةةةةتقدم ردوداا وسةةةة -127
يتجةةةاوز موعةةةةد الةةةةدورة السةةةةابعة والعشةةةةرين لمجلةةةةس حقةةةةوق اإلنسةةةةان فةةةةي أيلول سةةةةبتمبر  ال

1792: 

بةةةأن القاضةةةية النظةةةر فةةةي توصةةةية لجنةةةة القضةةةاء علةةةى التمييةةةز العن ةةةري  127-1
من االتفاييةة الدوليةة  8ادة من الم 6ت دق على التعدي ت المدخلة على الفقرة 

 للقضاء على التمييز العن ري والموافقة علي ا )ناميبيا(؛

مواصلة مواءمة يوانين ةا الو نيةة مةن التزامات ةا بموجةب القةانون الةدولي  127-2
لحقةةوق اإلنسةةان، ب ةةد  زعطةةاء اشولويةةة فةةي وةةدا ال ةةدد زلةةى االتفاييةةة الدوليةةة 

 للقضاء على التمييز العن ري )م ر(؛

اإلسةةةةراع بمتمةةةةام مواءمةةةةة التشةةةةريعات الو نيةةةةة مةةةةن أحاةةةةام نظةةةةام رومةةةةا  127-3
 اشساسي للمحامة الجنائية الدولية )تونس(؛

مواءمةةة تشةةريعات ا الو نيةةة ب ةةورة كاملةةة مةةن نظةةام رومةةا اشساسةةي، عةةن  127-4
 ريق زدماا أحاام بشأن التعاون الفوري والاامل من المحامة الجنائيةة الدوليةة، 

 ق على تعدي ت كمباال لنظام روما اشساسي )زستونيا(؛والت دي

مةةن نظةةام رومةةا اشساسةةي، عةةن  مواءمةةة تشةةريعات ا الو نيةةة ب ةةورة كاملةةة 127-5
 ريةةق الةةدمت الاامةةل والفةةوري لألحاةةام المتعلقةةة بالتعةةاون مةةن المحامةةة الجنائيةةة 

 الدولية )المملاة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

توسين نطاق حملة الت قيف في مجال حقةوق اإلنسةان لتشةمل مةوظفي  127-6
زنفات القوانين، ال سيما فيما يتعلق بحقوق النسةاء واش فةال والمسةنين واشيليةات 

 نام(؛ )فييي

ضةةمان تذ ةةي  مةةةوارد كافيةةة للتنفيةةةد الفعةةال لذطةةةة العمةةل الو نيةةةة  127-7
 الشاملة لحقوق اإلنسان )الفلبين(؛
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ماتةةةب أمةةةين المظةةةالم، باعتبةةةاره م سسةةةة و نيةةةة تمت ةةةل لمبةةةاد  تعزيةةةز  127-1
 باريس، عن  ريق التدابير التشريعية والموارد البشرية والمالية )أوروغواي(؛

مضاعفة ج ودوا لماافحة التمييز العن ةري، بمةا فةي تلة  عةن  ريةق  127-1
 تقديم الدعم زلى المنظمات غير الحاومية تات ال لة )بنغ ديش(؛

الم ةةةابرة علةةةى متابعةةةة البةةةرامت الويائيةةةة والقمعيةةةة الراميةةةة زلةةةى ماافحةةةة  127-13
 التمييز ضد الم اجرين وملتمسي اللجوء )جم ورية الاونغو الديمقرا ية(؛

النظةةةر فةةةي صةةةياغة خطةةةة عمةةةل و نيةةةة بشةةةأن معالجةةةة مسةةةألة العن ةةةرية  127-11
 )م ر(؛ ن من أصل أفريقيو والتمييز العن ري التي يواج  ا اششذام المنحدر 

تحسةةةةةين فعاليةةةةةة وزماانيةةةةةة الوصةةةةةول زلةةةةةى سةةةةةبل االنت ةةةةةا  المحليةةةةةة  127-12
 لمناوضة التمييز العن ري )جم ورية زيران اإلس مية(؛

مضاعفة ج ودوا الرامية زلى ماافحةة التمييةز العن ةري، بمةا فةي تلة   127-13
ير عن  ريق المنظمات غير الحاومية تات ال لة، والتوصية كدل  باتذةات التةداب

لفئات المستضعفة، بمن في م الغجةر والرومةا والسةاان المنحةدرون مةن باالذاصة 
 أصل أفريقي )جنوب أفريقيا(؛ 

تعزيةةز ج ودوةةا الراميةةة زلةةى ماافحةةة التمييةةز العن ةةري، وال سةةيما فةةي  127-14
 النظام القضائي )سلوفينيا(؛

العن ةةري زيةةادة الةةدعم المقةةدم زلةةى لجنةةة المسةةاواة ومناوضةةة التمييةةز  127-15
 (؛سابقاا )جم ورية مقدونيا اليوغوس فية 

اتذةةةةات زجةةةةراءات يويةةةةة للت ةةةةدي لذطةةةةاب التحةةةةريى علةةةةى الاراويةةةةة  127-16
 ،والتمييز العن ري فةي الح ةول علةى السةان والتعلةيم والعمالةة لأليليةات اإلثنيةة

 وتا يف تدريب توعية موظفي زنفات القوانين )سيراليون(؛

للعقوبةةة فةةي  مشةةدداا  يجعةةل الةةدافن العريةةي ظرفةةاا  اعتمةةاد يةةانون صةةريم 127-17
 الجرائم والجنايات )فرنسا(؛

ضةةةمان التحقيةةةق علةةةى النحةةةو الاامةةةل فةةةي التقةةةارير التةةةي تتحةةةد  عةةةن  127-11
االسةةةتذدام المفةةةرة للقةةةوة أو زسةةةاءة المعاملةةةة مةةةن جانةةةب مةةةوظفي زنفةةةات القةةةوانين 

 )أستراليا(؛

لمناسةةبة علةةى القضةةايا المزعومةةة تا يةف التةةدريب زلةةى جانةةب المرايبةةة ا 127-11
 (؛كابو فيرديالمتعلقة بسوء المعاملة من جانب يوات الشر ة )
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اتذةةات خطةةوات محةةددة لضةةمان زجةةراء تحقيقةةات سةةريعة وشةةاملة فةةي  127-23
جميةةن ادعةةاءات االسةةتذدام المفةةرة للقةةوة وزسةةاءة المعاملةةة مةةن جانةةب مةةوظفي 

 ا  السجون )كندا(؛زنفات القوانين، بما في تل  أفراد الشر ة وحر 

توجي  رسةالة واضةحة زلةى جميةن مةديري السةجون والمةوظفين العةاملين  127-21
غيةةةر مقبولةةةة وتقةةةن تحةةةي  ائلةةةة العقةةةاب  جميةةةن أشةةةاال سةةةوء المعاملةةةةبةةةأن في ةةةا 

 )الواليات المتحدة اشمرياية(؛

التحقيةق فةةي جميةةن أشةةاال سةةوء المعاملةة وغيةةر تلةة  مةةن المذالفةةات  127-22
زنفةةةات القةةانون وتقةةةديم الجنةةاة زلةةةى العدالةةة )جم وريةةةة زيةةةران موظفةةو  التةةي يرتاب ةةةا
 اإلس مية(؛

التحقيةق فةي ادعةاءات زسةاءة معاملةة يةتم أن التةي تافةل تعزيز الج ود  127-23
 المحتجزين في الويي المناسب وعلى نحو فعال )الواليات المتحدة اشمرياية(؛

يةةر المشةةروع للقةةوة وسةةوء التحقيةةق فةةي جميةةن ادعةةاءات االسةةتذدام غ 127-24
المعاملة من جانةب الشةر ة ويةوات اشمةن، بمةا فةي تلة  ضةد الم ةاجرين والرومةا 

 والساان المنحدرين من أصل أفريقي )أوزباستان(؛

لسةةجناء الةةدين لحقةةوق اشساسةةية التعزيةةز ج ودوةةا الراميةةة زلةةى حمايةةة  127-25
الشةةةااون  يعيشةةةون فةةةي أوضةةةاع وشةةةة، وضةةةمان وصةةةول السةةةجناء آلليةةةات تقةةةديم

 المناسبة ومعرفت م ب ا )النرويت(؛

، للسةجناءمواصلة تعزيز يليات اإلشرا  علةى احتةرام حقةوق اإلنسةان  127-26
ب ةةد  منةةن سةةوء المعاملةةة، ومعالجةةة جميةةن الشةةااون المتعلقةةة بأعمةةال التعةةديب 

 وغيره من ضروب سوء المعاملة في الويي المناسب )زيطاليا(؛

ءات القضةةائية بحيةةت ال تسةةقة القضةةايا بالتقةةادم، اإلسةةراع فةةي اإلجةةرا 127-27
 وتحسين اشوضاع السائدة في مرافق السجون )وولندا(؛

متابعةةةة الج ةةةود الراميةةةة زلةةةى معالجةةةة مشةةةالة االكتظةةةا  فةةةي السةةةجون  127-21
 )فرنسا(؛

 اعتمةةةةاد تشةةةةريعات تةةةةدعم التةةةةدابير غيةةةةر االحتجازيةةةةة باعتباروةةةةا بةةةةدي ا  127-21
 كتظا  في السجون )ونغاريا(؛للحبس ب د  الحد من اال 

اتذةةةات التةةةدابير الراميةةةة زلةةةى تفةةةادي االكتظةةةا  فةةةي السةةةجون، بمةةةا فةةةي  127-33
مةةن  تلة ، عنةةد االيتضةةاء، تةةدابير بديلةةة مةةن أجةل زعةةادة اإلدمةةاا االجتمةةاعي بةةدالا 

عةةةةةةن تفةةةةةةادي ز الةةةةةةة فتةةةةةةرات االحتجةةةةةةاز السةةةةةةابق للمحاكمةةةةةةة  السةةةةةةجن، فضةةةةةة ا 
 )الماسي (؛
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دة اسةةتذدام التةةدابير غيةةر االحتجازيةةة للحةةد مةةن اكتظةةا  النظةر فةةي زيةةا 127-31
 السجون )النرويت(؛

ةةةةن اشوضةةةةاع السةةةةائدة فةةةةي السةةةةجون  127-32 اعتمةةةةاد اسةةةةتراتيجية و نيةةةةة تحسس
 )االتحاد الروسي(؛

اعتمةةةةاد تةةةةدابير شةةةةاملة للت ةةةةدي لمشةةةةالة االكتظةةةةا  ومنةةةةن حةةةةدو   127-33
ئدة فةةةةةي السةةةةةجون االنتحةةةةةار بةةةةةين السةةةةةجناء وتحسةةةةةين اشوضةةةةةاع ال ةةةةةحية السةةةةةا

 )أوزباستان(؛

التركيز علةى االتجةار بالبشةر شغةراض االسةتغ ل من مضاعفة ج ودوا  127-34
 في العمل، والتركيز بشال خام على االتجار باش فال )ال ند(؛

ضةةةةمان زنفةةةةات اإل ةةةةار القةةةةانوني لمقاضةةةةاة المتجةةةةرين بالبشةةةةر وتقةةةةديم  127-35
 دوفا(؛المساعدة المناسبة للضحايا )جم ورية مول

زيجةةاد زماانيةةةات لتعزيةةةز الريابةةةة علةةى المنظمةةةات الحاوميةةةة ووكةةةاالت  127-36
 زنفات القوانين في مجال االتجار بالبشر )االتحاد الروسي(؛

 زيادة تعزيز ج ودوا الرامية زلى ماافحة االتجار بالبشر )ماليزيا(؛ 127-37

ي، وزيةةةة ء اصةةةلة زيةةةادة وعةةةي المجتمعةةةات المحليةةةة بةةةالعنف المنزلةةةو م 127-31
 اوتمام خام الحتياجات اشسر التي ترعى المسنين )أستراليا(؛

زيةة ء اوتمةةام خةةام زلةةى حالةةة العنةةف المنزلةةي وزلةةى تطةةوره، وال سةةيما  127-31
 بسبب اشثر المحتمل لل عوبات االيت ادية في اشسر )كوستارياا(؛

 ةةر كفةةاءة تا يةةف الج ةةود الراميةةة زلةةى جعةةل نظةةام العدالةةة فةةي البلةةد أك 127-43
 )النرويت(؛

تحسةةةين التشةةةريعات الو نيةةةة مةةةن أجةةةل تسةةةرين اإلجةةةراءات القضةةةائية  127-41
 )االتحاد الروسي(؛

زدراا يواعةةةةةد اشمةةةةةم المتحةةةةةدة لمعاملةةةةةة السةةةةةجينات والتةةةةةدابير غيةةةةةر  127-42
االحتجازيةةةة للمجرمةةةات )يواعةةةد بةةةاناو ( فةةةي برنةةةامت المعاملةةةة المناسةةةبة للنسةةةاء 

 شابات الحوامل )تايلند(؛المحتجزات، ال سيما ال

مواصةةلة اإلجةةراءات الراميةةة زلةةى ضةةمان االسةةتمرار فةةي مراعةةاة اشصةةول  127-43
 القانونية لجمين ال يئات القضائية )زكوادور(؛

دعوة السلطات المذت ة لافالة حق المحتجزين في االستعانة بمحام  127-44
 )ونغاريا(؛
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أفةةةراد التةةةي يرتاب ةةةا ان ضةةةمان التحقيةةةق فةةةي انت اكةةةات حقةةةوق اإلنسةةة 127-45
السةةةجون، وال سةةةيما فةةةي حةةةاالت التعةةةديب وغيةةةره مةةةن ضةةةروب وموظفةةةو الشةةةر ة 

 المعاملة السيئة، والس ر على عدم زف ت الجناة من العقاب )كوستارياا(؛

متابعة الج ود الراميةة زلةى منةن االنت اكةات المرتابةة مةن جانةب يةوات  127-46
 ئدة في السجون )كوت ديفوار(؛زنفات القوانين وتحسين اشوضاع السا

زتاحة أكبر يةدر مماةن مةن الحمايةة والةدعم لألسةرة، الوحةدة الطبيعيةة  127-47
اللتزامات ةةا بموجةةب القةةانون الةةدولي لحقةةوق اإلنسةةان  واشساسةةية للمجتمةةن، وفقةةاا 

 )م ر(؛

زلةةةةى الع يةةةةة المسةةةةتقرة بةةةةين الرجةةةةل  تعزيةةةةز وحمايةةةةة اشسةةةةرة، اسةةةةتناداا  127-41
 ت ا الوحدة الطبيعية واشساسية في المجتمن )الارسي الرسولي(؛والمرأة، ب ف

اتذات جمين التدابير ال زمة لضمان حماية اشسرة، ووضن نظةام يتسةم  127-41
بالافاءة لألسر من أجل ضمان تعزيز التماس  االجتماعي ومنن التفا  اشسةري 

 والت دع االجتماعي )موريتانيا(؛

وصةةةف ا الوحةةةدة اشساسةةةية والطبيعيةةةة للمجتمةةةن دعةةةم وحمايةةةة اشسةةةرة ب 127-53
 )أوزباستان(؛

اتذةةةات تةةةدابير مةةةن أجةةةل السةةةماس للةةةزوجين مةةةن نفةةةس الجةةةنس بتبنةةةي  127-51
 اش فال )البرازيل(؛

 نزع صفة الجةرم عةن التشة ير وزدراجة  فةي دائةرة القةانون المةدني وفقةاا  127-52
 للمعايير الدولية )أيرلندا(؛

فةي سةياق اشزمةة  رامية زلى مساعدة اشسر اششةد عةوزاا تعزيز التدابير ال 127-53
 االيت ادية والمالية )أنغوال(؛

 مواصلة تعزيز العمالة )ال ين(؛ 127-54
التذفيةةةف مةةةن يثةةةار اشزمةةةة الماليةةةة فةةةي الج ةةةود التةةةي تبةةةدل ا لمعالجةةةة  127-55

 المسائل المت لة بفقر اش فال وأ فال الشوارع )ماليزيا(؛

يةل آلثةار اشزمةة فةي حقةوق اإلنسةان، وال سةيما فةي الحقةوق زجراء تحل 127-56
االيت ةةادية، مةةن التركيةةز بوجةة  خةةام علةةى أوضةةاع الفئةةات الضةةعيفة  - االجتماعيةة

 م ل ال جئين والم اجرين والروما واش فال والنساء وكبار السن )تركيا(؛

ى التمسةة  بتنفيةةةد التزامات ةةةا فةةي مجةةةال حقةةةوق اإلنسةةان، والتقليةةةل زلةةة 127-57
 )أوكرانيا(؛ أدنى حد من أثر اشزمة، ال سيما في الفئات اشك ر ضعفاا 
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مواصلة حماية الفئات الضعيفة من اآلثار المترتبة على تدابير التقشف  127-51
التي اتذدت ا حاومة البرتغال في ز ار برنامت التايةف االيت ةادي والمةالي الةدي 

 العربية المتحدة(؛اعتمد في السنوات القليلة الماضية )اإلمارات 

زلى تقييم أداء  وضن وتنفيد االستراتيجيات االيت ادية الفعالة، استناداا  127-51
، مةةن أجةةل 1799خطةةة الطةةوار  االجتماعيةةة المعتمةةدة فةةي تشةةرين اشول أكتةةوبر 

تحقيةق اإلنعةةاا والتنميةة المسةةتدامين اللةدين يةةدمجان عناصةر التذفيةةف مةن حةةدة 
 )فييي نام(؛الفقر وحماية حقوق اإلنسان 

تعديل يانون العمل بمةا يماةن مةن عةدم فةرض التحاةيم اإللزامةي علةى  127-63
العمةةةال ومنظمةةةات أربةةةاب العمةةةل زال فةةةي حالةةةة حةةةدو  أزمةةةات و نيةةةة أو محليةةةة 

 )الواليات المتحدة اشمرياية(؛

تحسةةين نظةةام الضةةمان االجتمةةاعي لةةدي ا وتةةوفير مةةا يلةةزم مةةن الحمايةةة  127-61
 ت المستضعفة )ال ين(؛لفئالاالجتماعية 

مواصةةةلة حمايةةةة النسةةةاء والم ةةةاجرين واششةةةذام توي اإلعايةةةة وكبةةةار  127-62
السن، ووي الفئات الضعيفة بوج  خام فةي وةده المرحلةة مةن اشزمةة االيت ةادية 

 والمالية )الارسي الرسولي(؛

توفير ما يافةي مةن الحمايةة للفئةات االجتماعيةة المعرضةة للتةأثر ب ةفة  127-63
ة بالتذفيضات في الميزانية، كما وو الحال بالنسبة زلى اش فال وكبار السن خاص
 (؛كابو فيردي)

اتذةةةةةات التةةةةةدابير المناسةةةةةبة مةةةةةن أجةةةةةل الحيلولةةةةةة دون اآلثةةةةةار السةةةةةلبية  127-64
، وال المحتملة لتدابير التقشف في حالة حقوق اإلنسان لألشةذام اشك ةر ضةعفاا 

 سيما اش فال )جم ورية كوريا(؛

االستمرار في زعطاء اشولوية العتماد ترتيبات منذفضة الالفةة ب ةد   127-65
 حماية حقوق اش فال على أفضل وج  )زيطاليا(؛

زتاحةةة التعلةةيم االبتةةدائي وال ةةانوي لجميةةن اش فةةال، ب ةةر  النظةةر عةةن  127-66
 وضع م القانوني )الارسي الرسولي(؛

يةةةن اش فةةةال بحقةةةوق مواصةةةلة ج ودوةةةا الراميةةةة زلةةةى ضةةةمان تمتةةةن جم 127-67
 يرلندا(؛أمتساوية دون أي تمييز )

متابعة الج ود الرامية زلى ماافحة اشميةة، والعمةل ب ةورة خاصةة علةى  127-61
 سبل التحاق اش فال المحرومين بالمدار  )السنغال(؛تعزيز 



A/HRC/27/7 

33 GE.14-07601 

مواصلة ج ودوا الرامية زلةى ماافحةة اشميةة وزنشةاء نظةام فعةال لتعلةيم  127-61
 يب م )جنوب أفريقيا(؛الابار وتدر 

جريمةة وتنظةيم حمة ت للتوعيةة بة  علةى أيةران م الطة ب تسةلة جعل  127-73
 )فرنسا(؛

زيةةةادة تعزيةةةز اشنشةةةطة المضةةةطلن ب ةةةا فةةةي سةةةبيل تةةةوفير تعلةةةيم شةةةامل  127-71
 لأل فال توي اإلعاية )الجبل اشسود(؛

زلةى تعزيةز  اعتمةاد التةدابير التشةريعية الراميةةمةن أجةل مواصلة ج ودوا  127-72
المساواة وماافحة التمييز الدي يتعرض ل  الموا نون البرتغاليون من أصل أفريقي 

 )ليبيا(؛

ضةةمان تذ ةةةي  مةةوارد كافيةةةة فةةةي الميزانيةةة مةةةن أجةةل التنفيةةةد الفعةةةال  127-73
 )ال ند(؛ 1717-1792ل ستراتيجية الو نية إلدماا جماعات الروما للفترة 

دمةةاا جماعةةات الرومةةا وضةةمان إليجية الو نيةةة مواصةةلة تنفيةةد االسةةترات 127-74
 على النحو الواجب والمس ول )سلوفاكيا(؛تمويل ا 

تعزيةةةز الج ةةةود الراميةةةة زلةةةى حمايةةةة حقةةةوق اش فةةةال غيةةةر الم ةةةحوبين  127-75
 واش فال المنف لين عن توي م الدين يلتمسون اللجوء )زكوادور(؛

ي الح ةةول علةةى الميةةاه مواصةةلة التةةدابير التةةي نفةةدت لضةةمان الحةةق فةة 127-76
)دولةة بوليفيةا  111 62وخدمات ال ر  ال حي في ز ار يةرار الجمعيةة العامةة 

 المتعددة القوميات(؛

النظةةةةر فةةةةي تعزيةةةةز وحمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان للف حةةةةين وغيةةةةروم مةةةةن  127-77
 اششذام العاملين في المنا ق الريفية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛

فةةي تعزيةةز وتقةةديم المزيةةد مةةن المةةوارد زلةةى اللجنةةة الو نيةةة االسةةتمرار  127-71
لحمايةةةة اش فةةةال والشةةةباب المعرضةةةين للذطةةةر مةةةن أجةةةل حمايةةةة حقةةةوق اش فةةةال 

 ليشتي(؛ - الدين يتعرضون لسوء المعاملة واإلومال )تيمور

 .رجنتين(تعزيز التدابير الرامية زلى ضمان وتعزيز حقوق المسنين )اش 127-71

 بالتوصيات المدرجة أدناه: لبرتغال علماا وأحا ي ا -121

النظر ب ورة زيجابية في الت ديق على االتفايية الدولية لحماية حقوق  121-1
 جمين العمال الم اجرين وأفراد أسروم )الماسي (؛
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النظر في الت ديق على االتفايية الدولية لحماية حقةوق جميةن العمةال  121-2
وزندونيسةةيا ونياةةاراغوا ودولةةة بوليفيةةا المتعةةددة  الم ةةاجرين وأفةةراد أسةةروم )الفلبةةين

 القوميات(؛

الت ةةةةةديق علةةةةةى االتفاييةةةةةة الدوليةةةةةة لحمايةةةةةة حقةةةةةوق جميةةةةةن العمةةةةةال  121-3
 الم اجرين وأفراد أسروم )باراغواي وأوروغواي والجزائر واالتحاد الروسي(؛

الت ةةةةةديق علةةةةةى االتفاييةةةةةة الدوليةةةةةة لحمايةةةةةة حقةةةةةوق جميةةةةةن العمةةةةةال  121-4
وأفةةةراد أسةةةةروم وعلةةةى المي ةةةةاق اشوروبةةةي للغةةةةات اإليليميةةةة أو لغةةةةات  الم ةةةاجرين

 اشيليات )جم ورية زيران اإلس مية(؛

وضةةن خطةةة و نيةةة شةةاملة لحقةةوق اإلنسةةان، بمةةا يتةةيم زماانيةةة الوفةةاء  121-5
في ةةةةةا  بااللتزامةةةةةات الناشةةةةةئة عةةةةةن ال ةةةةةاو  الدوليةةةةةة التةةةةةي تاةةةةةون البرتغةةةةةال  رفةةةةةاا 

 )أوروغواي(.

تنتاجات و أو التوصةةيات الةةةواردة فةةي وةةدا التقريةةةر تعبسةةر عةةن مويةةةف وجميةةن االسةة -121
الدولةةة )الةةةدول( التةةةي يةةدمت ا و أو الدولةةةة موضةةةوع االسةةتعراض. وال ينبغةةةي أن يف ةةةم أن ةةةا 

 تحظى بتأييد الفريق العامل باامل .
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