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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالتاسعةالدورة 
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

وفقـاً  ملتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      مفوضية األمم ا  موجز أعدته       
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *الربتغال    

 إىل  سبعة من أصـحاب املـصلحة     املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
توجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس      وهو يتَّبع املبادئ ال   . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . ١٧/١١٩ره  مقر يف   حقوق اإلنسان 
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم             أو
 وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص          .قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة     أو

مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون              
ى احلال، فـرع    صص، حسب مقتض  ، خُ ١٦/٢١ جملس حقوق اإلنسان   بقرار   وعمالً. تغيري

مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضـوع االسـتعراض            
 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية .تقيد الكامل مببادئ باريسواملعتمدة بناء على ال

 يف إعداد هذا التقريـر      تروعيو .جلميع الورقات املستلمة  حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة     
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترةالستعراض لدورية الوترية ال
__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
بأن تصدق  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     املفوضية  ، أوصت   ٢٠١٣يف عام     -١

صكوك الالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم و    الربتغال على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع        
 لالتفاقية األوروبية حلماية حقـوق      ١٢وتوكول رقم   الرب: جملس أوروبا الصادرة عن   التالية  

 ؛احملليالصعيد   واتفاقية مشاركة األجانب يف احلياة العامة على         ؛اإلنسان واحلريات األساسية  
  .)٢(وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات

تشرين    يف متانضتغال  والحظت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية أن الرب         -٢
عـدميي اجلنـسية،    األشخاص   املتعلقة بوضع    ١٩٥٤ إىل اتفاقية عام     ٢٠١٢أكتوبر  /األول

  .)٣(ض حاالت انعدام اجلنسيةيفخت بشأن ١٩٦١واتفاقية عام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 من الدستور   ١٣أن املادة   األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     الحظت املفوضية     -٣

ستبعد ي حنوٍعلى  ُتفسَّر  هذه املادة   بأن   هاأبلغتقد  بعض السلطات   إالّ أنّ   ملساواة،   مبدأ ا  تكرس
ـ من اجملموعـات ا    لصاحل جمموعة    هاإمكانية وضع تدابري إجيابية وتنفيذ      توذكـر . ةحملروم

من شـأهنا  تدابري هناك عدة قوانني تشمل    أن  ملناهضة العنصرية والتعصب     األوروبيةاملفوضية  
 من قانون العمل، لكنها الحظت أن هذه املادة         ٢٧ املادة   وال سيما  اإلجيايب،    العمل أن تعّزز 

   .)٤(مل تطبق حىت اآلن
لمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية       لمعية الدولية   اجلوالحظت    -٤

 ة وأن ظـور ضمن أسباب التمييـز احمل     اجلنسي   ُيدرج امليل أن الدستور   ) الربتغال (اجلنسانية
معية بـإدراج   اجل  وأوصت .)٥(ايا متعلقة بامليل اجلنسي   قض أيضاًتتناول  التشريعات األخرى   

  .)٦( من الدستور١٣مبوجب املادة ة ظورضمن أسباب التمييز احملية اناهلوية اجلنس

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
ـ عمل  أن  بلس أوروبا    جمل التابع حقوق اإلنسان    ب مفوض رّح ،٢٠١٢يف عام     -٥  نيأم

قوق اإلنسان، مثل اللجنـة   املعنية حبواهلياكل الوطنية األخرى) Provedor de Justiça(املظامل 
تأثر يالعليا للهجرة واحلوار بني الثقافات وجلنة محاية األطفال والشباب املعرضني للخطر، مل             

  ودعا السلطات إىل مواصلة تقدمي الدعم الكايف       ، املايل تدابري التقشف بعلى حنو غري متناسب     
  .)٧(هلذه املؤسسات
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اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية        عّبرت،  ٢٠٠٩يف عام   و  -٦
قـضايا  يف  انتظام  ينظر ب أمني املظامل   ألن   عن ارتياحها  األقليات القومية التابعة جمللس أوروبا    

  .)٨(رية والتمييزبالعنصتتعلق 
اللجنـة العليـا    منح  بأن تُ األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     املفوضية  أوصت  و  -٧

 التحقيـق   وفضالً عن سلطات   احلكومةعن   االستقالل الكامل    للهجرة واحلوار بني الثقافات   
اللجنـة االستـشارية املعنيـة       والحظت   .)٩(ها واملشاركة في  رفع دعاوى قضائية  واحلق يف   

اللجنـة العليـا     أن   تفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية التابعة جمللس أوروبـا         باال
، مما يثري تساؤالت    مباشرة حتت مسؤولية رئيس الوزراء    تندرج   واحلوار بني الثقافات   للهجرة
  .)١٠(استقالهلابشأن 

تعزيـز  على   أمني املظامل    مكتَبلس أوروبا    جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان    شجع  و  -٨
األوروبية املفوضية  والحظت   .)١١(يهمالوصول إل سبل  وروما  مع مجاعة ال   تواصل على ال  قدرته

، أمني املظـامل إىل روما المجاعة   اليت تقّدم هبا أفراد   لشكاوى  قلة ا ملناهضة العنصرية والتعصب    
  .)١٢(دور أمني املظاملباجملموعات الضعيفة لتوعية تنظيم محلة وشجعت السلطات على 

  أن التقشف يف امليزانية كان لـه لس أوروبا جملالتابعمفوض حقوق اإلنسان    والحظ  -٩
تأثري كبري على عمل املنظمات غري احلكومية اليت توفر اخلدمات للفئات االجتماعية الضعيفة             

بـأن  فـوض   املبلغ  وأُ. عاقةاإلاألشخاص ذوي    واملهاجرين و  والرومامثل األطفال واملسنني    
 صرفها يتأخر يف كثري من األحيان وأن        ، وأن اً حاد اخنفاضاًت العامة قد اخنفض     اإلعاناحجم  
  .)١٣( طلبات املساعدة عدديف الوقت نفسه زيادة غري مسبوقة يفتواجه املنظمات هذه 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
مدرجـة  ليـست   اللغة أنية ملناهضة العنصرية والتعصب األوروباملفوضية  الحظت    -١٠

تشمل هذه  ل ٢٤٠ إىل تعديل املادة     تحملظورة يف القانون اجلنائي، ودع    أسباب التمييز ا  ضمن  
الدوافع العنصرية ظروفاً مشدِّدة    صراحة  عترب  حكم ي   باعتماد املفوضية  وأوصت .)١٤(سباباأل
  .)١٥(مجيع اجلرائملعقوبة يف ل

للجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية         ا توأشار  -١١
 القضايا   وأن د النظام التمييز يعوقها تعقّ  من    سبل االنتصاف  أن فعالية إىل   التابعة جمللس أوروبا  

. اإلجـراءات  طول فيهـا  ما ت غالباً اللجنة العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات     املعروضة على   
التمييز العنصري من  االنتصاف سبل إىل اختاذ تدابري لتحسني فعالية   اللجنة االستشارية  تدعو

اللجنة أن  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     املفوضية   تذكرو .)١٦(وتيسري الوصول إليها  
ـ سلطات التحقيق،   ب  تتمتع أو اهليئات التابعة هلا ال     العليا للهجرة واحلوار بني الثقافات      اوإمن
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ومـع  .  على سبيل املثال تفتيش العمل كهيئة  ،  تفتيش خمتصة هيئة  جتريها  حتقيقات  تعتمد على   
 حتقيق يف قـضية تتعلـق       إجراء أي  ات، أال وهي عدم إمكانية    جراءاإل ثغرة يف    ُتوجدذلك،  

  .)١٧(تفتيش خمتصة هيئة مبجال ال توجد فيه
 تخـذ اخلطوات الـيت اتُّ بب  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعص   املفوضية   ترحبو  -١٢

 بتزايد تفيد تقارير املفوضية وجود تحظالو .)١٨(لتمييز العنصري يف وسائل اإلعالمملكافحة ا
وقـد  .  واملهاجرين روما، وخباصة تلك اليت تستهدف ال      على اإلنترنت  عدد املواقع العنصرية  

 از من أجهـزة   هو جه و ، شعار احلرس الوطين اجلمهوري     يف موقع من هذه املواقع     خدماسُت
 على الفور  بنفسه   نأيأن احلرس الوطين اجلمهوري مل      املفوضية أيضاً    تحظالو. إنفاذ القانون 

متاحاً على  املوقع يبدو   أن  ويف ذلك   أن الشرطة اجلنائية مل تتخذ أي إجراء        واملوقع،  هذا  ن  ع
  شبكة دكثف قسم اجلرائم اإللكترونية رص    يبأن  املفوضية  وأوصت  . أشهراإلنترنت منذ عدة    

ذلك و ،ألجانبل معادية عنصرية أو     ومواد  لنشر تعليقات  هاماستخدلحيلولة دون ا  اإلنترنت ل 
  .)١٩(هبدف مالحقة مرتكيب هذه األفعال

 املثليات واملثليني   حتقيق إجنازات هامة يف جمال حقوق      ١والحظت الورقة املشتركة      -١٣
إمكانية إتاحة  ، مبا يف ذلك     ٢٠١٠ام   منذ ع  ومغايري اهلوية اجلنسانية   ي اجلنس مزدوجي امليل و

.  هويـة  يف أن تكون هلم    مغايري اهلوية اجلنسانية   ينص على حق  قانون  وضع  واملدين  الزواج  
 ي اجلنس مزدوجي امليل  بعض حقوق املثليات واملثليني و     فإن،  اإلجنازات هعلى الرغم من هذ   و

  األورويب للحقوق األساسـية    وكالة االحتاد  ت وأشار .)٢٠(مهل أُ قد ومغايري اهلوية اجلنسانية  
املثليات واملثليني  قضايا   حمددة بشأن أن الربتغال من بني الدول اليت اعتمدت خطط عمل           إىل
 هذه القضايا يف خطط عمـل       أدرجت أو   ومغايري اهلوية اجلنسانية   ي اجلنس مزدوجي امليل و

معنيـة  هيئـة    ٢٠١١ يكن هناك يف عام       مل  أنه وكالةال ت وذكر .)٢١(وطنية حلقوق اإلنسان  
  .)٢٢( اجلنسيامليل التمييز على أساس مكافحةعملها شمل ياملساواة بتحقيق 

لمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة         لمعية الدولية   اجلأوصت  و  -١٤
مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية،     يتناول  كافحة التمييز   ملاعتماد قانون شامل    ب اجلنسانية

الورقـة  أوصـت   و .)٢٣(يةان اجلنسي واهلويـة اجلنـس     امليلأساس  مكافحة التمييز على     هامبا في 
  .)٢٤(ذا اجملالهب ذات الصلةلتشريعات والتدابري اميع جل ةيفورعملية مراجعة بإجراء  ١ املشتركة

  والـذي   املعارضة تهمالذي قدّ  قانونالمشروع  إقرار   إىل   ٢دعت الورقة املشتركة    و  -١٥
ـ    املصابني  لتمييز ضد األشخاص    حيظر ا  الورقـة   تبفريوس نقص املناعـة البـشرية، وأوص

فريوس نقص املناعة   املصابني ب التمييز ضد األشخاص    ملكافحة   تدابري أخرى باختاذ   ٢ املشتركة
  .)٢٥(اإليدز/البشرية
لمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية       لمعية الدولية   اجل تذكرو  -١٦
فيما خيص   إىل الوعي والتدريب     ونفتقريوظفني العموميني ومقدمي اخلدمات      أن امل  نسانيةاجل

ومناسبة حمددة   يةتدريببرامج  بوضع   ، وأوصت يةان اجلنسي واهلوية اجلنس   املسائل املتعلقة بامليل  
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بالنـسبة   يـة التدريبالربامج  إىل أمهية    ١ الورقة املشتركة  تراشوأ .)٢٦(للموظفني العموميني 
على العنف القـائم    أن هذه الربامج تركِّز     الحظت  لكنها  فراد الشرطة وموظفي السجون،     أل

 اجلنسي  بامليلعاجل القضايا املتعلقة    من شأنه أن ي    من اعتماد هنج شامل      على نوع اجلنس بدالً   
أوصت و .)٢٧(ولاأل على النحو املوصى به يف االستعراض الدوري الشامل          يةانواهلوية اجلنس 

 مبتابعة برامج اع القرار والعاملني يف جمال الصحة        صنّ ُتلزمتشريعات   بسن   ٢ ملشتركةالورقة ا 
  .)٢٨( بشأن عدم التمييزةمنتظم يةتدريب
عـدم  تعزيـز    و ني املثلي يةهارككافحة  مبوزارة التعليم    ١ الورقة املشتركة أوصت  و  -١٧

  .)٢٩(هاعشجي والتسلطمكافحة جهود عزز مما يالتمييز يف املدارس، 
 اعتمـاد قـانون جديـد يف        وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     والحظت  -١٨
أُلغيـت   إجراءات إدارية بـسيطة و     ، اسُتحدثت مبوجبه  اجلنسنوع   بشأن تغيري    ٢٠١١ عام

الـسوابق  وأحكـام    اتأن التـشريع  إىل   وكالةال وأشارت .)٣٠(عترب غري متناسبة  ُت متطلبات
  .)٣١( اجلنسنوع مييز على أساس تغيريالت إىل صراحةًتطرق تال  القضائية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ما بـني   الرئيسية يف الفترة    الشواغل   أحدن  إ اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان      قالت  -١٩

إضافة ،  ةقوة املفرط الاستخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون       كان   ،٢٠١٣ و ٢٠٠٩عامي  
 أن موظفني مكلفـني  ت اللجنةوذكر. لتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة     ادعاءات ا إىل  
، بارزتني حالتني    يف  التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة       ممارسة  يف واتورط القانون   إنفاذب

 ١٥ جمموعـه   ما نإ اللجنة أيضاً  وقالت .)٣٢(شديدالبطء  هتم تّتسم بال  مقاضاإجراءات  وإن  
يف  ومل ُيدن أي شرطي      املاضيةعشر   الشرطة يف السنوات ال    تهمد قتل الفقراء ق  السود    من باًاش

خالفات امل سوء املعاملة و   حاالتيف  حتقيقات شاملة   بإجراء  أوصت اللجنة   و .)٣٣(هذه اجلرائم 
التـدريب علـى    وأوصت أيـضاً ب   ن بإنفاذ القانون،    ون املكلف و املوظف اليت يرتكبها خرى  األ
  .)٣٤( الكهربائيالصعقة واهلراوات وأجهزة ألسلحة الناريلناسب املستخدام اال
واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية     اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    قالت،  ٢٠١٣يف عام   و  -٢٠

املوظفني املكلفني بإنفـاذ  ن بأ صّرحواوفدها الذين التقوا بن العديد من األشخاص    إ أو املهينة 
 اًعـدد بيد أهنا تلقّت  . م الشرطة هل  أثناء احتجاز  و عند توقيفهم  معاملة الئقة  عاملوهمالقانون  

وقبل السيطرة عليهم   بعد  و  األشخاص أثناء عملية توقيف  سوء املعاملة   باملتعلقة  دعاءات  االمن  
بلجـوء  تتعلـق    ادعاءات   ت اللجنة أيضاً  لقوت.  االحتجاز التابعة للشرطة   مراكزوصوهلم إىل   

  .)٣٥(االستنطاقلية املعاملة أثناء عمإساءة إىل الشرطة القضائية 
بوفدها الذين التقوا   العديد من السجناء    أن   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    والحظت  -٢١

  جلوءحول دعاءاتمن االعدد  ورد  بيد أنه   . معاملة الئقة  من يعاملوهن و السج موظفي قالوا إن 
ات رسـالة    السلط  توّجه وأوصت اللجنة بأن  . يف بعض السجون  املعاملة  إساءة   إىل املوظفني
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 غري يئةسالأن مجيع أشكال املعاملة فيها، مفادها واضحة إىل مجيع مديري السجون واملوظفني    
إجـراء  لـضمان   اهتمام خاص   بإيالء   أيضاًاللجنة  وأوصت  . عليها بشدة  وسُيعاقبمقبولة  

  .)٣٦(م القوةااستخدعند فحوص طبية 
 نو السج موظفي بلجوءملتصلة  ا دعاءاتاالاللجنة األوروبية ملنع التعذيب      الحظتو  -٢٢
 دوسجن سانتا كروز    األمراض العقلية التابع ل   يف مستشفى   اً   جسدي  املرضى معاملةإساءة  إىل  
للكمات والركالت والضرب باهلراوات على اجلسم،      اوتشمل إساءة املعاملة املزعومة     . بيسبو

اللجنة وأوصت  . نيف كثري من األحيا    املستشفىإحدى زنزانات    يف   ، على ما يبدو   ،مث العزل 
معاملـة  إسـاءة   بأن   يف املستشفى  العاملني   نو السج موظفي بتوجيه تنبيه شديد اللهجة إىل    

مجيع أشـكال   ل  يتسجب  أيضاً اللجنة وأوصت. عليه بشدة  وسُيعاقبغري مقبول   أمر  املرضى  
  .)٣٧(ضده يقوم طبيب بفحص كل مريض ُتستخدم القوة بأنولقوة ااستخدام 

عـدم   و ٢٠٠٩منذ عـام    السجناء  عدد  تزايد   األوروبية ملنع التعذيب     اللجنة والحظت  -٢٣
عدد مـن    يف    اإلشغال ياتأن مستو اللجنة   توالحظ. وجود ما يدل على أن هذه الزيادة ستقل       

 يف املائة مـن     ٢٢٥  إىل اإلشغالنسبة  فيه  وصلت  سجن  فهناك   اً؛ خطري حداً بلغتقد  السجون  
 أناللجنة   توذكر.  يف املائة  ١٣٠ اً سجن ١٩  يف اإلشغالبلغت نسبة    الرمسية، و  قدرة االستيعاب 
  .)٣٨( االقتصادي احلايلالوضع يف ظل  قد ُعلّق تنفيذهابناء سجون جديدةإىل  اخلطط الرامية

األحداث مـع   ُيحتجز فيها   حاالت  وجود  اللجنة األوروبية ملنع التعذيب     والحظت    -٢٤
 عـن البـالغني يف      حداثاأللرتالء من   فصل ا   السلطات بأن تضمن   اللجنة البالغني، وأوصت 

  .)٣٩(السجون اليت يودع فيها البالغون
 عـدد الـشكاوى    عدم ارتفاع  لس أوروبا  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     والحظ  -٢٥

بيد . ٢٠١٢ و ٢٠١١ ياملتعلقة بالعنف املرتيل ضد األطفال يف عام      واملقدمة إىل أمني املظامل     
ارتفـاع   و اليت متر هبا األسـر    ع االجتماعية واالقتصادية    األوضاازدياد صعوبة    أنه الحظ أن  

بدرجـة  املـرتيل   قد يؤديان إىل احتمال تعرض األطفال إىل العنف         والضغط  التوتر   ىستوم
  .)٤٠( عن كثبالوضع  تطوررصد إىل ضرورة النظرفوض امل ووّجه. كبرية
قائم علـى نـوع     من العنف ال    إىل محاية حقوق الناجني    ٢  الورقة املشتركة  تأشارو  -٢٦

 النـاجني   يف انؤثري نزاالي ال   الوصم أن العنف و   والحظت الورقة اجلنس، مبا يف ذلك االجتار،      
استخدام لغة متييزية يف وسائل    و .)٤١(املساواة بني اجلنسني  ه ال يوجد وعي كاف بأوجه عدم        أنو

  وضع  الورقة إىل   ودعت .)٤٢(الصور النمطية والتمييز االجتماعي   من تأّصل   يزيد  اإلعالم وغريها   
هـذه  زيد من   امل  ارتكاب  املرأة هبدف منع   يف حق العنف  أعمال  برامج دعم تستهدف مرتكيب     

 النمطيـة   والقوالـب لألعراف   بغية التصدي  البعيدة على املدى    ّيوأنشطة توع تنظيم  واألعمال  
ت دعو .)٤٣( وتكّرسه  املرأة يف حق اليت تضفي شرعية على العنف      الثقافية واالجتماعية التمييزية    

وحتـسني  ة اإلجراءات   زيادة سرع من أجل   حتسني النظام القضائي     إىل أيضاً   ٢ املشتركةالورقة  
  .)٤٤(ارات من أجل تعزيز سالمة الضحايا القروتوضيح عقوبات على تنفيذ الاإلشراف
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تشويه األعضاء  مارسة  ي مل جهود الربتغال يف التصد    إىل   ٢ املشتركةالورقة   وأشارت  -٢٧
تشويه األعضاء  ممارسة  لقضاء على   لبرنامج العمل الثاين    وهي جهود تشمل     ،ة لإلناث التناسلي

اليت تفيد بـأن عمليـات      تقارير  الإىل  الورقة  ت  أشارو). ٢٠١٣-٢٠١١(التناسلية األنثوية   
ـ    داخل أجريتقد  لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية       إىل تنفيـذ    ت األراضي الربتغالية، ودع

  .)٤٥(بشأن مدى انتشار هذه الظاهرة اتدراسإجراء آليات رصد و
 الرابعة  أن خطة العمل الوطنية    وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية    الحظت  و  -٢٨

 ومزدوجي   واملثليني ثلياتامل أن   خلصت إىل ،  ٢٠١٠ يف عام    ةعتمدملا ،ملكافحة العنف املرتيل  
اختاذ اقترحت  و،   للعنف املرتيل   بشكل خاص  نمعرضو امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية    

  .)٤٦(مل ُتحّدد بعدهذه التدابري إال أن أهداف حمددة حلمايتهم، ذات تدابري 
أن عدد اجلرائم اليت كان ضحاياها مـن        الحظت اجلمعية الربتغالية لدعم الضحايا      و  -٢٩

 مفوض حقوق وأشار .)٤٧(٢٠١١ و٢٠٠٠  عامي يف املائة بني١٥٨كبار السن ارتفع بنسبة 
لعنف اتزايد  التقارير اليت تفيد بسرعة     إزاء  مشاعر القلق البالغ     إىللس أوروبا    جمل التابعاإلنسان  

أفـاد بأنـه    أن أمني املظامل قد فوضامل الحظ و،املرتيل وغريه من أشكال العنف جتاه املسنني  
خـط   علـى    ٢٠١٢ و ٢٠١١  اهلاتفية يف الفترة ما بني عامي       من املكاملات  اً كبري اً عدد تلقى
إساءة عدد حاالت   إىل ارتفاع    أيضاً مفوض حقوق اإلنسان   وأشار. ملسنني اخلاص با  اتفاهل

سحب املسنني من   ب األسر   قيام ةجينت ذلك   حيدثو . العنف يف بعض األحيان    هااملعاملة، مبا في  
 بأن تويل السلطات    فوضامل ىوأوص . من معاشاهتم التقاعدية   حىت تستفيد  الرعاية   اتمؤسس
حتياجات األسر اليت ترعى املسنني من أجل احلد من خمـاطر االنتـهاكات             ال اصاً خ اهتماماً

وقّدمت  .)٤٨( األسر من جهة أخرى يف أوساط  الفقر   فاقمسوء املعاملة من جهة، واحلد من ت      و
وطنية ملنـع   العمل  التنفيذ خطة   ب وأوصت   مشاهبة معلومات   اجلمعية الربتغالية لدعم الضحايا   

  .)٤٩(لصحة ل العامةلإلدارة ذو الصلة، التابع اقترحها الفريق العامل العنف ضد املسنني اليت
ضحايا جـرائم   بمن التوصيات املتعلقة     اجلمعية الربتغالية لدعم الضحايا عدداً    وأصدرت    -٣٠

 التوصـيات  ومشلت هذه). ن أو أفراد الفئات الضعيفة األخرىواملسنأو األطفال مبن فيهم (العنف  
مبـادئ  ووضـع    ؛الصحةاخلاصة بالعاملني يف جمال     بروتوكوالت التدخل   م  وتقييحتديد  : ما يلي 

 وتعزيز التواصـل بـني      ؛لضحايااملقدم إىل ا  إىل حتقيق مستويات كافية من الدعم       ترمي  توجيهية  
بـشأن   ة الـصح  يف أوساط العاملني يف جمال    ونشر املعلومات   السلطات لضمان التدخل الفعال؛     

 مثل هذه احلـاالت      عن تدابري للكشف وضع  مبا يف ذلك    (ملسنني   األطفال وا  املسلط على العنف  
 ؛اخلـدمات الـصحية   تكاليف   ضحايا اجلرائم اخلطرية والعنف املرتيل من        إعفاء و ؛)هاوالوقاية من 
  .)٥٠(أكثر تواتراًاستخداماً  اآلليات املنصوص عليها يف قانون محاية الشهود واستخدام

من أجل مكافحة االجتار بالبشر،     ء املعين بالعمل    فريق اخلربا ، أشار   ٢٠١٣يف عام   و  -٣١
، تـه البشر ومكافحبأن السلطات اختذت خطوات مهمة ملنع االجتار   إىل   ،التابع جمللس أوروبا  

لتلـك    الحظ أن املنظمات غري احلكومية مل تشارك مبا فيه الكفايـة يف التخطـيط              إال أنه 
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  العامة من أجل   السياساتتعديل   سلطاته ينبغي لل   أن فريق اخلرباء  ورأى. هاتنفيذ و اخلطوات
الـذكور  إيـالء   وزيد من االهتمام    املألغراض االستغالل يف العمل     االجتار باألشخاص   إيالء  

اسـتغالل  تجرمي  بفريق اخلرباء   ب  رّحو .)٥١(مزيداً من االعتبار   ضحايا االجتار     من واألطفال
 الـسلطات إىل مواصـلة      ا، ودع و االستفادة من أعضائهم   أخدمات ضحايا االجتار بالبشر     

 وأشارت .)٥٢( لالجتار بالبشراًجذري اًسبب الطلب باعتباره الرامية إىل التصدي لعوامل جهودها  
 ت غري احلكومية العاملـة يف جمـايل       املنظمالدعم   ميزانية الدولة زيادة  إىل   ١الورقة املشتركة   

  .)٥٣(مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس واالجتار بالبشر
 -اهلويـة    وحتديد -اإلبالغ  "نظام   وضعتأن السلطات قد    فريق اخلرباء    الحظو  -٣٢

الـضحايا   شـكاوى    تلقـى يفترض أن   ُي ذيتعدد التخصصات ال  املفريق  أن ال ، و "واإلدماج
. لتدخلعلى ا حمدودة   قدرةبإال  يتمتع   ال،  ساعد الشرطة يف حتديد هوية الضحايا     ياحملتملني و 

هات الفاعلة يف اجملتمع املدين د درجة من التردد لدى بعض اجل    وجو فريق اخلرباء أيضاً   الحظو
 هويـة إىل الكشف عن    حتقيقات الشرطة   تؤدي   من أن    خوفاًإلبالغ عن حاالت االجتار     يف ا 
  .)٥٤( بصورة غري قانونيةمهاجرينلكوهنم  من البالد ترحيلهملمتاجرين هبم أو إىل للضحايا ا

ضـحايا االجتـار    إليـواء   مأوى واحد فقط     نشاءفريق اخلرباء إىل أنه مت إ      وأشار  - ٣٣
فريق اخلرباء  وحث  . لضحايا من النساء  ال يستقبل غري ا   أنه  حمدودة و االستيعابية   قدرته  وأن

ناسـبة الحتياجـات    مية و كاف قدمةدمات امل وأن تكون اخل   املساعدة    املزيد من  على تقدمي 
لألطفـال  املقدمـة  ساعدة ى املمستو إىل حتسني  أيضاً  فريق اخلرباء  ودعا. اخلاصةالضحايا  

  .)٥٥(ضحايا االجتار
 بـصورة   ،تزويد مجيع ضحايا االجتـار    ضمان  السلطات على   فريق اخلرباء   وحث    - ٣٤

أو ضمان مـنحهم    /، و لتعايف والتفكري ل مبعلومات عن إمكانية االستفادة من مهلة        ،منهجية
 يف هـم قحبضحايا إبالغ الالسلطات إىل ضمان  أيضاً  اخلرباءفريقدعا و. هذه املهلة بالفعل 

، وال سيما من خالل احلصول على        بالفعل ذا احلق هب همان متتع وضمتعويض  احلصول على   
  .)٥٦(املساعدة القانونية

الجتار بالبشر،  املنخفض يف قضايا ا    إزاء عدد اإلدانات     هقلقفريق اخلرباء عن    أعرب  و  -٣٥
عـرض  يف   التحقيـق و   ات السلطات على اختاذ خطوات لتحديد الثغرات يف إجـراء         وحث

 القـضاة واملـدعني    إذكاء وعي  على ضرورة     أيضاً فريق اخلرباء  وشدد.  احملاكم القضايا على 
  .)٥٧(ايااالجتار بالبشر وحقوق الضحتهم بشأن العامني واحملققني واحملامني وحساسي

ـ  أعداد كبرية من     وجود   ٢الحظت الورقة املشتركة    و  -٣٦ ملـصابني   ا اجلنساملشتغلني ب
لنظر يف إمكانية إلغـاء     إىل ا  الربتغالَ الورقة تودع.  الربتغال يفوس نقص املناعة البشرية     بفري

استراتيجية للحد من فـرص     باعتبار ذلك   واملمارسات ذات الصلة،     اجلنسب االشتغالجترمي  
  .)٥٨( اجلنسقطاع يف العمل االستغاليل



A/HRC/WG.6/19/PRT/3 

9 GE.14-10445 

  دة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيا  -٣  
 ظـر أن تن  ينبغيلسلطات   ا أناألوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     املفوضية   رأت  -٣٧

 ذلـك  أناملفوضية  تحظالو. قلة عدد اجلرائم العنصرية املسجلة أسباب يفمبزيد من التمعن    
  أيضاً إال أهنا رأت   السلطات،   وهو ما ادعته  ،  قد يعود إىل درجة التسامح العالية لدى اجملتمع       

 هناكقد يكون   أو  اجلرائم،  بتلك  لشرطة  ا إبالغ   ال يرغبون يف   العنصرية قد    ائمأن ضحايا اجلر  
عدم  سببهالعدد املنخفض قد يكون     ذلك   الثقة يف نظام العدالة اجلنائية أو أن         نوع من انعدام  

الـسلطات إىل   املفوضية  ودعت  . بع عنصري اط كجرائم ذات    اجلرائمتلك  تسجيل الشرطة   
  .)٥٩( عند الضرورةتصحيحهاالعوامل واختاذ خطوات لراسة هذه د

 هيئات التفتيش التابعة  أن  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     املفوضية   والحظت  -٣٨
 أجهزةضد املقدمة الشكاوى حتقق يف   هي اليت    ،التوايلعلى   ،دارة الداخلية والعدل  اإلوزاريت  ل

كـن  مل تذا إ ستزدادالشكاوى  يف طريقة تناول    ة الثق أناملفوضية إىل    وأشارت. إنفاذ القانون 
ذات أن عدد الشكاوى املفوضية  تحظوال .)٦٠(نيالوزاراتب مباشرة  ةصلهيئات التفتيش على    

 ٢٠٠٦  الشرطة بني عامي   رجالضد  املقدمة  وأعمال التمييز العنصري    بالعنصرية أو   الصلة ب 
هذا  إىل أن نظام الشكاوى      تشريأن األرقام   املفوضية   رأتو.  للغاية اً كان منخفض  ،٢٠١٢و
ذات الـصلة   جـراءات   اإل من أجل استعادة الثقـة يف        تهمراجعيتعني  وعمل كما جيب    ي ال
  .)٦١(الشرطةيف الشكاوى وب

اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقـة حبمايـة األقليـات        والحظت  -٣٩
التشريعات املناهضة للتمييز   ، على ما يبدو،     تطبققلما    أن احملاكم  القومية التابعة جمللس أوروبا   

 بلغـت أُقـد   و. املرتكبة بدوافع عنصرية  اجلرائم  بشأن  واألحكام الواردة يف القانون اجلنائي      
ذلـك  ر  فّسقد يُ وشكوى،  تقدمي أي   االمتناع عن   ون إىل   يلمي بأن ضحايا التمييز      أيضاً اللجنة

يف  انعدام الثقة يف نظام العدالـة اجلنائيـة       و بل االنتصاف املتاحة،   معلومات عن س   توفرعدم  ب
 التمييـز   بشأن جهود التوعية يف اجملتمع      بتكثيفاللجنة االستشارية   أوصت  و. بعض احلاالت 

العاملني ، وكذلك توعية املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون و       تاحةالعنصري وسبل االنتصاف امل   
  .)٦٢(هموتدريب ئيالقضايف اجملال 

 ضحايا التمييز علىأن األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب الحظت املفوضية و  - ٤٠
 ؛ اإلجراءات اإلداريـة   بناًء على لمطالبة بتعويضات   لالعنصري اللجوء إىل احملاكم املدنية      

يـسلكون    مـا  فـإن الـضحايا نـادراً      جداً؛ منخفضة   ة املمنوح اتالتعويضمبا أن   و
  .)٦٣(السبيل هذا
الرامية إىل  اجلهود  مواصلة  األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     ة  املفوضي تشجعو  -٤١

 تطبيق أحكام القـانون     بشأنالشرطة  رجال  توفري تدريب خاص للقضاة واملدعني العامني و      
كيفيـة  بـشأن   ، وعلى وجه اخلصوص  ،كافحة العنصرية والتمييز العنصري   مباملتعلقة  اجلنائي  
اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة        تمقّدو .)٦٤( الدوافع العنصرية  ف على التعّر
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اللجنـة   أوصتو .)٦٥(توصيات مماثلة  ، التابعة جمللس أوروبا   ،املتعلقة حبماية األقليات القومية   
املـوظفني  غريهم مـن    تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون و     ب اإلسالمية حلقوق اإلنسان  

  .)٦٦(لعرقية األخرىثنية وااحترام األقليات اإلعلى  احلكوميني
العنـصرية الـيت متارسـها       إىل، مشريةً   اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان    وأفادت  -٤٢

املوظفني  ةعاقبم تتسم بالبطء وبأهنا غالباً ما تنتهي دون       بأن اإلجراءات القضائية  ،  املؤسسات
األمر الذي  املشروعة،   أفعاهلم غري عن   احلكومينياملوظفني  غريهم من   والقانون  املكلفني بإنفاذ   

  .)٦٧(اإلفالت من العقاببإمكانية   هؤالءشعورإىل يؤدي 
 بأن  واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة      اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    وأفادت  -٤٣

ـ  أقارهبم إبالغ أحد    من يتمكنوا أهنم مل    اعواّد من األشخاص الذين     وفدها التقى عدداً   م أهنب
على يـد    من حريتهم    نيألشخاص احملروم لن  ضمأن يُ ب اللجنةأوصت  و. زاجتحيد اال قكانوا  

بـأهنم قيـد     طرف ثالث    متتعاً فعلياً حبقهم يف إخطار    املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون التمتع      
  .)٦٨( منذ بدايتهزاجتحاال
االستعانة يف  إىل أن احلق    استنتاجاهتا تشري   أن   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    وذكرت  -٤٤
.  املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون    لدى بالنسبة لغالبية األشخاص احملتجزين      مفّعالًليس  حام  مب
فإنـه ال يـستطيع      خاص،   ل تكاليف توكيل حمام   حتّم ستطيعيإذا كان الشخص احملتجز ال      و

 يف  اجللـسة هذه  ُتعقد  ميكن أن   و. القاضياالستماع أمام    جلسة   إال يف  ُمعّينحام  االستعانة مب 
السلطات  اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    تودع. توقيف املدعى عليه   ساعة بعد    ٤٨ غضون

حام، مبـا يف    االستعانة مب  يف   همقحب  الذين حتتجزهم الشرطة    مجيع األشخاص   متّتع إىل ضمان 
منذ اللحظات األوىل من احلرمـان مـن        وذلك  ،  على انفراد  حمام   إىلذلك احلق يف التحدث     

م املتمثلـة يف     املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بالتزامـاهت      تذكري وأوصت اللجنة ب   .)٦٩(احلرية
  .)٧٠( احملتجزين حقوقهم على الفورإبالغ
جوبوا  استُ اً أحداث ادُّعي فيها أن  حاالت  إىل   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    توأشار  -٤٥
 األحـداث  عدم إلزامة لضمان   ذ اخلطوات الالزم  اختبا اللجنة وأوصت.  حمام  حضور أي  دون
  حمـام  حـضور دون  املنسوبة إلـيهم    أو توقيع أي وثائق بشأن اجلرائم       أقوال  اإلدالء بأي   ب
  .)٧١(ملساعدهتميثقون فيه شخص بالغ  ،من حيث املبدأكذلك، و

ضع السلطات برنامج أنشطة هادفة جلميـع       تأن  باللجنة األوروبية ملنع التعذيب     أوصت  و  -٤٦
من أجل احلـد    تعديل األحكام القانونية    ل واختاذ خطوات فورية     على ذمة التحقيق  ء  األحداث السجنا 
  .)٧٢( احلبس االنفرادي ألغراض تأديبية وضع األحداث يف فيها الفترة اليت ميكنبصورة كبرية من

ـ ألطفال ا تعرض بشأن عن قلقهااجلمعية الربتغالية لدعم الضحايا     وأعربت    -٤٧  ضحاياال
األطفال الـضحايا مـرة   االستماع إىل  تقتضيآليات بوضع  وأوصت   أخرى مرة   اإليذاء إىل

 نون مؤهل ومتخصصبأن جيري   كلما كان ذلك ممكنا، و     واحدة فقط يف اإلجراءات القضائية    
  .)٧٣(مناسبةيف ظروف املقابالت مع األطفال 
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  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
 ت عليـه رك الذي صـوّ تشاملتبين  مشروع قانون ال  إىل إقرار    ١الورقة املشتركة    تدع  -٤٨

املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي   ، من أجل منع هتميش ٢٠١٣مايو /يف أيارالربملان  
من  األزواج   حتول دون ممارسة  ، وإزالة العقبات القانونية األخرى اليت       ومغايري اهلوية اجلنسانية  

  .)٧٤( حقهم يف تكوين أسرةة اجلنسانيةاملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوي
ـ   راجعة قانون اإلجناب    مب ١الورقة املشتركة   أوصت  و  - ٤٩ طبيـة  الساعدة  عن طريق امل

، دون  األمومة البديلـة  ها  ، مبا في   هبذه الطريقة   اإلجناب  من مجيع األشخاص  متكني   لضمان
ـ  عدم االعتراف     أو األمهات/نوالديصلة األطفال بال   خوف من عدم قانونية    ـ . اهب  تودع

ـ    اإلجناب    من مجيع األشخاص متكني  إىل  الورقة   دون متييـز،   طبيـة   الساعدة  عن طريق امل
وأشارت إىل أن التشريعات احلالية حتظر طريقة اإلجناب هذه علـى النـساء العازبـات               

  .)٧٥(واألزواج من نفس اجلنس

  حرية التنقل  -٥  
جـرى   اليت   الروماتوطنات  مس إىل   الس أوروب  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان    أشار    -٥٠
مـن مجيـع النـواحي       بسور تيطأُح واليت اجي ب اليت تقع يف بلدة   ستوطنة  وإىل امل  هاجتسيي
على الرغم من أن سلطات الدولة قـد        و. جوراخلل و ودخيوجد فيها غري بوابة واحدة لل      وال

خر آ ثناءأتكن قد أُجنزت    أعمال اهلدم مل    فإن   ،هبدم السور  دينة تعليمات لسلطات امل   تأصدر
األوروبية املفوضية   أفادت ،٢٠١٣يف عام   و .)٧٦(٢٠١٢مايو  /أيار  يف املفوضقام هبا   زيارة  

 من إزالته   أن السلطات احمللية قررت خفض ارتفاع السور بدالً       بملناهضة العنصرية والتعصب    
 غري   كان تدبرياً  السوربناء  أن  املفوضية  ورأت  .  جبانب طريق رئيسي   اً أمني اً حاجز يشكّلألنه  

 تلك مجيع ة إىل إزال  املفوضية تودع. وسائل أخرى للحماية من الطريق    أنه توجد   متناسب و 
  .)٧٧(الروماستوطنات اليت حتيط مباحلواجز غريها من  أو األسوار

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 يف ١٥,٢بطالة قد بلغ  ال معدلأن الس أوروب جملالتابعمفوض حقوق اإلنسان  الحظ  -٥١

  .)٧٨( يف املائة٣٦,٢معدل بطالة الشباب قد بلغ أن  و٢٠١٢ أبريل/املائة يف نيسان
 الفجوة يف األجور بـني      باتساع وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     وأفادت  -٥٢

  .)٧٩(٢٠١٠ و٢٠٠٨ يف املائة بني عامي ٣,٦اجلنسني بنسبة 
بني من  واحد فقط   فرد   حنو   أن ورويب للحقوق األساسية  وكالة االحتاد األ   والحظت  -٥٣
 اًموظفيعترب نفسه سنة  ٦٤ و ٢٠راوح أعمارهم بني تتممن الروما مجاعة من أفراد عشرة كل 
اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبمايـة األقليـات           تذكرو .)٨٠(بأجر

بـرامج  تأثري   ذلك أن  يف العمل؛    واجه متييزاً الروما ت عة  مجا أن ، التابعة جمللس أوروبا   ،القومية



A/HRC/WG.6/19/PRT/3 

GE.14-10445 12 

يف كـثري مـن      اً حمـدود  كان العمالةعلى معدالت   اجلماعة  املخصصة هلذه   التدريب املهين   
املشاريع الصغرية الـيت ميكـن أن      ولمهن احلرة   لحمدود  دعم  سوى  هناك  ليس  أنه   و ؛األحيان
 اللجنة االستـشارية   والحظت. ض واألسواق  والعمل يف املعار   ةلتجارة املتجول لل بدائل   تشكّ
  .)٨١(جتارة املتجولني على املستوى احملليد ينظم  عدم وجود إطار قانوين موّحأيضاً

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
حاالت انعدام املساواة قـد  أن إىل  الس أوروب جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     أشار  -٥٤

وأشـارت  . ية قاسـية   اعتماد تدابري تقشف   إثر ،٢٠١١مارس  /آذارمنذ  على ما يبدو     زادت
يف أن هذه التدابري كان هلا أثر سـليب غـري متناسـب    إىل  دراسة أجرهتا املفوضية األوروبية     

 الس أوروب  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     وأفاد .)٨٢( يف املائة من السكان    ١٠ أفقر   أوساط
أن خطر الفقر   املفوض  حظ   وال .زيادة الفقر بني األطفال   املتمثل يف   جتاه  اال واأن حماوريه أكد  ب

يزداد  هذا اخلطر    ، وأن من مثيله بالنسبة للسكان ككل     أعلى   املعيلة ألطفال سر  يف أوساط األ  
  .)٨٣(مع كل طفل إضايف

تخفيـضات  ال من   جمموعتنيإىل   الس أوروب  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان    وأشار    -٥٥
، فقـد مـن     ٢٠١٢ و ٢٠١٠ رعايـة األطفـال بـني عـامي          اسـتحقاقات  يف   كبريةال

ضت الدولة  خفّو. األطفال  رعاية استحقاقات إمكانية االستفادة من  طفل   ٦٧ ٠٠٠ خالهلما
يف   يف املائـة ٣٠ بنـسبة  ٢٠١١ و٢٠١٠بـني عـامي    املعيلة ألطفالدعمها املايل لألسر   

د مرسـوم يف    ا اعتم أيضاً حقوق األساسية وكالة االحتاد األورويب لل    والحظت .)٨٤(اجملموع
ى ب علرّتما تع  بشكل كبري، مض خمتلف االستحقاقاتيفينص على خت ٢٠١٢ يونيه/حزيران
  .)٨٥(املعيلة ألطفاللعائالت على ا قاسيةآثار مالية من  ذلك
 أن أمني املظامل تلقـى عـدداً       الس أوروب  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     والحظ  -٥٦

: ٢٠١٢ و ٢٠١١ بقضايا احلماية االجتماعية بني عـامي        ذات الصلة  الشكاوى    من متزايداً
مكانية بإفيما يتعلق    صرامة   أشّدشروط  الشكاوى استحداث   العديد من هذه    وكان موضوع   

وذكر . األطفالرعاية  ستحقاقات  ها ا  مبا في  عدد من االستحقاقات االجتماعية،   من   االستفادة
على سبيل  القيام،  إىل   ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول لطات يف   أن أمني املظامل دعا الس    فوض  امل
القواعـد  أن  تبيَّن  ألنه  األطفال  رعاية  ستحقاقات  من ا  االستفادةقواعد  ، بتبسيط   الستعجالا

 .)٨٦( االستحقاقات من االستفادة من   ،موجب، دون    من األشخاص  اًاجلديدة قد حرمت عدد   
مكافحـة  وبرامج   التقشف وسياسات    تدابريإيالء  ضمن  أن ت السلطات على   فوض  املوحث  
.  بصفة خاصـة   للفقرمعرضة    يشكلون فئة  األطفالألن  الطفل  حلقوق    خاصاً اهتماماً الفقر
تدابري التقـشف للخطـر     أال تعّرض    إىل ضمان ، على وجه اخلصوص،     لدولةا ضفوامل ودعا

  .)٨٧(مكافحة فقر األطفالجمال التقدم احملرز خالل العقد املاضي يف 
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أنه سيكون من األمهية مبكان إجراء      ب لس أوروبا  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     ادوأف  -٥٧
خطط التخفيف  غريه من    و االجتماعي الطوارئ امجـنبرثر  ألتقييم قائم على حقوق اإلنسان      

ن خالل اهلياكـل الوطنيـة      وميكن أن يتم ذلك م    يف الربتغال،    نعاشاإلخطط  من حدة الفقر و   
 منظمات اجملتمـع    ه ينبغي إشراك  بأنأيضاً  فوض  امل ىأوصو. وق اإلنسان قذات الصلة حب  القائمة  
  .)٨٨(الوقاية والتخفيف من حدة الفقرذات الصلة ب بصورة وثيقة يف وضع السياسات املعنيةاملدين 
 مع  العاملةتقارير املنظمات     إىل وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     توأشار  -٥٨

  .)٨٩(زاد منذ بداية األزمة االقتصاديةأن معدل التشرد قد اليت جاء فيها املشردين 
ـ    جمل التـابع مفوض حقوق اإلنسان    وأشار    -٥٩ أنـه خـالل فـصل      إىل   الـس أوروب

 يف املائـة مقارنـة      ١٠نسبة  بمعدل الوفيات بني كبار السن      ارتفع   ،٢٠١٢-٢٠١١ الشتاء
على أساس العوامل    فسريه ال ميكن ت   ذلكأن  أفاد العاملون يف اجملال الصحي ب     و. ٢٠١١ بعام

اصة خب أثر على حالة كبار السن، و      ا هل ت أن تدابري التقشف املايل كان     معتربين،  فقطاملومسية  
جتميـد معاشـات    فـوض   امل والحظ. صغريةتقاعدية  معاشات  أولئك الذين يعيشون على     

ار الغـاز    عن الزيادات يف أسع    مرضى، فضالً لل اجملاين على النقل    ةضوفرالقيود امل  و ،التقاعد
  .)٩٠(تؤثر على كبار السن اليت عواملوغريها من الاملواد الغذائية ووالكهرباء 

  الدولةضمنأن ت ضرورة إىل النظر الس أوروب جملالتابعمفوض حقوق اإلنسان ه ووّج  -٦٠
، مثـل   اً هبا ثراألكثر تأ  عرضة لتدابري التقشف املايل و     األكثر أفراد الشرائح االجتماعية   حتديد
. األثرمات  على حنو فعال على أساس تقييمميه وأن حت،أفراد مجاعة الروماال واملسنني و  األطف
 لتلـك ديد أولويات احلماية االجتماعية      الربتغال إىل وضع معايري واضحة لتح      فوضامل ودعا

  .)٩١( للمعايري املقبولة دولياًبيانات ذات الصلة وفقاًال نظام شامل جلمع وإنشاءالفئات 
مجاعـة الرومـا   ظـروف  أن  الس أوروب  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     بلغأُقد  و  -٦١

املنازل ُشـّيدت مـن مـواد        ألن ما تكون غري كافية،      غالباًيف السكن االجتماعي    املعيشية  
وعالوة على  . لصرف الصحي لشبكات مناسبة   فيها  يف املناطق اليت ال توجد      منخفضة اجلودة   

ـ  على قـوائم االنتظـار   املسجلة  مامن مجاعة الرو ذلك، فإن عدد األسر  سكن املتعلقـة بال
 متطلبات احلصول على  هذه األسرثري منالكال تليب واالجتماعي مرتفع بشكل غري متناسب، 

قـد  املستفيدين من هذا الربنـامج      ألن   ،عي من خالل برنامج إعادة اإلسكان     سكن اجتما 
عـد  يمل   و ١٩٩٣يف عـام    جري  أُرمسية  ال غري   الروماستوطنات  تعداد مل ُحّددوا على أساس    

مويـل العـام     األخـرية يف الت    االقتطاعات أفادت التقارير بأن  و. الوضع احلايل واقع  عكس  ي
ي اليت أُقّرت، ديد من مشاريع اإلسكان االجتماع إىل عدم تنفيذ العتلإلسكان االجتماعي أد  

  .)٩٢( يف جمال اإلسكاناستثمارات جديدة توظيف ال تفكر السلطات احمللية يفو
  الرومـا  أسر من   اًبقلق أن عدد   الس أوروب  جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان     والحظ  -٦٢

أكواخ و خيام وأكواخ مؤقتة      من يف معظمها  تتكون   لعيش يف مستوطنات غري رمسية    تواصل ا 
  تلك األسر  فتقرتوعادة ما   . مسكن اجتماعي مالئ  توافر  م   لعد متداعية، نظراً ومساكن إمسنتية   
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باإلضافة إىل و. ألساسية مثل املياه اجلارية والكهرباء وشبكات الصرف الصحي  إىل اخلدمات ا  
وال سيما يف أمكان كانت يف ما سبق  من هذه املستوطنات يف مناطق خطرة، عدٌديقع  ذلك،  

  .)٩٣(مكبات للنفايات
وكالـة االحتـاد األورويب     و  له التابعمفوض حقوق اإلنسان    وأشار جملس أوروبا و     -٦٣

جنة  الل املرفوعة أمام  ضد الربتغال    املركز األورويب حلقوق الروما    قضيةإىل   ساسيةللحقوق األ 
أن السلطات الوطنية   إىل    يف هذه القضية   اللجنةوقد خلصت   . ةاألوروبية للحقوق االجتماعي  

 يف مساكن تليب احلد     الرومامجاعة   عيش ضمان أهنا اختذت تدابري كافية ل     ثباتقد فشلت يف إ   
ـ ن تنفيذ البلديات    وخلصت اللجنة أيضاً إىل أ     .)٩٤(كفايةالري  األدىن من معاي   ربامج إعـادة   ل

  .)٩٥(مجاعة الروماعزل أفراد  يف كثري من األحيان إىل ىأداإلسكان 

  احلق يف الصحة  -٨  
ة لألطفال   الشامل ةاجلنسي التربية بشأن من التوصيات     عدداً ٢قّدمت الورقة املشتركة      -٦٤
 حياهتم وتنفيذها فيما يتعلـق      اليت تؤثر يف  اب على اختاذ القرارات     أجل زيادة قدرة الشب   من  

ملعلمـني يف   ا وتدريب   ة الشامل ةاجلنسي  جعل التربية  هذه التوصيات تشمل  و. بالصحة اجلنسية 
  .)٩٦(ني إلزاميأمرين اجملالهذا 
 وحقـوق   اجلنساملشتغلني ب صحة  محاية   بشأن توصيات   ٢وقّدمت الورقة املشتركة      -٦٥

  .)٩٧(خلاصة هبم االعمل

  احلق يف التعليم  -٩  
تـدابري  بر  لس أوروبا أن التعليم العام قد تأثّ      جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان    الحظ    -٦٦

 عدد التالميـذ يف الـصف       عن زيادة متوقعة يف    ٢٠١٢أعلنت احلكومة يف عام     و. التقشف
  وكان أثر  .لتعليمنفقات ا ذات الصلة ب  لى اإلعفاءات الضريبية    عقيود  وعن استحداث   الواحد  

كثري بصفة خاصة، إذ يستخدم      على التعليم    اًسلبي األطفالرعاية   استحقاقاتالتخفيضات يف   
 تقلـيص ى باإلضـافة إىل ذلـك، أدّ  و. تعليمال لتغطية تكاليف هذه االستحقاقات من اآلباء   

  .)٩٨(دعم املدارس العامةإىل ختفيض التمويل املخصص حملياً لميزانيات السلطات احمللية 
 أقل من   أن مثة تقارير تفيد بأن     وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية    والحظت    -٦٧

  .)٩٩(ليا العة الثانويالدراسة والمأك طفل واحد من بني كل عشرة أطفال من الروما
يتعرضـون    الروماأطفالإىل أن  وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية   وأشارت  -٦٨

ـ  جمال   يف   نصريللعزل الع بشكل خاص     يف فـصول أو مـدارس     يوضـعون    مالتعليم، وأهن
  .)١٠٠(هبم خاصة
ي ذ ال "ذهب إىل املدرسة  ا" أن برنامج    وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     والحظت  -٦٩

  .)١٠١(املدارسب أطفاهلم على إحلاق نيقانونيالشجع املهاجرين غري ي دائرة األجانب واحلدودتديره 
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  وو اإلعاقةاألشخاص ذ  -١٠  
ختفيـضات  مـن أن    عن قلقـه    لس أوروبا   جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان    أعرب    -٧٠
شخاص ذوي اإلعاقة، اليت اخلاصة باأل لشراء املعدات التقنية     املخصصة يزانيةامليف   ٢٠١٢ عام

  .)١٠٢( ذوي اإلعاقةاملسنني من على ؤثر سلباًست يف املائة من امليزانيات السابقة، ٣٠بلغت 
بعض املنظمات غري احلكوميـة     إىل أن    وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     وأشارت  -٧١

  .)١٠٣( التصويتأثناء عمليةن واملكفوفاليت يواجهها  تإجياد حلول للمشكالإىل  تقد دع

  األقليات   -١١  
 الوطنيـة   اإلستراتيجيةاعتماد  بلس أوروبا   جمل التابعمفوض حقوق اإلنسان    ب  رّح  - ٧٢
. ٢٠١٢ينـاير  /كانون الثاين يف ،٢٠٢٠- ٢٠١٢ للفترة   الروماإدماج مجاعات   ة إىل   الرامي

املتعلقـة جبماعـة     وىلاألوطنية  ال ه االستراتيجية هي االستراتيجية    أن هذ  فوضامل والحظ
فيهـا مجاعـة    مجيع جماالت احلياة اليت تواجه      بشكل شامل   اليت تغطي   الربتغال  الروما يف   

  .)١٠٤(روما صعوباتال
اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبمايـة األقليـات          وأشارت    - ٧٣

املـضايقة وسـوء    حـاالت   استمرار ورود تقارير عن     القومية، التابعة جمللس أوروبا، إىل      
.  الروما ، وال سيما  اإلثنية األشخاص املنتمني إىل األقليات      التصرف وإساءة املعاملة يف حق    

انعـدام  بيف بعض األحيان و   بالتوتر   إنفاذ القانون    هذه اجلماعة وأجهزة  ني   ب ةالعالقتتسم  و
  .)١٠٥(الثقة املتبادل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
اللجـوء   إىل أن بعض ملتمـسي  وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية     أشارت  -٧٤
أن يـدركوا أن تلـك      مكتوبة دون    وثيقة   استالم  إيصال لب منهم التوقيع على    طُ هأنب أبلغوا

 عن قلقه إزاء مؤهالت      أيضاً بعضهم وأعرب. قرار برفض منحهم مركز الالجئ    الوثيقة هي   
  .)١٠٦( التأخري يف تعيني احملامني إزاءأو/ واملعّينني لتمثيلهماحملامني والتزام 
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