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 ٣٠ بالتوصيات اليت قدمت خالل االستعراض الدوري الـشامل يف        ترحب الربتغال     -١
اً  منها فور٦٧غال  توصية أثناء جلسة التحاور قبلت الربت١٥١وقُدمت . ٢٠١٤أبريل /نيسان

  .خبمساً وأحاطت علم)  منها منفذة أو قيد التنفيذ٦٠ُعّدت (
وبعد أن نظرت يف التوصيات األخرية، تود        . توصية ٧٩وأرجأت الربتغال النظر يف       -٢

  :الربتغال تقدمي الردود التالية

حتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدنـاه بتأييـد             -أوالً  
  تغالالرب
 من  ٦النظر يف توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتصديق على الفقرة              ١-١٢٧
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واملوافقـة عليهـا              ٨املادة  

  ).ناميبيا(
مضاعفة جهودها ملكافحة التمييز العنصري، بوسائل منها دعم املنظمات غـري             ٩-١٢٧
  ).بنغالديش(ومية املعنية احلك
النظر يف وضع خطة عمل وطنية عن معاجلة مسألة العنصرية والتمييز العنصري              ١١-١٢٧

  ).مصر(هلما املنحدرون من أصل أفريقي  اللذين يتعرض
مجهورية إيران (زيادة فعالية سبل االنتصاف احمللية من التمييز العنصري وتيسريها   ١٢-١٢٧

  ).اإلسالمية
عفة جهودها ملكافحة التمييز العنصري، بطرق منها دعم املنظمـات غـري            مضا  ١٣-١٢٧

باختاذ تدابري خاصة لفائدة الفئات املستضعفة، مثـل الغجـر          اً  احلكومية املعنية، وتوصي أيض   
  ).جنوب أفريقيا(والروما واملنحدرين من أصل أفريقي 

مجهوريـة  (العنـصري   زيادة الدعم املقدم إىل جلنة املساواة ومكافحة التمييـز            ١٥-١٢٧
  ).مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً

ترسيخ آليات مراقبة احترام حقوق السجناء اإلنسانية قصد منـع           االستمرار يف   ٢٦-١٢٧
سوء املعاملة ومعاجلة مجيع الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة يف السجون يف الوقت             

  ).إيطاليا(املناسب 
مدة التقادم، ولتحـسني     ئية لكي ال تتجاوز الدعاوى    تسريع اإلجراءات القضا    ٢٧-١٢٧

  ).هولندا(ظروف السجن 
اعتماد تدابري شاملة حلل مشكلة االكتظاظ وتوقّي انتحار الـسجناء وحتـسني              ٣٣-١٢٧

  ).أوزبكستان(الظروف الصحية يف السجون 
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  ).النرويج(تكثيف جهودها جلعل نظامها القضائي أكثر فاعلية   ٤٠-١٢٧
  ).االحتاد الروسي(التشريعات الوطنية لتسريع اإلجراءات القضائية حتسني   ٤١-١٢٧
التدابري غري االحتجازيـة    إعمال  قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات و     إدراج    ٤٢-١٢٧

ال يتجزأ من براجمها عن املعاملة الالئقة       اً  لتكون جزء  ،"قواعد بانكوك "    باملعروفة  ،  للجانيات
  ).تايلند( احلوامل للمحتجزات، خاصة الشابات

مواصلة جهودها الرامية إىل اعتماد تدابري تشريعية لتعزيز املـساواة ومكافحـة              ٧٢-١٢٧
  ).ليبيا(التمييز الذي يعانيه املواطنون الربتغال املنحدرون من أصل أفريقي 

احلرص على ختصيص موارد كافية من امليزانية لتنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة            ٧٣-١٢٧
  ).اهلند( فعاالًاً  تنفيذ٢٠٢٠-٢٠١٣وما إلدماج الر

 االستمرار يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية إلدماج الروما والتأكـد مـن مـدها              ٧٤-١٢٧
  ).سلوفاكيا( بالتمويل املناسب واملسؤول

يف أو    حتظى التوصيات التالية بتأييد الربتغال اليت ترى أهنا ُنفذت أصالً           -ثانياً  
  طور التنفيذ

 التوفيق بني قوانينها الوطنية والتزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقـوق            مواصلة  ٢-١٢٧
اإلنسان هبدف إيالء األولوية يف هذا الصدد لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ).مصر(العنصري 
املسارعة إىل إكمال عملية التوفيق بني التشريعات الوطنية وأحكام نظام رومـا              ٣-١٢٧
  ).تونس(ساسي األ

 أحكام ترمي إىل التوفيق التام بني تشريعاهتا الوطنية ونظام روما األساسي بإدراج   ٤-١٢٧
والتصديق على تعديالت كمباال على       وكامالًاً  فورياً  التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية تعاون     

  ).إستونيا(نظام روما األساسي 
ة ونظام روما األساسي عن طريق إدراج أحكام  التوفيق التام بني تشريعاهتا الوطني      ٥-١٢٧

اململكة املتحدة لربيطانيـا    (  وكامالًاً  فورياً  التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية تعاون      ترمي إىل 
  ).يرلندا الشماليةأالعظمى و

 التثقيف حبقوق النساء واألطفال واملـسنني     ، ال سيما  توسيع نطاق محلة التثقيف     ٦-١٢٧
  ).فييت نام(ل موظفي إنفاذ القانون حبقوق اإلنسان واألقليات، لتشم

كافية لتنفيذ خطط عملها الوطنية الشاملة يف ميـدان          موارد احلرص على توفري    ٧-١٢٧
  ).الفلبني(حقوق اإلنسان 
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 اإلصرار على مواصلة براجمها الوقائية والعقابية ملكافحة التمييز يف حق املهاجرين   ١٠-١٢٧
  ).ة الكونغو الدميقراطيةمجهوري(وملتمسي اللجوء 

  ).سلوفينيا(تدعيم جهودها ملكافحة التمييز العنصري، خاصة يف النظام القضائي   ١٤-١٢٧
اختاذ إجراءات صارمة للتصدي خلطاب الكراهية، والتمييز العنصري يف حصول            ١٦-١٢٧

 القانون  األقليات اإلثنية على السكن والتعليم والعمل، وتكثيف التدريب لتوعية موظفي إنفاذ          
  ).سرياليون(

يف التقارير اليت تتحدث عن إفراط مـوظفي         احلرص على إجراء حتقيقات شاملة      ١٨-١٢٧
  ).أستراليا(إنفاذ القانون يف استخدام القوة أو سوء املعاملة 

املنسوبة  تكثيف التدريب واإلشراف املناسب على قضايا سوء املعاملة املزعومة          ١٩-١٢٧
  ).ديكابو فري(لقوات الشرطة 

اختاذ إجراءات حمددة للتحقيق السريع والشامل يف مجيع ادعاءات إفراط موظفي             ٢٠-١٢٧
  ).كندا(إنفاذ القانون، مبن فيهم الشرطة وحراس السجون، يف استخدام القوة وسوء املعاملة 

أن مجيع أشكال  إىل مجيع مديري وموظفي السجون مفاده  خطاب واضح  توجيه  ٢١-١٢٧
  ).الواليات املتحدة األمريكية(ضة وأنه يترتب عليها عقوبات سوء املعاملة مرفو

يقترفهـا   أعمال السوء الـيت    التحقيق يف مجيع حاالت سوء املعاملة وغريها من         ٢٢-١٢٧
  ).مجهورية إيران اإلسالمية(موظفو إنفاذ القانون وتقدمي اجلناة إىل العدالة 

ادعاءات سوء معاملـة احملتجـزين      مبا يكفل فعالية التحقيقات يف       تعزيز اجلهود   ٢٣-١٢٧
  ).الواليات املتحدة األمريكية(وإجرائها يف الوقت املناسب 

 إىل  ةمشروع التحقيق يف مجيع ادعاءات جلوء قوات الشرطة واألمن بصورة غري           ٢٤-١٢٧
معاملة بعض الفئات مثل املهاجرين والروما واملنحدرين مـن أصـل            القوة وإساءة  استخدام
  ).نأوزبكستا(أفريقي 
املعرضني لألذى والتأكد من     تدعيم جهودها حلماية احلقوق األساسية للسجناء       ٢٥-١٢٧

  ).النرويج(أهنم على علم بآليات التظلم ويستطيعون التوسل هبا 
  ).فرنسا(مواصلة اجلهود للحد من االكتظاظ يف السجون   ٢٨-١٢٧
 مـن االكتظـاظ يف      دعم التدابري غري االحتجازية بوصفها بديالً للسجن للحد         ٢٩-١٢٧

  ).هنغاريا(السجون، وذلك عن طريق سن تشريعات 
ومن ذلك إن أمكن إعادة اإلدمـاج   اختاذ تدابري لتفادي االكتظاظ يف السجون،     ٣٠-١٢٧

من السجن، إضافة إىل تاليف طول فترات االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة               يف اجملتمع بدالً  
  ).املكسيك(



A/HRC/27/7/Add.1 

5 GE.14-08931 

  ).النرويج(دد التدابري غري االحتجازية للحد من االكتظاظ النظر يف إمكانية زيادة ع  ٣١-١٢٧
  ).االحتاد الروسي(اعتماد استراتيجية وطنية لتحسني أوضاع نظام السجون   ٣٢-١٢٧
التركيز علـى االجتـار      مضاعفة جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، مع         ٣٤-١٢٧

  ).اهلند(باألطفال  بغرض االستغالل يف العمل، وباألخص على االجتار
احلرص على إنفاذ اإلطار القانوين ملقاضاة املتجرين بالبشر وتقـدمي املـساعدة              ٣٥-١٢٧

  ).مجهورية مولدوفا(املناسبة لضحايا االجتار بالبشر 
 جمـال  إجياد سبل لتعزيز الرقابة على األجهزة احلكومية وأجهزة إنفاذ القانون يف           ٣٦-١٢٧

  ).وسياالحتاد الر (بالبشراالجتار 
  ).ماليزيا(زيادة تدعيم جهودها ملكافحة االجتار بالبشر   ٣٧-١٢٧
االستمرار يف رفع مستوى وعي السكان بالعنف املرتيل وإيالء اهتمـام خـاص        ٣٨-١٢٧

  ).أستراليا(الحتياجات األسر اليت ترعى املسنني 
ل تـأثري    بسبب احتما  ال سيما إيالء اهتمام خاص حلالة العنف املرتيل وتطوره،          ٣٩-١٢٧

  ).كوستاريكا(الصعوبات االقتصادية يف األسر 
االستمرار يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احملاكمة وفق األصول يف مجيـع              ٤٣-١٢٧

  ).إكوادور(الدعاوى القضائية 
  ).هنغاريا(دعوة السلطات املختصة إىل تأمني حق احملتجزين يف توكيل حمامني   ٤٤-١٢٧
يق يف انتهاك الشرطة وموظفي السجون حقـوق اإلنـسان،          احلرص على التحق    ٤٥-١٢٧

خاصة يف قضايا التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة وعدم ترك مرتكبيها يفلتـون مـن          
  ).كوستاريكا(العقاب 
إنفاذ القـانون وحتـسني      مواصلة اجلهود ملنع االعتداءات اليت يرتكبها موظفو        ٤٦-١٢٧

  ).كوت ديفوار(الظروف يف السجون 
أن توفر، بناًء على التزاماهتا يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، احلمايـة               ٤٧-١٢٧
  ).مصر( وحدة اجملتمع الطبيعية واألساسيةاألكرب قدر اإلمكان لألسرة باعتبارها  والدعم
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتأمني احلماية لألسرة ووضع نظام فعال لألسر قصد              ٤٩-١٢٧

  ).موريتانيا(ستوى الوئام االجتماعي واتقاء التفكك األسري والتصدع اجملتمعي االرتقاء مب
  ).أوزبكستان(دعم األسرة بوصفها وحدة اجملتمع األساسية والطبيعية ومحايتها   ٥٠-١٢٧
اليت باتت يف أمس احلاجة للمـساعدة يف سـياق           تدعيم تدابري مساعدة األسر     ٥٣-١٢٧

  ).غوالأن(األزمة االقتصادية واملالية 
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  ).الصني(يف تعزيز التوظيف اً املضي قدم  ٥٤-١٢٧
التخفيف من آثار األزمة املالية على جهودها الرامية إىل معاجلة قـضيَتي فقـر                ٥٥-١٢٧

  ).ماليزيا(األطفال وأطفال الشوارع 
. االقتـصادية  - حتليل آثار األزمة على حقوق اإلنسان، خاصة احلقوق االجتماعية          ٥٦-١٢٧

ركز التحليل خاصة على وضع الفئات املستضعفة مثل الالجـئني واملهـاجرين            وينبغي أن ي  
  ).تركيا(والروما واألطفال والنساء واملسنني 

االستمرار يف االلتزام بتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان والتقليل من آثـار               ٥٧-١٢٧
  ).أوكرانيا(اً  على الفئات األكثر ضعفال سيمااألزمة، 
ستمرار يف محاية الفئات املستضعفة من عواقب تدابري التقشف اليت اختـذهتا            اال  ٥٨-١٢٧

حكومة الربتغال يف إطار برنامج التكيف االقتصادي واملايل الذي اعتمدته يف السنوات القليلة             
  ).اإلمارات العربية املتحدة(املاضية 
التنمية تتـضمن   رسم وتنفيذ استراتيجيات اقتصادية فعالة الستدامة االنتعاش و         ٥٩-١٢٧

إىل تقييم أداء خطة    اً  عنصري التخفيف من حدة الفقر ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك استناد         
  ).فييت نام (٢٠١١أكتوبر /الطوارئ االجتماعية اليت وضعت يف تشرين األول

حتسني نظامها للضمان االجتماعي وتوفري احلماية االجتماعية الضرورية للفئات           ٦١-١٢٧
  ).نيالص(املستضعفة 

 فئات تعـاين   مواصلة محاية النساء واملهاجرين وذوي اإلعاقات واملسنني، وهي         ٦٢-١٢٧
  ).الكرسي الرسويل(االستضعاف بشكل كبري يف هذا الظرف املتسم بأزمة اقتصادية ومالية 

للفئات االجتماعية األكثر عرضة للتـأثر مـن خفـض           توفري احلماية املناسبة    ٦٣-١٢٧
  ).كابو فريدي( فال واملسننيامليزانيات، مثل األط

تدابري التقشف على    اختاذ التدابري املناسبة للوقاية من اآلثار السلبية اليت قد ختلفها           ٦٤-١٢٧
  ).مجهورية كوريا(وضع حقوق اإلنسان ألشد الفئات عرضة للتضرر، خاصة األطفال 

ـ    ٦٥-١٢٧ ضة التكلفـة  االستمرار يف إيالء األولوية العتماد ترتيبات حمددة الغرض منخف
  ).إيطاليا(من أجل توفري أفضل محاية حلقوق األطفال اً نسبي
توفري التعليم االبتدائي والثانوي جلميع األطفال بصرف النظر عـن وضـعهم               ٦٦-١٢٧

  ).الكرسي الرسويل(القانوين 
ة لتمكني مجيع األطفال من التمتع باحلقوق على قدم املـساوا          مواصلة جهودها   ٦٧-١٢٧

  ).يرلنداأ(دون متييز 
االستمرار يف جهود مكافحة األمية بالعمل خاصة على تيسري سـبل الدراسـة               ٦٨-١٢٧

  ).السنغال(لألطفال احملرومني 
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مواصلة جهودها ملكافحة األمية وإنشاء نظام فعال لتعليم الكبـار وتدريبـهم              ٦٩-١٢٧
  ).جنوب أفريقيا(

اجلامع لألطفـال ذوي اإلعاقـات   الرامية إىل توفري التعليم  زيادة تعزيز األنشطة    ٧١-١٢٧
  ).اجلبل األسود(

املصحوبني واألطفال املنفصلني عـن      تدعيم اجلهود حلماية حقوق األطفال غري       ٧٥-١٢٧
  ).إكوادور(الساعني للحصول على اللجوء  ذويهم
إعمال احلق يف املاء والصرف الصحي يف        االستمرار يف تنفيذ التدابري الرامية إىل       ٧٦-١٢٧

  ).املتعددة القوميات دولة بوليفيا (٦٤/٢٩٢اجلمعية العامة إطار قرار 
النظر يف تعزيز حقوق املزارعني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية ومحايتها              ٧٧-١٢٧

  ).املتعددة القوميات دولة بوليفيا(
اللجنة الوطنية حلماية األطفال والشباب املعرضني للخطـر         االستمرار يف تعزيز    ٧٨-١٢٧
ضحايا اإلمهال أو سوء املعاملـة       محاية حقوق األطفال   ويدها مبزيد من املوارد من أجل     وتز

  ).ليشيت - تيمور(
  ).األرجنتني(تدعيم التدابري الرامية إىل ضمان وتعزيز حقوق املسنني   ٧٩-١٢٧

  بالتوصيات الواردة أسفلهاً حتيط الربتغال علم  -ثالثاً  
ه مؤسسة وطنية تتقيد مببادئ باريس، بتـدابري        تعزيز وضع ديوان املظامل، بصفت      ٨-١٢٧

  ).أوروغواي(تشريعية وموارد بشرية ومالية 
مشددة للجـرائم   اً  اعتماد قانون ينص صراحة على جعل البواعث العرقية ظروف          ١٧-١٢٧

  ).فرنسا(واجلنايات 
ارها املستقرة بني رجل وامرأة، باعتب     َتعهُّد وصون األسرة، اليت تقوم على العالقة        ٤٨-١٢٧

  ).الكرسي الرسويل(الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع 
اختاذ ما يلزم من تدابري ختّول التبين املشترك ألطفال من قبل أزواج مـن نفـس            ٥١-١٢٧

  ).الربازيل(اجلنس 
ـ         رفع الصفة اجلرمية عن التشهري وإدراج       ٥٢-١٢٧ اً نص بذلك يف القـانون املـدين وفق
  ).يرلنداأ(يري الدولية للمعا
تعديل قانون العمل حبيث ال ُيفرض التحكيم اإللزامي على نقابـات العمـال               ٦٠-١٢٧

  ).الواليات املتحدة األمريكية(ونقابات أرباب العمل إال عند حدوث أزمة وطنية أو حملية 
  ).فرنسا(هذه الظاهرة  التنّمر على الطلبة وتنظيم محالت توعية ملكافحة جترمي  ٧٠-١٢٧

        


