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  مقدمة 

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
، دورته التاسعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

 ة اجللـس  يف الربتغـال  واسُتعرضت احلالة يف  . ٢٠١٤مايو  /أيار ٩أبريل إىل   / نيسان ٢٨ من
يش، ئ السيد برونو ماسـا وترأس وفد الربتغال. ٢٠١٤أبريل / نيسان٣٠اخلامسة املعقودة يف   

لدولـة لـشؤون الربملـان      وزير الدولة للشؤون األوروبية والسيدة تيزيرا مورايش، وزيرة ا        
 ٢ة يف املتعلق بالربتغال يف جلسته العاشرة املعقود واعتمد الفريق العامل هذا التقرير .واملساواة

 .٢٠١٤مايو /أيار

 فريـق   ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاين  ١٥يف  وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار         -٢
الربازيـل ومجهوريـة     :الربتغال لتيسري استعراض احلالة يف   ) اجملموعة الثالثية (املقررين التايل   

 .والفلبنيسابقاً مقدونيا اليوغسالفية 

، ١٦/٢١  من مرفق القـرار    ٥، والفقرة   ٥/١قرار   من مرفق ال   ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 :صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف الربتغال

 ؛)A/HRC/WG.6/19/PRT/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

  السامية حلقوق اإلنـسان     األمم املتحدة  جتميع للمعلومات أعدته مفوضية     )ب(  
 ؛)A/HRC/WG.6/19/PRT/2) (ب(١٥ وفقاً للفقرة )املفوضية(

 ).A/HRC/WG.6/19/PRT/3( )ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

إسبانيا وأملانيا  وأحيلت إىل الربتغال عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً              -٤
ندا الشمالية والنرويج   وسلوفينيا وليختنشتاين واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرل       

 .وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لعملية االستعراض الدوري الشامل. اوهولند

 موجز ملداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

صفها أداة  قال الوفد إن الربتغال تؤيد بشدة عملية االستعراض الدوري الشامل، بو            -٥
 ٢٠٠٩تائج استعراض عام    فقد أسهمت ن  . فريدة من نوعها وطموحة جمللس حقوق اإلنسان      

وينبغي تأكيد التزام البلد    . يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف الربتغال      إسهاماً واسعاً   وتنفيذها  
 .منذ أمد طويل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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اً قوياً  لية احلالية، تلتزم حكومة الربتغال التزام     وعلى الرغم من األزمة االقتصادية واملا       -٦
بتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، واعتمدت تدابري للتقليل إىل أدىن حـد مـن أثـر                 

 اعتماد برنامج وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل. اًوال سيما يف الفئات األكثر ضعف     التقشف،  
 . ٢٠١١ر أكتوب/ يف تشرين األولةالطوارئ االجتماعي

ومن دواعي الفخر بالنسبة إىل الربتغال أن تبلغ الفريق العامل بأن مجيع التوصـيات                -٧
  . توصية قد نفذت أو جيري تنفيذها٨٦ والبالغ عددها ٢٠٠٩اليت قبلتها يف عام 

ز عـزِّ وُت. ٢٠١٠أبريل  /وأنشأت الربتغال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيسان         -٨
ع بني احلكومة واجملتمع املـدين يف النـهوض بنـهج    َموتبادل املعلومات، وجتْ    التنسيقَ اللجنةُ

 مجيع تقارير التنفيذ   تقدميإذ مكنت من    وأثبتت اللجنة فعاليتها     .متكامل إزاء حقوق اإلنسان   
وليس لدى الربتغال يف الوقت الـراهن    .  إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة     يف حينها الوطنية  

  .ميهأي تقرير تأخر تقد
يف مثاين معاهدات حقوق اإلنسان رئيسية صادرة عن األمم املتحدة           لربتغال طرف وا  -٩

 .٢٠٠٩ عام بداية من صدقت على عدد منها، دون حتفظ، وقدوبروتوكوالهتا االختيارية، 

خطط عملها الوطنية بشأن املـساواة بـني       وينبغي التشديد على أن الربتغال نفذت       -١٠
والعنف اجلنساين، واالجتار بالبشر، وتـشويه األعـضاء التناسـلية           يلاملرتاجلنسني، والعنف   
 )٢٠٠٠(١٣٢٥الروما، وقرار جملس األمن التابع لألمم املتحـدة         مجاعات  األنثوية، وإدماج   

 . بشأن املرأة والسالم واألمن، واألشخاص ذوي اإلعاقة

تقرير اهلجرة  يف  اً  دولي اًاملهاجرين اليت تتبعها الربتغال اعتراف     ولقيت سياسات إدماج    -١١
 يف  املهـاجرين  املرتبة الثانية يف مؤشر سياسـة إدمـاج           البلد حتلا، و ٢٠١٠يف العامل لعام    

  .٢٠١١ و٢٠١٠ عامي
إسـبانيا وأملانيـا وسـلوفينيا     اً  األسئلة اليت ألقتـها سـلف     ويف ما يلي رّد الوفد على         -١٢

 .اعظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندوليختنشتاين واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا ال

  للفتـرة لعضوية جملس حقـوق اإلنـسان   فيما يتعلق بطلب ترشيح الربتغال  ف  - ١٣
 مستعدة لبناء اجلسور وتعزيز احلوار هبدف حتقيق الطـابع العـاملي            افإهن) ٢٠١٧- ٢٠١٥(

واحدة من  هنا  مهتدية بكو وهي ملتزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،        . حلقوق اإلنسان 
وتنهل من خربهتا املتعددة األطراف يف جمال        لغت عقوبة اإلعدام،  أأوائل البلدان يف العامل اليت      

 . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق املرأة والطفل والشباب

. هـا بالتعـاون مع  اً  قوياً  وتؤيد الربتغال بقوة احملكمة اجلنائية الدولية، وتلتزم التزام         -١٤
لت دستورها الوطين قبل التصديق على نظام روما األساسي، وعدلت         وكانت الربتغال قد عدّ   

وال تزال اإلجراءات الداخلية للتصديق علـى       . التشريعات اجلنائية الوطنية ذات الصلة    اً  أيض
 .تعديالت كمباال جارية
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سرع ويـسهل  إصالح النظام القضائي الرامي إىل جعل نظام احملاكم أكفأ وأ       جيري  و  -١٥
إعادة التنظيم اإلداري للنظـام القـضائي حبلـول هنايـة           يتم االنتهاء من    وس .الوصول إليه 

 .٢٠١٤ عام

ومبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية يف الربتغال، يعترب االحتجاز السابق للمحاكمـة             -١٦
ز فتـرة  يقتصر على حاالت معينة وال ميكن أن يتجـاو        وهو  .  ذا طابع استثنائي   قسرياًاً  تدبري
يف حاالت اإلرهاب أو جرائم العنف أو اجلرمية املنظمـة          و. اًشهر ١٨ أشهر و  ٤وح بني   اتتر

 الفترة  تتراوح سنوات،   ٨بطريقة حمكمة أو اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة تزيد على            
وإذا مل يصل التحقيق اجلنائي إىل نتيجـة        . الزمنية القصوى لالحتجاز بني ستة أشهر وسنتني      

 .حامسة يف غضون تلك الفترة، ُيفرج عن احملتجزين، وحيق هلم املطالبة بتعويض من الدولـة              
 .وتوجد مرافق خاصة الحتجاز احملتجزين رهن احملاكمة

ويتاح التدريب يف جمال حقوق اإلنسان على أساس مستمر ملوظفي إنفاذ القـوانني               -١٧
ري التحقيق على النحو الواجب     جيو. ذاءوأفراد قوات األمن من أجل منع إساءة املعاملة واإلي        

 .ب الذين تثبت مسؤوليتهميف مجيع االدعاءات املتعلقة بإساءة املعاملة واإليذاء ويعاقَ

وال متتلك . اًوينبغي التشديد على أن استخدام أسلحة تيزر خيضع لقواعد صارمة جد            -١٨
األسلحة يف الـسجون    لق استخدام هذه    ُعو. اًصاعقاً   مسدس ٧٦قوات إنفاذ القانون سوى     

 .٢٠١٠منذ عام 

 حىت  ة وإلزامي ةجمانيبصورة   التعليم   ُيتاح،  "التعليم األمشل واألفضل  "ومبوجب سياسة     -١٩
 مجيع األطفال، مبن فيهم أطفال املهاجرين غري احلائزين لوثـائق           دويستفي. سن الثامنة عشرة  

الفئات احملرومة  وىل  تفصلة، و ال توجد مدارس أو فصول من     و. ثبوتية، من نظام التعليم الوطين    
 .اًاهتماماً خاص

 اعتمدت  يت، ال ٢٠٢٠-٢٠١٣عات الروما للفترة    واالستراتيجية الوطنية إلدماج مجا     -٢٠
عـات الرومـا يف اجملتمـع       ، هتدف إىل حتقيق اإلدماج الكامل والفعال جلما       ٢٠١٣يف عام   
 .٢٠٢٠ حبلول عام الربتغايل

ويستفيد مجيع املهـاجرين،    . باخلدمات العامة عاً كامالً   متتوتتمتع اجلاليات املهاجرة      -٢١
ويقدم عدد من مراكز الدعم الوطنيـة       . بغض النظر عن مركزهم، من النظام الصحي الوطين       
 .همللمهاجرين طائفة واسعة من اخلدمات تيسر إدماج

على أمهية احلفاظ على حوار مفتـوح مـع           الربتغال يف السنوات األخرية    توشدد  -٢٢
. وتعقد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اجتماعات منتظمة مع اجملتمع املـدين           .ع املدين اجملتم

وتشارك املنظمات غري احلكومية بصورة منتظمة يف إعداد التقـارير املقدمـة إىل هيئـات               
 .معاهدات األمم املتحدة، وكذلك يف عملية االستعراض الدوري الشامل
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على إعداد مبادرة بشأن املسؤولية االجتماعيـة       وتعكف الربتغال يف الوقت الراهن        -٢٣
عن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية        اً  خاص  فصالًتتضمن  للشركات،  

 .وحقوق اإلنسان

وجيري  . يف املائة  ٩١وبلغ معدل تنفيذ اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة االجتار بالبشر نسبة             -٢٤
. ٢٠١٧-٢٠١٤ة الوطنية الثالثة ملكافحة االجتار بالبـشر للفتـرة          يف الوقت الراهن تنفيذ اخلط    

وركزت إجراءات مكافحة االجتار بالبشر على زيادة عدد األفرقة املتعددة التخصصات وعلى            
عن حتـسني     توفري التدريب لقوات األمن ومفتشي العمل وموظفي السلطة القضائية، فضالً         

 .آليات الكشف عن الضحايا احملتملني

عت الربتغال نطاق تعريف جرمية االجتار بالبشر       بتوجيه االحتاد األورويب، وسّ     وعمالً  -٢٥
رميـة املنظمـة    كما ُعدِّلت التشريعات املتعلقة مبكافحة اجل      .ليشمل مجيع أشكال االستغالل   

واخنفاض عدد احملاكمات واإلدانات املتعلقـة     .  لتنطبق على االجتار بالبشر    وبالعمليات السرية 
تتصف بدرجة  رمية ليس نتيجة االفتقار إىل املوارد، بل نشأ من صعوبة إثبات جرائم             بتلك اجل 

وعوجلت هذه املسألة   . ما ترتكبها جهات فاعلة منظمة عرب احلدود      اً  من التعقيد، وكثري  كبرية  
ويف . عن طريق تكثيف تدريب مجيع اجلهات املعنية بالتحقيقات وموظفي جهـاز القـضاء            

 واحد إىل ثالثـة     ملجأ اخلاصة بضحايا االجتار بالبشر من       املالجئعدد   ، ارتفع ٢٠١٣ عام
  . منظمات غري حكومية متوهلا الدولةاملالجئوتدير مجيع هذه . مالجئ
تنفيذ بينما جيري   ،  تنفيذاً كامالً  وُنفِّذت اخلطة الوطنية الرابعة ملكافحة العنف املرتيل        -٢٦

. ٢٠١٧-٢٠١٤ والعنف اجلنساين للفترة     رتيلاملاخلطة الوطنية اخلامسة ملنع ومكافحة العنف       
تشويه األعضاء التناسـلية     وأدجمت اخلطة الوطنية اخلامسة برنامج العمل الثالث من أجل منع         

أكرب يف الوقاية والتعاون    اً  ، واستثمرت استثمار  ٢٠١٧-٢٠١٤ والقضاء عليه للفترة     األنثوية
 .ااملشترك بني خمتلف جهات تقدمي اخلدمات ودعم الضحاي

نشر املعلومات عن العنف القائم على نوع اجلنس وزيادة   دؤوبة هبدف   وُتبذل جهود     -٢٧
وتشري بيانات االحتـاد    . اًالوعي بني صفوف الضحايا احملتملني، وكذلك اجملتمع احمللي عموم        

رة البلد وزادت قد . األورويب إىل أن الوعي بالعنف املرتيل يف الربتغال أعلى بكثري من املتوسط           
 االجتماعي؛ وباإلضافة إىل ذلك، ُدرِّبت قوات األمن على سبلٍ         - ى توفري الدعم النفسي   عل
 .مة للتعامل مع حاالت العنف املرتيل، وعلى التحديد االستباقي حلاالت العنف املرتيلمالِئ

الربتغال إىل حد كبري من قدرهتا على محاية ضحايا العنف املرتيل والعنـف              وزادت  -٢٨
 يقتصر األمر على توسيع نطاق خدمات املساعدة عن بعد، بل زادت تـدابري              ومل. اجلنساين

عزيز املراقبة، أي أساور مراقبة اجملرمني اإللكترونية؛ وإتاحة النقل اآلمن للضحايا وأطفاهلم؛ وت           
وضع عملية آمنة وداعمة    اً،  سعة املالجئ، ال سيما يف حاالت الطوارئ؛ وأخري       الدعم وزيادة   

وتيسر شبكة البلديات ومعهد اإلسكان وخدمات إعادة       . يغادرون املالجئ لألشخاص الذين   
  الوطنية اخلامسة الوقايةَ   وعززت اخلطةُ . التأهيل يف املناطق احلضرية سبل الوصول إىل السكن       
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، مبن فيهم كبار الـسن والنـساء يف          مع التركيز على أكثر الضحايا ضعفاً      ،وأنشطة التوعية 
 .املناطق الريفية

 يف املائة من الوظائف يف      ٦٢ نسبة   نساءالما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، تشغل       وفي  -٢٩
 يف املائة مـن     ٥٨نسبة   يف املائة من املناصب العليا، و      ٣٨ ونسبة   ،اخلدمة املدنية يف الربتغال   
ويقضي . ملا ذكرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياً وفق ،وظائف الرتب املتوسطة

مجيع الشركات اململوكة للدولة باعتماد     بأن تقوم    ٢٠١٢ر جملس الوزراء الصادر يف عام       قرا
 ٢٠١٣  القانون اإلطاري للكيانات التنظيمية لعـام      ويقضي. هاخطة لتحقيق املساواة وتنفيذ   

 أن يشغل رجال ونساء بالتناوب منصب رئيس جملـس اإلدارة هلـذه الكيانـات،               بوجوب
 . يف املائة من اإلناث أو الذكور يف هذه اجملالس٣٣ عن  متثيل ما ال يقلويستوجب

بلـغ متوسـط    فقد  . التمييز يف األجور على أساس نوع اجلنس يف الربتغال         رظَوحي  -٣٠
للمكتب اإلحـصائي للجماعـات     اً  الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء يف الربتغال، وفق        

وسـوف  .  متوسط االحتاد األورويب   أقل من ، أي   ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ١٥,٧األوروبية،  
بناء على طلب   اً  صدر مؤخر عن املرأة يف سوق العمل      ش مع الشركاء االجتماعيني تقرير      يناقَ

، صدر قرار عن جملس الوزراء، ينص على لـزوم إعـداد            ٢٠١٣مارس  /ويف آذار . احلكومة
راءات الراميـة إىل    تقارير عن أوجه التفاوت يف األجور بني الرجل واملرأة، باإلضافة إىل اإلج           

 .مكافحة هذه األوجه

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

ترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      و. ببياناتاً   وفد ٧٤أثناء جلسة التحاور، أدىل       -٣١
 .الفرع الثاين من هذا التقرير

حتسني حصول الروما على     الرامية إىل جبهود الربتغال    اجلمهورية التشيكية  وأشادت  -٣٢
الوطنية إلدماج مجاعـات الرومـا، ووجهـت االنتبـاه إىل        التعليم عن طريق االستراتيجية   

جانب التحديات اليت تنطوي عليها معاجلة العوامل االجتماعية األساسية وكفالة التعاون من            
 .مجيع أصحاب املصلحة

وأعربت عن تقـديرها    . نسانإكوادور على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإل       وأثنت  -٣٣
لألولوية اليت أولتها الربتغال يف السنوات األخرية للعمل على مكافحة العنف القائم على نوع              
اجلنس، واالجتار بالبشر، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، باإلضافة إىل العمل من أجـل             

 .اقة وكبار السنإدماج مجاعات الروما وتقدمي الدعم للمهاجرين واألشخاص ذوي اإلع

منع االجتار بالبشر والعنف من أجل اإلجراءات اليت اختذهتا الربتغال     بإيطاليا  شادت  وأ  -٣٤
رمبا وأشارت إىل أن اعتماد تدابري صارمة بشأن امليزانية للتصدي لألزمة االقتصادية  .ضد املرأة

 . ة واالجتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصاديأدى إىل تقويض متتع األطفال والنساء األكثر ضعفاً 
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فنلندا عن التدابري املتخذة للتقليل إىل أدىن حد من أثر سياسات التقـشف    وتساءلت  -٣٥
بتوصيات هيئات املعاهدات بوجوب إيالء مزيد من االهتمام اً  وإذ حتيط علم  . يف طائفة الروما  

مـن  اً  ة، طلبت مزيـد    بسبب املواقف التقليدي   املرتيلإىل الرتوع إىل عدم اإلبالغ عن العنف        
 النساء يفاملعلومات عن التدابري الرامية إىل التحقيق يف حاالت العنف املرتيل بفعالية وأثر ذلك             

 .املنتميات إىل األقليات

 فرنسا بتصديق الربتغال على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن           ورحبت  -٣٦
فاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      الربوتوكول االختياري الت  على   و االختفاء القسري 

جيري اختاذهـا   شادت باإلجراءات اليت    وأ. ة أو الالإنسانية أو املهينة    املعاملة أو العقوبة القاسي   
اً إىل أن العنف املرتيل ال يزال قائم      اً  ونظر. ملكافحة العنصرية ومعاجلة مسألة اكتظاظ السجون     

ة، سألت فرنسا عما إذا كانت الربتغال تتـوخى         على الرغم من التدابري اليت اختذهتا احلكوم      
 .اختاذ أي تدابري إضافية ملعاجلة هذه املشكلة

 على وجه اخلـصوص،     ،، ورحبت الربتغالحقوق اإلنسان يف    شادت أملانيا حبالة    وأ  -٣٧
من املعلومات عن أثـر     اً  وطلبت مزيد . بإصالح القضاء الذي بادرت إليه يف اآلونة األخرية       

لوطنية إلدماج مجاعات الروما، وال سيما فيما يتعلق بتحسني األوضاع املعيشية        االستراتيجية ا 
 .عن التحديات الرئيسية واحلصول على اخلدمات االجتماعية، فضالً

غانا على الربتغال لتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار              وأثنت  -٣٨
جلنة القـضاء علـى      اغل اليت أعربت عنها     ويف معرض اإلشارة إىل الشو    . اإلجراءات اخلاصة 
 بشأن العدد احملدود من الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري، سألت غانا عما  التمييز العنصري

لتأثري املبادرات الرامية إىل تشجيع إدمـاج املهـاجرين         اً  إذا كانت الربتغال قد أجرت تقييم     
 النتائج اليت توصلت إليها الدراسـة       واستفسرت عن  .ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري   

املتعلقة باخلطاب العنصري اليت أعدها مرصد اهلجرة، وسألت عما إذا كانت الربتغال تنوي             
 .التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

احلقـوق االقتـصادية   اليت تبذهلا الربتغال لتعزيز ومحايـة       شادت اليونان باجلهود    وأ  -٣٩
وطلبت . اً مؤخر سياسات يف هذا الصدد   ما اعتمدته من    واالجتماعية والثقافية، واستفسرت ع   

من املعلومات عن التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املـرأة يف مكـان العمـل                اً  مزيد
 .ومشاركتها يف احلياة العامة

االجتـار بالبـشر وعمـل    منع  ثل  التحسينات يف جماالت م   بالكرسي الرسويل   نوه  و  -٤٠
عن التمييز العنصري والتعصب وكراهية األجانـب وإدمـاج املهـاجرين             األطفال، فضالً 

وأشاد بتصديق الربتغال على عدد كبري من صـكوك حقـوق اإلنـسان             . واألقليات اإلثنية 
 .والصكوك اإلنسانية
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 العنف املرتيل وإنشاء هنغاريا باخلطوات املتخذة للتعجيل بالتحقيق يف جرائم   ورحبت  -٤١
 احلق يف االسـتعانة مبحـام       عدم إعمال وأعربت عن قلقها من     . األفرقة اخلاصة هلذا الغرض   

وإىل أنه  بالنسبة إىل العديد من احملتجزين، وأشارت إىل أن عدد السجناء ازداد بدرجة كبرية،              
 .األحداث يف كثري من األحيان مع الكبارإيواء يتم 

عن التدابري املتخذة لضمان املساءلة يف جمال منع السلوك التمييزي          واستفسرت اهلند     -٤٢
وسألت . عنصرية والتحامل من جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون       الومظاهر األفكار النمطية    

اً تأثري تدابري التقشف يف أشد السكان فقر      ل يتصّدىعما إذا كان برنامج الطوارئ االجتماعية       
 .وأكثر الفئات ضعفا

إندونيسيا بالتدابري اليت تتخذها الربتغال ملكافحة العنصرية والتمييز وتعزيـز    رحبتو  -٤٣
وأشارت إىل أن االستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعـات        .  املهاجرين والفئات املهمشة   دماجإ

 . مشتركاًالروما تشمل تدابري يف جماالت التعليم والصحة واإلسكان والعمالة وتتضمن بعداً

إهنـاء  ترمـي إىل    خطط  ما تضعه من     تدابري و   من الربتغالا تتخذه   لعراق مب ا وأشاد  -٤٤
واءمة التشريعات الوطنية   ملإجراءات  ا تتخذه من    كما رحب مب  . العنف ضد النساء واألطفال   

 . اًمع الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان الدولية اليت صدقت عليها مؤخر

تفاعل املنتظم بني اللجنة الوطنية حلقـوق       من املعلومات عن ال   اً   مزيد أيرلندا وطلبت  -٤٥
وبينما رحبت بالتدابري املتخذة للتصدي للتمييـز ضـد األطفـال،           . اإلنسان واجملتمع املدين  

ورأت أن جترمي التشهري قيد     . يف املمارسة العملية  حاالت متييز   تزال حتدث   أنه ال   أشارت إىل   
 .غري مناسب ُيفرض على حرية التعبري

 ازدياد املواقع الشبكية العنـصرية،    رية إيران اإلسالمية عن القلق من       مجهو وأعربت  -٤٦
حـاالت التمييـز والتحـرش    ازدياد من سيما تلك اليت تستهدف الروما واملهاجرين، و     وال

االسـتخدام  بشأن  وإضافة إىل ذلك، أعربت عن قلقها       . واالعتداء على أفراد األقليات اإلثنية    
اذ القوانني، وادعاءات التعرض للتعـذيب وغـريه مـن          املفرط للقوة من جانب موظفي إنف     

 .ضروب سوء املعاملة

إستونيا الربتغال على تكثيف اجلهود الرامية إىل جعل النظـام التعليمـي             وشجعت  -٤٧
ورحبت بعدم تأثري   .  والفتيات والنساء  يما للمهاجرين واألقليات اإلثنية   ، وال س  للجميع  شامالً

وشجعت الربتغال علـى    . غري متناسب يف هياكل حقوق اإلنسان      اًتدابري التقشف املايل تأثري   
 . إلنسان والتدريب عليهاامواصلة تعزيز التثقيف والتوعية حبقوق 

كينيا بتصديق الربتغال على عدد من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان وأطر          ورحبت    -٤٨
 أن بعض اآلليات    وأشارت إىل . ةفعالبصورة  السياسة العامة، وشجعتها على ضمان تنفيذها       

املعنية حبقوق اإلنسان أعربت عن القلق إزاء أوجه التفاوت يف التمتع حبقوق اإلنـسان مـن            
 .جانب بعض مجاعات األقليات
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اً  حبقوق اإلنسان باعتبارها مكون    هاالعترافقريغيزستان على حكومة الربتغال      وأثنت  -٤٩
ورحبت بتصديق الربتغـال علـى      . يةاالقتصاد - الستراتيجيات التنمية االجتماعية  اً  أساسي

عن إنشاء اللجنـة      حقوق اإلنسان واملعاهدات اإلنسانية، فضالً    معاهدات   من   كبريةجمموعة  
وأشادت بالتقدم الذي أحرزته الربتغال يف محاية وتعزيـز حقـوق           . الوطنية حلقوق اإلنسان  

 .املهاجرين

جل تنفيذ توصيات اجلولة األوىل     اإلجراءات اليت اختذهتا الربتغال من أ     شادت ليبيا ب  وأ  -٥٠
ورحبت باخلطوات اليت   . لالستعراض الدوري الشامل وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       

  .اختذت ملكافحة التمييز العنصري والتشجيع على التسامح
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تنـسيق املعلومـات عـن    شادت ماليزيا بدور  وأ  -٥١

وشـجعت  .  مع أصحاب املـصلحة ذوي الـصلة       هاقوق اإلنسان وتقامس  املسائل املتعلقة حب  
وسلطت الضوء  . عتمدهتااحلكومة على تنفيذ السياسات والربامج املعنية حبقوق اإلنسان اليت ا         

 .على التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا

 من أجل مكافحة العنف ضد املـرأة        وأشادت موريتانيا بالتدابري اليت اختذهتا الربتغال       -٥٢
املفوض السامي للـهجرة  كما أشادت بالعمل الذي يقوم به     والقضاء على التمييز العنصري،     

  .واحلوار بني الثقافات
تبذلـه مـن    شادت مبا   للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وأ    ورحبت املكسيك بإنشاء ا     -٥٣

وأشارت إىل التقدم   . ىل هيئات املعاهدات  جهود تثري اإلعجاب هبدف تقدمي التقارير املتأخرة إ       
احملرز يف جمال مكافحة التمييز العنصري والتمييز على أساس امليول اجلنـسية، وإدراج هـذه    

 .القضايا يف اخلطة الوطنية للمساواة

ورحب اجلبل األسود بتعزيز اإلطار املؤسسي والتشريعي حلقوق اإلنسان، ووضـع             -٥٤
وحيـث إن املهـاجرين     . ء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان      أدوات السياسة العامة وإنشا   

واألجانب واألقليات العرقية ما زالت تعاين من التمييز، استفسر عن اإلجراءات املتخذة مـن      
 .أجل منع املزيد من التمييز ضد الفئات الضعيفة

 تستهدف  وأثىن املغرب على األمهية املعلقة على منع العنصرية واألفعال التمييزية اليت            -٥٥
ورحب باإلجراءات اليت اختذها املفوض الـسامي للـهجرة         . املهاجرين واجملموعات اإلثنية  

". تعزيز العالقات بني الثقافات على الصعيد احمللـي       "واحلوار بني الثقافات، وال سيما مبادرة       
 .على التدابري املتخذة لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاً وأثىن أيض

األولوية للحقوق االقتصادية واالجتماعية    أعطت  وأشارت موزامبيق إىل أن الربتغال        -٥٦
 يف املائة من التوصيات املنبثقة عن       ٩٧وأثنت على تنفيذ الربتغال     . والثقافية واحلق يف التعليم   

اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، وأشارت إىل أنه مل يفت موعد تقـدمي أي مـن                
  .الدورية إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسانالتقارير 
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 واملـشاورات   وأشارت ناميبيا إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تعزز احلـوار            -٥٧
، ومـع الـشركاء     يف الربتغـال  حبقوق اإلنسان    املعنية   مجيع اجلهات  وتبادل املعلومات مع  

اين معاهـدات أساسـية     الربتغال صدقت على مث   بارتياح  والحظت  . االستراتيجيني الدوليني 
 .٢٠٠٩حلقوق اإلنسان وعلى الربوتوكوالت االختيارية ذات الصلة منذ عام 

لمثليات واملثليني لوقف الربتغال التقدمي بشأن املساواة يف احلقوق      مبهولندا  شادت  وأ  -٥٨
ة ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، على النحو الوارد يف قانون اهلوي           اً  جنسي

 إزاء وضع األقليات، مبا يف ذلك أقلية الرومـا، وال سـيما             شواغلوأعربت عن   . اجلنسانية
 . على اخلدمات العامة، وإزاء مدة اإلجراءات القانونية وأوضاع احملتجزيناحصوهل

 منـذ اجلولـة األوىل    اً  كـبري اً   أن الربتغال أحرزت تقـدم      إىل  نيكاراغوا وأشارت  -٥٩
يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ويف تعزيز التثقيف      لالستعراض الدوري الشامل    

وباإلضافة إىل ذلك، أشـارت إىل أن الربتغـال         . حبقوق اإلنسان، والتصدي للعنف املرتيل    
 . بدور قيادي يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتضطلع

. لنساء بسبب العنـف املـرتيل     وأعربت النرويج عن قلقها إزاء عدد الوفيات بني ا          -٦٠
ووجهت االنتباه إىل اكتظاظ السجون واالدعاءات املتعلقة بإساءة معاملة املرضى يف مستشفى 

وأشـارت  .  إزاء ارتفاع معدالت االنتحار بني السجناء      شواغلالسجن وإىل   بلطب النفسي   ا
 . كامالًاً  تنفيذسانعدد من األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنإىل عدم تنفيذ 

فد الربتغال إىل أن االسـتراتيجية الوطنيـة إلدمـاج مجاعـات الرومـا              ووأشار    -٦١
 تضمنت إجراءات عديدة خمتلفة ترمي إىل تعزيز حقوق أفراد طائفـة            ٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة
ومبوجب االستراتيجية، أجريت دراسة استقصائية بني البلديات للتحقق من األوضاع          . الروما
 يف املائـة مـن املـساكن        ٧الدراسة إىل أن    هذه  وتشري   .اجلماعاتشية والسكنية هلذه    املعي

 يف املائة مـن     ٠,٥االجتماعية حيتلها أفراد من مجاعات الروما، على الرغم من أهنا متثل جمرد             
يتاح هلا   الروما   مجاعاتوفيما يتعلق بالتعليم، تسعى الربتغال للتأكد من أن         . جمموع السكان 

 اجليد النوعية يف مجيع املستويات عن طريق خمتلف الربامج، مثل الربنامج اهلـادف إىل               التعليم
 .زيادة الوعي بأمهية التعليم ونيل درجات جيدة

مـن أجـل    اً  أما بالنسبة لألوضاع السائدة يف السجون، فقد بذلت الربتغال جهود           -٦٢
ما ة على التمويل العام الناشئة ع بالرغم من القيود املفروضئهاوبناإعادة تأهيل مرافق السجون 

وجتـدر اإلشـارة إىل     . يف إطار برنامج التكيف االقتصادي واملايل      التزاماتتعهدت به من    
قـد  و مع املراقبـة اإللكترونيـة،       ديلة للسجن، مثل اإلقامة اجلربية    تعزيز التدابري الب  ضرورة  

ن األحداث يف أماكن    وُيؤوى اجلاحنو . ٢٠١٠اعتمدت تشريعات بشأن هذه املسألة يف عام        
وتتاح املساعدة القانونية للمحتجزين علـى      . يواء السجناء البالغني  تلك املعدة إل  منفصلة عن   

 .وبإمكان السجني أن جيتمع مبحامي الدفاع على انفراد. النحو املنصوص عليه يف الدستور
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ـ           -٦٣  ضـمن ة  وعاجلت الربتغال الظروف االقتصادية واالجتماعية يف سياق األزمة املالي
 برامج احلوافز األخـرى     ضمن، و ٢٠١١برنامج الطوارئ االجتماعية، الذي اعتمد يف عام        

وزادت مبالغ االستحقاقات واملعاشات التقاعدية وأتاحت      . بالنسبة إىل معظم الفئات الضعيفة    
وأعطت األولوية للحفـاظ علـى دعـم        . السكن املدعوم للشباب، يف مجلة تدابري أخرى      

دعـم مؤسـسات    وزادت زيادة كبرية     .من الربامج اً  ومّولت عدد  كوميةاملنظمات غري احل  
 .، بالرغم من األزمة املالية٢٠١٣ و٢٠٠٩التضامن يف الفترة بني عامي 

 الدولية حلماية حقوق    تفاقيةالمن التصديق على ا   وبالرغم من أن الربتغال مل تتمكن         -٦٤
يف االحتاد األورويب، فإن حقـوق      اً  وعضاً  بلدبصفتها    وأفراد أسرهم   العمال املهاجرين  مجيع

 .العمال املهاجرين حممية بقوة مبوجب القوانني الوطنية

أنـشأت  وقـد   ويشكل تدريب موظفي إنفاذ القوانني أولوية بالنسبة إىل الربتغال،            -٦٥
لتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وأدرجت حقوق اإلنسان يف املنـاهج الدراسـية             لمراكز  

 .يةلقوات الشرطة الوطن

وتتوخى كل من خطيت العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد               -٦٦
وتعترب الزيادة يف عدد شكاوى العنـف       . املرأة تدابري معينة لصاحل الفئات الضعيفة واألقليات      

يجة احلمالت العامة والتـدريب     وذلك نت الوعي هبذه املسألة،    ازدياد  على  اً  إجيابي  دليالًاملرتيل  
وأسهم عدد من اجلهود يف زيادة الـشكاوى املقدمـة،          . وظفي إنفاذ القوانني  ملاً  حتديدوفر  امل

ويوىل أكرب اهتمام للحاالت    .  لتقدمي الشكاوى  هامكني املرأة وتأهيل  لتوخباصة اجلهود املبذولة    
 . ُيكشف عنهاملاليت 

 على تعزيز التدابري  واملواطنة وعدم التمييزطة الوطنية للمساواة بني اجلنسني    وتنص اخل   -٦٧
 ،وباإلضافة إىل ذلك، متكنت اهليئات القائمـة . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف سوق العمل     

وميكن تقدمي الـشكاوى بـشأن      .  من تلقي الشكاوى   ،مثل جلنة املساواة يف العمل والعمالة     
 .مةفرض اجلزاءات الالزاليت تتمتع بصالحية ظروف العمل إىل هيئة تفتيش العمل، 

 علـى  ٢٠٠٦وساعد القانون املتعلق بتحقيق التكافؤ بني اجلنسني الصادر يف عـام          -٦٨
فكانت . زيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة عن طريق اعتماد السياسة العامة لنظام احلصص            

 . الزيادة واضحة يف اإلحصاءات ذات الصلة

الضحايا وحتديد هويتـهم،     علىالتعرف  ويف ما يتعلق باالجتار بالبشر، ساعد نظام          -٦٩
وتستهدف خطة العمل الوطنية احلالية الثالثـة       . على التصدي هلذه الظاهرة مبزيد من الفعالية      

وحققت اجلهود  . استغالل األطفال يف العمل واالجتار هبم     اً  ملنع ومكافحة االجتار بالبشر أيض    
 . نتائج ملموسةشوارعالرامية إىل معاجلة املسائل املتعلقة بعمل األطفال وأطفال ال

 .أمـني املظـامل   تعيني  بوورحبت باراغواي بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          -٧٠
وأشادت بوضع الربتغال السياسات املتعلقة مبكافحة التمييز العنصري، وشجعتها على مواصلة    
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ى الـسكن   اختاذ إجراءات صارمة ملنع التمييز ضد املهاجرين واألقليات اإلثنية يف احلصول عل           
 . والتعليم والرعاية الصحيةلوالعم

 سياسات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك         أدواتورحبت الفلبني باعتماد الربتغال       -٧١
  على نوع اجلنس وإدمـاج املهـاجرين  اخلطط الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر والعنف القائم     

 إضـافة إىل    .لمهاجرينوحثت الربتغال على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ل       . ومجاعة الروما 
 .حقوق سكاهنا

املتعلقـة  المتثال التوصيات   ها للجهود اليت تبذهلا الربتغال      وأعربت بولندا عن تقدير     -٧٢
تدابري ملكافحة العنف املرتيل، مبـا يف ذلـك         ا تتخذه من    باملساواة وعدم التمييز، وأشادت مب    

 .اعتماد اخلطة الوطنية

واستراتيجيات شاملة يف جمال حقوق اإلنسان،      اً  طورحبت قطر باعتماد الربتغال خط      -٧٣
وأشادت باعتماد الربتغال اخلطة الوطنيـة الثانيـة        .  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    ئهاإنشابو

نطاق مفهوم االجتار بالبشر    الرامية إىل توسيع    ملكافحة االجتار بالبشر، وبالتعديالت التشريعية      
 .يف األنشطة اإلجرامية األخرىليشمل التسول واالسترقاق واالستغالل 

وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للمساعي اليت تبذهلا الربتغال من أجل حتسني              -٧٤
حالة حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز ومنع العنف ضد املرأة وتعزيز حقوق الطفل وإنـشاء              

تعزيـز حقـوق    يف  باالمتياز  اتسمت  قيادة الربتغال   ن  إقالت   و .جلنة وطنية حلقوق اإلنسان   
ودعت الربتغال إىل إيالء مزيد من االهتمام إىل األثر الـسليب           . اإلنسان على الصعيد الدويل   

 .للتدابري التقشفية يف أشد الفئات ضعفا

التزام الربتغال حبقوق اإلنسان، وتعاوهنا مـع اآلليـات   بمجهورية مولدوفا  شادت  وأ  -٧٥
نشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ودعت      وأعربت عن تقديرها إل    .الدولية حلقوق اإلنسان  

. رين وأولوياهتا الربتغال إىل تقدمي املزيد من التفاصيل عن أهداف اخلطة الثانية إلدماج املهاج           
 . أحكام اإلدانة الصادرة بشأن االجتار بالبشر قلة عدد وأشارت إىل

  مـستوى  اضوأعرب االحتاد الروسي عن قلقه إزاء تردي ظروف االحتجاز، واخنف           -٧٦
عن قلقـه إزاء    اً  وأعرب أيض . هاالسالمة الناتج عن تقليص عدد موظفي السجون واكتظاظ       

وأشـاد  . مدة اإلجراءات القانونية، وأشار إىل أن االجتار بالبشر ال يزال ميثل مشكلة حـادة             
 .باحلملة الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل

تنفيذ التوصيات الصادرة عـن      غال يف وأشادت السنغال بالتقدم الذي أحرزته الربت       -٧٧
ورحبت باعتمـاد سياسـات تعـزز احلقـوق         . اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل    

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنني ولألشخاص ذوي اإلعاقة

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجلولة   ورحبت صربيا بالتقدم الذي أحرزته الربتغال يف        -٧٨
 اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان      أشادت بإنشاء   و. لالستعراض الدوري الشامل  األوىل  
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 مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيـع         ،والتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     
األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص            

عية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       باحلقوق االقتصادية واالجتما  
املهينـة، والربوتوكـول    وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو             

إجراء تقدمي البالغات، والربوتوكول االختيـاري      واملتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الاالختياري  
. األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة        يع  املتعلق بب التفاقية حقوق الطفل    

 - اجلهود اليت تبذهلا الربتغال ملكافحة العنصرية وتعزيـز اإلدمـاج االجتمـاعي           بونوهت  
 .االقتصادي للمهاجرين

عـدم تـأثري    ضمان   وأكدت أمهية    .وأشادت سرياليون بإنشاء آلية حلقوق اإلنسان       -٧٩
 تنفيذ االلتزامات القائمة يف جمـال حقـوق          يف الفئات الضعيفة، أو  يف  اً  تدابري التقشف سلب  

وأشادت بالدعوة اليت وجهتها الربتغال إىل الدول للتصديق على العهـد الـدويل              .اإلنسان
 .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الطفـل،  وأعربت سلوفاكيا عن تقديرها اللتزام الربتغال حبقوق اإلنسان وحقـوق             -٨٠
إجراء تقـدمي   املتعلق ب وأشادت بتصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل         

ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق . البالغات، وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 .اإلنسان، وطلبت معرفة املزيد من مؤشرات حقوق اإلنسان اليت سوف تضعها هذه اهليئة

مكافحة العنف ضد املرأة،    جمال  حبت سلوفينيا بالتقدم الذي أحرزته الربتغال يف        ور  -٨١
وعلى وجه اخلصوص، التعديالت التشريعية املقترحة من أجل توسيع نطاق مفهوم العنـف             

وأعربت عـن   . املرتيل والتدابري املتخذة للحد من تقبل اجملتمع للعنف املرتيل والعنف اجلنساين          
 .إلجيابية اليت حدثت يف جمال امليول اجلنسية والتوازن بني اجلنسنيتقديرها للتطورات ا

وشجعت جنوب أفريقيا الربتغال على مواصلة تقدمي قرارات جملس حقوق اإلنسان،             -٨٢
ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وصكوك سياسات حقوق اإلنـسان بـشأن             

 .  وإدماج املهاجريناسلية األنثويةشويه األعضاء التناملساواة واالجتار بالبشر وت

وأشادت إسبانيا جبهود الربتغال الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل عن طريق اعتمـاد         -٨٣
على الرغم من أن قانوهنا يكفل املساواة يف األجور بني الرجـل            أفادت بأنه   و. خطط وطنية 

 أفراد طائفة الروما يتعرضون     مازالو ؛تفاوت بني اجلنسني ال تزال قائمة     واملرأة، فإن أوجه ال   
 . لرغم من أن النظام الوطين للتعليم شامل للجميع بدرجة عاليةباللتمييز 

 الـسابقة    اجلولـة   تنفيذ توصيات  الرامية إىل وأشادت دولة فلسطني جبهود الربتغال        -٨٤
ت املتخذة لتعزيز إدماج اجملتمعـا    االبتكارية  ورحبت بالتدابري   . لالستعراض الدوري الشامل  

بالتدابري التشريعية وغريهـا مـن      اً  ورحبت أيض . احمللية الضعيفة ومكافحة التمييز العنصري    
 .التدابري الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل
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وأعربت تايلند عن تقديرها لتنفيذ الربتغال توصيات اجلولـة األوىل لالسـتعراض              -٨٥
وأشادت باملبادرات الـيت     .نسانالدوري الشامل والتصديق على الصكوك املتعلقة حبقوق اإل       

ختذهتا الربتغال بشأن عدم التمييز ضد األطفال فيما يتعلق باحلصول على التعليم والرعايـة              ا
تركيـز  ونوهـت ب  . الصحية، مبن فيهم األطفال املهاجرون الذين هم يف وضع غري قـانوين           

  .الربتغال على املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد املرأة
بت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بتصديق الربتغال على صكوك دولية        ورح  -٨٦

وأعربت عن تقديرها للجهود اليت تبـذهلا الربتغـال         . وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
 . نشاء خطة الطوارئ االجتماعيةإلوتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل

يت إىل اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا الربتغال من أجل تعزيـز       ليش - وأشارت تيمور   -٨٧
حقوق اإلنسان، واجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ توصيات اجلولة السابقة لالسـتعراض الـدوري             

وأثنت على متسك الربتغال بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان يف خـضم األزمـة              . الشامل
 .ماعية للفئات الضعيفةاملالية، وعلى إنشاء خطة الطوارئ االجت

والحظت تونس التقدم الذي أحرزته الربتغال منذ اجلولة األوىل لالستعراض الدوري          -٨٨
وطنية حلقوق اإلنسان، والتصديق على الصكوك الدوليـة        اللجنة  الالشامل، وال سيما إنشاء     

عت وشج. واإلقليمية واعتماد االستراتيجيات وخطط العمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان         
 . كافحة العنصرية وكره األجانباملبذولة ملتونس الربتغال على تعزيز اجلهود 

وأشـادت  . إنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف الربتغـال   بتركيا ورحبت    -٨٩
باخلطوات اليت اختذهتا الربتغال للتغلب على األزمة االقتصادية، واستفسرت عـن التـدابري             

وسألت عن اخلطوات الـيت  . األزمة املاليةبعد أن ختف حدة  السجون، سعة لتحسني   املتخذة
د الروما واملهاجرين، وعن املـساعدة الـيت        ضحة العنصرية والتمييز، وال سيما      اختذت ملكاف 

 .قدمت إىل ضحايا االجتار بالبشر

من املعلومات عن اخلطة الثالثة إلدماج املهاجرين وعن اخلربة         اً  وطلبت أوكرانيا مزيد    -٩٠
،  مهنية وسألت عما إذا كان املهاجرون خيضعون لقيود      . تنيالسابقتني  بة يف تنفيذ اخلط   املكتس

واستفسرت عن أثر األزمة االقتصادية يف تشغيل املهاجرين، باإلضافة إىل أسئلة أخرى تتعلق             
 .باملساواة يف األجور بني العمال املهاجرين وبقية العمال

 أثناءنفيذ الربتغال مجيع التوصيات اليت قبلت هبا        وأشادت اإلمارات العربية املتحدة بت      -٩١
 وطلبت. اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل وبالتقدم احملرز يف جمال العدالة االجتماعية      

يف تـشرين   بدأ تنفيذها   جتماعية، اليت   الطوارئ ا ال مزيد من املعلومات عن نتائج خطة        تقدمي
 .٢٠١١أكتوبر /األول

املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بإنشاء اللجنة الوطنيـة         ورحبت اململكة     -٩٢
التزام الربتغال بالتصديق على معاهدات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك            بحلقوق اإلنسان، و  
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 وكان من دواعي سـرورها أن تالحـظ       . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
سة ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، وسـألت          الرابعة واخلام  تني اخلطتني الوطني  وضع

 . تلك األشكال من العنف اجملتمععن التدابري املتخذة للحد من قبول

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بالتزام الربتغال القوي يف جمال حقوق اإلنـسان،         -٩٣
من جانب الشرطة وسوء قلق إزاء تقارير عن االستخدام املفرط للقوة شعورها بالعلى الرغم من 

، التحكيم اإللزاميإزاء وأعربت عن قلقها . نومعاملة السجناء وإيذائهم على أيدي حراس السج
ال ينبغي فرضه على العمال ومنظمات أرباب العمل إال يف حاالت األزمات احلادة أو وقالت إنه 

نظمة صوص عليه يف اتفاقية م     املن اإلرادياألزمات الوطنية أو احمللية، مبا يتسق مع مبدأ التفاوض          
 .١٩٤٩ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام بشأن ٩٨العمل الدولية رقم 

وأشارت أوروغواي إىل تصديق الربتغال على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،             -٩٤
نع ملووضع سياسات يف العديد من اجملاالت، وكذلك إنشاء مكتب أمني املظامل بوصفه آلية              

 وأعربت أوروغواي عن أملها يف معرفة املزيد عن املساعدة املقدمة إىل األطفـال            . التعذيب
 على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       الربتغال حفاظضحايا االجتار بالبشر، وكيفية     

 .أثناء األزمة االقتصادية

 التمييز عن وأعربت أوزبكستان عن القلق إزاء مظاهر كره األجانب والعنصرية فضالً  -٩٥
 املهاجرين، وال سيما الروما واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، يف جماالت هم وضدضد

ادعاءات باإليذاء واملعاملة السيئة مـن      ، إضافة إىل    التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن    
جانب أفراد الشرطة وحراس السجون، وتقارير عن اكتظاظ السجون وسـوء األوضـاع             

 .وإساءة استعمال املخدرات ، وارتفاع معدالت الوفيات يف أوساط السجناءالصحية فيها

وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية بالتدابري اليت اختذهتا الربتغال لتعزيـز التعلـيم              -٩٦
الشامل للجميع، على الرغم من األزمة االقتصادية، وبالشروع يف تنفيذ اخلطـتني الرابعـة              

وأعربت عن قلقهـا إزاء التمييـز       . لعنف املرتيل والعنف اجلنساين   واخلامسة بشأن التصدي ل   
الذي يعاين منه املهاجرون واألشخاص املنحدرون من أصول أجنبيـة واألقليـات اإلثنيـة،              

 .املمارسات العنصرية والتمييز العنصريازدياد وأشارت إىل 

ا علـى خلفيـة     وأشادت فييت نام بالتزام الربتغال بتعزيز حقوق اإلنسان، ال سيم           -٩٧
وأعربت عن تقديرها العتماد خطة الطوارئ االجتماعية هبـدف دعـم           . األزمة االقتصادية 

وأشارت إىل اإلجنازات اليت حتققت يف الربتغال يف جمال مكافحة التمييز ضد املرأة             . الضعفاء
  .واألقليات اإلثنية واملهاجرين

لقة حبقوق اإلنسان، ورحبـت     وأشادت ألبانيا بتصديق الربتغال على الصكوك املتع        -٩٨
ونوهت باعتماد الربتغـال    . باعتماد التعديالت القانونية مبا يوّسع نطاق مفهوم العنف املرتيل        

 .االستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما، اليت أعدهتا بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق
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 توصيات اجلولـة الـسابقة      ورحبت اجلزائر باإلجراءات اليت اختذهتا الربتغال لتنفيذ        -٩٩
وأشارت إىل  . لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان          

 على معاهدات دولية واعتمدت سياسات داخلية بشأن مكافحـة          أن الربتغال صدقت أيضاً   
 .اإلعاقةبشأن العنف ضد املرأة واالجتار بالبشر، ووضعت استراتيجية 

أنغوال باستمرار التزام الربتغال حبقوق اإلنسان، وإنشاء اللجنـة الوطنيـة           ورحبت    -١٠٠
وأشارت إىل اعتماد الربتغال تدابري ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق املهاجرين           . حلقوق اإلنسان 

األخذ باخلطـة الثانيـة إلدمـاج       وأشادت ب واألقليات اإلثنية ومكافحة التمييز العنصري،      
 .٢٠٢٠-٢٠١٣ة الوطنية إلدماج مجاعات الروما للفترة املهاجرين واالستراتيجي

ونوهت األرجنتني بتصديق الربتغال على الصكوك الدولية، مبا فيها االتفاقية الدولية             -١٠١
وتويل . اخلطة الثانية إلدماج املهاجرين   وبوضع  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،       

عن املبادرات املتخذة ملكافحة التمييز العنصري وإدماج        مبعرفة املزيد     خاصاً األرجنتني اهتماماً 
 .املهاجرين والفئات املهمشة

ورحبت أستراليا باألولوية اليت توليها الربتغال إىل منع العنف املرتيل والتحقيق فيـه،               -١٠٢
وأعربت عـن   .  العنف املرتيل والعنف اجلنساين    وأشارت إىل اعتماد اخلطط الوطنية ملكافحة     

قلقها إزاء تقارير عن زيادة العنف املرتيل ضد املسنني وسوء معاملة األشخاص احملتجزين لدى           
باجلهود اليت تبذهلا الربتغال من أجـل التـصدي للتمييـز           ونوهت  . الشرطة أو يف السجون   

 .معواحلرمان اللذين تعاين منهما مجاعات الروما يف اجملت

وأشادت باستضافة  . وقالت بنغالديش إن الربتغال معروفة بالتزامها حبقوق اإلنسان         -١٠٣
حتتـذي بـه    ميكن أن     جيداً مثالًواعتربت ذلك   الربتغال مهاجرين وبتعزيز اهلجرة املنظمة،      

ومع ذلك، فإن التقارير اليت تتحدث عن سوء معاملة املهـاجرين     . البلدان األخرى يف املنطقة   
ت تبعث على القلق، شأهنا يف ذلك شأن إمكانية أن تؤدي األزمة املالية إىل زيادة الفقر                ما زال 

 .والتمييز العنصري

دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتقدم الذي أحرزته الربتغال منذ اجلولـة           واعترفت    -١٠٤
 حلقـوق   األوىل لالستعراض الدوري الشامل، وأشارت إىل التصديق على املعاهدات الدولية         

وشجعت الربتغال على االستمرار يف تعزيز محاية حقوق اإلنـسان عـن طريـق              . اإلنسان
 .مؤسساهتا ومعايريها وسياساهتا العامة

وأعربت الربازيل عن تقديرها لتصديق الربتغال على الربوتوكول االختياري التفاقية            -١٠٥
ورحبـت  . ه آلية وقائية وطنية   ، ولتعيني أمني املظامل باعتبار    ٢٠١٣مناهضة التعذيب يف عام     

أن سياسة الربتغـال االبتكاريـة ملكافحـة        ورأت  . بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف املرتيل    
وحثت الربازيل الربتغال   .  جديرة بالتنويه  ،املخدرات، القائمة على القيم اإلنسانية واملشاركة     
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ت عـن القلـق بـسبب       على السعي لضمان عدم تأثري األزمات يف الفئات الضعيفة، وأعرب         
 .عمليات قطع اإلمداد باملياه يف لشبونة

ورحبت بلغاريا باجلهود اليت تبذهلا الربتغـال لتنفيـذ توصـيات اجلولـة األوىل                -١٠٦
وأشارت إىل أن مكافحة العنف ضد املرأة والعنـف املـرتيل           . لالستعراض الدوري الشامل  

وأعربت عن تقديرها العتماد تعديالت     . والعنف اجلنساين متثل أولويات بالنسبة إىل الربتغال      
 .تشريعية توسع نطاق مفهوم العنف املرتيل

أن الربتغال أنشأت جلنة وطنية لتنسيق ومتابعة اخلطط والتدابري         كابو فريدي   والحظ    -١٠٧
وأشادت بتنفيذ الربتغال   . اليت وضعتها نتيجة انضمامها إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان        

ة يف إطار اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، وبإعطـاء األولويـة            التوصيات املقدم 
 .ملكافحة العنف اجلنساين واملرتيل، والتثقيف حبقوق اإلنسان

وسألت كندا عن النتائج احملددة للخطة الوطنية الرابعة ملكافحة العنـف املـرتيل               - ١٠٨
 تنفيـذ اخلطـة اخلامـسة    ، وعن التقدم احملرز يف ٢٠١٣- ٢٠١١والعنف اجلنساين للفترة    

ورحبت بتطبيق  . احملددة اليت جرى الوقوف عليها    املرجعية  عايري  امل و ٢٠١٧- ٢٠١٤  للفترة
التدابري الرامية إىل حتسني حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، 

 .وتعزيز احلوار مع اجملتمع املدين

حتـسني حقـوق    من أجل    اليت تبذهلا الربتغال     وأعربت شيلي عن تقديرها للجهود      -١٠٩
اإلنسان، والتقليل إىل أدىن حد من آثار األزمة االقتصادية، ولالنضمام إىل الصكوك الدولية              

وأشارت إىل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا حيسن التنسيق بـني            . حلقوق اإلنسان 
وإىل التدابري املتخذة للحد مـن معـدالت        السلطات العامة ويعزز احلوار مع اجملتمع املدين،        

 .االنقطاع عن الدراسة مبكراً

وسلمت الصني باجلهود اليت تبذهلا الربتغال يف التعامل مع آثار األزمة املالية العامليـة                -١١٠
فقد وضعت الربتغـال    . يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وضمان حقوق الفئات الضعيفة       

عنف املرتيل واالجتار بالبشر وكفالة توفري سبل احلصول على التعليم           وطنية ملكافحة ال   خططاً
وأعربت الصني عن األمل يف أن تواصل الربتغال مكافحة العنصرية ودعـم            . جلميع األطفال 
 .الفئات املهمشة

ا تبذله من جهود لتحقيق أعلى معايري حقوق اإلنسان         ملوهنأت كوستاريكا الربتغال      -١١١
ورحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقـوق      . لرغم من الصعوبات االقتصادية   واستبقائها، على ا  

اإلنسان، وبتصديق الربتغال على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وباجلهود          
 .اليت تبذهلا من أجل األخذ بسياسات تتعلق باملهاجرين ومبكافحة العنصرية والتمييز

اإلجراءات اليت اختذهتا الربتغال منـذ االسـتعراض         ب وأحاطت كوت ديفوار علماً     -١١٢
ورحبـت  . الدوري الشامل السابق، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان             
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بالسياسات اليت ُوضعت ملكافحة التمييز والكراهية العنصرية والدينية وتعزيز إدماج األقليات           
عنف املرتيل، ومحاية األطفال وحتسني حالة       عن التدابري املتخذة ملكافحة ال     واملهاجرين، فضالً 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

وأشادت مصر بتنفيذ الربتغال برنامج العمل املعين بالقضاء علـى تـشويه األعـضاء                -١١٣
وأشـارت  . التناسلية األنثوية، وزيادة القدرة على املالحقة القضائية يف قضايا العنف ضد املرأة           

جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء خطاب العنصرية وكـره          إىل الشواغل اليت أعربت عنها      
ودعت مصر الربتغال إىل تبادل أفضل ممارساهتا يف جمال ضمان احتـرام احلقـوق              . األجانب

كما دعت  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف منع التراجع عنها أثناء بطء النمو االقتصادي          
 .ملمارسات والتحديات املتعلقة بتمتع الشباب حبقوق اإلنسانالربتغال إىل التعليق على أفضل ا

وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل اجلهود اليت تبذهلا الربتغال لتنفيذ توصيات            -١١٤
اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق    

فقد عززت  . لتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     اإلنسان وغريها من املؤسسات وا    
الربتغال التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، واختذت إجراءات ملكافحة العنـصرية والعنـف             

وسألت مجهورية الكونغو الدميقراطية عن أثـر     . املرتيل، وعززت اندماج املهاجرين يف اجملتمع     
 .األزمة االقتصادية يف تنفيذ التوصيات

يف معرض الرد باقتضاب على عدد من األسئلة، قال الوفد إن عدد العقود القصرية              و  -١١٥
وتبلغ مشاركة املرأة يف سوق العمل يف الربتغال        . األجل لعمالة املرأة يتناقص مقارنة بالرجال     

وعلى الرغم من األزمة املالية، فإن الفرق يف معدالت العمالة بني           . أعلى املعدالت يف أوروبا   
  .٢٠٠٨النساء اخنفض مقارنة مبا كان عليه يف عام الرجال و

ومتتثل الربتغال لتوصيات فريق اخلرباء املعين بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر التابع             -١١٦
وتتوافـق التـشريعات    . جمللس أوروبا، وأدخلت التعديالت ذات الصلة على القانون اجلنائي        

ومشلت التدابري احملددة املتخذة    . أن االجتار بالبشر   مع توجيه االحتاد األورويب بش     الوطنية متاماً 
وزاد عـدد   . ، وال سيما األطفال   أنشطة التوعية واحلمالت اليت تستهدف أكثر الفئات ضعفاً       

 .أفرقة ومراكز احلماية، على الرغم من األزمة االقتصادية

ينبغـي  نه  إ على الشواغل اليت أعربت عنها وفود بشأن العنف املرتيل،           رداًقالت،  و  -١١٧
التركيز على اإلجراءات الرامية إىل تسليط الضوء على العنف اخلفـي يف األسـرة ومحايـة                

 ىأتـصدَّ أنـا   "فقد ُنفِّذت محلة مشتركة اقترحتها الربتغال، حتمل عنوان         . األطفال واملسنني 
ـ       )Contra a violência eu dou a cara(" للعنف ومل . ة، يف مجيع البلدان الناطقة باللغة الربتغالي

ويرتفع عـدد أحكـام      .يتخذ قط من قبل مثل هذا العدد الكبري من التدابري حلماية الضحايا           
 مأوى لضحايا   ١١٩كما يوجد   . اإلدانة الصادرة بشأن العنف املرتيل باطراد على مر السنني        

 لالستقبال والرعاية تتيح للضحايا الدعم االجتماعي والنفـسي         مركزاً ١٣٢العنف املرتيل، و  
 لدليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو          قانوين وفقاً وال
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 آخر الستقبال الـضحايا يف       مكاناً ١١٣ عن   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فضالً      
 .حاالت الطوارئ

. مالئمـة  أوضاع يف املائة من السجناء، وجيري إيوائهن يف         ٥,٦ومتثل النساء نسبة      -١١٨
ووضعت .  سنوات ٣وتدعم الدولة احلمل والوالدة، وتتيح مرافق لألطفال حىت بلوغهم سن           

وتشمل التدابري املتوخـاة يف     . ١٩٩٩ وطنية للتصدي للعنف املرتيل منذ عام        الربتغال خططاً 
 إطار اخلطة احلالية، زيادة قدرة السلطات احمللية على منع العنف، والربامج الراميـة إىل منـع   

 .اجلناة من العودة إىل ارتكاب اجلرائم

 القتراح املفوضية السامية حلقوق     فوفقاً. وينبغي إبراز أمهية مؤشرات حقوق اإلنسان       -١١٩
اإلنسان، وضعت الربتغال بالفعل مؤشرات وطنية بشأن حق الشخص يف التعليم واحلرية ويف             

ـ     احملافظة على أنه متت   وجتدر اإلشارة إىل    . األمان على شخصه   ظل ي ميزانية أمني املظامل، وس
 إىل  ما يتعلق خبطط العمل، ينبغي اإلشارة أيضاً      وفي. لى الرغم من األزمة املالية    ، ع حيافظ عليها 

هو أن تكفل علـى وجـه التحديـد          أن أحد أهداف إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       
 .التنسيق واالتساق فيما بني خطط العمل القطاعية ذات الصلة

، فيما يتعلق بإمكانية احلصول على التعليم، ال سيما بالنسبة إىل أشد الفئات ضعفاً            و  -١٢٠
جتدر اإلشارة إىل أنه جيري توفري املزيد من الفرص للتعلم مدى احلياة للبالغني الذين جتاوزت               

 عن ذلك، استثمرت احلكومة     وفضالً.  سنة، وال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة      ٥٥أعمارهم  
ميلي، حبيث ميكن لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أن يلتحقـوا باملـدارس      يف الدعم التك  

 .العادية دون أي متييز

وفيما يتعلق باألسئلة ذات الصلة بالعنصرية والتمييز ضد املهاجرين، أشار الوفد إىل              -١٢١
وخيضع .  بعينهاأن الربتغال ترغب يف التصدي للعنصرية يف جمملها دون استهداف أي جمموعة

ويتنـاول  . شخاص الذين يثبت ارتكاهبم أعمال متييز للمالحقة اجلنائية مبوجب الدسـتور         األ
وُنفذت خطتـان   .  للعقوبة  مشدداً القانون اجلنائي الدافع العنصري، حبيث ميكن اعتباره ظرفاً       

وباإلضافة إىل ذلك، اتُّخذت تدابري     . ا إحصائياً مللتصدي للتمييز ضد املهاجرين ُتقاس نتائجه     
 .يل إنشاء مرصد اهلجرةمن قب

وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد املهاجرين يف العمل، يقع على صاحب العمل عبء               -١٢٢
وميكن للسلطات أن   . ويصنف التمييز كجرمية  . إثبات عدم وجود متييز يف حاالت الشكاوى      

ة تقـدم   وتيسر إدماَج املهاجرين يف اجملتمع خدماٌت حمدد       .تقدم ما يلزم من تعويض للضحايا     
 .إىل العاطلني عن العمل من املهاجرين، مبا يف ذلك التدريب والربامج املهنية

ويعـين  . وحيترم القانون القائم مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني وملتمسي اللجوء           -١٢٣
ذلك على أرض الواقع أنه ال ميكن ترحيل أي كان من األراضي الربتغالية قبل اختـاذ قـرار                  



A/HRC/27/7 

21 GE.14-07601 

حماكم األسرة،   على   من القُصَّر فوراً  املقدمة  وتعرض طلبات اللجوء    .  القضية قضائي هنائي يف  
 .ويؤويهم مركز لألطفال الالجئني

ر فيه الربتغال بأزمة اقتـصادية      متيف الوقت الذي    يعقد  االستعراض احلايل   وقالت إن     -١٢٤
ار األزمـة يف    لتخفيف من آث  ل اجلهود اليت يبذهلا البلد      تكون قد أبرز  تيف أن   وتأمل  . حادة

وسوف تبذل احلكومة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كل ما يف وسعهما           . الفئات الضعيفة 
 مـن    عن منتصف املدة، باعتبار ذلك جزءاً      لتنفيذ التوصيات املقبولة، وسوف يقدمان تقريراً     

 وجتدر اإلشارة إىل أن آلية االستعراض الدوري الـشامل     . عملية االستعراض الدوري الشامل   
يف وسيـشعر النـاس     تضطلع بدور إجيايب يف إعمال حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العـامل،             

 .تنفيذ توصيات هذه اآللية أثناء السنوات األربع املقبلةبأثر الربتغال 

  **االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  
 :حتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه بتأييد الربتغال  -١٢٥

املشاركة الكاملـة والفعالـة يف    فرصة  كفالة منح ممثلي اجملتمع املدين        ١-١٢٥
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      (الستعراض الدوري الشامل    اأنشطة متابعة   

 ؛)وأيرلندا الشمالية

بغية تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      الداخلية  مواءمة قوانينها     ٢-١٢٥
 ؛)بيانامي(والتعريف هبا 

مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية          ٣-١٢٥
 ؛)اليونان(والثقافية 

مواصلة تقدمي املبادرات الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             ٤-١٢٥
 ؛)قطر(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والـدوليني يف تعزيـز     مع الشركاء اإلقليميني    زيادة التعاون   مواصلة    ٥-١٢٥
 ؛)الفلبني(قدرهتا على محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا 

مواصلة اختاذ التدابري يف جمال تعزيز مـشاركة املـرأة يف الـشؤون               ٦-١٢٥
 ؛)اليونان(السياسية 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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اإلمنائية فيما وراء البحار مساعدهتا بذل مجيع اجلهود الرامية إىل زيادة        ٧-١٢٥
 يف املائة من الدخل ٠,٧ع الوعد بتحقيق هدف ختصيص  مكي تصبح أكثر متاشياً 

 ).سرياليون(القومي اإلمجايل، مبا ييسر تعزيز حقوق اإلنسان يف البلدان الفقرية 

 :ترى أهنا ُنفِّذت أصالً أو يف طور التنفيذوحتظى التوصيات التالية بتأييد الربتغال   -١٢٦

يع األشخاص من االختفـاء     االتفاقية الدولية حلماية مج    التصديق على     ١-١٢٦
  ؛)ألبانيا(القسري 

 بشأن  ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            ٢-١٢٦
  ؛)الفلبني (٢٠١١ العمال املرتليني لعام

مواصلة اجلهود الرامية إىل التوعية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان            ٣-١٢٦
  ؛)املغرب(

الرامية إىل حتقيق املساواة، مع مراعـاة حالـة         مواصلة تعزيز التدابري      ٤-١٢٦
 ؛)اجلزائر(الفئات احملرومة اليت يوصى بالتمييز اإلجيايب لفائدهتا 

مكافحة التمييز،  لتشريع  تعزيز اإلجراءات اليت تضمن التنفيذ الفعال         ٥-١٢٦
النساء املهـاجرات والنـساء مـن األقليـات         التمييز املمارس ضد    سيما   وال

 ؛)األرجنتني(

 ؛)قطر(مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز   ٦-١٢٦

مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني من أجل القضاء صـراحة علـى             ٧-١٢٦
 ؛)سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 ؛)نيكاراغوا(مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة   ٨-١٢٦

األحكام التشريعية املتعلقة بعدم    بتجسيد  زيادة وضع سياسات تسمح       ٩-١٢٦
يف املمارسـة العمليـة، وال سـيما        جمال العمـل    التمييز بني الرجل واملرأة يف      

يتصل بالفروق يف األجور وانتشار عقود العمل املؤقت يف صفوف النـساء             فيما
 ؛)باراغواي(

كافحة التمييز ضـد املـرأة يف عمليـات         اختاذ التدابري الرامية إىل م     ١٠-١٢٦
 ؛)سلوفينيا(التوظيف والعمل واالرتقاء الوظيفي واألجور 

مواصلة توفري الوسائل الالزمة لتفادي الفروق يف األجور على أساس           ١١-١٢٦
 ؛)إسبانيا(نوع اجلنس 

اختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل احلد من فجوة األجور بني اجلنسني             ١٢-١٢٦
 ؛)فييت نام(مجيع قطاعات االقتصاد يف 
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تكثيف اجلهود الوقائية الرامية إىل مكافحة مجيـع أشـكال التمييـز       ١٣-١٢٦
 ؛)اجلزائر(العنصري 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الروما واملهاجرين وملتمـسي           ١٤-١٢٦
 ؛)بنغالديش(اللجوء 

صري، مبا يف ذلـك     مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز العن       ١٥-١٢٦
عن طريق دعم املؤسسات املكلفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز           

 ؛)بولندا(العنصري 

مواصلة حتسني إدماج الفئات احملرومة والتصدي ملا تعانيه من متييـز            ١٦-١٢٦
عنصري، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري إضافية حتسن انتفـاع املهـاجرين              

قليات اإلثنية بالسكن الالئق والتعليم واخلدمات العامة والعمالـة         واألجانب واأل 
 ؛)دولة فلسطني(

زيادة حتسني عملية إدماج املهاجرين ومكافحة مجيع أشكال التمييـز           ١٧-١٢٦
 ؛)سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (ضدهم 

نع أي شكل مـن أشـكال التمييـز العنـصري           ملاختاذ تدابري فعالة     ١٨-١٢٦
 ؛)أوزبكستان(عنصرية وال

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري، وال سيما ضـد            ١٩-١٢٦
 ؛)السنغال(املواطنني الربتغاليني املنحدرين من أصل أفريقي 

إدانة اخلطاب العنصري وكراهية األجانب الصادر عـن الـسياسيني      ٢٠-١٢٦
 ؛)بنغالديش(والعمل على تعزيز التسامح والتنوع 

التحريض علـى الكراهيـة     ومواصلة العمل للقضاء على العنصرية       ٢١-١٢٦
دولة بوليفيا املتعـددة    (العنصرية ومجيع أشكال التمييز، وخباصة ضد املهاجرين        

 ؛)القوميات

مواصلة تنفيذ التدابري الفعالة ملنع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري          ٢٢-١٢٦
لعمل على تعزيز حقـوق اإلنـسان       ، وكذلك ا   ومقاضاة دعاهتا  وكره األجانب 

للفئات الضعيفة، مبن فيهم املهاجرون والروما واملنحدرون من أصـل أفريقـي            
 ؛)الربازيل(

تكثيف رصد شبكة اإلنترنت ملنع استخدامها يف نـشر التعليقـات            ٢٣-١٢٦
واملواد العنصرية أو املتعلقة بكره األجانب، هبدف مقاضاة مرتكيب هذه األفعـال     

 ؛)ران اإلسالميةمجهورية إي(
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اختاذ تدابري فعالة ملنع مظاهر العنصرية وكره األجانـب والتعـصب            ٢٤-١٢٦
 ؛)قريغيزستان(ومقاضاة دعاهتا 

إدانة اخلطاب العنصري وكراهية األجانب من جانـب الـسياسيني           ٢٥-١٢٦
 ؛)قريغيزستان(وتعزيز التسامح والتنوع 

نصرية وكره األجانب من    إدانة بقوة أكرب اخلطب اليت حتض على الع        ٢٦-١٢٦
 ؛)تونس(جانب القادة السياسيني وزيادة تشجيع التسامح والتنوع 

املعاقبة على استخدام اخلطاب العنصري الذي ينم عن كره األجانب،           ٢٧-١٢٦
 ؛)أوزبكستان(وحظر املنظمات اليت تشجع أو حترض على التمييز العنصري 

ز العنصري وكراهية األجانب    تعزيز آليات مكافحة العنصرية والتميي     ٢٨-١٢٦
مجهورية (املهاجرين واألجانب واألقليات اإلثنية     ضد  وأشكال التعصب األخرى    

 ؛)فرتويال البوليفارية

مواصلة تطبيق التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، اليت تشمل           ٢٩-١٢٦
 ؛)إسبانيا(جماالت مثل الوقاية والتحري واملقاضاة ومعاقبة اجلناة 

اجلهود الرامية إىل توحيد    ويف بذل   مجع البيانات احملددة    االستمرار يف    ٣٠-١٢٦
عملية اإلبالغ ومجع البيانات ذات الصلة بضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك عن             

 ؛)بلغاريا(طريق إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت وقاعدة بيانات 

عنف القائم على نـوع     مواصلة تطبيق التدابري الرامية إىل مكافحة ال       ٣١-١٢٦
اجلنس، مبا يف ذلك بوضع برامج الوقاية اليت تشجع القـضاء علـى القوالـب               

 ؛)شيلي(النمطية اجلنسانية ومتكني املرأة 

مواصلة منع ومكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتيل             ٣٢-١٢٦
 ؛)اجلبل األسود(

جملتمـع للعنـف املـرتيل      مواصلة اجلهود الرامية إىل احلد من قبول ا        ٣٣-١٢٦
 ؛)النرويج(والعنف اجلنساين 

  ؛)االحتاد الروسي(اعتماد استراتيجية وطنية للتصدي للعنف املرتيل  ٣٤-١٢٦
كفالة حصول ضحايا العنف املرتيل على اإلرشاد املناسب واحلمايـة،           ٣٥-١٢٦

مبا يف ذلك عن طريق توفري املالجئ املخصصة للنساء الضحايا، وإجراء حتقيـق             
 ؛)سرياليون(فعال يف أعمال العنف هذه وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة 

مواصلة جهودها الرامية إىل منع ومكافحة العنف القائم على نـوع            ٣٦-١٢٦
اجلنس، وال سيما عن طريق توفري التدريب ومحالت التوعية وتقدمي املساعدة إىل            

 ؛)ليشيت - تيمور(الضحايا 
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 الالزمة اليت تكفل للنساء ضحايا العنف املرتيل        مواصلة اختاذ التدابري   ٣٧-١٢٦
والعنف القائم على نوع اجلنس احلصول على وسائل وقائية ومحائية فعالة، وتقدمي  

 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(اجلناة إىل العدالة 

ضمان التنفيذ الكامل للخطط الوطنية ملكافحة العنف املرتيل والعنف          ٣٨-١٢٦
عالية من تقبل اجملتمع للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك العنـف             اجلنساين للحد بف  

املرتيل، وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل، والقضاء على القوالب النمطية واختاذ           
تدابري للتوعية باآلليات القائمة ملنع ومكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك عن طريق        

ضد املرأة ومقاضاة مرتكبيهـا     ضمان إجراء حتقيق شامل يف مجيع أعمال العنف         
 ؛)كندا(

اعتماد التدابري ملواصلة مكافحة العنف املرتيل يف إطار اخلطة الوطنيـة    ٣٩-١٢٦
اخلامسة، مبا يف ذلك عن طريق وضع إجراءات فعالة لإلبـالغ عـن احلـاالت            

 ؛)املكسيك(لنساء اليت تنم عن كره اومكافحة القوالب النمطية واملواقف 

 ،ختاذ اخلطوات الالزمة، ال سيما يف إطـار خطـة العمـل           مواصلة ا  ٤٠-١٢٦
، وضمان حصول الضحايا علـى وسـائل         والوقاية منها  ملكافحة أعمال العنف  

احلماية، والتحقيق بشكل فعال يف أعمال العنف املرتيل، وتقدمي اجلناة إىل العدالة            
 ؛)بولندا(

 ،ة العمل الوطنيةمواصلة اختاذ اخلطوات الالزمة، ال سيما يف إطار خط ٤١-١٢٦
ملكافحة العنف املرتيل، وكفالة وصول الضحايا الفعال إىل آليات تقدمي الشكاوى           

 ؛)دولة فلسطني(

اختاذ املزيد من اخلطوات ملكافحة العنف املـرتيل ومنعـه، وضـمان             ٤٢-١٢٦
 ؛)ألبانيا(وصول الضحايا الفعال إىل آليات تقدمي الشكاوى 

رامية إىل مكافحة العنـف املـرتيل جبميـع         مواصلة تعزيز جهودها ال    ٤٣-١٢٦
أشكاله، ال سيما بتيسري وصول الضحايا إىل آليات اإلبـالغ عـن احلـاالت              

 ؛)إسبانيا(

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني فرص احلـصول علـى التعلـيم             ٤٤-١٢٦
 منظمـة   لألطفال والشباب من مجاعات الروما على النحو الذي اقترحته أيـضاً          

 ؛)فنلندا( للتربية والعلم والثقافة األمم املتحدة

مواصلة تعزيز السياسات الوطنية الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق            ٤٥-١٢٦
 ؛)أنغوال(املهاجرين، ال سيما يف مكافحة التمييز العنصري 

ضمان تكافؤ الفرص يف احلصول على اخلدمات العامـة املقدمـة إىل          ٤٦-١٢٦
 ؛)هولندا( طائفة الروما املهاجرين واألقليات مبن فيهم أفراد



A/HRC/27/7 

GE.14-07601 26 

هتيئة الظروف املالئمة لإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية         ٤٧-١٢٦
 ؛)أوزبكستان(والثقافية للروما والسكان املنحدرين من أصل أفريقي 

 ؛)كوت ديفوار(السعي الختاذ تدابري إلدماج األقليات ومحايتها  ٤٨-١٢٦

قوق األقليات والفئـات الـضعيفة يف       مواصلة العمل على إدماج ح     ٤٩-١٢٦
 ؛)نيكاراغوا(الربامج االجتماعية اليت تروج هلا احلكومة 

ضمان تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألفراد طائفـة          ٥٠-١٢٦
 ؛)ألبانيا(متسهم لروما، وتنفيذ السياسات اليت 

السكن والتعليم  اختاذ املزيد من التدابري لتحسني فرص احلصول على          ٥١-١٢٦
 ؛)أستراليا(والعمل لصاحل مجاعات الروما 

مواصلة انتهاج سياسات مناسبة وفعالة تتـسم بالكفـاءة يف إطـار             ٥٢-١٢٦
 بتحسني  االستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما، وذلك هبدف املضي قدماً        

النظر يف اختاذ    إىل تقييم أثر السياسات القائمة،       التحاق الروما بالتعليم، واستناداً   
 ؛)اجلمهورية التشيكية(تدابري إضافية 

ماعـات الرومـا    املتعلقة جب التأكد من أن مجيع التدابري والسياسات        ٥٣-١٢٦
 ؛)اهلند(ُتصمَّم وتنفَّذ وُترصد وتقيَّم مبشاركتها الكاملة 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تنفيذ خمتلف التـدابري املتخـذة يف             ٥٤-١٢٦
عد الشامل لعدة قطاعات هبدف     عليم والصحة واإلسكان والعمل والبُ    جماالت الت 
 بتعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات والتصدي للتمييز          املضي قدماً 

 ؛)إندونيسيا(واالستبعاد االجتماعي اللذين تواجههما مجاعات الروما 

 التمتع حبقوق   أوجه التفاوت يف  لتخفيف ومعاجلة   اعتماد تدابري حمددة     ٥٥-١٢٦
اإلنسان اليت متس الفئات الضعيفة مبا يشمل املهاجرين واألجانـب واألقليـات            

 ؛)كينيا(العرقية مثل مجاعات الغجر والروما 

مواصلة تركيز اجلهود الرامية إىل إدماج تالميذ الروما يف نظام التعليم            ٥٦-١٢٦
 ؛)إسبانيا(

طفـال  ألعلى التعليم   تكثيف اجلهود من أجل حتسني فرص احلصول         ٥٧-١٢٦
مجاعات الغجر والروما، واالستمرار يف مكافحة القوالب النمطية اليت تستهدف          

 ؛)تايلند(هذه اجلماعات 

 مواصلة وتعزيز التدابري التعليمية اليت تنهض بنظام تعليم أكثر تكامالً          ٥٨-١٢٦
فـة  يصب يف صاحل العمال املهاجرين واألقليات اإلثنية والنساء والفتيـات وطائ       

 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(الروما بصفة خاصة 
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تعزيز ونشر أفضل املمارسات يف     من أجل   مواصلة اجلهود اليت تبذهلا      ٥٩-١٢٦
 ؛)املغرب(جمال احلوار بني الثقافات 

االستمرار يف تعزيز برامج الوقاية من العنف املرتيل، ال سـيما ضـد              ٦٠-١٢٦
 ).شيلي(األطفال واملسنني 

 عليهـا يف وقـت مناسـب        تدرس الربتغال التوصيات التالية، وستقدم ردوداً     وس  -١٢٧
 :٢٠١٤سبتمرب /يتجاوز موعد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول ال

بـأن  القاضـية   النظر يف توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري           ١-١٢٧
 من االتفاقية الدوليـة  ٨ادة  من امل  ٦تصدق على التعديالت املدخلة على الفقرة       

 ؛)ناميبيا(للقضاء على التمييز العنصري واملوافقة عليها 

مواصلة مواءمة قوانينها الوطنية مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل           ٢-١٢٧
حلقوق اإلنسان، هبدف إعطاء األولوية يف هذا الـصدد إىل االتفاقيـة الدوليـة              

 ؛)مصر(للقضاء على التمييز العنصري 

اإلسراع بإمتام مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام نظـام رومـا             ٣-١٢٧
 ؛)تونس(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

مواءمة تشريعاهتا الوطنية بصورة كاملة مع نظام روما األساسي، عن            ٤-١٢٧
طريق إدماج أحكام بشأن التعاون الفوري والكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية،           

 ؛)إستونيا(ق على تعديالت كمباال لنظام روما األساسي والتصدي

مع نظام روما األساسي، عن      مواءمة تشريعاهتا الوطنية بصورة كاملة      ٥-١٢٧
طريق الدمج الكامل والفوري لألحكام املتعلقة بالتعاون مع احملكمـة اجلنائيـة            

 ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(الدولية 

توسيع نطاق محلة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لتشمل مـوظفي             ٦-١٢٧
إنفاذ القوانني، ال سيما فيما يتعلق حبقوق النساء واألطفال واملسنني واألقليـات            

 ؛)نام فييت(

ضمان ختصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال خلطط العمـل الوطنيـة             ٧-١٢٧
 ؛)الفلبني(الشاملة حلقوق اإلنسان 

مكتب أمني املظامل، باعتباره مؤسسة وطنية متتثل ملبادئ باريس،         تعزيز    ٨-١٢٧
 ؛)أوروغواي(عن طريق التدابري التشريعية واملوارد البشرية واملالية 

مضاعفة جهودها ملكافحة التمييز العنصري، مبا يف ذلك عن طريـق             ٩-١٢٧
 ؛)بنغالديش(تقدمي الدعم إىل املنظمات غري احلكومية ذات الصلة 
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املثابرة على متابعة الربامج الوقائية والقمعية الراميـة إىل مكافحـة            ١٠-١٢٧
 ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(التمييز ضد املهاجرين وملتمسي اللجوء 

النظر يف صياغة خطة عمل وطنية بشأن معاجلة مـسألة العنـصرية             ١١-١٢٧
 ؛)مصر (ن من أصل أفريقيووالتمييز العنصري اليت يواجهها األشخاص املنحدر

حتسني فعالية وإمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف احملليـة ملناهـضة     ١٢-١٢٧
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(التمييز العنصري 

مضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري، مبا يف ذلـك            ١٣-١٢٧
ري عن طريق املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، والتوصية كذلك باختاذ التـداب           

لفئات املستضعفة، مبن فيهم الغجر والروما والسكان املنحدرون مـن          بااخلاصة  
 ؛ )جنوب أفريقيا(أصل أفريقي 

تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري، وال سـيما يف            ١٤-١٢٧
 ؛)سلوفينيا(النظام القضائي 

العنـصري  زيادة الدعم املقدم إىل جلنة املساواة ومناهـضة التمييـز      ١٥-١٢٧
 ؛)سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية (

اختاذ إجراءات قوية للتصدي خلطاب التحـريض علـى الكراهيـة            ١٦-١٢٧
 ،والتمييز العنصري يف احلصول على السكن والتعليم والعمالة لألقليات اإلثنيـة          

 ؛)سرياليون(وتكثيف تدريب توعية موظفي إنفاذ القوانني 

 للعقوبـة يف     مـشدداً   جيعل الدافع العرقي ظرفاً    اعتماد قانون صريح   ١٧-١٢٧
 ؛)فرنسا(اجلرائم واجلنايات 

ضمان التحقيق على النحو الكامل يف التقارير اليت تتحـدث عـن             ١٨-١٢٧
االستخدام املفرط للقوة أو إساءة املعاملة من جانب مـوظفي إنفـاذ القـوانني              

 ؛)أستراليا(

ملناسبة على القـضايا املزعومـة      تكثيف التدريب إىل جانب املراقبة ا      ١٩-١٢٧
 ؛)كابو فريدي(املتعلقة بسوء املعاملة من جانب قوات الشرطة 

اختاذ خطوات حمددة لضمان إجراء حتقيقات سريعة وشاملة يف مجيـع            ٢٠-١٢٧
ادعاءات االستخدام املفرط للقوة وإساءة املعاملة من جانـب مـوظفي إنفـاذ             

 ؛)كندا(اس السجون القوانني، مبا يف ذلك أفراد الشرطة وحر

توجيه رسالة واضحة إىل مجيع مديري السجون واملوظفني العـاملني           ٢١-١٢٧
الواليات ( غري مقبولة وتقع حتت طائلة العقاب مجيع أشكال سوء املعاملةبأن  فيها  

 ؛)املتحدة األمريكية
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الـيت  التحقيق يف مجيع أشكال سوء املعاملة وغري ذلك من املخالفات            ٢٢-١٢٧
 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(إنفاذ القانون وتقدمي اجلناة إىل العدالة  موظفو يرتكبها

التحقيق يف ادعاءات إساءة معاملـة      يتم  أن  اليت تكفل   تعزيز اجلهود    ٢٣-١٢٧
 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(احملتجزين يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال 

ري املشروع للقـوة وسـوء      التحقيق يف مجيع ادعاءات االستخدام غ      ٢٤-١٢٧
املعاملة من جانب الشرطة وقوات األمن، مبا يف ذلك ضد املهـاجرين والرومـا              

 ؛)أوزبكستان(والسكان املنحدرين من أصل أفريقي 

لـسجناء الـذين    لقوق األساسية   احلتعزيز جهودها الرامية إىل محاية       ٢٥-١٢٧
 الـشكاوى   يعيشون يف أوضاع هشة، وضمان وصول السجناء آلليات تقـدمي         

 ؛)النرويج(املناسبة ومعرفتهم هبا 

، للسجناءمواصلة تعزيز آليات اإلشراف على احترام حقوق اإلنسان        ٢٦-١٢٧
هبدف منع سوء املعاملة، ومعاجلة مجيع الشكاوى املتعلقة بأعمال التعذيب وغريه           

 ؛)إيطاليا(من ضروب سوء املعاملة يف الوقت املناسب 

ءات القضائية حبيث ال تسقط القضايا بالتقـادم،        اإلسراع يف اإلجرا   ٢٧-١٢٧
 ؛)هولندا(وحتسني األوضاع السائدة يف مرافق السجون 

متابعة اجلهود الرامية إىل معاجلة مـشكلة االكتظـاظ يف الـسجون             ٢٨-١٢٧
 ؛)فرنسا(

 اعتماد تشريعات تدعم التدابري غري االحتجازيـة باعتبارهـا بـديالً      ٢٩-١٢٧
 ؛)هنغاريا(كتظاظ يف السجون للحبس هبدف احلد من اال

اختاذ التدابري الرامية إىل تفادي االكتظاظ يف السجون، مبا يف ذلـك،             ٣٠-١٢٧
 من السجن،   عند االقتضاء، تدابري بديلة من أجل إعادة اإلدماج االجتماعي بدالً         

 ؛)املكسيك( عن تفادي إطالة فترات االحتجاز السابق للمحاكمة فضالً

دة استخدام التدابري غري االحتجازية للحد من اكتظـاظ         النظر يف زيا   ٣١-١٢٧
 ؛)النرويج(السجون 

اعتماد استراتيجية وطنية حتّسن األوضـاع الـسائدة يف الـسجون            ٣٢-١٢٧
 ؛)االحتاد الروسي(

اعتماد تدابري شاملة للتصدي ملشكلة االكتظـاظ ومنـع حـدوث            ٣٣-١٢٧
ئدة يف الـسجون    االنتحار بني السجناء وحتـسني األوضـاع الـصحية الـسا          

 ؛)أوزبكستان(
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التركيز على االجتار بالبشر ألغراض االستغالل      مع  مضاعفة جهودها    ٣٤-١٢٧
 ؛)اهلند(يف العمل، والتركيز بشكل خاص على االجتار باألطفال 

ضمان إنفاذ اإلطار القانوين ملقاضاة املتجرين بالبشر وتقدمي املساعدة          ٣٥-١٢٧
 ؛)دوفامجهورية مول(املناسبة للضحايا 

إجياد إمكانيات لتعزيز الرقابة على املنظمات احلكومية ووكاالت إنفاذ     ٣٦-١٢٧
 ؛)االحتاد الروسي(القوانني يف جمال االجتار بالبشر 

 ؛)ماليزيا(زيادة تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر  ٣٧-١٢٧

، وإيـالء اهتمـام   اصلة زيادة وعي اجملتمعات احمللية بالعنف املرتيل وم ٣٨-١٢٧
 ؛)أستراليا(خاص الحتياجات األسر اليت ترعى املسنني 

إيالء اهتمام خاص إىل حالة العنف املرتيل وإىل تطـوره، وال سـيما              ٣٩-١٢٧
 ؛)كوستاريكا(بسبب األثر احملتمل للصعوبات االقتصادية يف األسر 

ثـر كفـاءة    تكثيف اجلهود الرامية إىل جعل نظام العدالة يف البلد أك          ٤٠-١٢٧
 ؛)النرويج(

حتسني التشريعات الوطنية من أجل تسريع اإلجـراءات القـضائية           ٤١-١٢٧
 ؛)االحتاد الروسي(

إدراج قواعد األمم املتحدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري             ٤٢-١٢٧
يف برنامج املعاملـة املناسـبة للنـساء        ) قواعد بانكوك (االحتجازية للمجرمات   
 ؛)تايلند(شابات احلوامل احملتجزات، ال سيما ال

مواصلة اإلجراءات الرامية إىل ضمان االستمرار يف مراعاة األصـول    ٤٣-١٢٧
 ؛)إكوادور(القانونية جلميع اهليئات القضائية 

دعوة السلطات املختصة لكفالة حق احملتجزين يف االسـتعانة مبحـام      ٤٤-١٢٧
 ؛)هنغاريا(

أفـراد  اليت يرتكبـها    ان  ضمان التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنس      ٤٥-١٢٧
السجون، وال سيما يف حاالت التعذيب وغريه مـن ضـروب           وموظفو  الشرطة  

 ؛)كوستاريكا(املعاملة السيئة، والسهر على عدم إفالت اجلناة من العقاب 

متابعة اجلهود الرامية إىل منع االنتهاكات املرتكبة من جانب قـوات            ٤٦-١٢٧
 ؛)كوت ديفوار(ئدة يف السجون إنفاذ القوانني وحتسني األوضاع السا
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إتاحة أكرب قدر ممكن من احلماية والدعم لألسرة، الوحدة الطبيعيـة            ٤٧-١٢٧
 اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان         واألساسية للمجتمع، وفقاً  

 ؛)مصر(

 إىل العالقة املستقرة بني الرجل واملرأة،       تعزيز ومحاية األسرة، استناداً    ٤٨-١٢٧
 ؛)الكرسي الرسويل(تها الوحدة الطبيعية واألساسية يف اجملتمع بصف

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األسرة، ووضع نظام يتـسم            ٤٩-١٢٧
بالكفاءة لألسر من أجل ضمان تعزيز التماسك االجتمـاعي ومنـع التفكـك             

 ؛)موريتانيا(األسري والتصدع االجتماعي 

وصفها الوحدة األساسية والطبيعيـة للمجتمـع   دعم ومحاية األسرة ب   ٥٠-١٢٧
 ؛)أوزبكستان(

اختاذ تدابري من أجل السماح للزوجني من نفس اجلنس بتبين األطفال            ٥١-١٢٧
 ؛)الربازيل(

 نزع صفة اجلرم عن التشهري وإدراجه يف دائرة القانون املدين وفقـاً            ٥٢-١٢٧
 ؛)أيرلندا(للمعايري الدولية 

 يف سياق األزمة    رامية إىل مساعدة األسر األشد عوزاً     تعزيز التدابري ال   ٥٣-١٢٧
 ؛)أنغوال(االقتصادية واملالية 

  ؛)الصني(مواصلة تعزيز العمالة  ٥٤-١٢٧
التخفيف من آثار األزمة املالية يف اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة املـسائل             ٥٥-١٢٧

 ؛)ماليزيا(املتصلة بفقر األطفال وأطفال الشوارع 

يل آلثار األزمة يف حقوق اإلنسان، وال سيما يف احلقـوق           إجراء حتل  ٥٦-١٢٧
االقتصادية، مع التركيز بوجه خاص على أوضاع الفئات الضعيفة          - االجتماعية

 ؛)تركيا(مثل الالجئني واملهاجرين والروما واألطفال والنساء وكبار السن 

 أدىن  التمسك بتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، والتقليـل إىل          ٥٧-١٢٧
 ؛)أوكرانيا (حد من أثر األزمة، ال سيما يف الفئات األكثر ضعفاً

مواصلة محاية الفئات الضعيفة من اآلثار املترتبة على تدابري التقشف            ٥٨-١٢٧
اليت اختذهتا حكومة الربتغال يف إطار برنامج التكيف االقتصادي واملـايل الـذي             

 ؛)العربية املتحدةاإلمارات (اعتمد يف السنوات القليلة املاضية 

 إىل تقيـيم    وضع وتنفيذ االستراتيجيات االقتصادية الفعالة، استناداً      ٥٩-١٢٧
، مـن   ٢٠١١أكتوبر  /أداء خطة الطوارئ االجتماعية املعتمدة يف تشرين األول       
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أجل حتقيق اإلنعاش والتنمية املستدامني اللذين يدجمان عناصر التخفيف من حدة           
 ؛)فييت نام(الفقر ومحاية حقوق اإلنسان 

تعديل قانون العمل مبا ميكن من عدم فرض التحكيم اإللزامي علـى             ٦٠-١٢٧
العمال ومنظمات أرباب العمل إال يف حالة حدوث أزمـات وطنيـة أو حمليـة               

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

حتسني نظام الضمان االجتماعي لديها وتوفري ما يلزم مـن احلمايـة             ٦١-١٢٧
 ؛)الصني(ت املستضعفة لفئالاالجتماعية 

مواصلة محاية النساء واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقـة وكبـار           ٦٢-١٢٧
السن، وهي الفئات الضعيفة بوجه خاص يف هذه املرحلة من األزمة االقتـصادية            

 ؛)الكرسي الرسويل(واملالية 

توفري ما يكفي من احلماية للفئات االجتماعية املعرضة للتأثر بـصفة            ٦٣-١٢٧
ة بالتخفيضات يف امليزانية، كما هو احلال بالنسبة إىل األطفال وكبار السن            خاص

 ؛)كابو فريدي(

اختاذ التدابري املناسبة من أجل احليلولة دون اآلثار الـسلبية احملتملـة      ٦٤-١٢٧
، وال سـيما    لتدابري التقشف يف حالة حقوق اإلنسان لألشخاص األكثر ضـعفاً         

 ؛)مجهورية كوريا(األطفال 

االستمرار يف إعطاء األولوية العتماد ترتيبات منخفضة الكلفة هبدف          ٦٥-١٢٧
 ؛)إيطاليا(محاية حقوق األطفال على أفضل وجه 

إتاحة التعليم االبتدائي والثانوي جلميع األطفال، بصرف النظر عـن           ٦٦-١٢٧
 ؛)الكرسي الرسويل(وضعهم القانوين 

يع األطفال حبقوق متساوية    مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان متتع مج       ٦٧-١٢٧
 ؛)يرلنداأ(دون أي متييز 

متابعة اجلهود الرامية إىل مكافحة األمية، والعمل بصورة خاصة على           ٦٨-١٢٧
 ؛)السنغال(سبل التحاق األطفال احملرومني باملدارس تعزيز 

مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة األمية وإنشاء نظام فعال لتعليم           ٦٩-١٢٧
 ؛)جنوب أفريقيا(يبهم الكبار وتدر

جرمية وتنظيم محالت للتوعية بـه      على أقراهنم   الطالب  تسلط  جعل   ٧٠-١٢٧
 ؛)فرنسا(

زيادة تعزيز األنشطة املضطلع هبا يف سبيل توفري تعليم شامل لألطفال            ٧١-١٢٧
 ؛)اجلبل األسود(ذوي اإلعاقة 
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 إىل تعزيز   اعتماد التدابري التشريعية الرامية   من أجل   مواصلة جهودها    ٧٢-١٢٧
املساواة ومكافحة التمييز الذي يتعرض له املواطنون الربتغاليون من أصل أفريقي           

 ؛)ليبيا(

ضمان ختصيص موارد كافية يف امليزانية من أجـل التنفيـذ الفعـال              ٧٣-١٢٧
 ؛)اهلند (٢٠٢٠-٢٠١٣لالستراتيجية الوطنية إلدماج مجاعات الروما للفترة 

دماج مجاعات الروما وضـمان     إليجية الوطنية   مواصلة تنفيذ االسترات   ٧٤-١٢٧
 ؛)سلوفاكيا(على النحو الواجب واملسؤول متويلها 

تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق األطفـال غـري املـصحوبني             ٧٥-١٢٧
 ؛)إكوادور(واألطفال املنفصلني عن ذويهم الذين يلتمسون اللجوء 

 احلـصول علـى امليـاه    مواصلة التدابري اليت نفذت لضمان احلق يف      ٧٦-١٢٧
دولة بوليفيا   (٦٤/٢٩٢وخدمات الصرف الصحي يف إطار قرار اجلمعية العامة         

 ؛)املتعددة القوميات

النظر يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان للفالحـني وغريهـم مـن              ٧٧-١٢٧
 ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(األشخاص العاملني يف املناطق الريفية 

يف تعزيز وتقدمي املزيد من املوارد إىل اللجنة الوطنية حلماية          االستمرار   ٧٨-١٢٧
األطفال والشباب املعرضني للخطر من أجل محايـة حقـوق األطفـال الـذين       

 ؛)ليشيت - تيمور(يتعرضون لسوء املعاملة واإلمهال 

 .)رجنتنياأل(تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان وتعزيز حقوق املسنني  ٧٩-١٢٧

 : بالتوصيات املدرجة أدناهلربتغال علماًوأحاطت ا  -١٢٨

النظر بصورة إجيابية يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق            ١-١٢٨
 ؛)املكسيك(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             ٢-١٢٨
 وإندونيسيا ونيكاراغوا ودولة بوليفيا املتعـددة   الفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم    

 ؛)القوميات

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           ٣-١٢٨
 ؛)باراغواي وأوروغواي واجلزائر واالحتاد الروسي(وأفراد أسرهم 

 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين          ٤-١٢٨
وأفراد أسرهم وعلى امليثاق األورويب للغات اإلقليميـة أو لغـات األقليـات             

 ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
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وضع خطة وطنية شاملة حلقوق اإلنسان، مبا يتيح إمكانيـة الوفـاء              ٥-١٢٨
 فيهـا   بااللتزامات الناشئة عن الصكوك الدولية اليت تكـون الربتغـال طرفـاً           

 ).أوروغواي(

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عـن موقـف           /تنتاجات و ومجيع االس   -١٢٩
وال ينبغي أن يفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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