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 ٤ الدوري الـشامل يف      االستعراضالتوصيات اليت قدمت خالل     بالربتغال  ترحب    
توصـية   ٧١ علـى  الربتغال   توصية وافقت  ٨٩ أصلمن  ف. ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

 وأرجأت النظر   الربتغال توصية واحدة،   ت ورفض .هاتنفيذجيري  أو  توصية   ٢١منها  ذت  فُنو
  : تقدمي الردود التاليةتوداألخرية، فإهنا وبعد أن نظرت الربتغال يف التوصيات .  توصية١٧يف 

  عالن وبرنامج عمل فييناإلوضع خطة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا   -١  
 نتـائج   أن تقـّدر سـلفا     يف هذه املرحلـة      ها ال ميكن  الربتغال هذه التوصية ألنه    ترفض  

  . املزمع إنشاؤهاقوق اإلنساناللجنة الوطنية حل داخلاملشاورات اليت ستجرى بشأن هذه املسألة 
ووضعت الربتغال عدة خطط وصكوك إلعمال وتعزيز جوانـب حمـددة يف حقـوق                
 أمام الربتغـال للوفـاء      ئقاًومل يكن عدم وجود خطة وطنية شاملة حلقوق اإلنسان عا         . اإلنسان

  .بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان

التدابري ملنـع   اختاذ مزيد من    إمكانية  بالنظر يف   وزارة العمل والتضامن االجتماعي      تكليف  -٢  
معينة، قطاعات  وضع سياسات إنفاذ يف     ، مبا يف ذلك إمكانية      غري الشروع  األطفال   لعم

  . املنتمني لطائفة الرومامثل أطفال الشوارعالضعيفة  السكانية الفئاتتستهدف 

  . االستعراضقيدهذه املسألة تبقي  وسهتاوقد نفذ هذه التوصيةالربتغال  تقبل  

للبحـث   إطـارٍ لقضاء على عمالة األطفال إنـشاء       إىل ا  الرامية التدابري   مجلةمن  و  
 معلومـات   وفريلت) ل عمل األطفا  بشأننظام املعلومات اإلحصائية    ( ١٩٩٨عام  ء  اإلحصاو

لقـضاء علـى   ابرنامج  (ة العامةدقيقة عن مدى انتشار عمالة األطفال، وإنشاء فريق السياس     
ـ تدخل وتدابري ملنـع     خطط ملموسة لل   تطوير و صياغةل) األطفالاستغالل   دخول املبكـر   ال

. تكامل للتعلـيم والتـدريب    املربنامج  ال، وذلك أساسا من خالل      ميدان العمل لألطفال يف   
ا   نقاش الرامية إىل فتح  سياستها  جرت احلكومة يف إطار     وأ   األطفـال عمالـة  على أآثر اطالع

  .٢٠٠١و ١٩٩٨عامي يف املعيشية ألسر عن ا تني استقصائينيدراست
 خـالل  هذا اجملال  يف   قّيمة نتائج   عناألطفال  استغالل  لقضاء على   ابرنامج  وأسفر    

 إىل نقـل   ٢٠٠٩سـبتمرب   /يف أيلـول  ، مما أدى    ٢٠٠٩ و ١٩٩٨بني عامي   املمتدة  الفترة  
أدى و .ظروف العمل املعنية ب السلطة    إىل تها األطفال ومكافح  ةلامنع عم جمال  يف   هاتاختصاص

إلدماج االجتماعي  ااالجتماعي من خالل إنشاء برنامج      دماج  اإلأهداف  إىل تعزيز   أيضا  ذلك  
وأي شكل من   املدرسي    من التدابري ملنع التسرب    كبريةجمموعة   وضعواصل  الذي ي واملواطنة  

  .أشكال استغالل األطفال
 ألـف كـل   كشفت   ،١٩٩٧عام  ففي  .  للغاية هذا اجملال تطورا إجيابيا   شهد  قد  و  

 ٢٠٠٨عام  يف  أما   .قاصراً ١١ ٤٢٣ عن وجود املشارك فيها   تفتيش يف أماكن العمل      ةزيار
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ـ  قد تراجع بشدة    و ).٠,٤٩(فقد اخنفض هذا املؤشر اخنفاضا كبريا        الـذين  رين  عدد القاص
  .وجود ملحوظذه الظاهرة يعد هلومل حالياً يعملون بصفة غري قانونية 

 مجيـع   لتغطـي املساواة بني اجلنسني    ب اخلاصةستراتيجيات  االسياسات و ال توسيع نطاق   -٣  
   يف مجيع الوزاراتتدابري إجيابية لصاحل املرأةمستويات اإلدارة العامة، مبا يف ذلك اختاذ 

 املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع         مراعاة تعميمعترب  وت .ذه التوصية  الربتغال ه  تقبل  
شـرطا  استراتيجية لتحقيق املساواة بني اجلنـسني و      و سياسياالتزاما  مستويات اإلدارة العامة    

  .حلكم الرشيدالبلوغ 
بتطبيـق   ٢٠١٠-٢٠٠٧  للفترة  ملكافحة العنف املرتيل    الثالثة اخلطة الوطنية توصي  و  

ن وزاريـني    وتنص على تعيني مستـشاري     ،نظور اجلنساين يف مجيع الوزارات    تعميم مراعاة امل  
  .املساواة بني اجلنسني يف كل وزارةمعنيني ب

املستـشارين   وضـع    يرد فيه حتديـد    ٢٠٠٨لس الوزراء عام    جملمد قرار   اعُتقد  و  
.  كل منـهم    عمل  وفريق مواختصاصاهتالوزاريني لشؤون املساواة بني اجلنسني ومواصفاهتم       

  هـؤالء املستـشارين    جل املواطنة واملساواة بني اجلنـسني     أاللجنة الوطنية من    د دّربت   وق
ينبغـي   بني اجلنسني يف السياسات واإلجـراءات الـيت          منظور املساواة  إدراجلتمكينهم من   

لرسم وتنفيذ خطة عمل للمساواة بني       و  املساواة الفعلية بني اجلنسني    لتحقيق تنفيذها   للوزارة
  .ةدداحمل االهتم السياساتيةجماجلنسني يف 

 علـى وضـع   املواطنة واملساواة بني اجلنـسني      جلنة  عكفت  ،  على الصعيد احمللي  و  
وتـنص هـذه    .  تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني       بغية البلديات   بالتعاون مع بروتوكوالت  

ني حملية للمساواة بني اجلنسني، وتعيني مستـشارين حملـي         اعتماد خطط الربوتوكوالت على   
  .املساواةيف جمال  وأفرقة

  املساواة بـني اجلنـسني     إلكتروين معين مبسألة  وتشمل التدابري األخرى إنشاء موقع        
 مجيع مـستويات    يفتنفيذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين      على  تشجيع  الدعم و تقدمي ال  بغرض

  .اإلدارة العامة

 تقييم الوضع   من أجل ز   عن املظاهر الفعلية للعنصرية والتميي     مصنفة بيانات   وإصدارمجع    -٤  
  . واألقلياتالعرقية واإلثنيةالفئات ختلف مبفيما يتعلق 

 مظاهر التمييز الفعلي، مبـا يف       عنالبيانات  مع  جب اخلاصة  الربتغال هذه التوصية   تقبل  
جييز فال  . دستورهاعليه   ينص وفقا ملا    ، ولكن ليس على أساس العرق     ،ذلك التمييز العنصري  

األصل العرق أو    وفقصنفة  امل مجع ونشر البيانات اإلحصائية      يف الربتغال  القانونال  الدستور و 
  .اتقلياأل االنتماء إىل أو اإلثين
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 وضمان التنفيذ الكامل للتـشريعات املتعلقـة بـالعنف          ها وتكثيف بذل اجلهود  مواصلة  -٥  
نيـة  وحماكمة املسؤولني عن هذه األفعال ومعاقبتهم وفقاً لتوصية اللجنـة املع          املرأة،   ضد

  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 للتشريعات املتعلقة بالعنف ضد النساء واألطفـال        التامتعزيز جهودها الرامية إىل التنفيذ        -٦  
مجيـع   مـن    رومـا نساء ال  تهم، والتأكد من استفادة   وإدانفعال  مرتكيب هذه األ  وحماكمة  

  ةاملرأالربامج واملشاريع والتدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد 
لربتغال وا.  الربتغال التوصيتني املذكورتني، وقد وضعتهما بالفعل موضع التنفيذ        تقبل  

النـهج   بعد أن حّسنت مؤخراً    أفضل النتائج يف جمال إنفاذ القانون        بإحرازملتزمة التزاما قويا    
  .لعنف املرتيلالقانوين يف التعامل مع مسألة ا

تفسري عبـارة   ب ارتباطا وثيقا توصيات  لنظر يف هذه ال   االربتغال  تأجيل  سبب  يرتبط  و  
 وال جيـوز  ال يليـق    ،  يف الربتغـال  وفقا للدستور والقوانني     و يف الواقع ". ةعاقباملالحقة و امل"

مبدأ الفـصل   يف إطار   و .تعليمات إىل النيابة العامة أو إىل احملاكم      احلكومة   أن توّجه    دستوريا
 فرض عقوبات على    بغرضىل احملاكم   توجيه أي تعليمات إ   ال ُيحبَّذ   خصوصاً  بني السلطات   

توافق احلكومة    مبا معناه أنّ   تفسرا أن على   نيالتوصيتهاتني  تقبل  الربتغال  ف،  لذا. سلوك معني 
  . أخرى وتنفيذهاتدابري إداريةو تشريعات وضع عربعاقبة املالحقة وامل على تيسري عملييت

  مرتكبيهكمة مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر، وحما  -٧  

 أما فيما خيص الـشق     .تنفيذال وضعت فعال موضع  الربتغال هذه التوصية اليت     تقبل    
  أنّ يفسر مبا معناه  أنْ   على   هقبلتالربتغال   بالبشر، فإن    جرينحماكمة املتِّ ، أي   ثاين من التوصية  ال

 ئمـة  املال تـشريعات عن طريق سـن ال    عاقبة  املالحقة و امل توافق على تيسري عملييت   احلكومة  
ال جتيز    وقوانينها الربتغالفإن دستور   ،  ورد أعاله كما  و. خرى وتنفيذها األ داريةاإلتدابري  الو

  . فرض عقوبات على سلوك معنيبغرضإىل احملاكم  من احلكومةأي تعليمات ه يتوج

من جانب الشرطة، وذلـك    للقوة  غري املتناسب   ستخدام   اال منعالرامية إىل   تعزيز التدابري     -٨  
  األفعالهذه مرتكيب من ومعاقبة اإلثنية يف قوات األممثلني لألقليات بإشراك 
يـشدد  الدستور الربتغايل على مبدأ املساواة و      ، إذ ينص  الربتغال هذه التوصية   ترفض  

 مطبق متاماً هذا املبدأ    ف نإذ.  اإلدارة العامة  تسترشد هبا باعتباره من املبادئ األساسية اليت      عليه  
  .هم القانون وتصنيف إنفاذموظفي توظيفشمل يوملزم قانونا هنج أفقي اّتباع  عرب

يف  اإلثنية األقليات   أفرادجتنيد  /برنامج حمدد الختيار  ألي   ال وجود يف هذا الصدد،    و  
جميع مقـدمي   ف. حتول دون انضمامهم  حواجز  ألي   وال وجود أيضا  قوات األمن،   صفوف  
 ملبدأيمجيع املواطنني، وفقا    مع  ة  على قدم املساوا   ومعايري حمددة خاضعون لشروط   الطلبات  

  . العامنيملساواة واإلنصافا
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ـ                ستند عالوة على ذلك، نعتقد أن حتسني العالقات بني قوات األمن واملواطنني ال ت
  . واملشاكل احملددةالواقع للتعامل مع عدادستالاىل إ، بل ثينىل أصلهم اإلإ

  . يف هذا اجملالا حمددياتدريبضعت قوات األمن برناجما هلذا السبب، و  

 حقـوق   يف جمـال  توفري التدريب   وع يف السجون،    تدابري لتحسني الوض  اختاذ مزيد من ال     -٩  
على حنو فعال يف مجيع حاالت      االضطالع بالتحقيق واملقاضاة    اإلنسان ملوظفي السجون، و   

 سجناءاملدعى ارتكابه حبق العنف 

 يف جمال ن وتوفري التدريب    تحسني الوضع يف السجو   اخلاصة ب  وصيةالتالربتغال   تقبل  
  .نفذته بالفعلالذي  ، األمرحقوق اإلنسان ملوظفي السجون

يف مجيع  على حنو فعال    التحقيق واملقاضاة   باالضطالع ب  اخلاصةتوصية  الفيما يتعلق ب  و  
 أنّ مبا معنـاه   أنْ تفسر على  تقبلها  الربتغال  إن  فسجناء،  ارتكابه حبث   املدعى  حاالت العنف   

 أخرى  تدابري إدارية و تشريعات   وضع عربعاقبة  املالحقة و امل  تيسري عملييت  علىتوافق  احلكومة  
املدعى حدوثها  مجيع حاالت العنف    وقد وضع ذلك فعال موضع تنفيذ فيما خيص          .وتنفيذها

  .املطلوب على النحو  التحقيق فيهااملختصةتتوىل السلطات اليت 

مبـا يف   (لشكاوى املتعلقة بالسجون     ا ينظر يف الربتغال أيضا أن أمني املظامل      وتالحظ    
يف  تـيش  عـدة زيـارات تف     وقد أجرى ) سجناءاملدعى ارتكابه حبق    العنف  حاالت  ذلك  

وقـد  . املعنيـة  توصيات إىل السلطات العامة      تضمتقارير  أعّدت  وبناء على ذلك     .لسجونا
وإدخـال حتـسينات علـى     السجناء، حتّسن حالةإىل وتنفيذها هذه التوصيات أفضى قبول  
  .تعلق بالسجونالتشريع امل

 وإجراء إصالحات يف نظام الـسجون يف الربتغـال      ٢٠٠٤تنفيذ املبادئ التوجيهية لعام       -١٠  
  السجوناجلسيمة يف شاكل امل لّالتعجيل حبو

  .قد نفذهتا بالفعل و،الربتغال هذه التوصية تقبل  

صـالحات   اإل ما زالت  و ٢٠٠٤توجيهية لعام   البادئ  املالربتغال بالفعل   نفذت  لقد    
ي ذحكام بالسجن ال  تنفيذ األ بشأن  القانون اجلديد   وإن   .ديدة يف نظام السجون مستمرة    اجل

تستند  وفقا ملعايري    احملتجزينالفصل بني    ينص بوضوح على     ٢٠٠٩ مؤخرا يف أكتوبر     اعتمد
ة البدنية والعقلية وغريها من العوامـل  يصححالتهم ال وهم وسنهمالقانوين وجنس وضعهم  إىل  
وحدات   أو ق مراف ستنشأ لذا،. باملعاملة اخلاصة أو املميزة للمحتجزين داخل السجن       تبطةرامل

ملـن حيتجـزون ألول مـرة،        وأ ، يف احلبس االحتياطي   حملتجزينايواء  إليف السجون   خاصة  
 . عند االقتضاء  سنة٢٥ عنو  سنة، أ٢١الذين تقل أعمارهم عن للمحتجزين  وأ
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ـ        هبيتعلق بإصالح قانون العقوبات     ما  مواصلة اجلهود يف      -١١   بس دف احلـد مـن مـدة احل
  ملبدأ افتراض الرباءة وفقاًاالحتياطي واحلد من استخدامه

  .لربتغال هذه التوصية اتقبل  
 هأهداف هـذ  ومن  ). ٢٠٠٧ عام(الربتغايل  قانون اإلجراءات اجلنائية    مؤخرا  ُعّدل    
يف و . مدتـه  طـول احملاكمة واحلد من    قبل  االحتجاز  اللجوء إىل إجراءات     تقييد تالتعديال

  :جرى ما يلي ٢٠٠٧ عام
 حملاكمة؛ا قبلاالحتجاز  اتطبق عليها إجراءتاجلرائم اليت حصر نطاق  '١'

مثال، خفّضت املدة القصوى املقبولة     (حملاكمة  ا قبلاالحتجاز  إجراءات   مدة   ختفيض '٢'
 ؛) أشهر٤ و سنوات٣ إىل سنوات ٤عقدة من املستثنائية االاالت قانونا يف بعض احل

حملاكمة ا قبل االحتجاز   اليت تستلزم اللجوء إىل   تربير األعمال   التشديد على وجوب     '٣'
  ؛) التدابري القسرية منوغري ذلك(

 . فيما بعدم براءهتت وثبتتهممن حريحرموا  ضمان احلق يف التعويض ملن '٤'

سنتني هيئة مستقلة، وهـي      على مدى  ادقيقرصدا  هذا اإلصالح     رصدَ تتولّقد  و  
إجـراءات  مـدة  طـول  املرصد إعادة النظـر يف   ومل يقترح   . صد العدالة الربتغايل الدائم   مر

  .احملاكمةقبل االحتجاز 
الربتغـال هـذه    تقبل  بشأن التوصيات األخرى،  ذكر سلفا   لى ذلك وكما    ع عالوة  

يف الربتغـال، والـذي     القوانني  والدستور  الذي يكرسه   بدأ  املتعارض مع   ت  أال التوصية على 
  .ىل النيابة العامة أو إىل احملاكمإ تعليمات توجيهلحكومة لز جيي ال

اخلـدمات  واالنتفاع ب  والتعليم   العملو السكنسيما يف جماالت     الو ،اختاذ تدابري إضافية    -١٢ 
  فئة الروما لصاحل بوجه خاصاالجتماعية، 

 السكنية يف جمال     إجياب تدابري اختاذ   عرب الروماتعزيز جهودها الرامية إىل إدماج جمتمعات         -١٦  
   والتعليم واخلدمات االجتماعيةلوالعم

  طائفة الروماال سيما وتعزيز ومحاية حقوق األقليات، الرامية إىل  بذل اجلهود مواصلة  -١٧  
 املسألة قيد   وسنبقي هذه . وقد وضعتها موضع التنفيذ   الربتغال هذه التوصيات     تقبل  

  .ةاالستعراض من أجل زيادة تعزيز جهودنا احلالي

 للتخطـيط  أداة   خـري  ٢٠١٠-٢٠٠٨  للفتـرة  دماجإلخطة العمل الوطنية ل   وتعد    
الرامية املتعددة القطاعات و  لسياسات والتدابري   فيما يتعلق با   تطبيقي االستراتيجي وال  التنسيقو

  . الروما سكانية مثلفئاتاملتعلقة بإىل التصدي للتحديات 
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املوجهة   العديدة تدابريال من ائفة الروما  ط  تتزايد استفادة  دد،احملإىل جانب هذا النهج       
 االجتمـاعي، وبـرامج اإلسـكان،       اإلدماج دخل  التدابري وتشمل هذه . عامة السكان إىل  

  .واحلماية االجتماعية والعمل االجتماعي يف املدارس

 خمتلف الوزارات واهليئات العامة العديد من الربامج واملبادرات األخرى          وقد وضعت   
يف سـوق   والتدريب املهـين     ويف برامج     يف املدارس  لروما أطفال ا  استيعاب  دعم الرامية إىل 

  .العمل، فضال عن نشر تقاليدهم الثقافية اخلاصة
 املفوضية العليا لشؤون اهلجرة واحلوار بـني        هذه الربامج والتدابري  أهم  تتوىل تنفيذ   و  

 هـذه الـربامج   من بنيو.  جمتمعات الروما دعم مكتَب٢٠٠٧عام  يف  ت  أالثقافات اليت أنش  
  : جتدر اإلشارة إىل ما يليوالتدابري 

إدماج خدمات تتعلق ب   بغية توفري     يف البلديات  طائفة الروما مشروع رائد لوسطاء     •
األجهـزة  إقامة عالقـة وثيقـة بـني    على حنو يضمن    يف البلديات احمللية،    الروما  

 .الروماوجمتمعات احمللية واملنظمات 

الختيـارات، وهـو برنـامج      ا يف إطار برنامج     لتدّخلل مشروعا   ٦٦جمموعة من    •
 ٢٤ و سنوات ٦  األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بني      موجه إىل حكومي  

، بغية تعزيز اندماجهم الروما، مبن فيهم أطفال     ة االجتماعية احملروم  الشرائحمن  سنة  
  .يف اجملتمع

ركز على  ي www.ciga-nos.ptالروما  جملتمعات   االنترنت خمصص     شبكة موقع على  •
درايـة  وجيابية  إصورة  إبراز  ، و لروما ا جمتمعاتنشر وتبادل املعلومات املفيدة عن      

  .تارخيهم وثقافتهمب أفضل
 فالقانون الربتغـايل  النظام التعليمي،   ب الرومابانتفاع أفراد جمتمعات    فيما يتعلق   أما   •

جلهـود   أيـضا ا   بل يشجع ،  إثينامل  التمييز استنادا إىل أي ع     يقتصر على عدم   ال
خـذت  اتُّ،  يف هذا الصدد  و.  مجيع األطفال يف النظام التعليمي     استيعابالرامية إىل   
 وال سـيما عـرب     ،ارساملـد ب فئات معينة من السكان      التحاق لتيسريعدة تدابري   

اليت مناهج مدرسية جديدة موجهة إىل األطفال من األسر         وضع  و الوساطة الثقافية 
  .لدعم االجتماعي، وزيادة اكالروما ُتعرف بالترحال

الشروط توفري القضاء التام على ظاهرة أطفال الشوارع، و  بغية  تنفيذ تدابري إضافية حمددة       -١٣  
 جمـاالت   ال سـيما يف   و جبميع حقوق اإلنسان،     كامال امتتعكي تتمتع هذه الفئة     الالزمة  

  الصحة والتعليم والسكن والغذاء وغريها

  .ذه املسألة قيد االستعراضبقي هتهذه التوصية، وسالربتغال  تقبل  
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 جلنة حقوق الطفل     من ألول مرة ذه املسألة   اخلاصة هب توصيات  ال ت الربتغال تلقّقد  و  
 أطفـال   ظـاهرة معاجلة أسباب   بغية    ونفذهتا  سياسة شاملة  وضعت لذلك،  ١٩٩٥يف عام   
سكن اجلهود ملعاجلة الشواغل فيما يتعلق ال     بذل  تقدمي املساعدة لألسر و    بطرق منها    الشوارع
 .التعليم والرعاية الصحيةب واالنتفاعالالئق 

عـدد  ويقتصر حاليـا    .  تدرجييا ظاهرة أطفال الشوارع   إىل احنسار  وقد أدى ذلك    
 قليلـة  حاالتبضع  يعيشون يف الشوارع دون أي نوع من الدعم األسري على          ممناألطفال  

  . يف مدينة لشبونة تتركز أساساًجدا
 تـدابري قانونيـة     اختاذ عرب جمال التعليم    على اجلهود   تانصّبيف السنوات األخرية،    و  

  . طوال الدوام الدراسيإلبقاء األطفال يف املدرسة

إدمـاج طائفـة      لضمان  املعنية،  احمللية بالتشاور مع اجملتمعات  ،   استراتيجية وطنية  إعداد  -١٤  
 حنو أفضللى عع  يف اجملتمالروما

  . الربتغال هذه التوصيةتقبل  

 آليـة   وضـع يف بالفعل ٢٠١٠-٢٠٠٨ فترةل لإلدماجلمل الوطنية  خطة الع وتنظر    
 خاص على التعليم والصحة والعمل وجه، مع التركيز بالروما جمتمعات اندماج مستوىلرصد  
  .ةهذه اخلطتنسيق الثقافات اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني توىل وت .والسكن

 يف  وردتالـيت   اجلـة الـشواغل     عملقيد التنفيذ   تدابري أخرى    مثةعالوة على ذلك،      
  .قريباالتوصية وستعرض 

ملنع وأفراد طائفة الروما     إنفاذ القانون    موظفياختاذ التدابري املناسبة لتحسني العالقات بني         -١٥  
ال سيما من خالل إنشاء مؤسـسة مـستقلة         و ،لعنف املفرط جلوء هؤالء املوظفني ل   خطر  

  .الشرطة األفعال اليت تقوم هباإلشراف على مكلفة با
  .د نفذهتا بالفعل وقهذه التوصيةلربتغال  اتقبل  
فيمـا يتعلـق    بـصفة دائمـة      نيالربتغاليتوعية مجيع موظفي إنفاذ القانون      وجتري    

ومراعـاة  التمييز العنصري واستخدام العنـف      ك مبسائل حقوق اإلنسان     املتعلقةباإلجراءات  
وهي املبادئ اليت ينص عليها الدسـتور  مبادئ الضرورة واملالءمة والتناسب يف أداء مهامهم،     

 .والقوانني يف الربتغال

يوفر الضمانات الكافية إلجراء حتقيـق شـامل         نظام   فقد ُوضع ،   ذلك عالوة على   
 غري املتناسب للقـوة    ستخدامالوالتعذيب وسوء املعاملة    ا ادعاءاتحاالت  مجيع  وسريع يف   

  .املذنبني، وملعاقبة قوات الشرطةعلى يد 
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ترى  الشرطة،  أفرادأفعالاإلشراف على   ب مكلفةعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة     فيما يت و  
هيئةٌ مركزية رفيعة املـستوى للمراجعـة       ، وهي    العامة للشؤون الداخلية   املفتشيةالربتغال أن   

 تتمتع بالقدر الالزم من     زارة الداخلية، يف و ت  يئا واهل القواتعلى مجيع    والتفتيش واإلشراف 
  .ة الوظيفهذهاالستقالل ألداء 

شرعية والدفاع عن حقوق املواطنني والتحقيق يف مجيع        اجلوانب ال  وهلذه اهليئة صالحية مراقبة   
 التحريات  تتولّىكما   ، حلقوق املواطنني  اجلسيمة تنتهاكافيما خيص اال   تصلها اليت   البالغات

  .اأو مببادرة منهالشكاوى من انطالقا والتحقيقات والقضايا التأديبية 
سيتقلد منـصيب   ،  هاأداء مهام هلذه اهليئة يف     من االستقاللية    فري القدر الالزم  وبغية تو   

 ن أيضاً واملفتشسُيعّين   و املدعني العامني أحد كبار القضاة أو      ونائب املفتش العام  املفتش العام   
  .من بني القضاة واملدعني العامني

قوات تفتيش   أجهزة عن  للتفتيش والرقابة  الرفيعة املستوى املركزية  وتتميز هذه اهليئة      
 حمددة يف اجملاالت اإلداريـة واملاليـة        مهماٍت تؤديلرقابة الداخلية    اليت تعد هيئات ل    الشرطة
  .كبار مديري الدوائر املعنيةم التقارير إىل ، وتقدوالتقنية

 .اإلجراءات اليت تتخذها قوات الشرطةرصد للمحاكم وأمني املظامل أيضاً وميكن   

     


