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 ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
 الفريق العامل ملا قبل الدورات

 الدورة الثانية واألربعون
   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية  
 *الربتغال  

درس الفريق العامل ملـا قبـل الـدورات التقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع للربتغـال               
)CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7 .( 

 ياإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسس  
، ء اللجنة املعنية باجلنسية واملـساواة بـني اجلنـسني         ىل إنشا ُيشري التقرير الدوري السابع إ     - ١

واليت حلـت حمـل اللجنـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة والبعثـة املعنيـة مبكافحـة                 
ُيرجى تقدمي املزيد مـن املعلومـات عـن املـوارد املاليـة والبـشرية املتـوفرة يف إطـار                    . العنف املرتيل 

ا إذا كانـت    هذا اهليكل اجلديد لتنفيذ سياسة احلكومة للمـساواة بـني اجلنـسني واإلشـارة إىل مـ                
وُيرجـى  . قد جرت زيادة موارد واختصاصات هذا اهليكل اجلديد باملقارنـة مـع النظـام الـسابق               

كــذلك تقــدمي وصــف للواليــة الــصرحية للجنــة اجلديــدة بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني وكيفيــة    
هـا،  تنظيمها لكفالة إبراز حقوق املـرأة واملـسائل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع مهام                   

 . نظراً لواليتها املزدوجة
وُيرجى اإلسهاب يف وصف اآلثـار امللموسـة النامجـة عـن اخلطـة الوطنيـة الثانيـة املعنيـة              - ٢

ــسان اخلاصــة هبــا     ــع املــرأة حبقــوق اإلن وُيرجــى كــذلك تقــدمي املزيــد مــن   . باملــساواة بــشأن متت

 

 . رمسييصدر هذا التقرير بدون حترير *
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، واإلشـارة   ٢٠١٠-٢٠٠٧تـرة   املعلومات عن أهداف اخلطة الوطنية الثالثة املعنية باملساواة للف        
وعلـى وجـه اخلـصوص، ُيرجـى        . إىل الطريقة اليت جتلت فيها نتـائج دراسـة تقيـيم اخلطـة الثانيـة              

ــق           ــا يتعل ــة فيم ــة الثاني ــيم اخلط ــواردة يف دراســة تقي ــذ التوصــيات ال ــن تنفي ــات ع ــدمي معلوم تق
 . ساينبالصعوبات اهليكلية، مبا يف ذلك قيام مجيع الوزارات بتعميم املنظور اجلن

وُيرجى اإلشارة إىل عدد القضايا اليت احتجت فيهـا املـرأة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                   - ٣
ملتعلقة بالشؤون األسـرية للمطالبـة حبقهـا    ى أو بالدستور يف الدعاو/أشكال التمييز ضد املرأة و   

 يف املساواة وعدم التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس، وتقـدمي معلومـات عـن اإلنـصاف الـذي مت                   
احلصول عليه بشأن أعمـال التمييـز مـن جانـب الدولـة وجهـات القطـاع اخلـاص أو املنظمـات                      

 . الشركات أو
وُيرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن التـــدابري املتخـــذة لتعريـــف أصـــحاب املهـــن القانونيـــة  - ٤

واملنظمــات النــسائية وعمــوم اجلمهــور علــى نطــاق واســع باالتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري    
 .توصيات اللجنة وآرائهايف ذلك  مبا

 
 املشاركة السياسية وُصنع القرار  

ــدابري       - ٥ ــة الطــرف علــى اختــاذ الت ــسابقة، الدول ــة ال ــة، يف مالحظاهتــا اخلتامي حثــت اللجن
الكفيلــة بزيــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات املنتخبــة واملعينــة عــن طريــق أمــور منــها، تنفيــذ التــدابري   

، ُيحـدد   ٢٠٠٦يـر الـدوري الـسابع علـى إقـرار قـانون، يف عـام                ويـنص التقر  . )١(اخلاصة املؤقتة 
ُيرجى بيـان األسـباب اخلاصـة       . حصص مشاركة املرأة والرجل يف قوائم املرشحني لالنتخابات       

ــه    ــاحلكم الــذي يــنص علــى أن أن حيكــم مبجــرد ختفــيض التمويــل العــام للحمــالت    “ جيــوز”ب
مي معلومـات عـن أي تـدابري أخـرى اختـذهتا      وُيرجى أيضاً تقـد . االنتخابية يف حالة عدم االمتثال    

ــسياسية       ــرأة يف مناصــب ُصــنع القــرارات ال ــشجيع مــشاركة امل ــوخي اختاذهــا لت احلكومــة أو تت
والعامــة مثــل اخلدمــة املدنيــة واإلدارة العامــة والعــضوية يف اجملــالس العامــة ويف جمــالس اإلدارة،  

 . االنتخابات عليهايف ذلك يف جزر األزور وماديرا حيث ال ينطبق قانون  مبا
 

 العنف ضد املرأة  
ــة ملكافحــة      - ٦ ــة الثاني ــيم اخلطــة الوطني ــشري تقي ــآ   ُي ــادة عــدد امل ــائلي إىل زي  ىوالعنــف الع

ووحدات اإلعالم واالستقبال، وتوحيد إجراءاهتا التنفيذيـة وإذكـاء الـوعي والكفـاءة التقنيـة يف       

__________ 
، اجلـزء األول،    (A/57/38) ٣٨مسون، امللحـق رقـم      انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخل        )١( 

 .٣٣٨الفقرة 
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وُيشري التقريـر الـدوري الـسابع    . املرأةصفوف املوظفني املهنيني الذين يتعاملون مع العنف ضد     
ُيرجـى تقـدمي    . ٢٠٠٥كذلك إىل إنشاء الشبكة الوطنية للمراكز املعنية بالعنف العائلي يف عام            

معلومات ملموسة عن املساعدة الـيت ُتقـدمها هـذه املراكـز للنـساء مـن ضـحايا العنـف العـائلي                      
د من املعلومـات عـن العـدد الـراهن للمـأوى        وُيرجى تقدمي املزي  . والتغطية اجلغرافية هلذه املراكز   

ووحدات اإلعالم واالستقبال يف مجيع أرجاء البلد، ومعايريها املتعلقة بالقبول، وما إذا كانـت              
ُمجهــزة الســتقبال املعوقــات أو األطفــال املعــوقني، وطريقــة متويلــها، مبــا يف ذلــك الــدعم املــايل  

ــاء تواجــدهم باملــأوى، ومــا إذا كانــت    ــاطق وُيمكــن   للــضحايا أثن املــأوى متــوفرة يف مجيــع املن
وُيرجى أيضاً اإلسهاب بشكل ملموس يف وصف أهداف اخلطة الوطنيـة الثانيـة      . الوصول إليها 

ملكافحــة العنــف العــائلي، ومــا إذا كانــت توصــيات تقيــيم اخلطــة الوطنيــة الثانيــة واردة فيهــا،     
 . وتقدمي معلومات عن املوارد املالية املُخصصة لتنفيذ اخلطة

ويصف التقرير الدوري السابع جهود التدريب فيما يتعلق باملوظفني املهنـيني العـاملني              - ٧
يف جمال محاية ومساعدة ضـحايا العنـف العـائلي، جميبـا يف جـزء منـه علـى املالحظـات اخلتاميـة                      

يرجى وصـف التـدابري املتخـذة يف هـذا الـشأن فيمـا يتعلـق جبهـاز                  . )٢(السابقة اليت أبدهتا اللجنة   
القضاء، وتقييم ما إذا كانت زيادة عدد القضايا املبلغ عنها بشأن العنف ضد املرأة تتطابق مـع                 

ويرجى أيـضا اإلشـارة إىل      . زيادة القضايا اليت مت فيها التحقيق مع اجلناة وحماكمتهم ومعاقبتهم         
اللــذان مــا إذا كــان قــد بــدأ نفــاذ القــانون اجلنــائي املعــدل وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة املعــدل   

يتضمنان أحكاماً حمـددة فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة وإىل التحقيقـات واحملاكمـات اخلاصـة                    
بذلك وما إذا كان قد مت بالفعل تطبيقهما، وإذا كان األمر كذلك، ما هي اآلثـار النامجـة عـن                    

 .ذلك
سـلية  ينص التقرير الدوري السادس على أن احلكومة تعتزم جترمي تـشويه األعـضاء التنا              - ٨

، غـري أن التقريـر الـدوري        )٢٢الفقرة  (لإلناث وحتسني الرعاية الصحية لضحايا هذه املمارسة        
يرجى تقدمي معلومات حديثة عـن التـدابري التـشريعية املتخـذة            . السابع ال يشري إىل هذه املبادرة     

ــها   ــار النامجــة عن ــشأن واآلث ــشويه    . يف هــذا ال ــضا تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن ت ويرجــي أي
 .عضاء التناسلية لإلناث يف الربتغال واآلثار النامجة عن التدابري املتخذة ملنعهاأل
وأعربت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، عن القلق بشأن عدم تعريف زنا احملـارم               - ٩

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن إمكانيـة اختـاذ أي تـدابري               . )٣(صراحة كجرمية يف قانون العقوبـات     
 .هذا الشأنتشريعية يف 

__________ 
 .٣٣٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٣٣٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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 االجتار واستغالل البغاء  
ــواردة يف       - ١٠ ــدة املتعلقــة باالجتــار وال يرجــى تقــدمي معلومــات عــن نطــاق األحكــام اجلدي

يرجى تقـدمي بيانـات إحـصائية       . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٥القانون اجلنائي، الذي بدأ نفاذه يف       
ويرجى كـذلك تقـدمي     . الجتارأو تقديرات عن عدد النساء والفتيات الاليت يعتربن من ضحايا ا          

حتليــل الجتاهــات وعــدد الــدعاوى اجلنائيــة الــيت أقيمــت يف حــاالت االجتــار املزعومــة بالنــساء     
 .والفتيات، مبا يف ذلك نتائج هذه الدعاوى واألحكام اليت أصدرهتا احملاكم

 ويشري التقرير الدوري السابع إىل القانون اجلديد الذي ينظم شروط دخـول األجانـب     - ١١
إىل األراضي الربتغالية وبقائهم فيها وخروجهم منها، واليت تنص، يف مجلة أمور، على إمكانيـة               

ويـشري التقريـر كـذلك إىل أن        . إصدار تصاريح إقامة صاحلة ملدة سـنة واحـدة لـضحايا االجتـار            
  ملكافحـة االجتـار بالبـشر      الدولة الطرف ستتخذ عدداً من التدابري مبوجب اخلطة الوطنيـة األوىل          

ــادة الكــبرية يف حــاالت االجتــار بالقــصر وأن مــن     ). ٢٠١٠-٢٠٠٧( ويــشري كــذلك إىل الزي
يرجـى تقـدمي معلومــات عـن عـدد تـصاريح اإلقامـة املمنوحـة وعــن        . املتوقـع تفـاقم هـذه احلالـة    

 هبـن علـى     ر يف إطار اخلطـة عمومـا، وفيمـا يتعلـق بالفتيـات الـيت مت االجتـا                 هتنفيذ التدابري املتوخا  
 .، واملوارد املالية املخصصة لتنفيذ اخلطةوجه اخلصوص

وينص التقرير الـدوري الـسابع علـى أن خطـة العمـل الوطنيـة لإلدمـاج وخطـة إدمـاج            - ١٢
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن     . املهاجرين تتضمنان أحكاماً تتعلق بإنشاء مأوى لـضحايا االجتـار       
 .ملتعلقة بالقبولتنفيذ هذه املشاريع، وعدد األماكن يف هذه املأوى والقواعد ا

ويشري التقرير الـدوري الـسادس إىل عـدد مـن أهـداف مـشروع إزادورا، والراميـة إىل                    - ١٣
وليـست هنـاك إشـارة إىل هـذه املـشاريع يف            ). ١٠٧الفقـرة   (محاية النساء الاليت ميارسن البغـاء       

ملـشروع  يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة لتحقيـق أهـداف ا      . التقرير الدوري السابع  
ويرجى أيضا تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان جيـري حاليـا تنفيـذ مـشاريع         . واآلثار النامجة عنها 

 .أخرى حلماية وإعادة تأهيل النساء الاليت ميارسن البغاء
 

 أدوار كل من اجلنسني والقوالب النمطية والتعليم  
 والــسابع )٩١ إىل ٨٩الفقــرات مــن (يــصف كــل مــن التقريــرين الــدوريني الــسادس    - ١٤

 عددا من التدابري الرامية إىل إذكاء الوعي بشأن القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس بغيـة               
يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هناك خطط لشن أي محالت إلذكـاء الـوعي ومـا إذا                   . إزالتها

كان جيري رصد تأثري هذه احلمالت على أساس منتظم من خالل دراسـات استقـصائية بـشأن     
 .مناط السلوك والتصرف فيما يتعلق بأدوار النساء والرجال ومهامهمأ
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ويــصف التقريــر الــدوري الــسابع إدراج معــايري التقيــيم القائمــة علــى نــوع اجلــنس يف    - ١٥
ــة       الكتــب املدرســية ومــواد التــدريس املتعــددة الوســائط، فــضال عــن توزيــع مــواد دعــم تعليمي

 تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان قـد مت رفـض أي                يرجـى . للمدرسني يف مجيع مستويات التعليم    
كتب مدرسية أو مواد تدريس متعـددة الوسـائط علـى أسـاس املعـايري اجلديـدة ومـا إذا كانـت                      
دراسة مواد الدعم التعليميـة اجلديـدة للمدرسـني قـد أصـبحت تـشكل جـزءا متكـامال وإلزاميـا            

 .من تدريب املدرسني األويل واملستمر ومن االمتحانات النهائية
 

 العمالة والتوفيق بني العمل وحياة األسرة  
يــشري التقريــر الــدوري الــسابع إىل األحكــام القانونيــة الــيت تعطــي األفــضلية لتــوفري           - ١٦

التدريب املهين للعاملني من اجلـنس املمثـل متثـيال ناقـصا ويـصف عـددا مـن مبـادرات التـدريب           
قدمي معلومـات عـن مـا إذا كـان قـد مت تطبيـق       يرجى ت. املهين اليت متوهلا برامج االحتاد األورويب  

 .، فضال عن أي عراقيل جرت مواجهتها٢٠٠٤األحكام التفضيلية ووصف تأثريها منذ عام 
والتقريــر الــسابع إىل أن اهليئــة املعنيــة  ) ٤٢الفقــرة (ويــشري كــل مــن التقريــر الــسادس   - ١٧

خمولـة بـسلطة منـع ورصـد        ) واليت كانت تعرف سابقا باملفتشية العامـة للعمـل        (بظروف العمل   
ويـشري التقريـر الـدوري    . التمييز املباشـر وغـري املباشـر علـى أسـاس نـوع اجلـنس واملعاقبـة عليـه            

، جيـوز للجنـة املعنيـة باجلنـسية واملـساواة بـني       ٢٠٠٧يونيـه  /لك إىل أنه منذ حزيـران  السابع كذ 
اجلنسني استالم الشكاوى يف جمال املساواة وعـدم التمييـز يف جمـال العمـل والعمالـة والتـدريب                   

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن الفروق بني واليتيهما، ونوع وعـدد القـضايا الـيت                . املهين
ويرجى كذلك تقدمي تقييم لواقع تواجـد هيئـتني خمتلفـتني           .  فيها، والعقوبات املفروضة   مت النظر 

 .لتناول الشكاوى املتصلة بالعمالة
يشري التقرير الدوري السابع إىل أن الفـصل الرأسـي بـني املـرأة والرجـل ال يـزال قائمـا            - ١٨

احلـصول علـى وظـائف    يف سوق العمل وأن النساء مـن ذوات التعلـيم العـايل جيـدن صـعوبة يف             
يرجى تقدمي املزيـد    . ومرتبات مناسبة، وهو اجتاه مت التحقق منه يف اإلحصاءات املرفقة بالتقرير          

من املعلومات عن التدابري املتخـذة أو املتوخـاة، مبـا يف ذلـك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، للتـصدي                      
ص، وتيـسري حـصول     للفصل الرأسي يف سوق العمل، يف كـل مـن قطـاعي العمالـة العـام واخلـا                 

 .النساء من ذوات التعليم العايل على مستويات عمل ومرتبات تتناسب مع مؤهالهتن
يشري كل من التقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع إىل اسـتمرار الفجـوة يف املرتبـات             - ١٩

ويشري التقريـر الـدوري الـسادس إىل أنـه قـد يلـزم حتـسني            .  يف املائة لصاحل الرجل    ٢٢,٦بنسبة  
يرجـى  . بغية القضاء على الفجوة يف املرتبات     ) ٢٣١الفقرة  (انني منع التمييز وفعالية إنفاذها      قو

تقدمي معلومات عـن التـدابري التـشريعية وغريهـا مـن التـدابري املتخـذة أو املقـررة يف هـذا الـشأن                        
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أن وقطاعات العمالة اليت أثرت عليها هذه التدابري ويـشري التقريـر الـدوري الـسابع كـذلك إىل                   
الفجوة يف املرتبات يف املستويات العليـا للمـؤهالت املهنيـة أكـرب ممـا عليـه األمـر يف املـستويات                      

يرجى تقدمي معلومات عن أي تدابري متخذة خبالف التدابري القانونية للتصدي للفجـوة             . األدىن
 عـــن يف املرتبـــات، وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق مبـــؤهالت النـــساء املهنيـــة العليـــا، واآلثـــار النامجـــة  

 .التدابري هذه
ويــنص التقريــر الــدوري الــسابع علــى أن التقريــر الــسنوي عــن التقــدم احملــرز يف جمــال    - ٢٠

، يؤكـد، يف مجلـة   ٢٠٠٥املساواة بني الرجال والنساء يف العمل والعمالة والتدريب املهين لعام          
ة اإلنـاث   أمور، على النمو الـشديد يف عمالـة اإلنـاث إىل جانـب اسـتمرار ارتفـاع معـدل بطالـ                    

وتؤكد اإلحصاءات املرفقة بالتقرير هذه احلقيقـة، ويـنص التقريـر كـذلك        . باملقارنة مع الرجال  
على أن الفرق بني معدالت بطالة الذكور واإلناث مرتفع بـشكل خـاص يف صـفوف الـشباب               

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن أي تـدابري متخـذة أو متوخـاة                ).  سنة من العمـر    ٢٤ إىل   ١٥من  (
ويرجى كـذلك شـرح أسـباب     . فيض البطالة يف صفوف النساء وتأثري هذه التدابري       ترمي إىل خت  

ــام     ــىت عـ ــنوي، حـ ــر سـ ــة تقريـ ــدم كتابـ ــام    ٢٠٠٥عـ ــذ عـ ــانون منـ ــه مبوجـــب القـ ــم طلبـ ، رغـ
ــان يف عــام   ٢٠٠١ ــه إىل الربمل ــشأن    ٢٠٠٧وتقدمي ــة ب ، واإلســهاب يف شــرح األحكــام املنطبق
 .للقانون االمتثال

 السابع علـى اعتمـاد قـرار جمللـس الـوزراء ُيلـزم الـشركات الـيت                  وينص التقرير الدوري   - ٢١
متلكها الدولة باعتماد خطط للمساواة من أجل تشجيع املساواة الفعليـة بـني الرجـل واملـرأة يف               
املعاملة والفرص والقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس وإتاحة الفـرص لتحقيـق التـوازن                

يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كــان القــرار ملــزم قانونــا  . والعمــلبــني احليــاة الشخــصية واألســرية 
إذا كانت هناك جزاءات تسري يف حاالت عدم االمتثـال، وعـدد اخلطـط املعتمـدة واهليئـة        وما

ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن طبيعــة التــدابري األخــرى الــواردة يف   . الــيت ترصــد تنفيــذها
 .القرار، مبا يف ذلك تطبيقها وتأثريها

ويــشري التقريــر الــدوري الــسابع إىل إنــشاء برنــاجمني جديــدين لتوســيع نطــاق األدوات   - ٢٢
االجتماعيـــة مهـــا، برنـــامج دعـــم األدوات االجتماعيـــة وبرنـــامج دعـــم االســـتثمار يف األدوات 

يرجى تقدمي معلومـات مفـصلة عـن تـوفر          . االجتماعية لدعم التوازن بني العمالة وعمل األسرة      
إمكانية الوصول إليها فيمـا يتعلـق برعايـة األطفـال واملـسنني واملعـاقني يف                هياكل الرعاية هذه و   

كــل مــن املنــاطق احلــضرية والريفيــة، ومــا إذا كانــت هــذه اهلياكــل اجلديــدة تــوفر فــرص عمــل  
 .للمرأة بأجور مناسبة
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 الصحة  
 رغم أن التقرير الدوري السابع يقـدم بيانـات بـشأن األحـوال الـصحية يف البلـد، فهـو                    - ٢٣
يرجـى تقـدمي بيانـات مـصنفة، فـضال عـن معلومـات        . يصنف البيانـات حـسب نـوع اجلـنس         ال

 .عما إذا كان قد مت إجراء أي أحباث بشأن األمراض اخلاصة بالنساء وأعراضها
وينص التقرير الدوري الـسادس علـى أن معـدل زيـادة اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة              - ٢٤

يرجـى تقـدمي   ). ٢٥٣الفقـرة  ( عليه يف صفوف الرجال  البشرية يف صفوف النساء أعلى مما هو      
ــشرية      ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــشار فـ ــن انتـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــساء،   /املزيـ ــني النـ ــدز بـ اإليـ

إذا كانت احلالة قد تغريت منذ تقدمي التقرير الـدوري الـسادس، والتـدابري الراميـة                 ما سيما وال
ــة ا     ــريوس نقــص املناع ــصابات بف ــل امل ــد احلوام ــال    إىل تزوي ــع انتق ــة ملن ــاقري الالزم ــشرية بالعق لب

ويرجــى اإلشــارة كــذلك إىل مــا إذا كــان الربنــامج الــوطين ملنــع  . العــدوى مــن األم إىل الطفــل
ــدز /ومكافحــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــه يف ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(اإلي املــشار إلي

اإلصـــابات يف التقريـــر الـــدويل الـــسابع يتـــضمن أي تـــدابري حمـــددة تـــستهدف ختفـــيض عـــدد   
 .النساء صفوف

 املــــؤرخ ١٦/٢٠٠٧ويــــشري التقريــــر الــــدوري الــــسابع إىل أن القــــانون اجلديــــد       - ٢٥
 يــسمح باإلســقاط الطــوعي للحمــل أثنــاء األســابيع العــشرة األوىل،  ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان ١٧

ُيرجـــى تقـــدمي املزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن الـــشروط   . وإجـــراء ذلـــك يف مستـــشفى عمـــومي 
دارية والـشروط التقنيـة واللوجـستية واملعلومـات ذات الـصلة الواجـب تقـدميها                واإلجراءات اإل 

، ٢٠٠٧يونيـه  /للحوامل والواردة يف الصك الذي ُينظم تطبيق القـانون، الـذي أُقـر يف حزيـران          
يرجى كذلك تقـدمي معلومـات      . وعن عدد حاالت إسقاط احلمل املنفذة منذ بدء نفاذ القانون         

املتصلة باإلجهاض غـري القـانوين أو النامجـة عنـه قبـل نفـاذ القـانون                 أو األمراض   /عن الوفيات و  
 .)٤(اجلديد، حسب ما طلبته اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة

 
 حالة فئات النساء الضعيفات بشكل خاص  

 يف املائــة مــن املزارعــات أميــات  ١٧,٨ُتــبني اإلحــصاءات املرفقــة بــالتقرير الــسابع أن   - ٢٦
 يف املائـة    ٠,٢وباملقارنـة، فـإن نـسبة       . ئة منهن مل حيصلن إالَّ على التعليم االبتدائي        يف املا  ٥٦ و

مـن معهـد للفنـون    ( لـديهن شـهادة   ٠,٣من املزارعات لديهن تعليم ثانوي يف جمـال الزراعـة و           
ُيرجى تقدمي معلومـات بـشأن جهـود احلكومـة لتخفـيض معـدل أميـة           ). التطبيقية أو من جامعة   

ــز  ــات وتعزي ــة   الريفي ــة الرمسي ــى املــؤهالت املهني وُيرجــى اإلســهاب يف  .  فرصــهن للحــصول عل
__________ 

 .٣٤٦املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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وصـف التـدابري الراميـة إىل تعزيـز فـرص املـساواة للريفيـات يف إطـار الـربامج اإلمنائيـة اإلقليميــة           
إقلـيم الربتغـال القـاري وجـزر        (الثالثة اليت يدعمها الصندوق الزراعي األورويب للتنمية الريفيـة          

 ).األزور وماديرا
، الدولـة   )٢٠٠٤(دعت جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة                 - ٢٧

الطــرف إىل أن تراعــي مراعــاة فعَّالــة، يف مجيــع الــربامج واملــشاريع املقــررة واملُنفــذة ويف مجيــع    
التــدابري املتخــذة، حالــة نــساء طائفــة الرومــا، الــاليت يعتــربن عــادة مــن ضــحايا التمييــز املــزدوج 

)CERD/C/65/CO/6   ُيرجى تقدمي معلومات عن احلالة الفعليـة ملختلـف أشـكال           ). ١٣، الفقرة
التمييز املتعدد الذي تتعرض له نساء طائفة الروما والنساء الاليت ينـتمني إىل األقليـات األخـرى               

ــدابري     /و ــاذ أي تــ ــة، فــــضال عــــن وضــــع أو اختــ أو الــــاليت ينــــتمني إىل أصــــول غــــري برتغاليــ
 .حالتهن لتناول
ُيرجــى اإلســهاب يف وصــف التــدابري املتخــذة يف خطــة العمــل األوىل إلدمــاج املعــاقني   - ٢٨

. واليت ترمي إىل تشجيع حقوق املعوقات واإلبـالغ عـن تنفيـذها ونتائجهـا             ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن حالة عمليـة التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي         

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠تغال يف اإلعاقة اليت وقعتها الرب
 أن النـــساء ميـــثلن األغلبيـــة يف ٢٠٠٧-٢٠٠٤وتـــبني البيانـــات املـــستقاة مـــن الفتـــرة   - ٢٩

صفوف مجيع املستفيدين من نظـم الـضمان االجتمـاعي غـري القائمـة علـى املـسامهة فـضال عـن                      
، تعرضـهن  األشخاص الذين يتلقون دخل إعادة اإلدماج االجتماعي، واليت تبني، وفقـا للتقريـر            

للفقر، ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املتوخاة وال سيما مبوجب اخلطـة الوطنيـة                
 .لإلدماج لتناول هذه احلالة وتأثريها على النساء والفتيات

  
 منطقة جزر األزور وماديرا ذات االستقالل الذايت  

ق اإلنــسان للمــرأة يف جــزر  بينمــا ُيقــدم التقريــران بعــض املعلومــات عــن محايــة حقــو    - ٣٠
األزور وماديرا فإنه ليس هنا صورة قانونية وواقعية كاملة حلالة النـساء الـاليت يعـشن يف هـاتني         

 .ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة يف هذا الشأن. املنطقتني املتمتعتني باالستقالل الذايت
 


