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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عشرةتاسعةالدورة ال
 ٢٠١٤ مايو/ أيار٩ -أبريل /نيسان ٢٨

الـسامية حلقـوق    األمم املتحـدة    وضية  جتميع للمعلومات أعدته مف       
من مرفق قرار جملس حقوق اإلنـسان       ) ب(١٥ اإلنسان وفقاً للفقرة  

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة ٥/١

 الربتغال    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
فوضـية الـسامية    املقات الواردة من الدولة املعنية و     اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعلي     

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن         وال يتضمن التقرير    . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
 هناية النص مراجع املعلومـات      وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي      . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 سابقةاحلالة يف أثناء اجلولة ال 
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام 
  أو اخلالفة

  
  

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
 )١٩٨٢(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 )١٩٧٨(واالجتماعية والثقافية 

دنية والسياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل
)١٩٧٨( 

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل      
  )١٩٩٠(خلاص باحلقوق املدنية والسياسية ا

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        
 )١٩٨٠(املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب         
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو        

 )١٩٨٩) (اقية مناهضة التعذيباتف ( املهينة

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة       

)٢٠٠٣( 

تفاقية حقوق الطفل   الالربوتوكول االختياري   
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء       

  )٢٠٠٣(ويف املواد اإلباحية 
تفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفـاء       ا

 )٢٠٠٧التوقيع فقط، (القسري 

ــاري  الربوتوكــول االختي
التفاقية مناهضة التعـذيب    

)٢٠١٣(  
  

اتفاقية حقوق األشـخاص    
  )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 

 

  

االتفاقية الدولية حلماية
حقوق مجيـع العمـال
املهاجرين وأفراد أسرهم

  

أو /التحفظات و
 امهاتالتف/اإلعالنات

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة       

  )٢٠٠٣، ٢إعالن، املادة (
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 سابقةاحلالة يف أثناء اجلولة ال 
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها االستعراض

وى الشك إجراءات
واإلجراءات  والتحقيق
 )٣(العاجلة

أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
  )٢٠٠٠(١٤ التمييز العنصري، املادة

ألول امللحق بالعهـد    الربوتوكول االختياري ا  
الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       

)١٩٨٣(  
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء     

، املـادة   املرأة على مجيع أشكال التمييز ضد    
٢٠٠٢(٨(  

ـ       ٢١ و ٢٠ واداتفاقية مناهضة التعـذيب، امل
  ).١٩٨٩(٢٢و

اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفـاء       
  )٢٠٠٧توقيع فقط، ال(القسري 

ــاري  الربوتوكــول االختي
للعهــد الــدويل اخلــاص 
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب
ــة ــة والثقافي ، واالجتماعي

  )٢٠١٣ (١١ و١٠املادتان 
ــاري  الربوتوكــول االختي
التفاقية حقـوق الطفـل     
ــدمي  ــإجراء تق ــق ب املتعل

  )٢٠١٣(البالغات، 
ــاري  الربوتوكــول االختي
امللحق باتفاقيـة حقـوق     

إلعاقـة،  األشخاص ذوي ا  
  )٢٠٠٩(٦املادة 

العهد الدويل اخلـاص
بــاحلقوق املدنيــة

   ٤١، املادة والسياسية
  

االتفاقية الدولية حلماية
حقوق مجيـع العمـال
املهاجرين وأفراد أسرهم

 ٢٠١٢  أن الربتغال انضمت يف عام     أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل        -١
واتفاقية خفض حـاالت     ١٩٥٤ لسنة   ألشخاص عدميي اجلنسية  اإىل االتفاقية املتعلقة بوضع     

  .)٤(١٩٦١انعدام اجلنسية لسنة 
علـى   ٢٠١٢يف عـام    الربتغال  جلنة القضاء على التمييز العنصري      وشجعت    - ٢

ويف . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         التصديق على   
  .)٥(عذيب الربتغال إىل التصديق على االتفاقية، دعت جلنة مناهضة الت٢٠١٣ عام
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الربتغال بالتصديق على          ٢٠١٢يف عام   و  -٣

تفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى         من اال  ٨ من املادة    ٦التعديالت اليت أُدخلت على الفقرة      
  .)٦(أشكال التمييز العنصري مجيع
اتفاقيـة  مناهضة التعذيب الربتغال إىل التصديق علـى  ، دعت جلنة  ٢٠١٣ويف عام     -٤

  .)٧(محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 مل ُيصّدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
بادة اجلماعيـة واملعاقبـة   اتفاقية منع جرمية اإل   

  عليها
  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  )٨(بروتوكول بالريمو

األشخاص وضع   ب ة املتعلق تاالتفاقيا
  )١٢(عدميي اجلنسية
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 مل ُيصّدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض احلالة يف أثناء اجلولة السابقة 
  )٩(االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجئني

أغـسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )١٠(ة اإلضافياهت وبروتوكوال١٩٤٩

  )١١(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ألمم املتحدة للتربيـة والعلـم      اتفاقية منظمة ا  

ملكافحة التمييز يف جمـال     ) اليونسكو(والثقافة  
          التعليم

  والتشريعياإلطار الدستوري   -باء  
عن قلقها إزاء عدم وضوح العالقة بـني         جلنة القضاء على التمييز العنصري     أعربت  -٥
.  والقـانون الـوطين الربتغـايل      أشكال التمييز العنصري   ة الدولية للقضاء على مجيع    تفاقياال

فيها وأوصت اللجنة الربتغال بإعطاء األولوية للمعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا            
  .)١٣(أشكال التمييز العنصري تفاقية الدولية للقضاء على مجيعاال
ضة التعذيب من جديد يف إطار متابعة تنفيذ ، أكدت جلنة مناه٢٠١٠يف عام و  - ٦

جرميةً منفصلة وحمددة   كجرمية التعذيب   بأن تدرج    ،توصيتها للربتغال  ،مالحظاهتا اخلتامية 
  .)١٤(٢٠٠٠أغسطس / آب١٠ املؤرخ ٢١/٢٠٠٠ من القانون ٤يف املادة 

  ةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العام  -جيم  
  )١٥(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

)١٦(املركز يف أثناء اجلولة احلالية املركز يف أثناء اجلولة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠١٢(" امتياز"درجة   "  امتياز"درجة  (Provedor de Justiça)(أمني املظامل 

إال  أساسـاً    ال يتنـاول  أن أمني املظامل     القضاء على التمييز العنصري   جلنة  الحظت    -٧
ال يضطلع مبجموعة املسؤوليات األوسع نطاقاً اليت تقع على عاتق املؤسـسات            والشكاوى،  

وأوصت اللجنة بأن يعكس عمل أمني املظامل بصورة أوضح جمموعة          . الوطنية حلقوق اإلنسان  
إجـراءات  إضـافة إىل     واسعة من التدابري، ال سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري، وذلـك          

  .)١٧(الشكاوى
 بإنشاء هيئة مشتركة بني الوزارات للحد       القضاء على التمييز العنصري   جلنة  ورحبت    -٨

، وأشارت إىل أن اللجنة الوطنية      )١٨(من عدد التقارير اليت تأخر تقدميها إىل هيئات املعاهدات        
عراض الدوري الشامل    يف أعقاب االست   ٢٠١٠مارس  /حلقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف آذار     

للربتغال، مسؤولة عن تنسيق اإلجراءات الرامية إىل تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهـدات يف              



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

5 GE.14-10971 

على تغيري تسمية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       وشجعت اللجنة الربتغال    . )١٩(آجاهلا احملددة 
  .)٢٠( املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانيف متييزها عنحىت ال يكون هناك لبس 

 ٢٠١٣ مـايو /مؤسسة أمني املظامل يف أيـار     بتعيني  ورحبت جلنة مناهضة التعذيب       -٩
  .)٢١( االختياري التفاقية مناهضة التعذيبوقائية وطنية وفقًا للربوتوكولكآلية 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  اهدةهيئة املع
املالحظات اخلتامية املدرجة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُـدم منـذ      

  االستعراض السابق
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القـضاء علـى    

  التمييز العنصري
مارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٤أغسطس /آب

٢٠١٢  
التقـارير حيل موعد تقـدمي   

اخلامس عشر والسادس عشر
 ٢٠١٥عام والسابع عشر يف 

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

يف التقريـر الرابـع   ُينظر يف     -  ٢٠١١ ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين
  ٢٠١٤ عام

اللجنة املعنية حبقوق   
  اإلنسان

 /تشرين األول  ٢٠١١  ٢٠٠٣يوليه /متوز
 ٢٠١٢أكتوبر 

التقريـرحيل موعد تقـدمي     
   ٢٠١٨  عاماخلامس يف

قضاء اللجنة املعنية بال    
    على التمييز ضد املرأة

 ُينظر بعـد يف التقريـرينمل  -  ٢٠١٣  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين
  الثامن والتاسع 

 /تشرين الثاين  ٢٠١٢  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١٣ نوفمرب

 حيل موعد تقـدمي التقريـر
  ٢٠١٧  عامالسابع يف

ــشرين األول  جلنة حقوق الطفل ــوبر أك/ت ت
٢٠٠١   

٢٠١١  
اتفاقية حقوق الطفـل،    (

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    
بشأن اشتراك األطفـال    
يف املنازعات املـسلحة،    
والربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفـل    
بشأن بيـع األطفـال     
واستغالل األطفـال يف    
 )البغاء ويف املواد اإلباحية

ينتظر النظـر يف التقريـرين  -
رابع واخلامس يف تـشرينال

  ٢٠١٥أكتوبر  /األول
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  اهدةهيئة املع
املالحظات اخلتامية املدرجة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُـدم منـذ      

  االستعراض السابق
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
اللجنة املعنية حبقوق   
األشـــخاص ذوي 

  اإلعاقة

  التقرير األويل يف  ُينظر  -  ٢٠١٢  -

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

لجنة املعنيـة حبقـوق     ال
  اإلنسان 

االحتجاز السابق للمحاكمة؛ وظروف االحتجاز يف        ٢٠١٣
  .)٢٣(السجون؛ والعنف املرتيل

-  

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

التمييز ضد النساء املهاجرات والنساء املنتميـات إىل          ٢٠١٣
األقليات؛ والتمييز ضد الغجر والروما؛ والقضاء على       

  .)٢٤(يزالفقر والتمي

-  

اللجنة املعنية بالقضاء على    
    التمييز ضد املرأة

إضفاء الطابع املؤسسي على تعميم املنظور اجلنساين؛         ٢٠١٠
  .)٢٥(والتمييز ضد املرأة يف جمال العمل

٢٦(٢٠١١(  
  )٢٧(املتابعة جارية

ظروف االحتجاز يف السجون؛ والتحقيق يف حـاالت        ٢٠٠٨  جلنة مناهضة التعذيب
TaserX26 واستخدام األسلحة من طرازالتعذيب؛ 

)٢٨(.  
 )٣٠(٢٠١٢ و)٢٩(٢٠٠٧

الضمانات القانونية لألشخاص احملتجزين؛ والتحقيق       ٢٠١٤  
يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة؛ والعنف املـرتيل        

  .)٣١(وسوء معاملة الروما واألقليات األخرى

-  

  )٣٢(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة   ء اجلولة السابقةاحلالة يف أثنا  
  نعم  نعم   دعوة دائمة

املقرر اخلاص املعين مبسألة الفقـر املـدقع          الزيارات اليت جرت
ــسان  ــوق اإلن ــشرين ٣٠-٢٩(وحق  ت

  )١٩٩٨أكتوبر /األول

فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل       
  )٢٠١١مايو / أيار٢٠-١٦ (أفريقي

ا من حيث   الزيارات املوافق عليه  
  املبدأ

-   -  
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  احلالة الراهنة   ء اجلولة السابقةاحلالة يف أثنا  
  -  -  الزيارات اليت طلب إجراؤها 

الردود على رسـائل االدعـاء      
  والنداءات العاجلة

  .ردت احلكومة على مجيع هذه الرسائلو. ثالث رسائلخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بعثت 

    

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ٢٠١٠ة حلقوق اإلنـسان يف الـسنوات       ربتغال يف متويل املفوضية السامي    سامهت ال   -١٠
  .)٣٣(٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١و

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
اليت واألنشطة  بعدد من التطورات اإلجيابية جلنة القضاء على التمييز العنصري رحبت    -١١
 لعت هبا الدولة الطرف ملكافحة التمييز العنصري وتعزيز التسامح والتنوع، مبا يف ذلـك             اضط

حرمان شخص مدان بـالتمييز     جواز   من القانون اجلنائي اليت تنص على        ٢٤٦مراجعة املادة   
  .)٣٤(أو الكامنة/الفعلية وأهليته االنتخابية ، من  حرماناً مؤقتاً)٢٤٠املادة (

تحديات اليت تواجهها الدولة الطرف لل قضاء على التمييز العنصريجلنة الومع إدراك    -١٢
لتخفيضات يف  يترتب على ا  أعربت عن قلقها إزاء ما ميكن أن        فقد  بسبب األزمة االقتصادية،    

امليزانية من أثر على املؤسسات املسؤولة عن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومكافحة التمييز             
وأضافت اللجنة أنه ال ينبغـي أن تـؤدي     . كومية املختصة العنصري ودعم املنظمات غري احل    

 للتصدي لألزمة املالية واالقتصادية الراهنة إىل تفـاقم الفقـر أو        لالتدابري اليت تتخذها الربتغا   
تصاعد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب ضـد               

ليات وغريهم من اجملموعات املستـضعفة      األجانب واملهاجرين واألشخاص املنتمني إىل األق     
وحثت اللجنة الربتغال على مضاعفة جهودها ملكافحـة التمييـز العنـصري            . بصفة خاصة 

  .)٣٥(دعم املنظمات غري احلكومية املختصةمنها بوسائل 

 باملشروع النموذجي للجنة العليا للهجرة      جلنة القضاء على التمييز العنصري    ورحبت    -١٣
 دائـرة   ٢٥ وسيطاً معنياً بالتعددية الثقافية يف       ٢٨ُعني يف إطاره    قافات الذي   واحلوار بني الث  

اللجنة ونّوهت  . التنميط والتحامل العنصريني  حكومية لتعزيز احلوار بني الثقافات ومكافحة       
هـذا  وتعزيز  بني الثقافات لدعم    اللجنة العليا للهجرة واحلوار      بالعمل الذي تضطلع به      أيضاً
 .)٣٦(احلوار



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

GE.14-10971 8 

 العنصري قلق بشأن حمدودية فعالية إجراء تقـدمي         زويساور جلنة القضاء على التميي      -١٤
ـ    الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري إىل       ساواة ومناهـضة التمييـز     اللجنة املعنية بتحقيق امل

 ١٨/٢٠٠٤وهي اهليئة املختصة بالتصدي للتمييز العنصري مبوجب القانون رقم          (العنصري،  
القرارات اليت   فعدد). أحكاُم توجيه االحتاد األورويب بشأن التمييز العنصري       فيهالذي أُدجمت   

اختذهتا اللجنة منذ إنشائها قليل، وهناك عدد من احلاالت اليت مل حتل بعد، كما أن الوعـد                 
وأوصت . بعدبه   مل يوف    ،، على حنو ما أشارت إليه الدولة الطرف       اإلجراء املذكور مبراجعة  

سـبل االنتـصاف    توفري   لضمان   ١٨/٢٠٠٤التعجيل مبراجعة القانون رقم     اللجنة الربتغال ب  
 للجنة املعنية بتحقيق املـساواة      لضحايا التمييز العنصري، وشجعتها على توفري موارد إضافية       

  .)٣٧(ومناهضة التمييز العنصري
ذهتا اليت اخت االبتكارية  التدابري  ب قد نّوهت ومع أن جلنة القضاء على التمييز العنصري          -١٥

الدولة موضوع االستعراض للتشجيع على االندماج، ومنع التمييز العنصري الذي ميارس ضد            
مظاهر التنميط والتحامـل    إزاء انتشار   فقد أعربت عن قلقها     الفئات احملرومة والتصدي له،     

ن ض املواطنني، مبن فيهم الربازيليـون، والـصينيو       ضد املهاجرين واألجانب وبع   العنصريني  
وحثـت   .)٣٨(ن من جنوب الصحراء الكربى، والغجر والروما بصفة خاصة        و الوافد واألفارقة

اللجنة الربتغال على اختاذ تدابري فعالة ملنع مظاهر التمييز العنصري وكره األجانب والتعصب             
وأوصت كذلك باختاذ تدابري خاصة لصاحل اجملموعات الـضعيفة الـيت           . )٣٩(ومقاضاة اجلناة 

  . )٤٠(لسكان املنحدرين من أصل أفريقيتشمل الغجر والروما وا
 ٢٠١٢يف عـام     فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي        وأوصى    -١٦

بالتصدي للعنصرية والتمييز العنصري اللذين يتعرض هلما السكان املنحـدرون مـن أصـل       
مبراعـاة  الفريـق   كما أوصى   .  هنج شامل على مجيع مستويات اجملتمع      وذلك باتباع أفريقي  
ن يف الربتغال، مبن    يعيشوممن  مجيع األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية       وخلفيات  تاريخ  

ن، وترمجة ذلك يف برنامج عمل شامل يتضمن تشريعات، وتدابري          فيهم املواطنون واملهاجرو  
  .)٤١(االمتثالعملية وآليات لرصد 

باعتمـاد    الربتغـال  أفريقيفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل        وأوصى    -١٧
 املواطنـون   هتدابري تشريعية ومؤسسية لتعزيز املساواة والتصدي للتمييز العنصري الذي يعاني         

باعتبارهـا  الربتغاليون املنحدرون من أصول أفريقية، وضمان عدم التعامل مع هذه القضايا            
  .)٤٢(قضايا تعين املهاجرين ال غري

 بـضمان احتـرام     عين باملنحدرين من أصل أفريقي    فريق اخلرباء العامل امل   وأوصى    - ١٨
يف التعليم واملواطنـة  حقهم  من أصول أفريقية، مبا يف ذلك     املنحدرين ومحاية حقوق األطفال  

  .)٤٣( التفاقية حقوق الطفلمن قبل الدولة وفقاًهبم واالعتراف الكامل 
خطاب العنـصرية    جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقها إزاء           وأعربت  -١٩

وكره األجانب الذي تتبناه بعض األحزاب السياسية املتطرفـة، وإزاء مظـاهر العنـصرية              



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

9 GE.14-10971 

وأوصـت اللجنـة    . ضد املنتمني إىل األقليات اإلثنيـة     يف جمال األلعاب الرياضية     والتعصب  
الربتغال بأن تدين خطب رجال السياسة اليت تتسم بالعنصرية وكره األجانـب وأن تعـزز               

  .)٤٤(والتنوع، مبا يف ذلك يف جمال األلعاب الرياضيةالتسامح 
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان عـن               -٢٠

من املنحدرين  ضد األفراد   التنميط والتحامل العنصريني    قلقهما إزاء السلوك التمييزي ومظاهر      
 .)٤٥(وظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني     أصول أجنبية وغريهم من اجملموعات، من جانب امل       

اختاذ خطوات لضمان امتناع موظفي إنفاذ       الربتغال على    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   وحثت  
القانون عن انتهاج سلوكيات عنصرية ومتييزية، ال سيما من خالل تكثيف اجلهود الرامية إىل              

التمييز العنـصري بـأن تتـيح        وأوصت جلنة القضاء على      .)٤٦(زيادة الوعي يف هذا الشأن    
الدورات التدريبية للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني كل ما يلزمهم الحترام ومحايـة مجيـع       

متييز على أساس العرق أو اللون أو األصل اإلثين     أي  احلقوق األساسية جلميع األشخاص دون      
  .)٤٧(أو القومي

يعانيـه  إزاء استمرار التمييز الذي      عن قلقها  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      وأعربت  -٢١
أقلية الروما، يف جماالت السكن، والعمالـة،       فيها  املهاجرون واألجانب واألقليات اإلثنية، مبا      

والتعليم، واملساواة يف األجور، والرعاية الصحية واخلدمات العامة، فضالً عن املـشاركة يف             
 اليت اختذهتا الدولة موضوع االستعراض      احلياة العامة، وذلك على الرغم من اإلجراءات اهلامة       

 جمموعات  ألن عن بالغ قلقها     جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت   .)٤٨(يف هذا الصدد  
فباإلضـافة  .  يف الربتغال  اًموعات عرضة للتمييز واألكثر ضعف    أكثر اجمل ال تزال   الغجر والروما   

يف التعلـيم    هذه اجملموعـات   قوقتتعلق حب ودائمة  إىل مسألة السكن، هناك شواغل مستمرة       
وحثـت   .)٤٩(اخلدمات العامة واملشاركة يف احلياة العامـة      واحلصول على   والصحة والعمل   

ن عدم تعّرض املهاجرين واألجانب واألقليات   اضم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الربتغال على     
 اء علـى التمييـز العنـصري      جلنة القض حثت  كما  . )٥٠(أقلية الروما، للتمييز  فيها  اإلثنية، مبا   

على تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للغجر والروما، مـع احتـرام            الربتغال  
 وتنفيذ ورصد وتقييم مجيع السياسات إعدادثقافتهم، وضمان مشاركتهم الكاملة يف عمليات 

  .)٥١(العامة اليت تعنيهم
 باعتمـاد تـدابري     رين من أصل أفريقـي    فريق اخلرباء العامل املعين باملنحد    وأوصى    - ٢٢

خاصة، مبا يف ذلك أنظمة احلصص، من أجل احلد من التفاوت يف التمتع حبقوق اإلنـسان                
 ، ومحاية هؤالء  يعانيه األشخاص املنحدرون من أصول أفريقية يف الربتغال والتصدي له          الذي

لفقر ونقص التعلـيم    من التمييز، والتصدي للتمييز اهليكلي، واخلروج من دوامة ا        األشخاص  
  .)٥٢(والبطالة

 باخلطة الوطنية الرابعـة  ٢٠١٢ يف عام رحبتاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ومع أن    -٢٣
التصدي ، إال أهنا حثت الربتغال على       ٢٠١١يف عام   ت  اعتمداليت   )٥٣(للمساواة بني اجلنسني  
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عدم مبا يف ذلك    ني اجلنسني،   السياسات املتعلقة باملساواة ب   لصعوبات اهليكلية يف جمال تنفيذ      ل
  .)٥٤(الرأي العام ملفاهيم املساواة وغياب االلتزام السياسيكفاية املوارد، وحمدودية إدراك 

، طلبت اللجنـة املعنيـة      ٢٠١١ويف إطار متابعة تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية يف عام           -٢٤
 بتطبيـق إجـراءات     توصية سابقة تتعلق  تنفيذ   على التمييز ضد املرأة معلومات عن        ءبالقضا

 والـربامج يف مجيـع الـوزارات،      واللوائح  مجيع القوانني   املنظور اجلنساين يف    تعميم مراعاة   
  .)٥٥(مستشاري شؤون املساواة يف مجيع البلديات احملليةعمل إضفاء الطابع املؤسسي على وب
أن املهـاجرات والنـساء مـن       بقلق  والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٢٥
جنة الربتغال على تقييم ورصـد التمييـز        لوحثت ال  .قليات يواجهن متييزاً متعدد األبعاد    األ

  .)٥٦(العنصري ضد النساء، ال سيما املهاجرات والنساء من األقليات

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
ر يف تعـديل    الربتغال النظ  مناهضة التعذيب توصيتها السابقة بأن تعيد        جلنةت  كرر  -٢٦

ضمن أهداف ممارسـة    التمييز  ُتدرج على حنو صريح     حبيث   من القانون اجلنائي     ٢٤٣املادة  
 .)٥٧( من اتفاقية مناهضة التعذيب١مع املادة التعذيب، مبا يتوافق توافقاً تاماً 

موظفي إنفـاذ   ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الربتغال إىل اختاذ خطوات ملنع             -٢٧
وطلبت .  احملتجزين معاملةإساءة  ومن  املفرط للقوة   أفراد قوات األمن من االستخدام      القانون و 

العقوبات املوقّعة   و اللجنة معلومات عن عدد الشكاوى املقدمة، وعن التحقيقات اليت أجريت         
 .)٥٨(يف كل حالة من احلاالت

أفراد فيها   يستخدم عن بالغ قلقها إزاء احلاالت اليت         مناهضة التعذيب  جلنةت  عربوأ  -٢٨
، استخداماً غري متناسباً) X26طراز تيزر (الشرطة وموظفو السجون أسلحة الصعق الكهربائي   

  وفرض رقابة صارمة على استعماهلا ورصد احلـاالت  هذه األسلحةوأوصت بتقييد استخدام  
د، عن قلقها يف هذا الصدكذلك أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و. )٥٩(ُتستعمل فيهااليت 

األسـلحة  هـذه   السـتعمال   وطلبت من الربتغال تقدمي معلومات أوىف عن القواعد املنِظمة          
  .)٦٠(خدامهااست وظروف

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تعرض احملتجـزين يف بعـض                -٢٩
. السجون لسوء املعاملة البدنية وألشكال أخرى من التجاوزات من قبل حـراس الـسجون             

إفراط املعاملة البدنية وغريها من التجاوزات، مبا يف ذلك         إساءة  الربتغال مبنع   اللجنة  صت  وأو
  .)٦١( عمليات التفتيش اليت يتم فيها جتريد احملتجزين من مالبسهميفحراس السجون 

 مبختلف برامج التدريب املتاحة لقـوات الـشرطة،          مناهضة التعذيب  جلنةونّوهت    -٣٠
 وموظفي  ،مل تقدم معلومات عن التدريب املتاح ملوظفي السجون       ال  ربتغ أن ال  تلكنها الحظ 

 .أحكـام االتفاقيـة   ، بـشأن    نع التعذيب املعنيني مب اهلجرة وغريهم من موظفي الدولة      دوائر  
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 وظفنياملمجيع  تعريف  عداد املزيد من برامج التدريب وتعزيزها بغية ضمان         بإاللجنة  وأوصت  
  .)٦٢(تهافعالي وربامجتلك التأثري  تقييم وضمان ،بأحكام االتفاقية كومينياحل
واعترفت جلنة مناهضة التعذيب جبهود الربتغال الرامية إىل زيادة الطاقة االسـتيعابية              -٣١

.  يف املائـة   ١١٥تبلـغ    الـيت     فيها للسجون، لكنها أعربت عن قلقها إزاء نسبة االكتظاظ       
رهن احلبس االحتياطي، وأعربت  يف املائة من السجناء هم ٢٠أن حوايل   وأشارت اللجنة إىل    

  وأوصت اللجنـة . احلبس االحتياطيمدة عن متوسط كافية  معلومات  تقدمي  عن أسفها لعدم    
على نطـاق   ، ال سيما بتطبيق تدابري عقابية بديلة للسجن         لحّد من االكتظاظ  بتعزيز اجلهود ل  

ـ  رهـن احملتجـزين   خضوع   وضمان   ،احلبس االحتياطي إطالة مدة   جتنب  ، و أوسع بس  احل
 املعنية حبقوق اإلنـسان     اللجنةوأعربت   .)٦٣(غري مربر االحتياطي حملاكمة عادلة ودون تأخري      

االكتظاظ وعدم كفاية املرافق وسوء األوضاع الـصحية الـيت            مشاكل إزاءعن قلقها    أيضاً
تعاطي احملتجزين املخدرات، واملعدل املرتفع للمحتجـزين      وفضالً عن   تسود بعض السجون،    

وبفـريوس  ،  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /يةفريوس نقص املناعة البشر   املصابني ب 
  .)٦٤(‘جيم‘الكبد التهاب 

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من ارتفاع معـدالت الوفيـات أثنـاء                -٣٢
االحتجاز، وخصوصاً نسبة انتحار السجناء، وعجز أجنحة عيادات الطب النفـسي عـن             

ذين يعانون من أمراض عقلية خطرية، وقلة املوظفني وأنشطة إعادة التأهيل           استيعاب املرضى ال  
 . )٦٥(يف مستشفيات الطب النفسي الشرعي، واستعمال وسائل تقييد احلركة

ويف حني اعترفت جلنة مناهضة التعذيب باآلثار اإلجيابية لبعض التعديالت التشريعية،         -٣٣
ض احلبس االنفرادي عقوبةً تأديبية تصل مدهتا       أعربت عن قلقها ألن القانون يسمح بفر      فقد  
 ١٨ و ١٦وال يستثين من ذلك حىت األحداث الذين تتراوح أعمـارهم بـني             اً،   يوم ٣٠إىل  
عن قلقها ألن القانون يسمح بفرض عقوبة العزل املؤقت ملدة تصل          اللجنة  كما أعربت   . عاماً
وأوصت اللجنـة   . ة بشكل غري رمسي   للعقوباً   يوماً، األمر الذي اعتربته اللجنة متديد      ٣٠إىل  

 احلبس االنفرادي بتاتاً على األحداث أو األشخاص ذوي اإلعاقات           إجراء بضمان عدم تطبيق  
توصيات أخـرى بـشأن تنفيـذ عقوبـة احلـبس           اللجنة  النفسية واالجتماعية، وقدمت    

 .)٦٦(االنفرادي

لتـدابري الراميـة إىل     ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتدابري التشريعية وغريها من ا          -٣٤
اخلطة الوطنية الرابعة ملكافحـة العنـف املـرتيل         مبا يف ذلك اعتماد     مكافحة العنف املرتيل،    

 ارتفـاع عـدد     ال سيما ، غري أهنا ذكّرت مبخاوفها بشأن هذه الظاهرة،         )٢٠١٣-٢٠١١(
ارسـة  ممإزاء استمرار انتـشار     عن قلها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  و. )٦٧(الوفيات

العنف املرتيل وامتناع ضحاياه يف أحيان كثرية عن اإلبالغ عن هذه اجلرمية بسبب املواقـف               
 اختاذ تدابري يف هذا الصدد، ال سيما يف          مواصلة ودعت اللجنة الربتغال إىل   . اجملتمعية التقليدية 

يا إطار خطة العمل الوطنية، من أجل مكافحة ومنع العنف املرتيل وضمان استفادة الـضحا             
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وأضافت اللجنة أنه ينبغي للربتغـال أن تـضمن         . من آليات تقدمي الشكاوى   استفادة فعلية   
استفادة الضحايا من وسائل احلماية، مبا يف ذلك توفري عدد كاف من املـآوي السـتقبال                
الضحايا من النساء، وأن تكفل التحقيق بصورة فعالة يف أعمال العنـف املـرتيل وتقـدمي                

 . )٦٨(لةمرتكبيها إىل العدا

 من قانون العقوبات ١٦٠ألن املادة عن قلقها  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  و  -٣٥
 ملفهوم االجتار يشمل جرائم أقل خطورة، األمر الذي يعقّد عمليـة            تستخدم تعريفاً فضفاضاً  

 وساور اللجنـة  . )٦٩(مقاضاة مرتكيب أعمال االجتار وإدانتهم ومعاقبتهم     إمكانية  حتديد مدى   
أيضاً ألن الربتغال تشكل مقصداً وبلد عبور وبلد منشأ للنساء والرجال واألطفال املّتجر             قلق  

جهودهـا  تكثيـف   ودعت اللجنة الربتغال إىل     . هبم ألغراض االستغالل اجلنسي والسخرة    
األساليب اليت تستخدمها جلمع وتقدمي البيانات من أجل        تغيري  ملكافحة االجتار باألشخاص، و   

ورحبـت جلنـة    . )٧٠(رير أكثر جدوى عن التدابري القانونية املتخذة يف هذا الصدد         إعداد تقا 
القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب باعتماد اخلطة الوطنية الثانية ملكافحـة             

والحظت جلنة مناهضة التعذيب ندرة احلاالت الـيت        . )٧١()٢٠١٣-٢٠١٢(االجتار بالبشر   
يب جرائم االجتار بالبشر ودعت إىل مواصلة اختاذ التدابري الالزمة، مبا           متت فيها مقاضاة مرتك   

إنفاذ اإلطار التشريعي يف هذا اجملال حبزم، والتحقيق على وجه الـسرعة وبـشكل               يف ذلك 
 . )٧٢(كامل ونزيه يف حاالت االجتار باألشخاص ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم

 ت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفال  -جيم  

ألن قلة عدد الـشكاوى ذات      عن قلقها   جلنة القضاء على التمييز العنصري      أعربت    -٣٦
منها انعدام الثقة يف النظام القضائي بسبب طول        سباب  الصلة بالتمييز العنصري قد يعود إىل أ      

وأوصـت  . ملتاحةالوعي بشأن سبل االنتصاف القانونية ا نقص  وتعقد اإلجراءات القضائية، و   
االطالع عليها، وحيثما   يّسر  اللجنة بنشر التشريعات القائمة بشأن التمييز العنصري بوسائل ت        

اجلمهور، ال سيما اجملموعات الضعيفة، جبميـع       تعريف  ان ذلك مناسباً، بلغات متعددة، و     ك
 السكان يف   كما أوصت اللجنة باختاذ تدابري لزيادة ثقة      . )٧٣(سبل االنتصاف القانونية املتاحة   

النظام القضائي، وتقصري مدة اإلجراءات القضائية حيثما أمكن ذلك، ومتكني الضحايا مـن             
وقدم فريق اخلرباء العامل املعين باملنحـدرين مـن   . )٧٤(الوصول إىل سبل االنتصاف القانونية  

اليت وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التقارير         . )٧٥(أصل أفريقي توصيات مماثلة   
تشري إىل أن الضحايا يساورهم الشك يف النظام القضائي، األمر الذي قد يـؤدي إىل عـدم                 

 . )٧٦(اإلبالغ عن مجيع حاالت التمييز

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم تقدمي بيانات شاملة ومصنفة عـن               -٣٧
 اجلنائي والتـأدييب،    الشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات، على الصعيدين      

املعاملة اليت يرتكبها موظفو أجهزة الدولة، وكـذلك بـشأن          إساءة  بشأن أعمال التعذيب و   
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اجلرائم القائمة على التمييز وجرائم االجتار بالبشر، والعنف املرتيل واجلنسي وتشويه األعضاء            
د تنفيذ اتفاقيـة    بيانات إحصائية ذات صلة برص    جتميع  ودعت اللجنة إىل    . التناسلية األنثوية 

 . )٧٧(مناهضة التعذيب يف هذه اجملاالت

 مـن بيانـات     تقرير الدولة الطرف  خللّو  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها         -٣٨
بشأن التحقيقات اجلنائية يف حاالت التعذيب وسوء املعاملـة، وبـشأن احملاكمـات             وافية  

لومات املتاحة بشأن اإلجـراءات     وفيما خيص املع  . والعقوبات اليت صدرت يف حق مرتكبيها     
، الحظت اللجنة بقلق العدد احملدود من العقوبـات         ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٨التأديبية من عام    

املعاملة من قبل أفراد الشرطة وموظفي السجون، والعـدد         إساءة  اليت صدرت بشأن حاالت     
ثقت فيها هيئات الكبري من القضايا اليت أُغلقت ملفاهتا بسبب نقص األدلة، حىت يف حاالت و            

وساور اللجنة قلق بـشأن املعلومـات الـيت    . بالتعرض لسوء املعاملةتتعلق الرصد ادعاءات   
ن غـري   وأشارت إىل أن اخلضوع لفحص طيب كامل بعيداً عن أنظار ومسامع موظفي السج            

ومن مث ال تسجل على النحو الصحيح اإلصابات اليت تتم معاينتها لدى دخـول  اً،  ممكن دائم 
مـن  اً  وقدمت اللجنة عـدد   . ص إىل السجن أو اليت حتدث بعد ذلك داخل السجن         األشخا

 . )٧٨(التوصيات تتعلق هبذه املسائل

خمتلفـة مكلفـة    هيئات داخلية وخارجية    والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن مثة         -٣٩
جراء التحقيقات التأديبية يف    تشمل اختصاصاهتا إ  يف جهاز الشرطة وإدارة السجون      بالتفتيش  
وفيما يتعلق  . تقدمي الشكاوى املعاملة، وما قد ينجم عن ذلك من التباس عند          إساءة  حاالت  

بالشكاوى اجلنائية، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء احلاالت اليت رفضت فيها الشرطة تـسليم              
وأوصت اللجنة بإنشاء آليـة مركزيـة لتلقـي         .  تسجيل الشكاوى إىل أصحاهبا    لىأدلة ع 

ـ الوصول إليهـا    كون  يبالتعذيب وسوء املعاملة،    الشكاوى ذات الصلة      لألشـخاص   اًمتاح
مـن  اً  اللجنـة عـدد   حّددت  و. احملتجزين يف مجيع أماكن االحتجاز، ال سيما يف السجون        

 . )٧٩(الضمانات يف هذا الصدد

نـة   وبإنشاء اللج  ١٠٤/٢٠٠٩ورحبت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد القانون رقم          -٤٠
اليت متنح تعويضات وتقدم الـدعم االجتمـاعي        ، وهي اللجنة    اجلرائماملعنية حبماية ضحايا    

العنف املرتيل قبـل معرفـة نتيجـة        وجرائم  وخدمات إعادة التأهيل لضحايا اجلرائم العنيفة       
بشأن التعويضات الـيت  وافية معلومات توفر  الدعوى اجلنائية، لكنها أعربت عن أسفها لعدم        

ودعـت اللجنـة إىل     .  لضحايا التعذيب وسوء املعاملـة     أو احملاكم املذكورة  متنحها اللجنة   
 . )٨٠( لربامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء املعاملةالختصيص موارد للتنفيذ الفع

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييـز               -٤١
ضد املهاجرين واألقليات اإلثنية يف النظام القضائي، حيث الحظت أن نـسبة األجانـب يف     

وشجعت اللجنة الربتغال على مكافحة التمييز العنـصري يف النظـام           . اًالسجون كبرية جد  
 . )٨١(نتصاف للضحاياالقضائي وتوفري سبل ا
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ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الربتغال إىل ضمان احتساب الفترة اليت ميضيها              -٤٢
األشخاص احملتجزون يف احلبس للتحقق من هويتهم، وهي فترة تتحول إىل احتجاز يف حال              

غضوهنا أمام حملتجز يف  ساعة اليت جيب أن ميثل ا   ٤٨    االشتباه يف ارتكاهبم جرمية، ضمن مدة ال      
قاض، وإىل ضمان عدم إساءة استخدام هذه الفترة لاللتفاف على حقوق احملتجزين املشتبه يف         

كما حثت اللجنة الربتغال على أن تكفل بصورة فعالة حق األشخاص           . )٨٢(ائمارتكاهبم جر 
احملتجزين يف االستعانة مبحام منذ حلظة حبسهم لدى الشرطة، وأن تضمن تقّيـد املـوظفني               

سلبون حريتـهم   كلفني بإنفاذ القانون بواجبهم القانوين يف إبالغ مجيع األشخاص الذين يُ          امل
ـ            ن لـدى  وحبقوقهم، وأن تكفل متتع األشخاص احملبوسني لدى الشرطة، مبن فـيهم احملبوس

وقـدمت جلنـة مناهـضة     . )٨٣(الشرطة القضائية، حبقهم يف إبالغ طرف ثالث باحتجازهم       
 . )٨٤(التعذيب توصيات مماثلة

حتجاز السابق  ألن متوسط فترة اال   عن قلقها   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  و  -٤٣
 يف املائة من احملتجزين أكثر من سنة كاملـة قيـد            ٢٠إذ ميضي حنو    اً،  للمحاكمة طويل جد  

إزاء حبس األشخاص رهن االحتجاز السابق للمحاكمـة مـع          االحتجاز قبل حماكمتهم، و   
ت اللجنة الربتغال خبفض عدد احملتجزين قبل احملاكمة وتقليص مـدة           وأوص. جمرمني مدانني 
 باختاذ خطوات ترمي إىل تقليص مدد التحقيقات واإلجراءات القانونية،          ال سيما احتجازهم،  

 أيضاً بأن  اللجنةوأوصت. وإىل حتسني كفاءة النظام القضائي وتدارك العجز يف عدد املوظفني
. )٨٥(زين رهن احلبس السابق للمحاكمة عن اجملرمني املدانني       حترص الربتغال على فصل احملتج    

 . )٨٦(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات مماثلة

أنه ال حيق لألشخاص الترافـع عـن        بقلق  ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      والحظ  -٤٤
ـ غال  الربتاللجنة   وأوصت   .أنفسهم يف الدعاوى اجلنائية، ألن االستعانة مبحام أمٌر إلزامي         أن ب

من ) د(٣شياً مع الفقرة    اتضمن متكّن األشخاص من ممارسة حقهم يف الترافع عن أنفسهم مت          
 . )٨٧( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٤املادة 

 حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -دال  

إىل أن التـشهري    ) اليونـسكو (العلم والثقافة   أشارت منظمة األمم املتحدة للتربية و       -٤٥
يعاقب عليه بالسجن ملدة تصل إىل سـتة        ومبوجب القانون اجلنائي    ُيعترب فعالً جنائياً    يزال   ال

أشهر أو بغرامة، وأنه ميكن تشديد العقوبة، ال سيما عندما ترتكب هذه اجلرميـة يف حـق                 
 التشهري وإدراجه ضمن القـانون    وشجعت املنظمة الربتغال على إلغاء جترمي     . موظف عمومي 

 . )٨٨(مع املعايري الدوليةمبا يتوافق املدين 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء نقص متثيل املرأة يف مناصـب                -٤٦
 املتمـتعني   صنع القرار يف القطاع العام، ويف اجلمعيتني التشريعيتني ملنطقيت أزوريس وماديرا          

 اللجنة الربتغال على زيادة متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار يف القطاع             وحثت. حبكم ذايت 
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العام، مبا يف ذلك السلك الدبلوماسي، فضالً عن اجلمعيتني التشريعيتني ملـنطقيت أزوريـس              
وماديرا املتمتعتني باحلكم الذايت، وذلك باختاذ تدابري خاصة، مؤقتة ومناسبة حسب مقتضى            

 . )٨٩(احلال

 ق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتيةاحل  -هاء  

، أشارت الربتغال يف تقرير املتابعة الذي قدمته إىل اللجنـة املعنيـة             ٢٠١١يف عام     -٤٧
ران أي متييـز    بالقضاء على التمييز ضد املرأة، إىل أن الدستور وقانون العمل يف الربتغال حيظ            

ز ال يزال ممارسة قائمة إىل حد مـا،         ، ومع ذلك فإن التميي    يف جمال العمل  بني املرأة والرجل    
التوظيف والعمل والتقدم الوظيفي واألجـر      جماالت  وإىل أن التمييز الذي تعاين منه املرأة يف         

 . )٩٠(إىل األمومة، وإىل أن املرأة ال تزال املسؤولة الرئيسية عن رعاية األسرةاً يعزى أساس

لقضاء على التمييز باه إىل اللجنة املعنية وأشارت الربتغال، يف تقرير املتابعة الذي قدمت       -٤٨
ضد املرأة، إىل أن من حقِّ املرأة، مبوجب قانون العمل، أن تتلقى أجراً متساوياً مـع أجـر                  

 ال يزال مثة تفاوت بني      ،الرجل مقابل العمل نفسه أو مقابل عمل متساوي القيمة، ومع ذلك          
ن احلق يف تلقي أجر متساوٍ مقابل العمل        ، وإىل أ  )٩١(اجلنسني فيما يتعلق باألجور واإليرادات    

نفسه أو العمل املتساوي القيمة املنصوص عليه يف التشريعات الوطنية مل يتحقق بالكامـل يف               
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التفاوت الكـبري           . )٩٢(املمارسة العملية 

لجنة الربتغال على ضمان تقاضي النـساء       وحثت ال . واملتزايد يف األجور بني الرجال والنساء     
والرجال أجوراً متساوية عن العمل ذي القيمة املتساوية، مبا يتماشى مـع قـانون العمـل                

 . )٩٣(٢٠٠٩ لعام

 يف تقرير املتابعة الذي قدمته إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     ،وأشارت الربتغال   -٤٩
اه السائد حنو احنسار العقود غري الدائمـة وتـضييق          ضد املرأة، إىل أنه على الرغم من االجت       

الفجوة القائمة بني الرجال والنساء يف هذا الصدد، فإن نسبة النساء العامالت بعقود حمـددة               
املدة ما زالت أعلى من نسبة الرجال، وأن هذا األمر جيعل النساء أكثر عرضةً لبطء التقـدم                 

 ورأت الربتغال أن كثرة العقود احملددة املدة يف         .)٩٤(الوظيفي وتدين مستوى األجر والتسريح    
وطلبت اللجنـة   . )٩٥(أوساط النساء هي نتيجة للتمييز الذي تعاين منه املرأة يف سوق العمل           

 منـها   ملة أمور جب علومات إضافية من الربتغال تتعلق    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة م      
ضاء على التمييز يف جمـال العمـل؛ وبيانـات عـن            إنفاذ اآلليات القانونية الرامية إىل الق     

ومدى الفروق يف األجور؛ والتدابري املتخذة للحد من انتشار العقـود حمـددة املـدة                نوع
 . )٩٦(والتصدي له

وأشار فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقـي إىل أن حنـو ثلـث                  -٥٠
وأضاف الفريق  . اجرين هم من أصول أفريقية    املهمركز تشغيل   األشخاص الوافدين إىل شبكة     

يف املواطنة ويف اللغة الربتغالية، وأنـه       اً  أن معهد التوظيف والتدريب املهين يتيح فقط دروس       
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يتيح برامج تستهدف األجانب واملهاجرين، أو سياسات وبـرامج حمـددة لألشـخاص              ال
 . )٩٧(املنحدرين من أصل أفريقي

مفادهـا  معلومات  إىل  ل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي       فريق اخلرباء العام  أشار  و  -٥١
 املهاجرين غري القانونيني، جيدون صعوبة يف العثور        ال سيما أن املهاجرين من أصول أفريقية،      

على عمل، وأنه جيري استبداهلم بانتظام باملهاجرين غري القانونيني الوافدين من أوروبا الشرقية   
إليهم، وألن احتمال اكتشافهم من قبل الـسلطات  اً اآلخرين كثريألن هؤالء ال يثريون انتباه    

ويود العديد من املهاجرين املنحدرين من أصول أفريقية، القانونيني منهم وغري           . اًأقل أيض هو  
القانونيني، العودة إىل أفريقيا بسبب أوضاعهم الوظيفية الصعبة، لكنهم ال ميلكـون املـوارد              

  .)٩٨( الالزمة لذلكاملالية

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -واو  

ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن نظام الرعاية االجتماعية غري قادر            -٥٢
على متويل برامج املساعدة االجتماعية يف ضل احلالة االقتصادية الصعبة يف الربتغال، وأن ذلك 

وأضافت املفوضية أن األزمة أثرت على مجيع       . عيةانعكس يف خفض كبري للعالوات االجتما     
ـ  طالبو  مبن فيها   اً،  على أشد الفئات ضعف   اً  املواطنني، ولكنها أثرت أساس    . نواللجوء والالجئ

 البنـاء   يكبرية من العمال، مثل قطـاع     اً  أعدادعادةً  كما أن القطاعات اليت كانت توظف       
ضـعف  يعاين الالجئون من أوجه     و. واملطاعم، تضررت بشدة من تراجع النمو االقتصادي      

وغريها من شبكات   دعم أسرهم   عن افتقارهم إىل      خاصة نامجة عن جتارهبم الشخصية، فضالً     
الدعم اليت ميكن االعتماد عليها يف حالة البطالة أو غري ذلك من املخاطر اليت تعترض قدرهتم                

 . )٩٩(على توفري احتياجاهتم األساسية

   يف قائمة املسائل اليت وضعتها، تقـدمي       ،لطفلة حقوق ا  جلن، طلبت   ٢٠١٣ويف عام     -٥٣
معلومات عن أثر األزمة املالية على األطفال الذين يعانون من الفقر وعلى أسـرهم، وعـن                
التدابري املتخذة للتصدي لفقر األطفال ولتخفيف آثار األزمة املالية على األطفال، ال سـيما              

 وطاليب اللجوء، واألطفال  واملهاجرين أطفال الروماهماحملتاجني منهم إىل محاية خاصة، مبن في     
 . )١٠٠(غري املصحوبني بذويهم، وأطفال الشوارع

 احلق يف التعليم   -زاي  

الربتغال على تقدمي   ) اليونسكو(شجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٥٤
 تصلةكوك اليت حتدد املعايري امل    تقاريرها الوطنية يف إطار املشاورات الدورية بشأن صياغة الص        

 . )١٠١(بالتعليم
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والحظ فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي أن مستويات تعلـيم               -٥٥
مقارنةً بالتالميذ الربتغـاليني، وأن     تدنية  أطفال بعض املهاجرين، ال سيما األفارقة، ال تزال م        

العديد مـن الـربامج     وجود   وعلى الرغم من     .أقل أيضاً هو  احتمال استمرارهم يف التعليم     
لدعم اإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يعانون من ظـروف اجتماعيـة           اً  املوجهة خصيص 

، فإن عملية اإلدماج اسـتهدفت      اإلثنيةواقتصادية صعبة، ال سيما أبناء املهاجرين واألقليات        
املهاجرين إىل حد ما    اهلت  إىل الربتغال، وجت  اً  على وجه أخص املهاجرين الذين وصلوا حديث      

وأشارت الربتغال إىل التعديالت اليت أدخلت على القوانني       . )١٠٢( أطول الذين وصلوا منذ مدة   
  .)١٠٣(ذات الصلةواملناهج الدراسية 

شامل جهودها الرامية إىل وضع نظام تعليمي الربتغال ن تكثف  أواقترحت اليونسكو     -٥٦
واقترحت املنظمة  . عن الفتيات والنساء    ، فضالً ثنيةيات اإل ال سيما املهاجرين واألقل   للجميع،  

تشجيع الربتغال على تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني فرص حصول أطفـال وطلبـة              اً  أيض
 . )١٠٤(الروما على التعليم

وشجعت اليونسكو الربتغال على مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة األمية ووضع             -٥٧
 . )١٠٥(يب الكبارنظام فعال لتعليم وتدر

عن   املدنية، فضالً علوم األخالقيات واجلماليات والتربية     واقترحت اليونسكو إدراج      -٥٨
 . )١٠٦(حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية

 احلقوق الثقافية   -حاء  

أوصت اليونسكو بالنهوض بالتراث الثقايف وتعزيزه من خالل الـربامج اجلامعيـة              -٥٩
 . )١٠٧(مان زيادة الوعي هبذا الشأن واالهتمام بالتراث الثقايفواملناهج الدراسية لض

 األشخاص ذوو اإلعاقة   -طاء  

طلبت اللجنة املعنية حبقوق الطفل، يف قائمة املسائل اليت وضعتها، تقدمي معلومـات               -٦٠
 عن التدابري املتخذة لتنفيذ سياسة تعليمية تشمل األطفال ذوي اإلعاقة، مبن فـيهم األطفـال     

 . )١٠٨(يف املراكز املتخصصة، وعن التدابري الرامية إىل كفالة محايتهم من سوء املعاملةدعون املو

 األقليات والشعوب األصلية  -ياء  

أكدت الربتغال أنه ال توجد أقليات إثنية معترف هلا هبذه الـصفة، وأن املهـاجرين           -٦١
عتربون أجانب، ومـع ذلـك      أقلياٍت إثنية بل ي   كالذين يعيشون يف الربتغال غري معترف هبم        

دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري السلطات إىل جتميع بيانات إحصائية عن التكـوين              
الدميغرايف لسكاهنا على أساس قيام املعنيني باألمر بتحديد هويتهم اإلثنية بشكل طوعي ودون             
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ن أصل أفريقي عن    وأعرب فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين م      . )١٠٩(الكشف عن أمسائهم  
أسفه لعدم وجود بيانات مصنفة حسب األصل اإلثين أو العرقي، وأوصى بإعادة النظـر يف               

 . )١١٠(السياسات اليت حتول دون مجع هذه البيانات

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد استراتيجية إدمـاج جمتمعـات              -٦٢
ودعت اللجنة الربتغـال    . )١١١(٢٠١١ديسمرب  /ولرع يف تطبيقها يف كانون األ     الروما اليت شُ  

إىل احلرص على حتسني الظروف املعيشية هلذه اجملتمعات بزيادة فرص حصوهلا على سـكن              
التعليم، واخلدمات الصحية، والعمل واخلدمات العامـة عنـد تنفيـذ هـذه             على  الئق، و 

تيجية، لكنها أعربت عن    هبذه االسترا اً  ورحبت جلنة مناهضة التعذيب أيض    . )١١٢(االستراتيجية
قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن مجاعات الروما وغريها من األقليات تتعرض للتمييز ولسوء              

 . )١١٣( الشرطة علي يدعاملةامل

ودعا فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي الربتغـال إىل ضـمان                -٦٣
ة يف املشاريع اليت تعنيهم، بوسائل مـن بينـها          مشاركة السكان املنحدرين من أصول أفريقي     

 . )١١٤(تنظيم منتديات مناسبة الستشارهتم بشأن احتياجاهتم اخلاصة

 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -كاف  

أثنت جلنة القضاء على التمييز العنصري على السياسات والقـوانني واإلجـراءات              -٦٤
 . )١١٥(يتعلق بإدماج املهاجريناجلديدة اليت اعتمدهتا الربتغال فيما 

 طلبـاً يف    ١٤٠عدد طلبات اللجوء ارتفع من       والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن      -٦٥
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون       .)١١٦(٢٠١٣ طلباً يف عام     ٣٦٩ إىل   ٢٠٠٩عام  

الفترة بني   يف املائة يف     ٣٢الالجئني إىل أن معدل االعتراف بأهلية اللجوء ومبركز الالجئ بلغ           
وذكـرت  . وأن معظم هؤالء الالجئني حصلوا على احلماية الفرعية       ،  ٢٠١٣ و ٢٠١٠عامي  

يطلبون احلماية قد ارتفع منـذ      ممن  أن عدد األطفال غري املصحوبني بذويهم       اً  املفوضية أيض 
 .)١١٧(٢٠١٠ عام

ت قـد   رعية احملددة خبمس سنوا   دة احلماية الف  احلد األقصى مل  والحظت املفوضية أن      -٦٦
 .)١١٨(من احلماية لطاليب اللجوءاً ، مما يتيح مستوى أكثر ثبات٢٠١٢ يف عام ألغي

وأشارت املفوضية إىل أن إجراءات اللجوء حباجة إىل بعض التحـسني، وأوصـت               -٦٧
لفائدة موظفي دوائر اهلجرة، والقضاة، واحملامني، واملنظمات        بتنظيم دورات تدريبية منتظمة   

مجني وببناء قدراهتم، وإنشاء آليات لضمان التقيد باإلجراءات، وتعزيـز          غري احلكومية واملتر  
الرصد يف املراكز احلدودية لصون حقوق األشخاص الذين قد يكونون حباجـة إىل احلمايـة        

  . )١١٩(الدولية
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ويف ضوء تزايد أعداد طاليب اللجوء، أوصت املفوضية بزيادة الطاقة االستيعابية لنظام              -٦٨
ئني، والنظر يف طلبات اللجوء يف الوقت املناسب من أجل تقليل الضغط يف هذا    استقبال الالج 

وأبدت جلنة مناهضة التعذيب مالحظات مماثلة وأوصت الربتغال بضمان توفري           .)١٢٠(الصدد
الرعاية الطبية املناسبة، واملواد الغذائية، واملاء ومستلزمات النظافة الشخصية يف مراكز استقبال  

 . )١٢١(الالجئني

،  والالجئني وأشارت املفوضية إىل سياسة الالمركزية اجلديدة إلدماج طاليب اللجوء          -٦٩
 إعـداد وأوصت املفوضية بـضمان     . يعتريه بعض القصور  هذه السياسة   والحظت أن تنفيذ    

وتدريب وتوجيه مقدمي اخلدمات، وتقدمي الدعم للمنظمات غري احلكومية الـشريكة ذات            
طالعها بدورها، وتوفري ما يكفي من املوارد املالية لتنفيـذ هـذه            ربة وتشجيعها لدى اض   اخل

 . )١٢٢(السياسة، وتعديل قانون اجلنسية لتيسري جتنس الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية

الرعاية الصحية األوليـة والطارئـة      اً  والحظت املفوضية أن الدولة مل تعد توفر جمان         -٧٠
وأوصـت  . ٢٠١٣الضمان االجتمـاعي يف عـام       ضت عالوات   لطاليب اللجوء، وأهنا خفّ   

املفوضية بضمان حصول طاليب اللجوء، واملستفيدين من احلماية الفرعية والالجـئني علـى             
خدمات الضمان االجتماعي األساسية، وتوفري الرعاية الصحية األولية والطارئة باجملان لطاليب           

 . )١٢٣(اللجوء

يذ قانون وطين بـشأن إجـراءات حتديـد         باعتماد وتنف الربتغال  وأوصت املفوضية     -٧١
 . )١٢٤(حاالت انعدام اجلنسية

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -الم  

 ٤أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء منع احملتجزين، مبوجب الفقرة               -٧٢
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، من االتصال بأشخاص آخـرين يف حـاالت             ١٤٣من املادة   

رائم اإلرهاب أو اجلرائم املتسمة بالعنف أو بدرجة عالية من التنظيم، إىل حني مثول احملتجز   ج
ضوابط صارمة على االحتجاز الـذي      فرض  الربتغال بضمان   اللجنة  وأوصت  . أمام احملكمة 

يأمر به مكتب املدعي العام، وفرض مراقبة قضائية على احملتجزين مبوجب هذا احلكم، وقيام              
 . )١٢٥(اجعة القيود املفروضة على اتصاهلم بأشخاص آخرين مراجعة دقيقةالقضاء مبر

لربتغال بشأن مـزاعم  الذي أجرته اورحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتحقيق اجلنائي    -٧٣
عن تورط أجهزة الدولة يف عمليات الترحيل السري لألشخاص، لكنها أشارت إىل أن الدولة    

وشجعت اللجنـة  . يق قد أُغلق بسبب عدم كفاية األدلةالطرف أفادت يف تقريرها بأن التحق 
 . )١٢٦(الربتغال على مواصلة حتقيقاهتا يف حال ظهور معلومات إضافية



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

GE.14-10971 20 

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found 
in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 
compilation on Portugal from the previous cycle (A/HRC/WG.6/6/PRT/2). 

2  The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3  Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. 
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-
ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 
76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 
CPED, art. 30.  

4  UNHCR submission to the UPR on Portugal, p. 1.  
5  Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 

CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 23, and concluding observations of the Committee against Torture, 
CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 22. 

6  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 26. 
7  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 22. 
8  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  
9  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.  
10  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official 
status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

21 GE.14-10971 

11  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour.  

12  1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction 
of Statelessness.  

13  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 11.  
14  Letter dated 12 May 2010 from CAT to the Permanent Mission of Portugal in Geneva, p. 2. 

Available from 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/PRT/INT_CAT_FUF_PRT_11794
_E.pdf (accessed on 29 January 2014). See also A/HRC/WG.6/6/PRT/2, para. 25, concluding 
observations of CAT, CAT/C/PRT/CO/4, para. 12, and CAT/C/PRT/CO/4/Add.2, pp. 11–12. 

15  According to article 5 of the rules of procedure for the International Coordinating Committee of 
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on 
Accreditation, the different classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: 
Voting Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member 
(not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to 
make a determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles). 

16  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights (ICC), see A/HRC/23/28, annex. 

17  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 21.  
18  Ibid., para. 5. 
19  Ibid., para. 21. 
20  Ibid., para. 21. 
21  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 6. 
22  The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture 
CRC Committee on the Rights of the Child 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

23  Concluding observations of CCPR, CCPR/C/PRT/CO/4, para. 16. 
24  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 28. 
25  Concluding observations of CEDAW, CEDAW/C/PRT/CO/7, para. 54. 
26  Response by Portugal to the recommendations contained in the concluding observations of 

CEDAW, CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1. 
27  Letter dated 10 August 2011 from CEDAW to the Permanent Mission of Portugal in Geneva. 

Available from 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PRT/INT_CEDAW_FUL_PR
T_13612_E.pdf (accessed on 29 January 2014). 

28  CAT/C/PRT/CO/4, para. 22. 
29  CAT/C/PRT/CO/4/Add.1. See also letter dated 12 May 2010 from CAT to the Permanent Mission 

of Portugal in Geneva. 
30  CAT/C/PRT/CO/4/Add.2 
31  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 24. 
32  For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 
33  OHCHR, 2010 Annual Report: Activities and Results (Geneva, OHCHR, 2010), p. 288; OHCHR, 

2011 Annual Report: Activities and Results (Geneva, OHCHR, 2011), p. 175; OHCHR, 2012 
Annual Report: Activities and Results (Geneva, OHCHR, 2012), p. 168; and forthcoming OHCHR 



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

GE.14-10971 22 

Annual report for 2013. All available from: 
www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/AnnualReportAppeal.aspx (accessed 29 January 
2014). 

34  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 4. 
35  Ibid., para. 20. 
36  Ibid., para. 6. 
37  Ibid., para. 17.  
38  Ibid., para. 14. 
39  Ibid., para. 14. 
40  Ibid., para. 13. 
41  Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its mission to Portugal, 

A/HRC/21/60/Add.1, para. 77. 
42  Ibid., para. 77. 
43 Ibid., para. 77. See also Government response in the appendix thereto, section 10–11. 
44  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 14. 
45  Ibid., para. 15, and CCPR/C/PRT/CO/4, para. 5.  
46  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 5.  
47  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 15.  
48  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 5. See also CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 19. 
49  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 19. 
50  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 5.  
51  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 19. 
52  A/HRC/21/60/Add.1, para. 77. 
53  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 3. See also CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1, para. 4. 
54  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 4. 
55  Letter dated 10 August 2011 from CEDAW to the Permanent Mission of Portugal in Geneva, pp. 

1-2. See also CEDAW/C/PRT/CO/7, para. 21. 
56  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 18. 
57  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 7. See also CAT/C/PRT/CO/4, para. 6. 
58  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 10. 
59  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 15. See also letter dated 12 May 2010 from CAT to the Permanent 

Mission of Portugal in Geneva, p. 2. 
60  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 10. 
61  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 11. See also letter dated 12 May 2010 from CAT to the Permanent 

Mission of Portugal in Geneva, p. 1; and CAT/C/PRT/CO/5-6, para 11. 
62  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 20. 
63  Ibid., para 11. 
64  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 11. 
65  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 11. 
66  Ibid., para. 12. 
67  Ibid., para. 17. See also para. 5, and CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1, para. 4. 
68  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 12. 
69  Ibid., para. 13. 
70  Ibid., para. 13. 
71  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 5, and CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 19. See also CCPR/C/PRT/CO/4, 

para. 3, and CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1, para. 4. 
72  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 19. 
73  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 12. See also CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 17. 
74  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 12. 
75  A/HRC/21/60/Add.1, para. 77. 
76  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 18. 
77  Ibid., para. 21. 
78  Ibid., para. 9. 
79  Ibid., para. 10. 
80  Ibid., para. 16. 
81  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 16. 
82  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 7. 
83  Ibid., para. 8. 



A/HRC/WG.6/19/PRT/2 

23 GE.14-10971 

84  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 8. 
85  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 9. 
86  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 11. 
87  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 14. 
88  UNESCO submission to the UPR, pp. 6–7. 
89  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 4. 
90  CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1, para. 33. See also ibid., para. 61. 
91  Ibid., paras. 48–49. 
92  Ibid., para. 51. See also CCPR/C/PRT/CO/4, para. 4. 
93  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 4. 
94  CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1, para. 60. 
95  Ibid., para. 61. 
96  Letter dated 10 August 2011 from CEDAW to the Permanent Mission of Portugal in Geneva, p. 2 

(c) (d) and (e). Available from  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PRT/INT_CEDAW_FUL_PR
T_13612_E.pdf (accessed on 29 January 2013). See also CEDAW/C/PRT/CO/7, para. 41. 

97  A/HRC/21/60/Add.1, para. 24. 
98  Ibid., para. 25. 
99  UNHCR submission, p. 2. 
100  CRC/C/PRT/Q/3-4, para. 2. 
101  UNESCO submission, p. 6. 
102  A/HRC/21/60/Add.1, para. 7. 
103  Ibid., appendix, section 10. 
104  UNESCO submission, p. 7. 
105  Ibid., p. 7. 
106  Ibid., p. 7.  
107  Ibid., p. 7.  
108  CRC/C/PRT/Q/3-4, para. 5. 
109  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 10. 
110  A/HRC/21/60/Add.1, paras. 22, 77. 
111  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 5. See also CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 19, and 

CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 18. 
112  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 19. See also CCPR/C/PRT/CO/4, para. 5. 
113  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 18. 
114  A/HRC/21/60/Add.1, para. 77. 
115  CERD/C/PRT/CO/12-14, para. 8. 
116  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 14. 
117  UNHCR submission, p. 1. 
118  Ibid., p. 2. 
119  Ibid., p. 4. 
120  Ibid., p. 5. 
121  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 14. 
122  UNHCR submission, pp. 5–6. 
123  Ibid., pp. 6–7. 
124  Ibid., p. 7. 
125  CCPR/C/PRT/CO/4, para. 6. 
126  CAT/C/PRT/CO/5-6, para. 13. 

        
  


