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  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
ــر   ــتقريـــــــــ ــال الـــــــــ ــسادسدوريانا الربتغـــــــــ    الـــــــــ

ــسابع ، CEDAW/C/PRT/6 ،CEDAW/C/PRT/7( والـ
  )CEDAW/C/PRT/Q/7/Add.1  وCEDAW/C/PRT/Q/7 و

ــ  - ١ ــسة بـ ــن الرئيـ ــضاء  ،دعوة مـ ــذ أعـ ــال   اختـ ــد الربتغـ وفـ
  .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

  ٩ إىل ٧املواد من 
سألت عن الطريقة الـيت تنـوي جلنـة         :  نيوباور ةالسيد  - ٢

ــساواة   ــة وامل ــة أن تكفــل ترشــيح    املواطن ــسني الربتغالي بــني اجلن
. نساء ملناصب عامـة يف دوائـر انتخابيـة ميكـن هلـن الفـوز فيهـا                

وقالت إهنا تود أن تعرف النسبة املئوية للنـساء اللـوايت يـشغلن             
. مناصــب قــضائية ودبلوماســية، وخاصــة يف املــستويات العليــا  

وعالوة علـى ذلـك، سـألت عمـا إذا كانـت هنـاك أيـة قواعـد                  
الـــــة التكـــــوين املتـــــوازن جنـــــسانيا للـــــهيئات التنفيذيـــــة لكف

ــد     ــا إذا كانـــت قـ ــة وعمـ ــشئها احلكومـ ــشارية الـــيت ُتنـ واالستـ
اُتخــذت أيــة خطــوات للنــهوض مبــشاركة املــرأة يف االقتــصاد،  

  .وال سيما عن طريق وظائف يف املشاريع اليت متلكها الدولة
  ١٤ إىل ١٠املواد من 

ا إذا كانــت ســألت عمــ:  شــيلينغ-الــسيدة شــوب   - ٣
هناك أية هيئة ميكـن للمنظمـات غـري احلكوميـة أن تقـدم إليهـا                
شــكاواها فيمــا يتعلــق بالــدعايات املتحاملــة جنــسيا، وعمــا إذا 
كانـــت احلكومـــة تعمـــل علـــى القـــضاء علـــى تلـــك املمارســـة 

وتـساءلت عمـا إذا     . بالتعاون مـع شـركات الدعايـة واإلعـالن        
جلنـــسني إلزاميـــا ساواة بـــني اكـــان اســـتخدام مـــواد تعلـــيم املـــ

إذا كـان تـدريب املعلمـني، سـواء يف اجلامعـات أو أثنـاء                وعما

ــة بــشأن تعلــيم الــصحة اجلنــسية     اخلدمــة، يــشمل منــاذج إلزامي
  .وصورا منطية مقولبة عن أدوار اجلنسني

التفرقــة العموديــة القائمــة أشــارت إىل : اتنالــسيدة بــ  - ٤
ــة، وطلبـــت    علـــى أســـاس جنـــساين يف ســـوق األيـــدي العاملـ
معلومـات عـن أيــة تـدابري اُتخــذت بغيـة تيــسري وصـول النــساء      
احلاصالت على درجات جامعية إىل الوظائف والـدخول الـيت          
تتناسب مؤهالهتن؛ وعن أيـة تـدابري خاصـة مؤقتـة نوقـشت أو       
ــوع      ــشأن ن ــصدد؛ وب ــة أن تتخــذها يف هــذا ال ــوخى احلكوم تت
ــدد احلـــاالت ذات الـــصلة الـــيت درســـتها جلنـــة املواطنـــة        وعـ

. ساواة بــني اجلنــسني وجلنــة املــساواة يف العمــل والتوظيــفواملــ
وسألت أيضا عما إذا كانـت توجـد إجـراءات ميـّسرة تـشجع              
النساء على تقـدمي الـشكاوى بـالتمييز املباشـر أو غـري املباشـر؛               
وعن اهليئـة املـسؤولة عـن اسـتعراض هياكـل األجـور يف املهـن                

فجــوات يف واحلــرف الــيت هتــيمن عليهــا النــساء بغيــة تقلــيص ال
وقالـت إهنـا    . األجور؛ وعن تواتر حدوث مثل هذه التسويات      

ــى        ــضاء عل ــة للق ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال ــرف الت ــود أن تع ت
ــن      ــامالت يف القطــاع اخلــاص وكــأهنن يعمل ــة بعــض الع معامل
حلساهبن اخلـاص وعمـا يـصاحب ذلـك مـن فقـدان املزايـا الـيت                 

 قالـت إهنـا     وأخـريا . ميكن أن يتمتعن هبا مبوجب عقـد توظيـف        
سوف ترحب بأية معلومات عـن نيـة احلكومـة توسـيع خطـط           
املساواة بني اجلنسني اليت مت األخذ هبا يف املشاريع الـيت متلكهـا          

  . الدولة ومّدها إىل القطاع اخلاص
أشــارت إىل برنــامج توســيع شــبكة : الــسيدة هياشــي  - ٥

ــدعم     ــامج الـــ ــة، وإىل برنـــ ــل االجتماعيـــ ــدمات واهلياكـــ اخلـــ
ات يف املعـــدات االجتماعيـــة، وســـألت عـــن عـــدد  لالســـتثمار

املرافــق املتاحــة مبوجــب هــاتني املبــادرتني وعــن عــدد الرجــال    
وقالـت إهنـا    . والنساء الذين يستخدمون هذه اخلدمات بالفعـل      

ســوف ترحــب بــأي معلومــات مفــّصلة جنــسانيا فيمــا يتعلــق    
  .باألجور وشروط التوظيف للعاملني مبوجب هذين الربناجمني
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ــني العمــل لــبعض     : دة غاســبارالــسي  - ٦ أقامــت متييــزا ب
الوقــت الــذي تقــوم بــه النــساء مبحــض اختيــارهن وبــني ذلــك   
الذي ال ميكن جتنبه وتساءلت عما إذا كانت البيانات املفّصلة           
عــن هــاتني الفئــتني مــن العــامالت واملتوســط املقــارن لألرقــام    

  . املتعلقة باستحقاقات تقاعد النساء والرجال متاحة
أشارت إىل االعتبار الذي    :  شيلينغ -يدة شوب   الس  - ٧

ــا        ــت إهن ــال وقال ــشئة األطف ــد لتن ــار خطــط التقاع ــوىل يف إط ي
سوف ترحب بأية معلومـات عـن طـول املـدة الـيت أُخـذت يف                

. االعتبار، والفوائد املالية املتاحـة ونـوع خطـط التقاعـد املعنيـة            
وأضافت أنـه سـيكون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا كانـت خطـط                  

اعـــد املوضـــوعة للمتقاعـــدين الـــزراعيني إســـهامية أو غـــري  التق
إســهامية ومــا إذا كانــت تــشمل الزوجــات اللــوايت يعملــن يف   

 اتأراضي األسرة بوصفهن مساعدات زراعيـات غـري مـدفوع         
وأخريا سـألت عـن األسـباب الـيت دعـت احلكومـة إىل              . األجر

 األخذ بالضريبة الفردية، وعـن املزايـا الـيت توفرهـا هـذه اخلطـة              
  .بالنسبة إىل النساء وعن قيمتها كحافز لتوظيف النساء

حتــدثت بوصــفها عــضوا يف اللجنــة فقالــت  : الرئيــسة  - ٨
إهنا سوف تكون مهتمة مبعرفة ما إذا كانـت هنـاك أيـة فـروق               

ــسانية فيمــا بــني    ــصلة باجلن ــة  طــط اخلمت ــة مــن احلكوم املدعوم
مثـل احلجـم ونطـاق      من حيـث معـايري      تشجيع األعمال احلرة    ل
ــق     ا ــع والعوائ ــدخل املتوق ــستوى ال ــشاط، وم ــوع الن لعمــل، ون

 عـامالت وتساءلت عما إذا كانت معاملة ال   . املتصلة باجلنسانية 
املهاجرات من الربازيل والرأس األخضر وأوكرانيا، بني بلـدان         

ــة إلدمــاج املهــاجرين،     ــة أخــرى، مبوجــب خطــة احلكوم عادل
ــسبة مل ــدري    بالن ــوع الت ــن ن ــامالت وع ــك الع ــارات أولئ ب أو ه

 بغية حتسني األوضاع الـيت دخلـن يف ظلـها           يتلقينهالدعم الذي   
  .سوق األيدي العاملة

ــاييش   - ٩ ــسيدة ب ــال (ال ــة   ): الربتغ ــدابري مؤقت ــت إن ت قال
خاصة سوف تتخذ لكفالة احلد األدىن مـن التمثيـل للنـساء يف             

القوائم االنتخابية إىل أن يسنت الربملان مشروع القـانون بـشأن           
  .التكافؤ
قالـت إن النـساء اكتـسنب       ): الربتغـال  (السيدة روماو   - ١٠

حــق الوصــول إىل املناصــب القــضائية وإىل اخلدمــة يف الــسلك  
اخلــارجي يف الــسبعينات وأن بــني قــضاة احملكمــة العليــا الــستة   

وفيمـا يتعلـق بالعـاملني يف القطـاع العـام، قالـت             . امرأة واحدة 
ــذ قــرارين يف عــامي      ــس الــوزراء اخت  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧إن جمل

يسعيان إىل كفالة حق النـساء والرجـال يف املـشاركة املتوازنـة             
يف االقتـــصاد عـــن طريـــق إلغـــاء التمييـــز القـــائم علـــى أســـاس   

االلتزامـات املهنيـة    وتوفيـق بـني     اجلنسانية فيما يتعلق بالترقيات     
ــاة اُألســرية  ــز    . واحلي ــد ُخصــصت لتعزي ــواال ق وذكــرت أن أم

قطـــاع العـــام والقطـــاع املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف مـــشاريع ال
اخلاص، ويف اإلدارة العامة، ويف النقابـات العماليـة، وبواسـطة           

وأضــافت أنــه منــذ عــدد مــن الــسنني، واحلكومــة  . هــذه كلــها
واجملتمــع املــدين يبــذالن قــصارى جهودمهــا لكفالــة اإلنــصاف   

غـري أن نظـام احلـصص الـذي         . اجلنساين يف القـوائم االنتخابيـة     
لمجتمعـات احملليـة الـصغرية      لملزمـا   أُنشئ يف هذا الصدد لـيس       

  . جدا
ــانيريا   - ١١ ــو م ــسيدة بريت ــساء  ): الربتغــال (ال قالــت إن الن

وقالـت إن بـني   . ١٩٧٤السلك اخلارجي يف عام  بدأن دخول   
ــسنوات العــشر    ٥٠ ــسلك الدبلوماســي يف ال ــردا التحقــوا بال  ف

وأعلنت أن النـساء    .  امرأة ٢٧ رجال و    ٢٣املاضية كان هناك    
 يف املائــة مــن ١٤  املائــة مــن رؤســاء الــدوائر و يف٥٧يــشكلن 

ــات يف اخلــارج   ــساء تراوحــا   . رؤســاء البعث ــسبة الن ــراوح ن وتت
كبريا بـني خمتلـف فئـات املـوظفني الدبلوماسـيني وهـي مرضـية              
بالنــــسبة إىل مــــستويات منظومــــة األمــــم املتحــــدة واالحتــــاد   

  . األورويب
شكّلن قالـت إن النـساء يـ      ): الربتغـال  (السيدة بـاييش    - ١٢

 يف املائــة مــن أعــضاء جملــس الدولــة،     ٣١ إىل ١١مــا نــسبته  
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وقـد ازداد عـدد     . وجملس القضاة األعلى، واحملكمة الدسـتورية     
النــساء زيــادة هامــة يف النظــام القــضائي ككــل نتيجــة لألخــذ    

  . بنظام االمتحانات التنافسية
شرحت أن التعيينـات يف     ): الربتغال (السيدة دوارتيه   - ١٣

ــادئ املــساواة الــيت    اخلدمــة الع امــة ختــضع منــذ زمــن طويــل ملب
 مرسوم جمللس الوزراء يقتـضي االمتثـال        ٢٠٠٢كّملها يف عام    

الــدقيق يف كــل االمتحانــات التنافــسية لــدخول اخلدمــة العامــة  
وأعلنت أن التحرش اجلنـسي يف   . لقواعد املساواة بني اجلنسني   

أنــه مكــان العمــل يعتــرب متييــزا يــشكل أســبابا لتقــدمي شــكوى و
 أن التمييــز اجلنــساين خاضــع   كمــا . هــدف ملبــادرات توعيــة  

وبــالرغم مــن أن قــانون العمــل حيظــر التمييــز . لغرامــات كــبرية
املتــصل بالعمــل بــصورة عامــة، إال أنــه حيتــوي أحكامــا حمــددة  
تتنــاول التمييــز القــائم علــى أســاس جنــساين يف شــكل التفرقــة  

ــكا    ــى إشــ ــنص علــ ــور ويــ ــوارق يف األجــ ــة أو الفــ ل العموديــ
كمــا أن اجلــرب متــاح أيــضا مبوجــب االتفاقــات      . لالنتــصاف
  .اجلماعية

ومــضت إىل القــول إن قــانون العمــل اجلديــد، املتوقــع    - ١٤
، ينص على مجلة أمور مـن بينـها         ٢٠٠٩أن يبدأ نفاذه يف عام      

 - وبــصورة خاصــة إجــازة األبــوة -توســيع اإلجــازة الوالديــة 
. واحليـــاة األســـريةبغيـــة حتـــسني التوفيـــق بـــني احليـــاة العمليـــة 

وســوف تكّمــل هــذه األحكــام محــالت إعالميــة هتــدف إىل       
تشجيع اآلبـاء العـاملني علـى قبـول املـسؤوليات اُألسـرية علـى               

  .قدم املساواة مع شريكاهتم
وذكرت أن التقرير السنوي للجنة املـساواة يف العمـل            - ١٥

والتوظيـــف املقـــدم إىل الربملـــان يـــنص علـــى أســـاس للتـــدخل   
وبـالرغم مـن أنـه مل يتنـاول بعـد           .  جمـال التوظيـف    السياسي يف 

بالتحديــد مــسائل العمــال املهــاجرين، فــإن التقريــر يفتــرض أن 
الدولة مسؤولة عن كل املـشاركني يف سـوق األيـدي العاملـة،       

وقالـت إن جلنـة املـساواة       . بغض النظـر عـن مركـزهم القـانوين        

 محايـة  يف العمل والتوظيف مستعدة لتقبل االلتزام باختاذ تـدابري   
وهبـذه  . هتدف إىل التقليل من التفرقة يف سوق األيـدي العاملـة          

الروح، فإن قانون العمل اجلديد يتضمن أحكاما لتنظـيم حالـة           
العمال الذين ُوصفوا بصورة غري دقيقة بأهنم عاملون حلـساهبم          
اخلاص وللحد من عقود العمل لبعض الوقت يف احلاالت الـيت           

وجتـري  . لتمسوا تلك العقود أصالال يكون العاملون فيها قد ا 
ن إجـازة   ممارسة اليقظة بغية منع صرف العمال الذين يستحقو       

مطالبــــة جلنــــة املــــساواة يف العمــــل والديــــة مــــن أعمــــاهلم، و
ــشكاوى      ــق بعــدد كــبري مــن ال ــاوى تتعل والتوظيــف بوضــع فت

  .املتصلة بالتوظيف
قالـــت إن برنـــامج ): الربتغـــال (الـــسيدة اســـتورنينيو  - ١٦

بكة اخلـــدمات واهلياكـــل االجتماعيـــة، واضـــعا يف  توســـيع شـــ
 ١٥ ٠٠٠قــد أتــاح  اعتبــاره األولويــات يف خمتلــف املنــاطق،    

ــهر إىل ثــالث        ــن ســن ثالثــة أش ــاء باألطفــال م ــة لالعتن وظيف
لالعتنـــــاء  وظيفـــــة يف املراكـــــز املهنيـــــة   ١٧٢ ســـــنوات؛ و

 وظيفـــة يف منـــازل مـــستقلة و ١٩١؛ و املعـــوقنيألشـــخاص با
 وظيفـــة يف مراكـــز  ٥ ٥٥٨ملـــرتيل و  وظيفـــة للـــدعم ا ٢٧٠

 وظيفــة للــدعم املــرتيل لألشــخاص ٥ ٢٩٧ يــة ورالرعايــة النها
وأضافت أن برنـامج الـدعم لالسـتثمارات        . املتقدمني يف السن  

ــاعي    ــامج للتـــضامن االجتمـ ــة هـــو برنـ يف املعـــدات االجتماعيـ
وينفذ حاليا، على حنـو     . يتصدى للهيئات اليت تستهدف الربح    

ــدمي ت  ــدرجيي، تق ــدمني يف   ت ــدخل إىل األشــخاص املتق ــة لل كمل
قــدم املــساعدة منــذ عــام وت. الــسن مــن ذوي الــدخول املتدنيــة

 إىل الذين بلغوا سن الثمانني أو جتاوزوهـا، ومنـذ عـام             ٢٠٠٦
ــذين جتــاوزو ٢٠٠٧ ــسبعني ا إىل ال ــذ ، ســن ال  إىل ٢٠٠٨ ومن

 يف  ٦٧وتـشكل النـساء نـسبة       . ٦٥ سـن    اأولئك الذين جتاوزو  
ستفيدين من هذه العالوة، الـيت تبلـغ، يف املتوسـط،         املائة من امل  

  . يورو يف الشهر للرجال٦٤يورو يف الشهر للنساء و  ٩٢
 إن جلنــة املواطنــة قالــت): الربتغــال (الــسيدة ألفــاريز  - ١٧

واملساواة بني اجلنسني تسعى إىل إجياد طرق لتعـويض االفتقـار         
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إىل اإللزامية يف إدخال منـاذج املـساواة بـني اجلنـسني يف بـرامج       
 وهلــذا التقــصري مــضاعفات ســلبية  .التــدريب األويل للمعلمــني

ــى        ــسية وعل ــواد التدري ــيم امل ــى تقي ــيم، وعل ــى ممارســة التعل عل
مبا يف ذلك إدخال الُبعد اجلنساين يف الكتـب         خمتلف املشاريع،   

وأضافت أن االستراتيجية املعتمدة مشلـت إجـراءات        . املدرسية
عن طريـق شـبكة غـري رمسيـة مـن اخلـرباء يف األمـور اجلنـسانية                  

“ التعلـيم مـن أجـل املواطنـة       ”وعلى منتدى ملدة سنتني بعنوان      
ا، الذي بلـغ ذروتـه يف النـشر الواسـع خلطـة العمـل املوصـى هبـ                 

اليت مشلت ثبت مراجع شاسعا بشأن مجلة أمـور منـها املـسائل             
الربـع مـن املـشاركني يف       نـسبة   وذكـرت أن    . املتصلة باالتفاقية 

  .املنتدى اشتركوا أيضا يف الدراسات اجلنسانية
ــة       - ١٨ ــه جلن ــذي اضــطلعت ب ــة إن العمــل ال وأضــافت قائل

ــة       ــة الوطنيـ ــب اخلطـ ــسني مبوجـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــة واملـ املواطنـ
 خــبريا يف الــشؤون ١٤للمــساواة مشلــت القيــام، بالتعــاون مــع  

اجلنسانية، بوضع منشور متعدد وسائط اإلعالم بشأن املـسائل      
اجلنـــسانية؛  ودليـــل للمواطنـــة  واملـــساواة؛ وحلقـــات عمـــل،  
أُعدت باالشتراك مع وزارة التعليم، بشأن مسائل مثل القيـادة          

جلنــسانية والــصحة يف التعلــيم، والقيــادة لإلنــاث والــصلة بــني ا 
وســوف تــسعى جلنــة املواطنــة    . اجلنــسية والتوجيــه املدرســي  

 نفـس عـدد      تـوفر  هـذه األنـشطة   جعـل   واملساواة بـني اجلنـسني      
ــسية احملــسوبة للعناصــر املواز احلــصص  ــة األخــرى مــن  التدري ي

  . العاديسياملنهاج التدري
 إن جلنـــة املواطنـــة   قـــال):الربتغـــال (الـــسيد مويتـــا   - ١٩

 اجلنــــسني تــــشغل مركــــزين لــــدعم النــــساء  واملــــساواة بــــني
ــة    املهـــاجرات، واحـــد يف العاصـــمة لـــشبونة واآلخـــر يف مدينـ
بورتــو، وشــبكة مــن مراكــز الــدعم النــسائي تــشمل أكثــر مــن  

ــة      ٨٠ ــوفر اخلــدمات القانوني ــد وت ــاء البل  مؤســسة يف كــل أحن
. والصحية والتعليميـة وخـدمات الـضمان االجتمـاعي الـشاملة        

ــن أن  ــ٤٧وأعل ــام     يف املائ ــيت أُجريــت يف ع ــات ال ــن املكامل ة م
“ إنقـذوا مهـاجرا   ” مع اخلط اهلاتفي الساخن املـسمى        ٢٠٠٧

.  لغــة، أجرهتــا نــساء٦٠ ســاعة يف ٢٤وهــو خــط متــاح طيلــة 
وقد مت إنتاج مواد إذاعية وتليفزيونيـة ملناهـضة الـصور النمطيـة      

ــة عــن اجلنــسني وعــن األعــراق   ــشطة  . املقولب ــذ أن وجيــري تنفي
اج املهــين عــن طريــق شــبكة يونيتــا الــيت يــساعد   إلعــادة اإلدمــ

مستشاروها النساء العامالت اللوايت يبحثن عن وظيفة أو عـن          
كمـا تتعـاون جلنـة املواطنـة واملـساواة بـني            . منح للتأهيل املهـين   

اجلنــسني مــع جلنــة القــضاء علــى اإلجحــاف العنــصري، وهــي   
هيئــة غــري حكوميــة تــسعى إىل التوعيــة عــن طريــق وســائط        

ــد تلقــت   اإلعــال ــيت كانــت ق ــا مــن  ٨٠م وال  شــكوى معظمه
  .٢٠٠٧ يف عام النساء
وأضـــاف أن جلنـــة املواطنـــة واملـــساواة بـــني اجلنـــسني    - ٢٠

تتعــاون مــع هيكــل غــري رمســي ينــشر الدراســات العلميــة عــن    
مــسائل هتــم النــساء املهــاجرات مثــل النــساء التيموريــات يف       

إليـدز؛ وأن   ا/الربتغال، واحلمل، وفريوس نقص املناعة البـشرية      
وأضـاف  . هذه الدراسات متاحة على شبكة اإلنترنـت العامليـة        

أن األهداف العامة خلطط اإلدمـاج للنـساء املهـاجرات تـشمل            
مكافحة ضعفهن، وإطالعهن علـى خيـارات الوظيفـة والعمـل           
ــات      ــة واجلمعي ــات النقابي ــشاركتهن يف اهليئ ــشجيع م احلــر، وت

ائل الــيت هتــم النــساء وبنــاء معرفتــهن العلميــة فيمــا يتعلــق باملــس 
ــاجرات ــامج  . املهــ ــع برنــ ــد ُوضــ ــع ”وقــ ــة للجميــ “ الربتغاليــ

هبدف مساعدة املهاجرين على تعلـم اللغـة        ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(
  .الربتغالية

ــاييش   - ٢١ ــسيدة ب ــال (ال ــة  ): الربتغ ــة املواطن قالــت إن جلن
واملساواة بني اجلنسني سوف تركز يف املـستقبل القريـب علـى            

دة عـن املـسائل املتـصلة بتـساوي         احلصول على معلومـات حمـد     
الفرص، وخاصة يف جمـاالت التوظيـف واألعمـال احلـرة، بغيـة             

  . احلصول على فهم أفضل حلالة النساء
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  ١٦ و ١٥املادتان 
طلبــت توضــيحا للتنــاقض الواضــح : الــسيدة بيمنتيــل  - ٢٢

بني التشريع الوايف بشأن املساواة بني اجلنسني وتعلـيم الـصحة           
 نقـص    فـريوس   والنـسبة العاليـة مـن انتـشار        اجلنسية من ناحيـة،   

. اإليــدز واملعــدل املتــدين مــن اســتعمال الرفــال/املناعــة البــشرية
ــانون يـــسمح باإلجهـــاض الطـــوعي يف    ــة إن القـ ومـــضت قائلـ
األسابيع العشرة األوىل من احلمل فقط؛ ولكنها تساءلت عما          
إذا كــان هنــاك اســتثناء يف حالــة تــشوه اجلــنني الــذي ال ميكــن  

وتـساءلت أيـضا    . عنـه إال بعـد مـدة أطـول مـن ذلـك            الكشف  
ــيت تــ   ــة ال ــاملني   معاجلــة تم هبــاعــن الطريق ــاء والع ــسألة األطب م

الـــصحيني اآلخـــرين يف مستـــشفيات التوليـــد العامـــة الـــذين      
  .يعارضون اإلجهاض

ــسيدة بيجــوم   - ٢٣ ــساء    : ال ــة للن ــسبة املئوي ســألت عــن الن
ض باجملــان؛ املــؤهالت اللــوايت يغتــنمن احلــق يف إجــراء اإلجهــا 

ــأثري هــذا التــدبري علــى تنظــيم األســرة، الــذي ال يبــدو     وعــن ت
 مـن ِقَبـل نـسبة كـبرية مـن الـسكان؛          مرغـوب بصورة عامة أنه    

وعمـــا إذا كـــان التـــدبري ينطبـــق علـــى مجاعـــات ضـــعيفة مثـــل 
الالجئني والسكان من غجر الروما؛ وعن كيفيـة رصـد تنفيـذ            

حـب مبعلومـات    وقالت إهنا سـوف تر    . قانون اإلجهاض اجملاين  
؛ بــالبترحمــددة بــشأن مبــادرات التوعيــة املتــصلة خبتــان اإلنــاث  

اإليـــدز مـــن األم إىل / نقـــص املناعـــة البـــشرية فـــريوسوانتقـــال
الطفل؛ وبالكشف عن سـرطان الـرحم والثـدي؛ وعـن العنايـة             
ــراض مثــل        ــسبة إىل أم ــأس بالن ــد ســن الي ــساء بع ــصحية بالن ال

 يف الـسن والنـساء      هشاشة العظم؛ وحصول النـساء املتقـدمات      
  .املعوقات والنساء املهاجرات على اخلدمات الصحية

أشــارت إىل الــدور اهلــام الــذي تؤديــه  :  جــربالــسيدة  - ٢٤
الزراعـــة يف االقتـــصاد الربتغـــايل، وال ســـيما بـــالنظر إىل أزمـــة  

 النـسبية  الندرةاألغذية الدولية الراهنة، وسألت عما إذا كانت  
بيانــــات الوفــــد عــــن النــــساء للمعلومــــات يف التقريــــرين ويف 

الريفيات تعين ضمنا أن العناية املقدمـة للنـساء موزعـة بـصورة             
وقالـت إهنـا تـشك يف       . متساوية بني املناطق احلـضرية والريفيـة      

ــذ  ــة معلومــات    اأن احلــال كــذلك ول ــا ســوف ترحــب بأي  فإهن
أخــرى عــن النــساء الريفيــات، وخاصــة النــساء املتقــدمات يف    

 أمـور منـها تعزيـز اجلمعيـات النـسائية        السن، فيما يتعلق جبملـة    
ــاد األورويب    ــة مـــن االحتـ ــوال املقدمـ ــتخدام األمـ ــة، واسـ الريفيـ

ور نـاطق احملرومـة نـسبيا مثـل جـزر األز          واملخصصة حتديـدا للم   
  .وجزيرة ماديرا

قالت إن الغجـر الربتغـاليني مواطنـون        : السيدة باييش   - ٢٥
يف ية وكــاملون يف البلــد وهلــم نفــس احلــق يف العنايــة الــصح      

  .اخلدمات األخرى املتاحة جلميع املواطنني
 ٢٠٠٩قالــت إنــه ابتــداء مــن عــام  : الــسيدة فينتــورا  - ٢٦

 تطعيمـا  ١٣سوف تتلقـى مجيـع الفتيـات اللـوايت جتـاوزن سـن            
وقالـت إن الكـشف املنـتظم       . ضد سرطان عنق الـرحم باجملـان      

 يف لشبونة وأنه سيجري التوسـع       يقدمعن سرطان عنق الرحم     
أمـــا .  اخلدمـــة ومـــدها إىل أجـــزاء أخـــرى مـــن البلـــد يف هـــذه

الكشف عن سرطان الثدي فيتم علـى أسـاس كـل حالـة علـى               
  .حدة
ــول إن    - ٢٧ ــة   ٣٧ومــضت إىل الق ــشفيات العام ــن املست  م

وثالثــة مراكــز خاصــة تــوفر اإلجهــاض الطــوعي قــد وضــعت   
معترضـا  ”ترتيبات تكفل أنه يف حالـة كـون الطبيـب املـشرف             

أمـا  . هاض سـوف يـتم يف مؤسـسة أخـرى         فإن اإلج “ وجدانيا
يف حالة املنـاطق املتمتعـة بـاحلكم احمللـي الـذايت، فـإن خـدمات                
ــل      ــا كـ ــد، وتقريبـ ــي واحـ ــشفى حملـ ــدمها مستـ ــاض يقـ اإلجهـ

وأمــــا يف حالــــة . املؤســــسات الــــصحية يف الربتغــــال القاريــــة
ــىت      ــا حـ ــون قانونيـ ــاض يكـ ــإن اإلجهـ ــة، فـ ــشوهات اجلنينيـ التـ

ــع والعــشرين مــن   ورغــم أن األحكــام  .  احلمــلاألســبوع الراب
املتعلقة باإلجهاض الطوعي تنطبـق علـى كـل الـسكان، مبـا يف              
ــإن خــدمات تنظــيم األســرة      ــات، ف ذلــك املهــاجرات والالجئ
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حمدودة بسبب االفتقار إىل املهنـيني املـؤهلني أو بـسبب عوائـق             
  .حملية حمددة

 نقـص   اإلصابة بفـريوس  ن املعدل املرتفع من     وأعلنت إ   - ٢٨
اإليـدز هـو نتيجـة لعـدم كفايـة الوقايـة ونـشاط              /لبشريةاملناعة ا 

وتــشمل التــدابري املتخــذة لعــالج هــذه احلالــة . الكــشف املبكــر
ــة وتــشجيع اســتخدام وســائل منــع احلمــل     ــادرات اإلعالمي املب
لدى اإلناث، وال سيما فيما بني البغايـا واجملموعـات األخـرى            

لفـريوس  أمـا معـدل انتقـال ا      . املعرضة لدرجة عاليـة مـن اخلطـر       
ــدان       ــدل املوجــود يف بل ــارن باملع ــه مق ــل فإن ــن األم إىل الطف م

  .أخرى
قالـت إهنـا توافـق علـى أن      ): الربتغـال  (السيدة باييش   - ٢٩

مما له أمهيته إدراج مسائل الـصحة اجلنـسية واملـسائل التناسـلية             
  .يف املناهج املدرسية

ــارين   - ٣٠ ــسيدة مـ ــال (ويالـ ــشاء  ): الربتغـ ــه مت إنـ قالـــت إنـ
عديدة للنساء الريفيات اللوايت قدم هلن قدر كبري مـن          وظائف  

التــدريب واللــوايت حيــق هلــن أيــضا احلــصول علــى املــساعدة يف 
ــادة    . املــرتل ــة زي وقالــت إن التــدريب بــصورة عامــة متــاح بغي

ــا        ــهن فيه ــيت يكــون متثيل ــساء إىل احلــرف ال ــرص وصــول الن ف
الريفيـة  على أنه مل يتم بعد حتقيـق التكـافؤ بـني املنـاطق        . ناقصا

وأضــافت أن . واحلــضرية فيمــا يتعلــق باألعمــال احلــرة للنــساء 
 مـشروعا،  ٦١ مـن  بكـثري العديد من املناطق الريفيـة مـستهدفة       

ــا قرابــة    ــشترك فيه ــة تعزيــز     ٨٠٠ت ــيت أُطلقــت بغي ــرأة، وال  ام
وهذا الشكل مـن    . “لزومية ممارسة األعمال احلرة   ”يسمى   ما

وتقـــدمي الـــدعم يـــشمل مرحلـــة تـــدريب، ووضـــع مـــشروع،  
  .التمويل املالئم

ــة خرجيــي        - ٣١ ــثلن غالبي ــساء مي ــول إن الن ــضت إىل الق وم
معاهــد التعلــيم العــايل؛ وهــن ميلــن إىل أن يــصبحن طبيبــات أو 

ــة    ــداين اإلدارة واملاليـ ــول ميـ ــات أو إىل دخـ  ويف جمـــال .حماميـ
 األشخاص األفـضل تعليمـا مـشاريع خاصـة          العمل احلر يقترح  

. ية ويبدون نسبا أعلـى مـن النجـاح        تكون أكثر ابتكارية وفعال   
أما يف املناطق الريفية، فإن العمـل للحـساب اخلـاص كـثريا مـا               
يتخذ شكل احلرف اليدوية أو أنشطة إعداد األطعمة، ويتـوىل          
ممثلــو هيئــات املــساواة بــني اجلنــسني رصــد شــبكات اخلــدمات 

  .االجتماعية
الفــرص ”قالــت إن ): الربتغــال (الــسيدة أوغوســتو   - ٣٢
وهـو برنـامج لتعلـيم الكبـار        “  اإلمكانيات اجلديـدة   -دة  اجلدي

 صّمم للنساء الريفيات وللعمـال      ،٢٠٠٦بدأ العمل به يف عام      
ويهـدف الربنـامج إىل تـدريب مليـون         . غري املهرة من اجلنـسني    

 وهـو مفيـد بـشكل خـاص         ٢٠١٠مواطن برتغايل حبلـول عـام       
الرجـال  ومـشاركة   . للنساء اللوايت يفتقـرن إىل التعلـيم الرمسـي        

وقـد أظهـرت النـساء      . والنساء يف هذا الربنامج متكافئة تقريبـا      
أيضا نسبة عالية من النجاح يف التدريب املقـدم ضـمن اإلطـار             

  .األورويب لدعم اجملتمعات احمللية
كــررت اإلعــراب عــن   ): الربتغــال (الــسيدة بــاييش   - ٣٣

ــة       ــارير الدوريـ ــشر التقـ ــة وبنـ ــذ االتفاقيـ ــال بتنفيـ ــزام الربتغـ التـ
  .عليقات اللجنة عليها على أعضاء الربملان واجلهاز القضائيوت
قالــــت إن تنفيــــذ اجملموعــــة املــــؤثرة مــــن : الرئيــــسة  - ٣٤

التـــشريعات املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني الـــيت اعتمـــدهتا   
  . الربتغال سوف تتطلب جهودا مكثفة

  .١٠/١٧ورفعت اجللسة الساعة   
  


