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  .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م

  )تابع( تفاقيةاال  من١٨ املادة
التقريـــــــــــــران الـــــــــــــدوريان الـــــــــــــسادس والـــــــــــــسابع   

 CEDAW/C/PRT/7 و CEDAW/C/PRT/6( غــــــــــــــــــالللربت
  )CEDAW/C/PRT/Q/7/Add.1 و CEDAW/C/PRT/Q/7 و

بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن الرئيـــسة، اختـــذ أعـــضاء وفـــد    - ١
  .الربتغال أماكنهم إىل طاولة اجتماعات اللجنة

قـــال إن وزيـــر الدولـــة : )الربتغـــال(الـــسيد إشـــتيفيز   - ٢
لعـدم متكنـه مـن    لشؤون رئاسة جملس الوزراء يأسـف       الربتغايل  

ــة اقتــضت وجــوده يف     حــضور االجتمــاع بــسبب مهــام عاجل
  .لشبونة

قالـت إن صـياغة تقريـري       ): الربتغـال  (السيدة باييش   - ٣
ــف       ــن خمتلـ ــهامات مـ ــت بإسـ ــسابع متـ ــسادس والـ ــال الـ الربتغـ
اإلدارات الوزارية، وبالتـشاور مـع منظمـات غـري حكوميـة يف             

  .حالة التقرير السابع
يات الـسابقة للجنـة كـان هلـا تـأثري        وأضافت أن التوص    - ٤

على سياسات احلكومة، إذ بادرت احلكومـة إىل إعـادة إحيـاء            
ــساواة بــني اجلنــسني ومهــا    ــتني بامل ــة  : آليتيهــا املعني ــة املواطن جلن

. واملــساواة بــني اجلنــسني وجلنــة املــساواة يف العمــل والتوظيــف
وأدجمت اللجنـة األوىل يف رئاسـة جملـس الـوزراء وهـي تعمـل،         

 اخلطــة الوطنيــة للمــساواة مــن خــاللقــا ألحكــام الدســتور، وف
ــة    ــة الوطنيـ ــة العنـــف املـــرتيل واللجنـ ــة ملكافحـ واللجنـــة الوطنيـ

ستــشاري للجنــة الويتكــون اجمللــس ا. جتــار بالبــشرالملكافحــة ا
املواطنة واملساواة بـني اجلنـسني مـن ممـثلني مـن املنظمـات غـري                

ــة . رات وخــرباء يف حقــوق اإلنــسان ااحلكوميــة والــوز أمــا جلن
املــساواة يف العمــل والتوظيــف، فهــي هيئــة ثالثيــة مكونــة مــن   
ــسعى إىل منــع        ــاب العمــل، وت ــة والعمــال وأرب ــي احلكوم ممثل

التمييـــز بـــني اجلنـــسني يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص يف جمـــال 
ــوة،  إىل التوظيـــف والتـــدريب املهـــين، و  ــة واألبـ ــة األمومـ محايـ

ــاة امله    ــني احليــ ــق بــ ــى التوفيــ ــشجيع علــ ــرية  والتــ ــة واألســ نيــ
والشخصية، وذلك بإصـدار الفتـاوى والتوصـيات فيمـا يتعلـق            

ئـة  ا يف امل٥٠وقـد حتقـق معـدل تنفيـذ قـدره          . بشكاوي التمييز 
للخطط املذكورة أعاله بواسطة برنـامج مـايل اسـتخدمت فيـه           

بلــغ كلــي قــدره   مــوارد مــن الــصناديق اهليكليــة األوروبيــة مب    
 املرجعــــي مليــــون يــــورو، وذلــــك مــــن خــــالل اإلطــــار  ٣٣

مباشــرة وقــدم الــدعم إلشــراك املــرأة يف . االســتراتيجي الــوطين
املــشاريع التجاريــة وإنــشاء شــبكات األعمــال، وتنفيــذ خطــط  
املساواة يف اإلدارات احمللية واملركزيـة ويف شـركات القطـاعني           
العام واخلـاص، مـع تقـدمي املـساعدة الفنيـة واملاليـة للمنظمـات               

ع تدريبيـة للفئـات ذات األمهيـة        غري احلكومية، وتنظـيم مـشاري     
االســتراتيجية، وإعــداد املمارســات اجليــدة للتوفيــق بــني احليــاة  

  .املهنية واألسرية والشخصية
واستطردت قائلة إن الئحة مستشاري املـساواة، الـيت           - ٥

ــة داخـــل    اعتمـــدت مـــؤخرا، تـــنص علـــى إنـــشاء أفرقـــة عاملـ
قطاعـات  الوزارات من أجل إدماج املنظور اجلنـساين يف مجيـع       

ومبوجــب قــرار اعتمدتــه احلكومــة، جيــب علــى . اإلدارة العامـة 
مجيع املؤسسات الـيت متتلكهـا الدولـة أن تنفـذ خطـط املـساواة              
اليت تـنص علـى تـساوي األجـر، والقـضاء علـى التمييـز القـائم                 
علــى اجلــنس، وتعزيــز التوفيــق بــني احليــاة املهنيــة واألســرية        

اواة بـني اجلنـسني     ويـنص تـشريع حمـدد علـى املـس         . والشخصية
ــة، وعلــى تعــيني مستــشارين     ــة احمللي كعامــل مــن عوامــل التنمي

ــا إعــداد أدوات  . حملــيني للمــساواة بــني اجلنــسني  وجيــري حالي
ــر    ــيم األكث ــدة للرصــد والتقي ــةجدي ــني   وثاق ــساواة ب ــدابري امل  لت

ــساين      ــد جنـ ــشاء مرصـ ــالل إنـ ــن خـ ــصوصا مـ ــسني، وخـ اجلنـ
مـا جيـري حاليـا     وضـمن مجلـة أمـور،        يستهدف العنف املرتيل،  

للمساواة تقدم معلومـات عـن مجيـع        إلكترونية  إنشاء بوابة   من  
  .أنشطة املساواة بني اجلنسني يف أجهزة اإلدارة العامة
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ومضت تقول إنه بالرغم من أن ضحايا العنف املرتيل           - ٦
يــشملون األطفــال واملــسنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، فــإن   

وهـي  . يل تركـز علـى املـرأة      اخلطة الوطنية ملكافحة العنف املـرت     
تتضمن تدابري تضمن حصول الضحايا على اخلـدمات الوطنيـة    

لــك مــن أنــواع املــساعدة، وتــوفري     للرعايــة الــصحية وغــري ذ  
إليـــواء الـــضحايا، ومـــشروعا جتريبيـــا للرقابـــة نقـــاط مـــن  ٣٥

لمعتـــدين ومـــشروعا للتـــدخل املتكامـــل املتعـــدد لاإللكترونيـــة 
 يف ١٠رتيل اخنفض بنـسبة   وذكرت أن العنف امل   . التخصصات

املائة تقريبا على مدى اإلثىن عـشر شـهرا املاضـية، بـالرغم مـن       
زيــادة عــدد حــاالت العنــف املــرتيل الــيت أُبلغــت هبــا الــشرطة،   

وجيــري إعــداد . ليــة النظــامانتيجــة الرتفــاع ثقــة النــساء يف فع 
ــز اإلجــراءات القــضائية يف هــذا      ــد مــن أجــل تعزي ــانون جدي ق

  .اجملال
عـــت قائلـــة إن اخلطـــة الوطنيـــة ملكافحـــة االجتـــار  وتاب  - ٧

استجابة شـاملة الحتياجـات الـضحايا       توفري  بالبشر تركز على    
وتتـضمن األنـشطة ذات الـصلة خططـا         . من النـساء واألطفـال    

ــد   ــشاء مرصـ ــشاء  لإلنـ ــشر، وإنـ ــار بالبـ ــأوىالجتـ ــضحايا مـ  للـ
وأطفـــاهلن بالتعـــاون مـــع إحـــدى املنظمـــات غـــري احلكوميـــة،  

 الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر، بـالتالزم مـع            وإطالق احلملة 
االحتفال بيوم مكافحة االجتـار الـذي أعلنـه االحتـاد األورويب،            

ــام و    لـــدىبغيـــة إذكـــاء الـــوعي باملـــشاكل بـــني اجلمهـــور العـ
ــضحايا احملــتملني  ــسع    . ال ــشور يف ت ــصدد، أعــد من ــذا ال ويف ه

إلغاثــة ”خن لغــات لتقــدمي معلومــات عــن اخلــط اهلــاتفي الــسا 
وتعــد الربتغــال خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار    . “هــاجرينامل

 والـــسالم املـــرأةبـــشأن ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملـــس األمـــن رقـــم 
واألمن وبرنامج عمل للقـضاء علـى تـشويه األعـضاء التناسـلية          
لألنثــى، بــالتالزم مــع اليــوم الــدويل ملكافحــة تــشويه األعــضاء   

 .التناسلية لألنثى

ئية وطنيـة أجريـت     وذكرت أنه وفقا لدراسـة استقـصا        - ٨
 كمتابعة ملنهاج عمل بيجني، يف سـياق رئاسـة          ٢٠٠٧يف عام   

الربتغــال لالحتــاد األورويب، فــإن النــساء الربتغاليــات، وخاصــة  
ــر مـــن    ــات، يتعرضـــن أكثـ املـــسنات واألمهـــات غـــري املتزوجـ
الرجال خلطر الفقر، وبناء عليـه، قـررت احلكومـة زيـادة عـدد              

للمـسنني، ووسـعت مـن نطـاق        رياض األطفال واملزايا املقدمة     
مزايا األمومة واألبـوة والتـبين، وزادت أيـضا مـن املخصـصات           

 .األسرية

ــة     - ٩ ــيم، ميـــثلن أغلبيـ وقالـــت إن النـــساء، يف جمـــال التعلـ
ــدة، الــيت أطلقــت يف عــام     ــادرة الفــرص اجلدي ــتفعني مــن مب املن

، لرفع مستويات التعليم األساسي والتـدريب للـشباب         ٢٠٠٥
.  سـنوات ٩د أدىن للتعلـيم اإللزامـي مدتـه    والكبار، ووضع حـ   

وقــد عوجلــت مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني أيــضا يف منتــدى  
  .“التعليم من أجل املواطنة”: مدته سنتان بعنوان

وأفـــادت أنـــه يف جمـــال الـــصحة اجلنـــسية والـــصحة        - ١٠
اإلجنابية، ينص قانون جديـد علـى اإلهنـاء الطـوعي للحمـل يف              

. األسابيع العشرة األوىل مـن احلمـل      مستشفى عام جمانا خالل     
ثنان مـن مراكـز تكنولوجيـا اإلجنـاب الـدعم للـزوجني             اويقدم  

  .اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
وذكرت أن التحسينات التـشريعية املتعلقـة بالتـشجيع           - ١١

 ٢٠٠٦على املساواة بني اجلنسني تشمل قـانون املـساواة لعـام            
ــأن اجلــنس   ــذي يقــضي ب ــا جيــب أن    ال ــيال وافي ــل متث  غــري املمث

 يف املائة على األقـل مـن قائمـة املرشـحني            ٣٣يشكل ما نسبته    
ــان األورويب،      ــات الربمل ــة وانتخاب ــة والوطني ــات البلدي لالنتخاب

 إدخــال تعــديالت علــى القــانون اجلنــائي خبــصوص      تــشملو
العنـــف املـــرتيل واالجتـــار بالبـــشر وتـــشويه األعـــضاء التناســـلية 

قــانون عمــل جديــد ســاعد، ضــمن مجلــة أمــور، لألنثــى وســن 
إدخـال  وعلى التوفيق بني احلياة املهنية واألسـرية والشخـصية،          

تعــديالت علــى قــانون الطــالق إلزالــة مفهــوم الــذنب واعتبــار  
  .انتهاكات حقوق اإلنسان أسسا للطالق
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هنأت حكومة الربتغال على ما أظهرتـه مـن         : الرئيسة  - ١٢
ــادة خــالل صــياغة الربوتوكــ   ــدويل   قي ــاري للعهــد ال ول االختي

  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

  ٦‐١املواد 
هنـــأت الربتغـــال علـــى : شـــيلينغ - الـــسيدة شـــوب  - ١٣

اواة بــــني اجلنــــسني وخــــصوصا يف جهودهــــا يف جمــــال املــــس
التـــشريع، والحظـــت أن التقريـــرين الـــسادس والـــسابع   جمـــال

)CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7(ــا إال علــــــى   مل حيتويــــ
ــاديرا      ــزر األزور ومــ ــي جــ ــول إقليمــ ــة حــ ــات متفرقــ معلومــ

 خطـط لإلبـالغ عـن       عما إذا كانـت هنـاك     املستقلني، وسألت   
سياســات املــساواة بــني اجلنــسني املنفــذة يف هــذين اإلقلــيمني،   
وعــن كيفيــة اختيــار املنظمــات غــري احلكوميــة املمثلــة يف جلنــة  

ــسني،    ــة واملــساواة بــني اجلن ــساءلت املواطن مــا إذا كانــت  عوت
ــد     ــان قـ ــصلة والربملـ ــة ذات الـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ مجيـ
استـشريوا لـدى إعـداد التقريـرين، ومـا إذا كانـت املالحظـات        
اخلتامية للجنة سترفع إىل جملس الـوزراء وإىل الربملـان، ومـا إذا     

ــى نطــاق       ــوزع عل ــة ت ــة للجن ــت التوصــيات العام . ســعواكان
 علـى معلومـات عـن اآلليـات         وذكرت أهنا سترحب باحلصول   

اة واحملـامني   بغية إذكـاء وعـي القـض      حاليا  اليت تبحثها احلكومة    
ــها     ــث عالقتـ ــن حيـ ــة، مـ ــام االتفاقيـ ــوطين  ب بأحكـ ــانون الـ القـ

الت إهنا تـود أن تعـرف مـا إذا          ويف اخلتام، ق  . وقرارات احملاكم 
ـــ  كــــان الــــصناديق اهليكليــــة  مليــــون يــــورو يف ٨٣مبلــــغ الــ

 فحـسب للربتغـال   خمـصص  الوفـد،  يـه ر إل أشـا  الذياألوروبية،  
  . للدول األعضاء األخرى يف االحتاد األورويب أيضامأ

حتـــدثت كعـــضو يف اللجنـــة فـــسألت عـــن  : الرئيـــسة  - ١٤
 لعــام ٢٧يــة الــيت اختــذت لتنفيــذ القــانون رقــم   التطبيقالتــدابري 
 وضــع طالــب اللجــوء، ومــا إذا كانــت هــذه      بــشأن ٢٠٠٨

هيــة تكفــل مراعــاة املــساواة التــدابري قــد تــضمنت مبــادئ توجي

بني اجلنسني من أجل التقييم املنظم لدوافع وطبيعـة االضـطهاد      
  .الذي تعرض له طالبات اللجوء يف بلداهن األصلية

سـألت عمـا إذا كـان التركيـز علـى           : السيدة نيوبوير   - ١٥
التمييــز ضــد املــرأة قــد أصــابه بعــض الفتــور بــسبب دور جلنــة   

ــني اجل   ــساواة ب ــة وامل ــاز املركــزي    املواطن ــا اجله ــسني باعتباره ن
ملكافحــة التمييــز لــيس فقــط ضــد املــرأة بــل أيــضا التمييــز ضــد 

وقالــت إهنــا تــود أن تعــرف مــا إذا كانــت . الرجــال واألطفــال
ــداد        ــة بإع ــن ناحي ــوم م ــصلة تق ــة منف ــاك وكــاالت حكومي هن
الـــسياسات والـــربامج العامـــة ملكافحـــة التمييـــز، ومـــن ناحيـــة  

 عـن   مبعزلبني املرأة والرجل، وذلك     أخرى النهوض باملساواة    
وذكـرت أهنـا تـود      . مكتب وزير الدولة لرئاسة جملس الـوزراء      

ــوفرة       ــشرية املت ــة والب ــوارد املالي ــد عــن امل ــضا أن تعــرف املزي أي
للجنة املـساواة يف العمـل والتوظيـف وعـن مـدى قـدرهتا علـى                

وأعربـت عــن أسـفها ألن الكـثري مـن البيانــات     . القيـام مبهامهـا  
ــ ــتفعني     املقدم ــن املن ــات ع ــك املعلوم ــا يف ذل ــرين، مب ة يف التقري

 مــصنفةخبــدمات جلنــة املــساواة يف العمــل والتوظيــف، ليــست  
يف جمــال وختامــا، ســألت عــن عــدد اخلــرباء   . حــسب اجلــنس 

 الـــذين مت تعيينـــهم وعـــدد األفرقـــة املـــشتركة بـــني      املـــساواة
ــسؤوليات     ــة معاجلــة امل ــوزارات، وكيفي اإلدارات يف خمتلــف ال

اصة باملساواة بني اجلنسني من جانب احلكومة والـسلطات         اخل
  .احمللية
الحظــت أن اآلليــة اجلديــدة للمــساواة : الــسيدة جــرب  - ١٦

بني اجلنـسني يف الربتغـال ال تتمتـع بوضـع مؤسـسي أعلـى مـن                
وضـــع ســـابقتها، وأن هنـــاك حاجـــة إىل املزيـــد مـــن التـــصميم 

التنـوع  السياسي من جانب احلكومة، وتساءلت عما إذا كان         
ــال و     ــذ الفع ــسمح بالتنفي ــة ي ــوارد التمويلي ــسريعالواســع للم  ال

، ىألنثـ لويف إشارة منها إىل تشويه األعضاء التناسلية        . للربامج
طلبــت معلومــات عــن الــسياسة املتبعــة خبــصوص املهــاجرات،   

وأشــارت إىل أن . الــيت تعنــيهن هــذه املمارســة يف املقــام األول 
 اســـتبعدت مـــن اآلليـــة بعـــض املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الـــيت
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 سنة، وسألت عن كيفيـة متويـل        ١٣اجلديدة كانت تعمل منذ     
املنظمات غري احلكومية وما هو املوقف بالنسبة إلشتراك هـذه          

  .املنظمات يف الربامج اليت ميوهلا االحتاد األورويب
الحظــت أنــه بــالرغم  :زرداين - الــسيدة بلميهــوب  - ١٧

للجنة يف املاضي، فإن الوفد قد      من األسئلة احملددة اليت أثارهتا ا     
فشل يف تقـدمي البيانـات بـشأن الفئـات املستـضعفة مـن النـساء                
بــشكل خـــاص، مثـــل الالجئـــات وطالبـــات اللجـــوء، ونـــساء  

 إىل أقليات عرقيـة أو يعـشن يف         اتالروما والنساء املنتمي  طائفة  
منــــاطق غــــري صــــاحلة للزراعــــة، وال ســــيما يف جــــزر األزور 

  .ات تفصيلية عن هذه اجملموعاتوطلبت معلوم. وماديرا
قالــت إن جــزر األزور  ): الربتغــال (الــسيدة بــاييش   - ١٨

ن تتمتعـــان باالســـتقالل ان إقليميتـــاومـــاديرا لـــديهما حكومتـــ
الذايت وإن التدابري املتخـذة يف الربتغـال القاريـة ال تنفـذ تلقائيـا               

وقد أحيط اجملتمع املـدين علمـا بـالتقريرين    . يف هذين اإلقليمني 
ــن  ــل      مـ ــستجب كـ ــن مل تـ ــة، ولكـ ــات خمتلفـ ــالل اجتماعـ خـ

وبـــالرغم مـــن أن التقريـــر الـــسابع . املنظمــات غـــري احلكوميـــة 
يقدم إىل الربملان، فـإن الربملـان دعـا جلنـة املواطنـة واملـساواة                مل

ملـشاركة  إىل  بني اجلنسني وجلنة املساواة يف العمـل والتوظيـف          
واالجتـار   مسائل مثل العنف املـرتيل       بشأنيف جلسات استماع    

ولـــيس مـــن الواضـــح مـــا إذا كانـــت احملـــاكم تأخـــذ  . بالبـــشر
ــة واملــساواة بــني      ــة املواطن ــار غــري أن جلن ــة بعــني االعتب االتفاقي
اجلنــسني تتعــاون مــع الوحــدة املــسؤولة عــن تــدريب القــضاة     
ــة،      ــسنة القادم ــهج الدراســي لل ــة إىل املن هبــدف إضــافة االتفاقي

ضاة عـن دمـج أحكـام       وتنوي عقد ندوة ألعضاء الربملـان والقـ       
ــيت      ــسني، ويف اخلطــط ال ــة يف قواعــد املــساواة بــني اجلن االتفاقي

وقــد طبعــت ترمجــة االتفاقيــة باللغــة . تعــدها خمتلــف املنظمــات
الربتغالية يف آالف من النسخ وجرى توزيعها مع الربوتوكـول          
االختياري من خالل جملة تصدرها جلنة املواطنة واملساواة بـني     

لــى املوقــع الــشبكي جلهــات منــها وزارة  اجلنــسني، ونــشرت ع
  .الداخلية ووزارة العدل

وتابعـت تقـول إن مبـدأي املـساواة يف احلقـوق وعــدم        - ١٩
التمييـــز مـــضمونان حبكـــم القـــانون، وجيـــري بـــصفة مـــستمرة 

ويف . حتسني اإلطار القـانوين ذي الـصلة، اسـتنادا إىل الدسـتور           
لتكـافؤ  يـة   ، قامت الربتغـال بتنـسيق الـسنة األوروب        ٢٠٠٧عام  

 مليــــون يــــورو مــــن ٢٠وقــــد خــــصص . يــــع للجمالفــــرص
 الــصناديق اهليكليــة األوروبيــة، خــصص  يفمليــون يــورو،  ٨٣

للمنظمــات غــري احلكوميــة، وفقــا للقواعــد الــيت متــنح األولويــة  
وذكـرت  . للمناطق األقل منوا، وهـي املنـاطق الريفيـة الداخليـة          

اجلنــساين أن احلكومــة ملتزمــة بالتــشجيع علــى تعمــيم املنظــور  
مــن خــالل اســتراتيجيات مالئمــة تطبــق يف احلكومــة املركزيــة  

  .ويف السلطات واملؤسسات احمللية
قالـــت إن القـــانون ): الربتغـــال( الـــسيدة كواريـــشما  - ٢٠
األوامـــر  أدخـــل يف القـــانون الربتغـــايل ٢٠٠٨ لعـــام ٢٧ رقـــم

 الـيت أصـدرها االحتـاد األورويب مـؤخرا بـشأن البـت              التوجيهية
وذكرت أنه ميكن مـنح تأشـريات الـدخول        . اللجوءيف طلبات   

ــشر أو ضــحايا االضــطهاد       ــضحايا االجتــار بالب ــد احلــدود ل عن
املتعلــق بــاجلنس، وأن الالجــئني يوضــعون يف مراكــز إيــواء إىل  

  .حني االنتهاء من البت يف طلباهتم
قالت إن احلكومة ملتزمـة     ): الربتغال (السيدة ألفاريز   - ٢١

جوء وفقا للقواعد اليت تـضعها مفوضـية        بالتعامل مع شؤون الل   
ني، واعتمدت احلكومة، مبوجـب     ئاألمم املتحدة لشؤون الالج   

ــرض       ــواحي التعـ ــع نـ ــي مجيـ ــيت تغطـ ــوانني الـ ــن القـ ــسلة مـ سلـ
. لألخطار، تـدابري حلمايـة النـساء واألطفـال املعرضـني للخطـر            

وتطبــق احلكومــة نظــام حــصص إلعــادة تــوطني الالجــئني مــن  
ــيت   ــرى الـ ــدان األخـ ــئني البلـ ــستقبل الجـ ــب  .  تـ ــذ اجلانـ ويؤخـ

اجلنــساين يف احلــسبان علــى حنــو مــنظم لــدى البــت يف طلبــات 
  .احلصول على صفة الالجئ
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قالت إن مجيع التـشريعات     ): الربتغال (السيدة فنتورا   - ٢٢
الربتغالية بشأن الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية تسري أيـضا         

  .على إقليم ماديرا
أشــارت إىل العالقــة بــني ): غــالالربت (الــسيدة بــاييش  - ٢٣

جلنة املواطنة واملـساواة بـني اجلنـسني وجلنـة املـساواة يف العمـل         
والتوظيف، فقالت إنـه بـالرغم مـن أن ميزانيـة اللجنـة األخـرية               
ظلــت دون تغــيري، فــإن ميزانيــة مــشاريع اللجنــة األوىل زادت   

بنـسبة  الدولـة    مـسامهة    حيـث أمكـن مـن خـالل       بشكل كـبري،    
متويـل   من تكاليف أنشطة املساواة بـني اجلنـسني       ،  ائة يف امل  ٣٠

. ، من الصناديق اهليكلية األوروبيـة    ائة املتبقية  يف امل  ٧٠نسبة الـ   
ــة   ــة املواطن ــستخدم   وذكــرت أن جلن واملــساواة بــني اجلنــسني ت

 مـع ، وذلـك باملقارنـة      تعاقـديا  موظفـا    ٢٩ا و   دائمـ موظفا   ٥٣
ا مل تتــأثر علــى هــذو.  علــى التــوايل يف اهليئــة الــسابقة٧ و ٤٩

تــستبعد أيــة وال . اتــسعتأنــشطة املــساواة بــني اجلنــسني، بــل  
منظمة غري حكومية رمسيا من عضوية جلنـة املواطنـة واملـساواة            
بــني اجلنــسني بــل بإمكــان مجيــع املنظمــات غــري احلكوميــة أن    

ــها أن  علــى األقــلتــشارك يف أنــشطتها بــصفة مراقــب  ، وميكن
  .تتقدم بطلب احلصول على أموال

قالـت إن هنـاك جملـسا       ): الربتغـال  (السيدة فـيفريوش    - ٢٤
استــشاريا حلقــوق املــرأة يف إقلــيم جــزر األزور، وينــوي تنفيــذ  

ــة املــساواة بــني اجلنــسني    . تــدابري تــشمل عــدة قطاعــات لكفال
وأنـــشئت شـــبكة لتلبيـــة احتياجـــات الـــضمان االجتمـــاعي،      

ــساع      ــل مكاتــب امل ــق مث ــى مراف ــشبكة عل ــذه ال ــشتمل ه ة دوت
ــة،     حلما ــسية واالجتماعيـ ــة النفـ ــز للرعايـ ــة، ومراكـ ــة األمومـ يـ

، ووحـدات إلعـادة الـدمج       الـشابات وبرامج تدريبية لألمهات    
ــرتيل،     وجــار. املهــين ــصائية عــن العنــف امل ــذ دراســة استق تنفي

وبــرامج لــضحايا العنــف ومرتكبيــه، وإعــادة الــدمج يف احليــاة   
للتنميــة وبــدأ تنفيــذ مــشاريع . املهنيــة، واملــرأة املعرضــة للخطــر

ــرأة، مـــن خـــالل القـــروض    ــة للمـ ــة املوجهـ ــةاالجتماعيـ  البالغـ
ــزاولن مــشاريع     ــا عــدد النــساء ممــن ي الــصغر، وتــضاعف تقريب

ومتثـل املـرأة نـسبة      . جتارية خاصة، وذلك يف فترة قصرية نسبيا      
ئــة مــن املــستفيدين مــن احلــد األدىن لألجــر، ونــسبة  ا يف امل٥١

. ت حملــو األميــة وأطلقــت محــال . متزايــدة مــن القــوة العاملــة   
وذكــرت أن القــانون االنتخــايب بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني   
املعمــول بــه يف الربتغــال القاريــة ال يــسري علــى جــزر األزور، 
اليت تطبق أحكامها اخلاصة هبـا والـيت اعتمـدهتا يف الثمانينيـات              

  .من القرن املاضي
قـال إن خطـتني متتـاليتني، متتـدان حـىت           : السيد ألبانو   -٢٥
فــذان حاليــا يف إقلــيم مــاديرا، ضــمن     تن، ٢٠١١يــة العــام  هنا

وتـــشمل . اإلطـــار الـــوطين للنـــهوض باملـــساواة بـــني اجلنـــسني 
األهــداف األساســية العمــل اإلجيــايب، وإذكــاء الــوعي، وزيــادة 

ــة  . مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار   ــسلطات اإلقليمي وتتــوىل ال
يوجـد  املسؤولية عن تنفيذ سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني، و           

  .لديها وحدات مناظرة للوزارات الربتغالية القارية
 يتمتعـون  الروما   أفراد طائفة قالت إن   : السيدة مارينو   - ٢٦

 احلــق يف احلــصول علــى نفــس  مبكامــل حقــوق املواطنــة، وهلــ 
تعمــل رابطــة نــساء الرومــا    و. اخلــدمات مثــل بقيــة الــسكان   

 يتعلـق    يف جمـال املـسائل اجلنـسانية، ال سـيما فيمـا             كبري بنشاط
 بالــشباب، وهــي تعــاجل مــسائل االجتــار بالبــشر، وحمــو أميــة       

وهتـتم مـشاريع التنميـة      . مباشرة املرأة لألعمال احلرة   ، و اإلناث
املتاحـة للنـساء   الريفية باملرأة الريفية هبدف زيادة فـرص العمـل      

وتتعلـق التحـديات الرئيـسية      . وتعزيز مباشرهتن األعمال احلـرة    
تكـافؤ الفـرص   إىل بـرامج حمـو األميـة، و     للمرأة الريفية باحلاجة    

  .وبرامج املتابعة
أشـــارت إىل وجـــود ســـوء فهـــم : الـــسيدة غاســـبارد  - ٢٧

ــة   ــة بــشأن التــدابري املؤقت ، الــيت خلــط  اخلاصــةألحكــام االتفاقي
الوفد بينها وبني تدابري القضاء على العنف ضد املرأة، وحثـت           

ــد علــى   ــةالوف ــم   دراس ن  الــصادرة عــ ٢٥ التوصــية العامــة رق
وأضافت قائلة إنـه لـيس واضـحا مـا إذا كانـت حـصة               . اللجنة
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الثلث كحد أدىن لعـدد املرشـحني مـن أي مـن اجلنـسني، متثـل          
التزامـــا قـــابال لإلنفـــاذ، ومـــا إذا كانـــت تـــسري علـــى مجيـــع   

.  تــشكل إجــراءا خاصــا مؤقتــا   ومــا إذا كانــت االنتخابــات، 
ر  قانون مماثل يطبـق يف جـزر األزو       عما إذا كان هناك   وسألت  
وقالت إن هناك خطـرا يف أن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة             . وماديرا

  .قد تفسر باعتبارها حدودا قصوى
ــاييش   - ٢٨ ــسيدة بـ ــال (الـ ــض   ): الربتغـ ــه يف بعـ ــت إنـ قالـ

احلـــاالت، مت جتـــاوز نطـــاق التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة بإدخـــال 
حتــسينات مــستدامة، إذ تبــذل حاليــا جهــود ضــخمة يف جمــايل   

ــسواء  لــوعي بــنيالتــدريب وإذكــاء ا  الرجــال والنــساء علــى ال
وذكــرت أن تفــسري القــوانني . يتعلــق باملــسائل اجلنــسانية فيمــا

ومــشكلة العنــف املــرتيل مــشكلة . ســيتطور مــع تغــري الظــروف
اجلنــاة معقــدة وميكــن أن تــشمل جرميــة القتــل، وأوضــحت أن 

خيــضعون للمــسؤولية اجلنائيــة، ولكــن لــيس مبوجــب األحكــام  
  .رتيلاخلاصة بالعنف امل

قالــت يف إشــارة منــها ): الربتغــال (الــسيدة فيــبريوش  - ٢٩
إىل جـــزر األزور، إن جلنـــة املواطنـــة واملـــساواة بـــني اجلنـــسني 
تــشجع األحــزاب الــسياسية علــى اختــاذ خطــوات لزيــادة عــدد  

  .النساء يف قوائم مرشحيها
املتعلـق  أضافت أن القانون  ): الربتغال (السيدة باييش   - ٣٠
ينطبق علـى مجيـع االنتخابـات، وأن تنفيـذه          صص املرشحني   حب

سيخــضع للرصـــد، وأي أحـــزاب ال متتثــل ألحكامـــه ســـتفقد   
  .اإلعانات اليت متنح هلا

طلبت توضـيحات أخـرى     : شيلينغ - السيدة شوب   - ٣١
خبصوص والية جلنة املواطنة واملـساواة بـني اجلنـسني، وسـألت          

اء عمــا إذا كانــت اخلطــط الوطنيــة املعتمــدة مــن جملــس الــوزر  
وقالـــت إهنـــا ســـترحب . تنفـــذ بواســـطة اللجنـــة أو الـــوزارات

ــة       ــة املواطنـ ــت جلنـ ــا إذا كانـ ــات عمـ ــى معلومـ ــصول علـ باحلـ
واملــساواة بــني اجلنــسني تقــوم بــدور استــشاري، أو أهنــا تتــوىل 

صياغة قـوانني تـسري علـى جمـاالت اختـصاص الـوزارات، أو              
. أهنــا تــربم اتفاقــات مــع الــوزارات هبــدف اختــاذ إجــراء معــني   

وأخـــريا، طلبـــت تأكيـــدا لفهمهـــا أن مـــوظفي جلنـــة املواطنـــة  
واملـــساواة بـــني اجلنـــسني ومـــوظفي الـــوزارات ذات الـــصلة      
حيصلون على رواتبهم من ميزانية الدولة، بينما متول مـشاريع،      

 اليت تنفذها منظمات غري حكوميـة، مـن ميزانيـة           من قبيل تلك  
ئــة ا يف امل٣٠الدولـة ومــن الـصناديق اهليكليــة األوروبيـة بنــسبة    

  .ئة على التوايلا يف امل٧٠ و
سألت عن عدد مستشاري املساواة     : ويربالسيدة نيو   - ٣٢

ــاك      ــا إذا كــان هن ــوزارات، وم ــهم ال ــذين عينت بــني اجلنــسني ال
  .مستشارون معينون على املستوى احمللي

قالـت إنـه مبـا أن الدولـة الربتغاليـة           : السيدة غاسـبارد    - ٣٣
نبغي للحكومـة أن تكفـل تنفيـذها        صدقت على االتفاقية، ي   قد  

واإلبالغ عن تنفيذها يف مجيـع أجـزاء اإلقلـيم الـوطين، مبـا فيـه                
 قـد   امـرأة مـا إذا كانـت أي       عوسـألت أيـضا     . األقاليم املستقلة 

  .لرهاب املثليني دعاوي للتعويض كضحايا رفعت
قالــت إن اخلطــة الوطنيــة ): الربتغــال (الــسيدة بــاييش  - ٣٤

خمتلفـة   متشعبة تقوم بتنفيـذها وزارات      للمساواة تتضمن تدابري  
وتتوىل جلنـة املواطنـة واملـساواة بـني اجلنـسني           . يف نفس الوقت  

ــني        ــا ب ــاون فيم ــن خــالل التع ــذ هــذه اخلطــط م مــسؤولية تنفي
 أهــداف وصــياغة ديــدوحتقيقــا هلــذا اهلــدف، مت حت . الــوزارات

ــة   ــائج واألطــر الزمني ــاإلجراءات والنت وقــد . مؤشــرات تتعلــق ب
ويعمـل  . يم لتنفيذ اخلطة بناء علـى توصـيات اللجنـة          تقي أجري

، وتتمتـع   يف جمال املساواة   مستشارا   ١٦يف الوحدات املركزية    
اإلدارات احمللية باالسـتقالل، وتعـني مستـشاريها حـسبما تـراه            

ــنظّ   . مالئمــا ــة واملــساواة بــني اجلنــسني ت ــة املواطن م غــري أن جلن
ــشارين احمللــيني   ــدريب هلــؤالء املست ــواء عــدم و. الت ــر احت التقري

سـيجري تـداركها    عن األقاليم املـستقلة فجـوة       على معلومات   
، وســوف متــّول لرهــاب املثلــينيومثــة إدراك متزايــد . مــستقبال



CEDAW/C/SR.864 (B)
 

8 08-58752 
 

ــة        ــود الرامي ــن اجله ــذا اجملــال كجــزء م دراســات أخــرى يف ه
ــاون مــع املنظمــات غــري       ــز بالتع ــع أشــكال التميي ملكافحــة مجي

  .دية األوروبيةاحلكومية ومع بلدان املنطقة االقتصا
ســـألت عـــن مـــستوى : شـــيلينغ - الـــسيدة شـــوب  - ٣٥

السلطة اليت يعّين عليها مـسؤولو االتـصال للمـسائل اجلنـسانية            
 أن تكلــف احلكومــة مــا إذا كــان مــن املمكــنيف الــوزارات، و

  .السلطات احمللية بتعيني مسؤويل املساواة بني اجلنسني
، فـسألت   حتدثت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة       : الرئيسة  - ٣٦
مــا إذا كــان الــدور التنــسيقي للجنــة املواطنــة واملــساواة بــني   ع

اجلنـــسني يعـــين أن مبقـــدور اللجنـــة أن متـــارس ســـلطة اإلنفـــاذ 
بالنسبة لتطبيق خطط املساواة بـني اجلنـسني، أو أن دورهـا ذو     

  .طابع استشاري حبت
شــرحت أنــه وفقــا لقــرار ): الربتغــال (الــسيدة بــاييش  - ٣٧

راء، فـــإن الـــوزير املـــسؤول يعـــّين    صـــدر عـــن جملـــس الـــوز   
وعنـــد . املستـــشارين ويـــأيت هـــؤالء عـــادة مـــن الفـــرع الـــتقين 

الضرورة، تقدم جلنة املواطنة واملساواة بـني اجلنـسني التـدريب           
للمستشارين الذين خيتارون من بني مرشـحني مـؤهلني تـأهيال           
عاليا، ويعملون كنقاط اتـصال، وتتمثـل مهمتـهم الرئيـسية يف            

وتسعى اللجنة إىل كفالة التنـسيق      .  داخل اإلدارة  إذكاء الوعي 
، ايناجلنـس املنظـور   يف اعتماد التدابري التشريعية الالزمة لتعمـيم        

وأعــدت بروتوكــوالت للتعــاون مــع حــوايل ســدس اإلدارات    
 إدارة تقريبـا، ويتوقـع مـن        ٣٠٠احمللية اليت يبلغ عددها الكلـي       

ــس      ــة امل ــة تطبيــق سياس ــرر كيفي ــذه اإلدارات أن تق اواة بــني ه
ــسني ــسياسات داخــل    . اجلن ــذ ال ــة لتنفي ــا االســتراتيجية العام أم

ــشمل    ــي تـ ــوزارات، فهـ ــف الـ ــشأن   ١١خمتلـ ــامال بـ ــا عـ  فريقـ
قطاعــات مثــل الــصحة أو الثقافــة أو الرياضــة، وتــضم هــذه       
األفرقة ممثلني من جلنة املواطنة واملساواة بـني اجلنـسني، وفنـيني         

. ميــــةمــــن الــــوزارات، وأعــــضاء مــــن منظمــــات غــــري حكو 
 مثــــل هــــذا اهليكــــل يف اإلقلــــيمني  ءأيــــضا إنــــشاســــيجري و

ــه الــسلطات    . املــستقلني وســوف خيــضع العمــل الــذي تقــوم ب
  .احمللية للرصد بشكل مستمر

ذكــرت أن غــشيان احملــارم لــيس    : الــسيدة بيمنتيــل   - ٣٨
معّرفا صراحة كجرمية يف القانون اجلنائي، بل يشكل فحـسب       

عتــداء اجلنــسي، ضــمن   االغتــصاب واالمييتظرفــا مــشددا جلــر 
ــسألة وســألت     .  أخــرىجــرائم ــة هــذه امل ــى أمهي وشــددت عل
 يف ضـــوء  حاليـــامناقـــشة يف الربتغـــالإذا كانـــت جتـــرى  عمـــا

التشريع اجلديد حول أمـور الوقايـة ومحايـة ومـساعدة ضـحايا             
واستفــسرت عــن الوضــع خبــصوص القوالــب   . العنــف املــرتيل 

ــني مجاعــات      ــك ب ــا يف ذل ــسانية، مب ــة اجلن ــيت  النمطي ــا، ال الروم
ــات عــن مواصــلة الدراســة     ــسبب يف توقــف الفتي وأخــريا، . تت

ذكرت أهنا سترحب باحلصول على معلومـات بـشأن التقـارير           
اليت تشري إىل عدم كفاية الدعم املقـدم لـضحايا العنـف املـرتيل              

ــتالطهم يف    ــا يف ذلـــك اخـ ــة، مبـ ــات الداخليـ ــاطيف املقاطعـ  نقـ
  .جلنوح األخرىاإليواء مع أشخاص متورطني يف أشكال ا

 نقـاط اإليـواء   مـا إذا كانـت      عسـألت   : السيدة بيغـوم    - ٣٩
املتاحـــة تعمـــل وفقـــا ألي معـــايري وسياســـات موحـــدة، مثـــل  
القواعــد اخلاصــة بتــدريب القــائمني بالرعايــة، ومــا إذا كانــت   
مجيع أشكال العنف، خبالف العنف املرتيل، ومن بينـها العنـف           

ــش    ــا م ــاالعتراف باعتباره ــسي، حتظــى ب ــة وهــل  اجلن كلة وطني
 نقـــاط اإليـــواءبإمكـــان مـــن يطلـــب اللجـــوء االســـتفادة مـــن  

ــرتيل    ــف امل ــضحايا العن ــا ســترحب   . املخصــصة ل وأضــافت أهن
باحلـــصول علـــى معلومـــات عـــن أي أحكـــام صـــدرت بإدانـــة 
مرتكيب العنف املرتيل، وعن ما تفيد به التقارير من عدم رغبـة             

دلــة أو  الكــثري مــن النــساء يف رفــع شــكاوي لعــدم تــوافر األ      
  .شهود
طلبــــت مــــن الوفــــد أن يــــشرح  : الــــسيدة هياشــــي  - ٤٠

 اجلـنس كمـشكلة      نـوع  بالتفصيل مفهومه للعنـف القـائم علـى       
 مجيــع النــساء، وذلــك بــالنظر إىل    تــؤثر علــى وطنيــة خطــرية  
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 الصادرتني عـن اللجنـة وبـالنظر        ١٩ و   ١٢التوصيتني العامتني   
اجلمعيـة  الـصادر عـن     إىل إعالن القضاء على العنف ضد املـرأة         

، والــــذي يتعــــدى (A/RES/48/104) ١٩٩٣العامــــة يف عــــام 
ــه العنــف املــرتيل  ــات اإلحــصائية   . نطاق وقالــت إن نقــص البيان

وهـي سـترحب    .  الضحايا أمرا مـستحيال    جتربةجيعل من تقييم    
أيضا باحلصول على معلومـات عـن أي مبـادئ توجيهيـة ذات             

وإصـالح  ذكـاء الـوعي   إىل إصلة عـن طبيعـة املبـادرات الراميـة         
القانون اليت متّول من الصناديق املذكورة، وعن التدابري احملددة         

  .اليت تتخذ إلذكاء وعي القضاة مبسألة العنف ضد املرأة
ــوير  - ٤١ جتــار الســألت عــن عــدد ضــحايا ا : الــسيدة نيوب

وعــدد مــن ، إليــواءاملزعــومني الــذين اســتفادوا مــن خــدمات ا 
دد مــن تعــاون وعــحــصلوا منــهم علــى تــصاريح إقامــة مؤقتــة، 

ــسلطات، وعــن   ــهم مــع ال ــشأهم األصــلي،   من ــدان من  أمســاء بل
ــا ــاك   وم ــستوى    اإذا كــان هن ــى امل ــال عل ــساء واألطف جتــار بالن
  .احمللي
ــانو   - ٤٢ ــسيد ألب ــال (ال ــضاء   ): الربتغ ــشويه األع ــال إن ت ق

ويـنص القـانون اجلنـائي    . التناسلية لألنثى حمظور حبكم القانون  
وذكـر أن الربتغـال صـدقت       . رميـة على اعتبار اإلجتار بالبشر ج    

ويف . جتـار بالبـشر   ال بشأن مكافحـة ا    أوروباعلى اتفاقية جملس    
 إقامـة   تـصاريح جتـار بالبـشر علـى       ال حالة، حصل ضحايا ا    ٢٦

ــراوح بــني    ــة ملــدد تت ومت تــسلم حــوايل  .  يومــا٦٠ و ٣٠مؤقت
أمــا بلــداهنم األصــلية  .  بــالغ خبــصوص هــؤالء الــضحايا ١٠٠

جنـوب  أفريقيـا   ، ورومانيا وبعض بلـدان      الرئيسية فهي كرواتيا  
  .الصحراء الكربى، ومن بينها نيجرييا

ــاييش   - ٤٣ ــسيدة ب ــال (ال ــدل  ): الربتغ ــت إن وزارة الع قال
مسؤولة عن ضـمان محايـة الـشباب املعرضـني للخطـر، وذلـك              
ــع أجــزاء اإلقلــيم        ــن خــالل جلــان متخصــصة تعمــل يف مجي م

ل الالجـئني،   وأنشئت مـؤخرا مراكـز جديـدة السـتقبا        . الوطين
ــة        ــري حكومي ــات غ ــع منظم ــات م ــن االجتماع ــدد م ــد ع وعق

ملناقــشة الــشؤون املتعلقــة بــإدارة هــذه املنــشآت، الــيت تــستغل    
ــسبة   ــدرهتا االســتيعابية  ا يف امل٨٠فقــط بن ــن ق ــة م ــضمن . ئ وتت

وذكـرت أن   . إجراءات احلمايـة املراقبـة اإللكترونيـة للمعتـدين        
ــستعملون   ــذين ي ــضحايا ال ــواء  ال هــذه راضــون عــن  نقــاط اإلي

 متاحــــة الســــتقبال نقــــاط اإليــــواءو. املعاملــــة الــــيت يتلقوهنــــا
ومــن املقــرر إطــالق محلــة للتعــرف  . األشــخاص ذوي اإلعاقــة

على الشباب، وخـصوصا الفتيـات، مـن ضـحايا سـوء املعاملـة              
وتتـضمن التـدابري املتخـذة للتعجيـل بالبـت القـضائي            . العاطفية

اد بروتوكـــول يف دعـــاوي العنـــف، تنظـــيم التـــدريب وإعـــد    
ــة     ــة الربتغاليـ ــا الرابطـ ــل تنظمهـ ــات عمـ ــد حلقـ ــضاة، وعقـ للقـ

ــرأة يف  . للحقوقيـــــات ــالرغم مـــــن ضـــــرورة إشـــــراك املـــ وبـــ
االنتخابــــات، يلــــزم اتبــــاع منظــــور طويــــل األجــــل يف هــــذا 

وينبغــي القــضاء علــى القوالــب النمطيــة اجلنــسانية  . اخلــصوص
فـىت  بإدخال فكرة املساواة يف مفهوم الشباب للعالقـات بـني ال          

  .والفتاة
قالـــت إن الكتـــب  ): الربتغـــال (الـــسيدة أوغـــسطو   - ٤٤

الدراسية الرمسية تتناول مسائل املواطنة واملـساواة، وذلـك مـن           
ولنفس الغرض،  . أجل القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية     

مت إعــداد مــواد تعليميــة، مــن بينــها مــواد علــى شــكل ألعــاب،  
وذكـرت  . لتخصـصات تطبـق هنـوج ابتكاريـة يف خمتلـف ا         كما  

   .أن تدريس الصحة اجلنسية إلزامي يف املدارس
أكدت أن احلكومة تتخـذ     ): الربتغال (السيدة باييش   - ٤٥

  .خطوات شاملة ضد تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


