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 التصدير  
 صــدقت الربتغــال، دون أي حتفــظ، علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   ١٩٨٠يف عــام  - ١

أشكال التمييز ضد املرأة، بذلك كانت إحـدى الـدول األعـضاء األوىل يف األمـم املتحـدة الـيت                    
 .فعلت ذلك

وم رقــم ، صــدق رئــيس اجلمهوريــة، مبوجــب املرســ٢٠٠٢مــارس /يف الثــامن مــن آذار - ٢
ــز    ١٥/٢٠٠٢ ــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـ ــاري التفاقيـ ، علـــى الربوتوكـــول االختيـ
 .املرأة ضد
ــر األويل يف     - ٣ ــة التقريـ ــت اللجنـ ــة، حللـ ــذ االتفاقيـ ــة تنفيـ ــرين ١٩٨٦يف متابعـ ، والتقريـ

ــاين والثالـــــث يف   ــدوريني الثـــ ــامس يف  ١٩٩١الـــ ــع واخلـــ ــرين الرابـــ ــيت ٢٠٠٢، والتقريـــ  الـــ
 .الربتغال قدمتها

وتأخر إىل حد ما  تقدمي التقريـر الـسادس للربتغـال وكـان مـن املقـرر أن تنظـر اللجنـة                  - ٤
 ٢٠٠٢ومبراعــاة تقــدمي التقــارير الربتغاليــة األخــرية يف ســنة   . فيــه يف الــدورة الثانيــة واألربعــني 

 فقط، قُرر إعداد تقرير سابع يستكمل املعلومات املقدمـة          ٢٠٠٣ومشول التقرير السادس لسنة     
 . التقرير السادسيف
هــذا هــو التقريــر الــسابع مــن الربتغــال إىل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال    - ٥

 ٢٠٠٤وهــو يتعلــق بـالفترة الواقعــة بــني  .  مــن االتفاقيـة ١٨التمييـز ضــد املــرأة، مبوجـب املــادة   
 .س ويستكمل املعلومات املوفرة سابقا بشأن التقرير الساد٢٠٠٧والنصف األول من عام 

ولدى النظر يف التقريـرين الربتغـاليني الرابـع واخلـامس، أعربـت اللجنـة املعنيـة باتفاقيـة                    - ٦
ــبعض اجملــاالت الــيت        ــز ضــد املــرأة عــن قلقهــا فيمــا يتعلــق ب القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي

بيــد أن التقريــر احلــايل يأخــذها يف احلــسبان  . اســتجيب هلــا فعــال يف التقريــر الربتغــايل الــسادس 
 .تجيب لشواغل اللجنة السابقةويس
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 املقدمة  
 

يكرس دستور اجلمهورية الربتغاليـة مبـدأ املـساواة بقطـع النظـر عـن جـنس األشـخاص             
 .والنهوض باملساواة بني الرجل واملرأة بوصفه مهمة أساسية للدولة

والدولــة مــسؤولة عــن تعزيــز تكــافؤ الفــرص يف العمــل، والتوفيــق بــني النــشاط املهــين     
ألسرة، واملساواة يف ممارسة احلقوق املدنية والسياسية وعدم التمييز على أساس اجلـنس             وحياة ا 

 .يف الوصول إىل املناصب السياسية
ــو والوظــائف للمــدة       ــوطين للنم ــامج العمــل ال ــإلدارة  ٢٠٠٥/٢٠٠٨إن برن  مرجــع ل

دامة االســتراتيجية يرمــي إىل حتقيــق النمــو االقتــصادي وإنــشاء فــرص العمــل، يف إطــار مــن اســت
 .احلسابات العامة، والتماسك االجتماعي، والقدرة التنافسية، والتنمية املستدامة

هذا هو برنامج للمبادرة العامة، سيجري تنفيذه بالشراكة النـشيطة مـع اجملتمـع املـدين                  
ويف . واملبادرة اخلاصة، وتتخذ فيـه الـسياسات العامـة دور احملفـزات لعمليـة للتحـديث والتغـيري                 

 إطـار شـبكة مـن املنـسقني الـذين يقومـون مباشـرة بتبليـغ رئـيس الـوزراء ويـدجمون                       تصوره، يف 
ممثلني شخصيني من مجيع الوزارات ومنسقي الربامج الضروريني لنجاحه، أويل االهتمـام لـيس              
فقط للوثائق التنفيذية اليت تنطوي على إجراءات احلكومة، من قبيل برنامج احلكومـة، واخلطـة               

وخطة االستقرار والنمو، وخطة العمـل الـوطين        ) اخليارات العامة للخطة  (ية  الوطنية االستراتيج 
) ٢٠٠٧/٢٠١٠  و٢٠٠٣/٢٠٠٦(، واخلطــــة الوطنيــــة للمــــساواة ٢٠٠٥/٢٠٠٨للعمالــــة 

 وللخطــــة ٢٠٠٧/٢٠١٣واخلطــــوط املرجعيــــة لإلطــــار املرجعــــي االســــتراتيجي الــــوطين      
املــدين، مــن قبيــل اآلراء يف تنفيــذ التكنولوجيــة، ولكــن أيــضا للمــسامهات املتعــددة مــن اجملتمــع 

 .استراتيجية لشبونة على الصعيدين الوطين واألورويب
وسياسات تكافؤ الفرص للجميع وسياسـات تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل، الـيت                   

تعترب أهنا حتظى باألولوية يف الوثيقة اإلطارية، تستعرض مجيع التدابري، خباصة فيما يتعلـق بنـهج                
بيد أنه توجد بعض الربامج القطاعية األكثر حتديدا املتعلقة على حنـو أكثـر              . حلياةالعمل طوال ا  

ــة           ــل اخلطــط الوطني ــن قبي ــسني، م ــني اجلن ــساواة ب ــة إىل امل ــة الرامي ــسياسات الوطني ــرة بال مباش
للمساواة وملكافحة العنـف املـرتيل، ويف اآلونـة األخـرية اخلطـة الوطنيـة األوىل ملكافحـة االجتـار                    

خطـة إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة أو العجـز، وخطـة إدمـاج املهـاجرين واخلطـة                    بالبشر، و 
وتقـوم هـذه اخلطـط علـى أسـاس جمـاالت التـدخل االسـتراتيجي                . الوطنية لإلدماج االجتمـاعي   

 .وحتدد هوية تدابري التنفيذ الالزمة، واهليئات املسؤولة ومؤشرات النتائج والعملية
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 ٢ و ١املادتان   
 

 ييز ضد املرأةتعريف التم  
 االلتزامات بالقضاء على التمييز  

 
 تعاريف: التمييز املباشر وغري التمييز  

، يعترب التمييز املباشر قائما عندما يتعرض شـخص، بـسبب       )١(مبوجب القانون الربتغايل   
ثي الغلبة أو السن أو اجلنس أو امليل اجلنسي أو املركز املدين أو احلالة الزوجية أو التـراث الـورا              

ــي        ــسية أو األصــل العرق ــزمن أو اجلن ــى العمــل أو العجــز أو املــرض امل أو احلــد مــن القــدرة عل
الديانــة أو املعتقــدات الــسياسية أو األيديولوجيــة أو العــضوية يف نقابــة عماليــة، ملعاملــة أقــل   أو

 .رعاية من الرعاية املمنوحة لشخص آخر كان أو يكون يف حالة مماثلة
 يعتـرب قائمـا عنـدما يـضع حكـم أو معيـار أو ممارسـة، يبـدو أهنـا                     )٢(التمييز غـري املباشـر     

حمايــدة، أشخاصــا يف وضــع غــري مــوات بالنــسبة إىل آخــرين، علــى أســاس الغلبــة أو الــسن          
اجلنس أو امليل اجلنسي أو املركـز املـدين أو احلالـة الزوجيـة أو التـراث الـورائي أو احلـد مـن                         أو

 املـــزمن أو اجلنـــسية أو األصـــل العرقـــي أو الديانـــة القـــدرة علـــى العمـــل أو العجـــز أو املـــرض
املعتقــدات الــسياسية أو األيديولوجيــة أو العــضوية يف نقابــة عماليــة، مــا مل يكــن احلكــم          أو
املعيار أو املمارسة قيد النظر مربرة موضوعيا ملقصد مشروع ومـا مل تكـن الوسـيلة لتحقيـق                   أو

 .ذلك املقصد ضرورية وسليمة
لكل من التمييز املباشر والتمييز غري املباشر، وهـي الـوطن أو اللغـة              ومثة عوامل أخرى     

ــاعي    ــز االجتمـ ــل أو املركـ ــصادية أو األصـ ــة االقتـ ــيم أو احلالـ ــصر أو التعلـ ــر )٣(أو العنـ  واألوامـ
والتوجيهــات املرتكــزة علــى أســاس أي مــن هــذه العوامــل، الــيت تــسبب ضــررا ألي شــخص،   

 .)٤(متييزية تعترب
الــب للعمــل ُيعــرف بأنــه ســلوك غــري مقبــول يتعلــق، يف مجلــة  والتحــرش مبوظــف أو ط 

عمليــة التوظيــف أو يف العمــل أو خــالل تلقــي التــدريب    أمــور، بنــوع اجلــنس، حيــدث خــالل 
__________ 

، ٣٥/٢٠٠٤ مـن القـانون      ٢مـن الـرقم     ) أ(، مـن الفقـرة      ٣٢، من قانون العمـل، واملـادة        ١، الرقم   ٢٣املادة   )١( 
 .يوليه/وز مت٢٩الصادر يف 

ــرقم   )٢(  ــا لل ــادة  ١وفق ــرة   ٢٣ مــن امل ــانون العمــل والفق ــن ق ــرقم  ) ب( م ــادة  ٢مــن ال ــن امل ــانون  ٣٢ م ــن الق  م
 .يوليه/ متوز٢٩، الصادر يف ٣٥/٢٠٠٤

 .يوليه/ متوز٢٩، الصادر يف ٣٥/٢٠٠٤، من القانون ١، الرقم ٣٢املادة  )٣( 
 .يوليه/ متوز٢٩ادر يف ، الص٣٥/٢٠٠٤، من القانون ٣، الرقم ٣٢املادة  )٤( 
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املهين، تكون غايته أو نتيجته انتهاك كرامة شـخص أو خلـق بيئـة هتديديـة أو معاديـة أو مهينـة                      
ل من أشكال السلوك اللفظي أو غري اللفظـي         وأي شك  .)٥(أو مذلة أو مرعبة، يرقى إىل التمييز      

ــرب  أو اجلسدي غري املرغوب فيه ذي الطابع اجلنسي، بالغاية أو النتيجة املذكورة أعاله،  يعتــــــ
 .)٦(على حنو خاص حترشا

 
 معاقبة التمييز  

انتــهاك األحكــام املتعلقــة باملــساواة يعاقــب عليــه عمومــا باعتبــاره جرميــة إداريــة بالغــة    
ويف الوقــت الــراهن تواصــل ســلطة ظــروف العمــل  . )٨(وميكــن أن ُتنــشر اإلدانــات )٧(اخلطــورة

 .منع التمييز على أساس اجلنس ورصده واملعاقبة عليه) إدارة التفتيش العام، سابقا(
 

 الرصد والتقييم  
، قدمت احلكومة إىل الربملان التقرير الـسنوي بـشأن التقـدم يف             ٢٠٠٧مايو  / أيار ٩يف   

وعلـى الـرغم   . ٢٠٠٥رجل واملـرأة يف العمـل والتوظيـف والتـدريب املهـين لعـام              املساواة بني ال  
لقد سلط الضوء باختـصار     . )١٠(، فإنه مل يقدم أبدا قبل ذلك      )٩(٢٠٠١من أنه كان إلزاميا منذ      

علـى حـدوث منــو قـوي يف توظيـف اإلنــاث بـاالقتران باســتمرار معـدل أعلـى مــن بطالـة املــرأة         
 اخـتالل التـوازن اجلنـسايت قائمـا يف قطاعـات ومهـن؛ والفجـوة يف        باملقارنة بالرجـل؛ وال يـزال    

األجور بني اجلنسني ال تزال قائمة، وهـي تالحـظ علـى حنـو خـاص علـى مـستويات املهـارات                      
 .العالية، وتوفر سبل وصول املرأة إىل النظام التعليمي والتدرييب يف ازدياد مستمر

ة واملـساواة بـني اجلنـسني أن تتلقـى          ، ميكـن للجنـة املواطنـ      ٢٠٠٧يونيـه   /ومنذ حزيـران   
بيـد أن جلنـة     . شكاوى يف جمال املـساواة وعـدم التمييـز يف العمـل والتوظيـف والتـدريب املهـين                 

املساواة يف العمل والتوظيف هي الـيت تواصـل تقـدمي اآلراء اإللزاميـة املـسبقة يف حـاالت فـصل              
__________ 

 .، من قانون العمل٢ و ١، الرقم ٢٤املادة  )٥( 
 . من قانون العمل٢٤ من املادة ٣الرقم  )٦( 
وحـــدة واحـــدة مـــن   ( وحـــدة مـــن احلـــساب   ٦٠٠ و ٢٠الغرامـــات املفروضـــة ميكـــن أن تتـــراوح بـــني      )٧( 

 ).٢٠٠٩ و ٢٠٠٧ يورو بني ٩٦، و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ يورو بني ٨٩ =  احلساب
 . من قانون العمل٦٤٢املادة  )٨( 
 .مايو/ أيار٢١، الصادر يف ١٠/٢٠٠١القانون  )٩( 
يــشمل أيــضا وصــفا للنظــام القــانوين املتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني يف العمــل والتوظيــف والتــدريب املهــين     )١٠( 

، يف  ٩٩/٢٠٠٣القـانون   (وحبماية األبوة واألمومـة، وهـو النظـام الـذي دخـل حيـز النفـاذ مـع قـانون العمـل                       
ــانون   /آب ٢٧ ــه ق ــذي عدل ــارس/ آذار٢٠، يف ٩/٢٠٠٦أغــسطس، ال ــانون العمــل   ) م ــانون (والئحــة ق الق
 ).مارس/ آذار٢٠، الصادر يف ٩/٢٠٠٦يوليه، الذي عدله أيضا القانون / متوز٢٩، الصادر يف ٣٥/٢٠٠٤
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ــاء يف إجــازة    ــوة، ويف حــاالت رفــض أربــاب  املــرأة احلامــل أو املرضــعة أو النفــساء أو اآلب األب
األعمال لطلبات يقـدمها العـاملون الـذين يعيلـون أطفـاال دون سـن الثانيـة عـشرة بـأن ُيمنحـوا                 

 .جداول عمل مقلصة
 

 استشارات إلزامية مسبقة للجنة املساواة يف العمل والتوظيف
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ اآلراء اإللزامية

 ٥٦ ٥٠ ٣٣ ملرضعةعزل املرأة احلامل أو النفساء أو ا
احلق يف االستفادة من جـداول العمـل املخفـضة وسـاعات العمـل              
املرنــة والعمــل بعــض الوقــت للمــرأة والرجــل ذوي األطفــال دون 

 ٢٣ ١٧ ٢٥ سن الثانية عشرة
 ٤ ٨ ٧ غري ذلك
 ٨٣ ٧٥ ٦٥ اجملموع
 ٢٠٠٧اللجنة املعنية باملساواة يف العمل والتوظيف، : املصدر

  
  أخرى للقضاء على التمييزتدابري سياسية

أغـسطس املبـادئ العامـة ملنـع التمييـز          / آب ١٨ الـصادر يف     ٣٨/٢٠٠٤عّرف القـانون     
ويـشمل ذلـك تـدابري      . ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ولتمكينهم، وإعادة تأهيلهم ومـشاركتهم        

الدولــة لــضمان أن لــدى أســر األشــخاص ذوي اإلعاقــة الظــروف املناســبة ملــشاركتهم الكاملــة 
ــدا ــرة لألشــــخاص ذوي     وتــ ــاة األســ ــل وحيــ ــاة العمــ ــق بــــني حيــ ــددة لــــضمان التوفيــ بري حمــ
 .وألسرهم اإلعاقة

 علـى أن لكـل شـخص احلـق يف           )١١(ينص القانون األساسي للنـشاط الرياضـي والبـدين         
النشاط البـدين والرياضـي، بقطـع النظـر عـن اجلـنس، وعلـى أن هـذا النـشاط يـساعد يف تعزيـز                  

ويـنص علـى أن للحكومـة املركزيـة أن تعتمـد،            . بـني الرجـل واملـرأة     حالة متوازنة وغري متييزيـة      
 إىل التوفيـق بـني      يبالتشاور الوثيق مع السلطات احمللية واملناطق ذات احلكم الذايت، برامج ترمـ           

 .النشاط البدين وحياة الناس الشخصية واألسرية والعاملة

__________ 
 .يناير/ كانون الثاين١٦ الصادر يف ٥/٢٠٠٧القانون  )١١( 
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 ٣املادة   
 

 تنمية املرأة والنهوض هبا  
 

 مية للمساواة بني اجلنسنياآلليات احلكو  
 

 جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني  
نظرا إىل إعادة اهليكلة الواسـعة النطـاق لـإلدارة العامـة، ُحلـت جلنـة املـساواة وحقـوق                     

املرأة وبعثة مكافحة العنف املرتيل واستعيض عنهما بلجنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني، بغيـة              
 .ساواة بني اجلنسنيحتسني تعزيز وتنفيذ امل

 هـي ضـمان تنفيـذ سياسـات احلكومـة           )١٢(ومهمة جلنة املواطنة واملساواة بـني اجلنـسني        
إهنا مساءلة أمـام وزيـر الدولـة        . يف جمال املواطنة والنهوض باملساواة بني اجلنسني والدفاع عنها        

 . لرئاسة جملس الوزراء
يات عامـة بـشأن املمارسـات       وتشمل واجباهتـا أيـضا النـهوض باملواطنـة، وتقـدمي توصـ             

الطيبة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وتلقي الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز أو العنـف علـى أسـاس                 
 .اجلنس وإحالتها

وممثلو جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنـسني واحلكومـة العـضو املـسؤولون عـن املـساواة                  
ون العامــل اجلنــساين مــشموال يف بــني اجلنــسني هــم أعــضاء يف جمــالس خمتلفــة وذلــك حــىت يكــ  

 .اجملاالت مجيع
ولذلك، ميكـن للجنـة املواطنـة واملـساواة بـني اجلنـسني أن تـشارك يف جملـس التـدريب                      

، وهناك ممثل للحكومـة العـضو مـسؤول عـن املـساواة بـني اجلنـسني عـضو يف                    )١٣(املهين الوطين 
ــ،)١٤(اجمللــس الــوطين للــصحة والــسالمة يف اجملــال املهــين   س الــسياسة املتعلقــة باألســرة   ويف جمل

 .)١٥(واجمللس االستشاري األسري

__________ 
 .مايو/ أيار٣ الصادر يف ١٦٤/٢٠٠٧اطنة واملساواة بني اجلنسني اعتمده املرسوم بالقانون إنشاء جلنة املو )١٢( 
 .فرباير/ شباط٢٠ الصادر ٣٩/٢٠٠٦املرسوم بالقانون  )١٣( 
 .يونيه/ حزيران٢٢ الصادر يف ١٢١/٢٠٠٦املرسوم بالقانون  )١٤( 
 .أغسطس/ آب٧ الصادر يف ١٥٥/٢٠٠٦املرسوم بالقانون  )١٥( 
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إن اجملتمع املدين، عن طريق ممثل لقسم املنظمات غري احلكومية للمجلس االستـشاري              
ــة واملـــــساواة بـــــني اجلنـــــسني، ُيمثـــــل أيـــــضا يف جملـــــس الـــــضمان      ــة املواطنـــ ــابع للجنـــ التـــ

 .)١٦(الوطين االجتماعي
 

 توظيفاللجنة املساواة يف العمل وال  
ــساواة يف العمــل          ــة امل ــسني، وهــي جلن ــني اجلن ــة األخــرى للمــساواة ب ــة الوطني إن اآللي

لقـد حافظـت علـى هيكلـها الـسابق؛ وكيفـت            . والتوظيف، استبقيت على الرغم من اإلصالح     
ــاعي،         ــضامن االجتم ــه وزارة العمــل والت ــا بتوجي ــل حالي ــد؛ وتعم ــام العمــل اجلدي ــا لنظ مهامه

 .)١٧(ة املسؤول عن املساواة بني اجلنسنيبالتنسيق مع عضو احلكوم
وُيلزم أصحاب العمل بالتماس رأي هذه اللجنة يف حالة عـدم موافقتـهم علـى طلبـات             

. اجلداول الزمنية املقلصة أو ترتيبات زمنية مرنة للنساء والرجـال الـذين يعيلـون أطفـاال صـغارا                  
ا ال ميكـن ألي جهـة أن جتيـز    وجيب أن يصدر الرأي خالل ثالثني يوما، وإذا كان الـرأي سـلبي     

 .لصاحب العمل أن يرفض طلب املوظف سوى حمكمة قانون
وحتتفظ بسجل قرارات احملاكم فيما يتعلق باملساواة وعـدم التمييـز بـني الرجـل واملـرأة                  

 .)١٨(يف العمل والتوظيف والتدريب املهين، بغية توفري املعلومات عن أي قرار هنائي
ميكنــها أيــضا أن توصــي بتغــيريات تــشريعية أو تقتــرح  ، ٢٠٠٧يونيــه /وحــىت حزيــران 

 .اختاذ تدابري متعلقة بتكافؤ الفرص يف التوظيف والعمل والتدريب املهين
 يعمــــل منــــذ )١٩(وموقــــع الــــشبكة الدوليــــة للجنــــة املــــساواة يف العمــــل والتوظيــــف  

 .٢ ٠٠٣ ٤٣٦ استعمله ٢٠٠٧يونيه /، وحىت حزيران٢٠٠٢مارس /آذار ٨
اة يف العمل والتوظيف متـنح أيـضا جـوائز املكانـة للـشركات الـيت تتميـز                  إن جلنة املساو   

، ٢٠٠٤ويف طبعـة    ). “املـساواة يف اجلـودة    ”(بتشجيع املساواة بـني اجلنـسني يف مكـان العمـل            
، متيـزت مخـس     ٢٠٠٦-٢٠٠٥، ويف طبعـة     )جائزتان وإشـادتان شـرفيتان    (متيزت أربع هيئات    

 ).جائزتان وثالث إشادات شرفية(هيئات 

__________ 
 .مارس/ آذار٨ الصادر يف ٥٢/٢٠٠٧سوم بالقانون املر )١٦( 
ــسان١٥ الــصادر يف ٧٩/٢٠٠٥املرســوم بالقــانون رقــم   )١٧(  ــه املرســوم بالقــانون  (أبريــل / ني  ٢٠١/٢٠٠٦عدل

 .أكتوبر/ تشرين األول٢٧الصادر يف 
 .حلد اآلن ال يشمل ذلك السجل سوى قرار حمكمة واحد )١٨( 
 )١٩( www.cite.gov.pt. 
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 خطط وطنية حمددة  
 

 )٢٠٠٦ - ٢٠٠٣(اخلطة الوطنية الثانية للمساواة   
ــة للمــساواة        ــة الثاني ــع للخطــة الوطني ــيم علــى أســاس األمــر الواق إن دراســة التقي

جتماعيــة التــابع أجراهــا فريــق مــن البــاحثني يف مركــز الدراســات اال ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(
 .جلامعة كوميربا

العمـل  (ة والفعليـة، يف اجملـال العـام وكـل جمـال تـدخل               قّيمت الدراسة التأثريات املتوقع    
والتوظيف؛ التوفيق بني العمل واألسرة؛ التعليم والتـدريب املهـين؛ الـصحة اإلجنابيـة واجلنـسية؛                
الثقافة؛ الرياضة؛ وسائط اإلعالم؛ السلطة وعملية صـنع القـرار؛ الفقـر واإلدمـاج االجتمـاعي؛                

 من النساء؛ العنف ضد املرأة؛ التعـاون مـع مجاعـة البلـدان              أقليات املهاجرات واألقليات العرقية   
ويف كل من هذه الفصول ُحللت مجيع التـدابري املقـصودة مـن وجهـة               ). الناطقة باللغة الربتغالية  
ومت التأكيــد أيــضا علــى أوجــه الــضعف والقــوة، وأيــضا علــى توصــيات  . نظــر تنفيــذها وأثرهــا

 .للتغلب عليها
ــائج باالفتقــار   ــة والنتيجــة  وتــأثرت النت إن .  إىل املعلومــات فيمــا يتعلــق مبؤشــري العملي

التقارير الـسنوية للـهيئات الرمسيـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني عـن األنـشطة تـشكل املـصدر                       
مقــابالت مركــزة فرديــة : ويــشمل نظــام املعلومــات األوليــة املنــشأ مــا يلــي  . الثــانوي الرئيــسي

 وواضــعي - مستــشارين يف جمــال املــساواة - الــوزارات جلهــات التنــسيق املعنيــة باملــساواة يف (
الــسياسات، وقــادة املنظمــات غــري احلكوميــة واألشــخاص العــاملني يف اهليئــات الرمسيــة املعنيــة    

؛ ودراسـات استقـصائية     )مـع بـضعة أفرقـة اسـتراتيجية       (؛ وأفرقة املناقشة    )باملساواة بني اجلنسني  
 ٤٠٦ودراسـة استقـصائية ذاتيـة اإلدارة عـن          ؛  )عن أصحاب املـشروعات والـصحافيني     (بريدية  

 شخـصا  ٦٢٢طالب وطالبـات يف املـدارس العاليـة والثانويـة؛ ودراسـة استقـصائية هاتفيـة عـن              
 . سنة٦٥ و ١٦نشيطا اقتصاديا تتراوح أعمارهم بني 

وتؤكــد اســتنتاجات الدراســة علــى الــصعوبات الــيت تواجههــا سياســة تعمــيم مراعــاة      
التـدابري ذات   :  الربتغال خالل فترة إنفاذ اخلطة الوطنية الثانية للمساواة        املساواة بني اجلنسني يف   

 جلنــة -معـدل التنفيـذ األعلـى هــي التـدابري امللتزمـة بـاآلليتني الــرمسيتني للمـساواة بـني اجلنـسني          
املساواة وحقوق املرأة وجلنة املساواة يف العمل والتوظيف؛ وكان جزء هام من التـدابري املنفـذة          

لزيادة الوعي مبسائل املساواة بـني اجلنـسني، وأحيانـا مبـادرات سـباقة تـؤدي إىل التغـيري                   أنشطة  
وأوجد عدم االستقرار السياسي واحلكومي الدوران مبعدل مرتفـع وضـعفا        . االجتماعي الفعال 

حيال إعـادة هيكلـة جهـات التنـسيق فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني يف معظـم الـوزارات؛                        
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طيط ورصد خطة املساواة بني اجلنسني واالفتقار إىل أي أهـداف حمـددة وقابلـة    وعدم كفاية خت 
 .للقياس ودقيقة وواقعية وحمددة املدة الزمنية

وعموما، تشري البحوث إىل وجود صعوبات هيكليـة يف تنفيـذ سياسـات املـساواة بـني                  
فـة والـنقص يف البيانـات    اجلنسيتني من قبيل النقص يف املوارد البشرية واملالية؛ وعدم كفاية املعر 

اإلحـصائية عـن الظـروف االجتماعيــة للرجـل واملـرأة مـصنفة حــسب اجلـنس؛ ومفهـوم حمــدود         
واسع النطاق للمساواة يف الرأي العام ميهد السبيل الفتقار يف املشروعية لدعاوى املـساواة بـني                

وطرائــق وافيــة اجلنــسني وللتــدخل فيهــا؛ وعــدم كفايــة املعرفــة باملــساواة بــني اجلنــسني وأدوات 
لتعزيزهـا؛ واالفتقـار إىل االلتـزام الـسياسي، خــصوصا علـى املـستويات املتوسـطة وعـدم مرونــة         

 .واختاذ القرارات والنفور من إشراك اجملتمع املدين يف منوذج اإلدارة/عمليات وضع السياسات
 .ويف اجلزء األخري من الدراسة، ُتقترح توصيات للتغلب على العقبات الرئيسية 

 
 )٢٠٠٦-٢٠٠٣(اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل   

ــرتيل            ــف امل ــة ملكافحــة العن ــة الثاني ــة الوطني ــذ اخلط ــارجي لتنفي ــيم خ ــضا تقي أُجــري أي
وكان القصد الرئيـسي مـن هـذه الدراسـة تقيـيم مـستويات تنفيـذ وفعاليـة                  ). ٢٠٠٦-٢٠٠٣(

 .اخلطة الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل
اطها املرجعية الرئيسية هي املسامهات املقدمة من قِِبل األنشطة الـيت اضـطلع هبـا يف                ونق 

نطاق اهليكل التنظيمي لبعثة مكافحة العنف املرتيل، اليت كانت اهليئة اليت نـسقت تنفيـذ اخلطـة                 
 ِقبـل   الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل، ومن قِِيل جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنـسني، ومـن              

التدابري احملددة للربامج التنفيذية لإلطار الثالث لـدعم اجملتمعـات احملليـة ذات األهـداف يف جمـال         
الربنـامج التنفيـذي للتوظيـف والتـدريب والتنميـة االجتماعيـة، وبرنـامج املبـادرة                : العنف املرتيل 

ــة   ــصحة    -للمجتمعــات احمللي ــذي لل ــامج التنفي ــة، والربن ــادرة اجملتمعي ــ”( املب ــصحةبرن - امج ال
 ).“احلادي والعشرون 

واستخدم التحليل عددا من األدوات املنهجية الكمية والنوعية، مثل التحليل الوثـائقي             
والدراســات االستقــصائية عــن طريــق املقــابالت واالســتبيانات، وأيــضا نظــم املعلومــات التابعــة 

 .قيد النظرللخطة الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل والربامج التنفيذية 
وباإلضــافة إىل إلقــاء النظــر علــى صــلة وأمهيــة اخلطــة الوطنيــة الثانيــة ملكافحــة العنــف     

 :املرتيل، تشمل الدراسة حتليال للجوانب التالية
 .االتساق الداخلي، الذي يقّيم به اهليكل الكلي للخطة، وجمموعة أهدافها، وتدابريها - 
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ياق الــسياسي وُيــدرس التكامــل بــني اخلطــة االتــساق اخلــارجي، الــذي بــه ُيتنــاول الــس - 
ــاعي         ــل القط ــف خطــط العم ــرتيل وخمتل ــف امل ــة ملكافحــة العن ــة الثاني ــاج (الوطني اإلدم

، وأيضا اتساق اخلطة مع الـصكوك التمويليـة للمجتمعـات احملليـة،             )واملساواة والصحة 
ــة العنــف املــرتيل        ــق جببه ــا إجــراءات تتعل ــيت هل ــصكوك ال ــذ (وهــي ال ــامج التنفي ي الربن

 -للتوظيــف والتــدريب والتنميــة االجتماعيــة وبرنــامج املبــادرة للمجتمعــات احملليــة        
 ).“ احلادي والعشرون-برنامج الصحة ”املبادرة اجملتمعية و

إن نظام اإلدارة والرصد، من ناحية أمهيته واتساقه وصياغة العالقات بني املؤسـسات،              - 
 .كلفة مبهمة تنسيق وتنفيذ اخلطةوحجم وحدة الدعم الفين وتكوينها واختصاصها امل

ــدخل     -  ــة اخلطــة ألي حمــور ت ــذ وفعالي ــدريب   (درجــات تنفي ــع، والت ــوعي واملن إذكــاء ال
 ).والتشريع واحلماية واإلدماج االجتماعي للضحايا والبحوث واملهاجرات والتقييم

 أخريا، االسـتنتاجات والتوصـيات، بتوصـيات مـستقلة للخطـة الوطنيـة الثالثـة ملكافحـة                - 
 .العنف املرتيل نفسها وعلى األجل املتوسط واألجل الطويل

ــة يف معظــم احملــاور        ــه ُحقــق مــستوى عــال مــن التنفيــذ والفعالي وعمومــا اســُتخلص أن
ومما يستحق املالحظة على حنو خاص تعزيز الشبكة خلدمات دعم الـضحايا، بزيـادة              . والتدابري

ل، وتوحيــد الطــرق الــيت تعمــل هبــا يف عــدد املالجــئ ووحــدات أخــرى للمعلومــات واالســتقبا 
املالجئ، وتعزيز الكفاءات الفنية للمهنيني الذين يتدخلون يف القطـاع، وزيـادة املعرفـة بظـاهرة            
العنــف املــرتيل بفــضل إجــراء عــدد مــن الدراســات، وإدمــاج مفهــوم العنــف املــرتيل يف اإلطــار    

 .التشريعي اجلديد
 

 )٢٠()٢٠١٠-٢٠٠٧(نة واجلنس  املواط-اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة   
ــة للمــساواة      ــة الثالث ــة الوطني ــوم اخلط ــة واجلــنس  -تق ــى ) ٢٠١٠-٢٠٠٧( املواطن عل

 تـدبريا تقتـرن   ١٥٥ هـدفا و   ٣٢أساس مخسة جماالت استراتيجية للتدخل، الذي ينطوي علـى          
 .مبؤشرات جناحها وعمليتها واهليئات املسؤولة عن تنفيذها

ــسا     ــز امل ــة إىل تعزي ــي اخلط ــن      وترم ــبرية م ــة ك ــشمل جمموع ــرأة والرجــل وت ــني امل واة ب
اجملــاالت، أي الــصحة والتعلــيم والتوظيــف والتــوازن بــني حيــاة العمــل واحليــاة األســرية ومنــع    

 .العنف ضد املرأة واحلماية االجتماعية

__________ 
 .يونيه/ حزيران٢٢ املؤرخ يف ٨٢/٢٠٠٧قرار جملس الوزراء  )٢٠( 
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إدمـــاج املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع ميـــادين  ) ١: (وجمـــاالت التـــدخل اخلمـــسة هـــي  
إدمــاج منظــور جنــساين يف ميــادين الــسياسات ) ٢(سن اإلدارة؛ الــسياسات بوصــفه متطلبــا حلــ

 منظـور جنــساين يف  جإدمـا ) ٥(العنــف اجلنـساين؛  ) ٤(املواطنـة واجلـنس؛   ) ٣(ذات األولويـة؛  
وتـشمل هـذه األهـداف إنـشاء        . االحتاد األورويب، وعلى الصعيد الدويل، ويف التعـاون اإلمنـائي         

 .مرصد للمساواة بني اجلنسني
بكة جلميع التدابري املخططة مع ما ينطـوي ذلـك عليـه مـن املواعيـد الزمنيـة                  وُتعَرض ش  

 .ومؤشرات التنفيذ والعملية واهليئات
 

 )٢١()٢٠١٠-٢٠٠٧(اخلطة الوطنية الثالثة ملكافحة العنف املرتيل   
مخـسة جمـاالت تـدخل      ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(للخطة الوطنية الثالثة ملكافحة العنف املرتيل        

محايـة الـضحايا ومنـع إعـادة إيـذائهن؛      ) ٢(إلعالم وإذكاء الوعي والتثقيف؛  ا) ١: (استراتيجية
زيـادة  ) ٥(تأهيل استحقاق املهنيـات؛     ) ٤(متكني ضحايا العنف املرتيل وإعادة إدماجهن؛       ) ٣(

 .التثقيف يف جمال ظاهرة العنف املرتيل
ة ومتكـني  تتخذ هـذه اخلطـة هنجـا شـامال إزاء العنـف املـرتيل، تـنص علـى تـدابري حلمايـ                  

وتـشمل هـذه اخلطـة أيـضا شـبكة      . الضحايا، وإعادة تأهيل املعتدين بالضرب ملنع إعادة اإليذاء    
من املؤشرات على مجيع التدابري املخططة مع ما تتضمنه من املواعيد الزمنية ومؤشرات التنفيـذ               

 .والنجاح واهليئات
يــة وعلــى جــودة وتركــز مكافحــة العنــف املــرتيل علــى إحــداث تغــيريات هيكليــة إجياب   

وتـنص علـى اختـاذ إجـراءات متـضافرة بـني الـسلطات العامـة واملنظمـات                 . االستجابات املقدمة 
 .غري احلكومية

 
 )٢٢()٢٠١٠-٢٠٠٧(اخلطة الوطنية األوىل ملكافحة االجتار بالبشر   

ــشر      ــار بالبـ ــة االجتـ ــة األوىل ملكافحـ ــة الوطنيـ ــال علـــى اخلطـ -٢٠٠٧(وافقـــت الربتغـ
. ذلك أولوية استراتيجيه لتنفيذ هنـج شـامل للمكافحـة الفعالـة هلـذا الواقـع      ، مولية بعد    )٢٠١٠

ويف أعقــاب التطــورات احلاصــلة يف اآلونــة األخــرية فيمــا يتعلــق بالنــهج الــدويل، يــشمل ذلــك   
 .حاالت االجتار لالستغالل يف جمايل اجلنس والعمل

__________ 
 .يونيه، جمللس الوزراء/ حزيران٢٢، الصادر يف ٨٣/٢٠٠٧القرار رقم  )٢١( 
 .يونيه، جمللس الوزراء/ حزيران٢٢، املؤرخ يف ٨١/٢٠٠٧القرار رقم  )٢٢( 
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 هـذه اجملـاالت   وتعتمد اخلطة علـى جمـاالت التـدخل اإلسـتراتيجية األربعـة، ولكـل مـن              
وُتكلَّــف بتنفيــذ مجيــع هــذه التــدابري اهليئــاُت املــسؤولة عــن تنفيــذها  . تــدابري التنفيــذ اخلاصــة بــه

إقــرار ونــشر ) ١: (وجمــاالت التــدخل اإلســتراتيجية األربعــة هــي. ومؤشــرات العمليــة والنتيجــة
التحقيـق  ) ٤ (احلماية والدعم واإلدمـاج؛   ) ٣(املنع وإذكاء الوعي والتدريب؛     ) ٢(املعلومات؛  

 .اجلنائي يف االجتار واملعاقبة عليه
والعنصر اهليكلي األساسي هلذه اخلطة هو التـرابط بـني النـهج القمعـي حيـال مكافحـة               

االجتــار بالبــشر وتعزيــز حقــوق اإلنــسان عــن طريــق اعتمــاد اســتراتيجيات منــع اإليــذاء ودعــم   
 .الضحايا وإذكاء وعيهن ومتكينهن وإدماجهن

 أيضا وضع جمموعة مـن اآلليـات الوطنيـة لتحديـد هويـة معـامل حمـددة،                  وتتوخى اخلطة  
وضـع سـجل   : واملالمح البارزة هلـذه اخلطـة هـي   . وملواءمة اإلجراءات ولنشر أفضل املمارسات  

تستخدمه املنظمات غري احلكومية والشرطة اجلنائية، وإنشاء مرصد فيما يتعلـق مبـسائل االجتـار      
ومثـة جانـب    . يشمل مجيع العناصر العاملة يف هـذه الظـاهرة        وعقد منتدى واسع النطاق سنوي      

 .أساسي أيضا وهو تعزيز نشوء جمتمع نشيط وواع وحي الضمري فيما يتعلق هبذا الواقع
ومثة تأكيد على محايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر ودعمهـن وإدمـاجهن بوصـفها جمـاالت                    

كافحــة فعالــة لالجتــار بالبــشر  ولــيس مــن املمكــن القيــام مب . ذات أمهيــة حيويــة يف هــذه اخلطــة 
ــضحايا   إذا ــدخل يف ال ــة      . أُمهــل الت ــسية والطبي ــساعدة النف ــدمي امل ــيح تق ــتفكري تت ــرة لل ــنح فت وم

والقضائية، مبساعدة مترجم فوري، وإمكانية إسناد رخـصة إقامـة مـع تـوفر سـبل الوصـول إىل                   
رمهــا التبــاع سياســة الــربامج الرمسيــة املؤديــة إىل اإلدمــاج االجتمــاعي عنــصران مــن احلتمــي توف

 .فعالة حلقوق اإلنسان
وأخريا، فـإن التحقيـق اجلنـائي وقمـع االجتـار بالبـشر عـامالن ال غـىن عنـهما نظـرا إىل                        

اجلانب عرب الوطين والدائم التغري، وهو اجلانب الـذي يتطلـب التعـاون مـع املؤسـسات الدوليـة                   
 .وأيضا ختصيص موارد مالية وبشرية للتصدي هلذه الظاهرة

 
 االلتزامات السياسية األخرى ذات الصلة والصكوك القانونية  

 )٢٣(٢٠٠٩-٢٠٠٥تشمل املبادئ التوجيهية االقتصادية واالجتماعيـة الواسـعة للفتـرة            
بضعة التزامات لتنفيذ وتعزيز سياسات املساواة بني اجلنسني، من قبيل تعزيـز التعلـيم للجميـع،                

نـسي، وزيـادة مـشاركة املـرأة يف الـسياسة ويف مجيـع              ومكافحة اآلثار املترتبـة علـى االنتمـاء اجل        
 .جماالت صنع القرار، وتعزيز التوفيق بني حياة العمل واحلياة اخلاصة واحلياة األسرية

__________ 
 .أغسطس/ آب٣١ الصادر يف ٥٢/٢٠٠٥القانون  )٢٣( 
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 هـو   )٢٤(وأحد املبادئ املوجهة الرئيسية لـسياسة التعـاون والـسياسة اخلارجيـة للربتغـال              
مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة لعـام            توخي حتقيق األهداف املكرسة يف اتفاقيـة القـضاء علـى            

ونتيجــة عــن ذلــك، فــإن مبــادئ احتــرام حقــوق  . ١٩٩٥ ومنــهاج عمــل بــيجني لعــام  ١٩٧٩
 .اإلنسان واملساواة بني اجلنسني هي أيضا مبادئ حتظى باألولوية يف التعاون الربتغايل

تـشمل   تنص على أنه جيـب أن  )٢٥(إن لوائح جملس الوزراء للحكومة الدستورية احلالية       
وأحـد  . مشاريع القوانني تقييما لآلثـار املتعلقـة بنـوع اجلـنس وأن تـستعمل صـياغة غـري متييزيـة                   

العناصر املصاحبة ملالحظات على مشروعات يف عملية وضـع القـانون الـيت تقـوم هبـا احلكومـة                   
وتـنص هـذه اللـوائح أيـضا علـى      . هو تقييم أثر املشروع الذي قد يؤثر يف املساواة بني اجلنسني  

مواصـــفات متعلقـــة بـــاجلنس ينبغـــي حتييـــدها أو تقليلـــها إىل احلـــد األدىن يف صـــياغة القـــوانني  
 .باستعمال أشكال شاملة أو حمايدة

 تـنص علـى إجيـاد تـوازن بـني اجلنـسني وتعزيـز               )٢٦(إن القوانني بشأن رابطات الـشباب      
ــن معهـــ        ــدعم مـ ــات للـ ــر يف طلبـ ــد النظـ ــايري عنـ ــد املعـ ــك أحـ ــهما بوصـــف ذلـ ــساواة بينـ د املـ

 .الربتغايل الشباب
 للرعايـة تـشمل مـنح الـشركات         )٢٧(٢٠٠٧إن املزايا الـضريبية يف ميزانيـة الدولـة لعـام             

للمنظمات غري احلكومية اليت تعزز قـيم املواطنـة والـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان وحقـوق املـرأة                     
 .واملساواة بني اجلنسني

. )٢٨(٢٠٠٦قــرت يف ، أ٢٠٠٩ُ إىل ٢٠٠٦إن خطــة العمــل األوىل إلدمــاج املعــوقني،  
ووفقا هلذه اخلطة، تقع على الدولة مسؤولية اختاذ التدابري الضرورية لضمان االعتراف الكامـل              
باملعوقني ومتتعهم الكامـل حبقـوقهم يف إطـار تكـافؤ الفـرص، مـع التركيـز اخلـاص علـى التمييـز             

العرقيـــة املتعـــدد األشـــكال علـــى أســـاس اجلـــنس والظـــروف املاديـــة والفكريـــة واالجتماعيـــة و
وتشمل اخلطة تدابري لتحسني جودة حياة املعـوقني وأسـرهم يف تـوفر سـبل الوصـول                 . والثقافية

 .إىل احلقوق واملوارد والسلع واخلدمات
 

__________ 
 .ديسمرب/ كانون األول٢٢ املؤرخ يف ١٩٦/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء  )٢٤( 
 ٨٢/٢٠٠٥مـايو، الـذي يعـدل قـرار جملـس الـوزراء             / أيـار  ١٨، املـؤرخ يف     ٦٤/٢٠٠٦قرار جملـس الـوزراء       )٢٥( 

 .أبريل/ نيسان١٥املؤرخ يف 
 .يونيه/ حزيران٢٣ الصادر يف ٢٣/٢٠٠٦القانون  )٢٦( 
 .ديسمرب/ كانون األول٢٩ الصادر يف ٢٠٠٦/أ-٥٣ أقرها القانون )٢٧( 
 .سبتمرب/ أيلول٢١ املؤرخ يف ١٢٠/٢٠٠٦قرار جملس الوزراء  )٢٨( 
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 ٤املادة   
 اعتماد تدابري خاصة هتدف إىل التعجيل باملساواة الفعلية  

 
 قانون التكافؤ  

ـــ ٢٠٠٦يف عــــام   رأة والرجــــل يف قــــوائم  أُقــــر قــــانون يــــضع حصــــصا ملــــشاركة املـ
 .)٢٩(لالنتخاب املرشحني
ــان األورويب      ــر، للربملـــان والربملـ ــة مرشـــحني أو أكثـ ــة بثالثـ ويـــنص علـــى أن أي قائمـ

ويف .  يف املائـة مـن كـل جـنس     ٣٣والسلطات احمللية، جيب أن تضمن املشاركة حبـد أدىن يبلـغ            
 ناخبــا أو أقــل ٧٥٠مل حــاالت قــوائم باملرشــحني لالنتخــاب جملــالس الرعيــة املدنيــة الــيت تــش   

وباإلضـافة  .  ناخـب أو أقـل، فـإن القاعـدة غـري منطبقـة             ٧ ٥٠٠وللمجالس البلدية اليت تشمل     
 تـشمل أكثـر     إىل ذلك، بالنسبة إىل الربملان الربتغايل واألورويب فـإن قـوائم املرشـحني ينبغـي أالَّ               

كــن أن خيفــض وإذا مل حتتــرم القــوائم هــذه القواعــد مي . مــن شخــصني مــن نفــس اجلــنس تباعــا 
 سـيقوم الربملـان بتقيـيم أثـر هـذا القـانون يف       ٢٠١١يف عام . التمويل العام للحمالت االنتخابية  

 .تعزيز املشاركة على قدم املساواة بني املرأة والرجل، وسينقح القانون حسب االقتضاء
 

 الضرائب  
يبة  للقيـام بتخفـيض الـضريبة ألي دافـع ضـر           )٣٠(ُعدل قانون ضـريبة الـدخل الشخـصي        

والتخفيض أعلـى ألسـر الوالـد الوحيـد، مـا يـؤدي إىل التمييـز        . بقطع النظر عن احلالة الزواجية 
 .اإلجيايب لصاحلها

 
 الدعم املايل والفين للمنظمات غري احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني  

 - ٢٠٠٣مبوجــب برنــامج التوظيــف والتــدريب والتنميــة االجتماعيــة، أُنــشئ للفتــرة    
تعزيـز تكـافؤ الفـرص للرجـل        ” نظام للدعم املايل والفـين للمنظمـات غـري احلكوميـة لــ               ٢٠٠٦

واملرأة عن طريـق زيـادة العمـل اإلجيـايب واإلدمـاج يف املـسار الرئيـسي يف كـل حقـول النـشاط                        
بوضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز املشاركة املتوازنة للرجل واملرأة يف العمل واحليـاة األسـرية              

__________ 
 املـــؤرخ يف ٧١/٢٠٠٦أغـــسطس، املعـــدَّل بـــاإلعالن / آب٢١، الـــصادر يف ٣/٢٠٠٦القـــانون األساســـي  )٢٩( 

 .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٤
 ).٢٠٠٧ميزانية الدولة لعام (ديسمرب /انون األول ك٢٩، الصادر يف ٢٠٠٦/أ-٥٣القانون  )٣٠( 
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لقرار وإلجياد الظروف الصحيحة إلحداث تغيري يف منـوذج األدوار االجتماعيـة القائمـة       وصنع ا 
 .)٣١(“يف ثقافتنا
وقام نظام املنظمات غري احلكومية للدعم الفين واملايل برعاية عدد مـن التـدابري الراميـة                 

لثانيـة  إىل توطيد دور املنظمات غري احلكومية يف تـوخي حتقيـق أهـدافها وفقـا للخطـة الوطنيـة ا                   
للمساواة، واخلطة الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل، واخلطة السنوية ألنشطة جلنـة املـساواة              

؛ ) مـشروعا ٥٨( مشروعا يف العمل والتوظيف والتدريب املهـين   ٩٥وحقوق املرأة، عن طريق     
 وحيـاة  ؛ والتوفيـق بـني احليـاة األسـرية    ) مشروعا٥٥(والعنف املرتيل أو العنف يف مكان العمل       

ــل  ــشروعا٦٨(العمــ ــرار  ) مــ ــنع القــ ــشروعا٤٩(؛ وصــ ــرة   ) مــ ــسان واهلجــ ــوق اإلنــ ؛ وحقــ
 ). مشروعا٣٥(؛ والثقافة والصحة والرياضة )مشروعا ٢٩(

 اإلعـالم   - علـى أسـاس ثالثـة أنـواع خمتلفـة مـن االسـتراتيجية                ٩٥وتقوم املـشاريع الــ       
نميتـــها الراميـــة إىل التغـــيري والـــوعي، والتوطيـــد والالمركزيـــة وتـــدخل اجملتمعـــات الكحليـــة وت

االجتماعي ومزيد من التدخل مـن قِِبـل املـرأة والرجـل يف اجملـاالت األكثـر اخـتالال وهـشاشة،                     
وعلــى وجــه اخلــصوص يف التوظيــف والتــدريب، والتوفيــق بــني احليــاة األســرية وحيــاة العمــل،  

 .لوتشاطر ممارسة السلطة وصنع القرار والعنف املرتيل والعنف يف مكان العم
ووجهت املشاريع توجيها قويا صوب محالت إذكاء الوعي واسُترعي االنتبـاه اخلـاص           

 . مكاتب لإلعالم وإحالة ضحايا العنف١٠إىل العنف املرتيل، كما يتجلى يف إنشاء 
ــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر حــوايل         ــثالث اســتفاد عل ومــن هــذه االســتراتيجيات ال
القـائمني علـى األمـور    (وي األمهية اإلسـتراتيجية  واشتملوا على السكان ذ  . ألف شخص  ٤٠٠

التثقيفيـــة واملـــسؤولني املنتخـــبني واملـــدراء والعـــاملني يف الـــسلطات احملليـــة ومؤســـسات الرفـــاه 
وخــصوصا النــاس الــضعفاء واجملتمعــات احملليــة الــضعيفة   ) االجتمــاعي والرابطــات والــشركات 

عــات املهــاجرين الــصغرية وضــحايا العــاطالت عــن العمــل واألســر ذات الوالــد الوحيــد وجمتم (
 ).العنف املرتيل واملنتفعني من الدخل إلعادة اإلدماج االجتماعي

وكانت املنتجات الكثرية الناشئة عن املشاريع اليت موهلا الـصندوق االسـتئماين للعمـل               
وبعــد حتليــل جودهتــا  .  املنظمــات غــري احلكوميــة مــن بــني أشــد األصــول أمهيــة   -االجتمــاعي 
 .رها، سُتنشر وستوزع لتشكل استراتيجية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساينوإمكان نش

بيد أن حاالت التأخري املتتابعة يف سداد املـصروفات وضـعت منظمـات غـري حكوميـة                  
ولـذلك، ينبغـي إيـالء      . كثرية يف حالة مالية صعبة، وأّخر ذلـك الـشروَع يف األنـشطة املخططـة              

__________ 
 .مارس/ آذار١٢، مؤرخة يف ١٨٦/٢٠٠٢رسالة مشتركة  )٣١( 
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 تعتـرض   الَّال للمنظمات غـري احلكوميـة مـن أجـل ضـمان أ            االهتمام اخلاص لدعم الدولة مستقب    
 .القيود املالية سبيل املشاريع وأنشطتها

التقييم اخلارجي لتنفيـذ نظـام الـدعم        ”لقد أجريت دراستان مستقلتان، واحدة بعنوان        
دور املنظمـات غـري احلكوميـة يف        ”، واألخـرى بعنـوان      “الفين واملايل للمنظمات غري احلكومية    

 .“ممارسات وبيانات مواقف: افؤ الفرص للمرأة والرجلتعزيز تك
 :وكانت استنتاجات الدراسة األوىل من هاتني الدراستني ما يلي 

ــساواة واخلطــة الوطنيــة الثانيــة          -  ــة الوطنيــة الثانيــة للم ــسامهة الكــبرية يف تنفيــذ اخلط امل
 .ملكافحة العنف املرتيل

 .اخلربة ذات اهلياكل التنظيمية اهلشةقدرة التدخل األفضل للهيئات اليت تعوزها  - 
 .محالت إعالمية منتظمة - 
كانت املشاريع على حنو رئيسي متعددة املواضـيع بينمـا كـان العنـف املـرتيل والتـوازن                   - 

 .بني العمل واألسرة يولدان معظم املشاريع ذات املوضوع الواحد
 :يليوكانت استنتاجات الدراسة الثانية من هاتني الدراستني كما  

) مـن قبيـل اإلعاقــة  (إن منظمـات اجملتمـع املـدين املكافحـة ألشـكال حمــددة مـن التمييـز         - 
وحتتــاج هــذه املنظمــات إىل . لــديها ميــل إىل وضــع التمييــز اجلنــساين يف املرتبــة الثانيــة 

 .إذكاء الوعي احملدد، نظرا إىل أن قوة التضاعف اليت متتلكها ضخمة
مارسات املؤسسية يف جمال املساواة، مبعـىن أن مـن الـالزم           تفتقر معظم املنظمات إىل امل     - 

 .وضع برنامج للتدريب املكثف، يشارك فيه مجيع العاملني يف امليدان
إن أوجــه جنــاح بعــض مراكــز الــدعم للنــساء الــيت أُنــشئت مبقتــضى نظــام الــدعم الفــين  - 

 الطـابع   واملايل للمنظمات غـري احلكوميـة تظهـر أن تلـك املراكـز سـبيل طيـب إلضـفاء                  
اإلقليمي على السياسات، مقدمة خدمات القرب يف جماالت حساسة من قبيل العنـف             

 .والبطالة، ومشكّلة مثاال هاما ملنظمات حملية أخرى
جيب على جلنة املواطنة واملساواة بني اجلنسني أن تعزز شراكاهتا اخلاصة مع املنظمـات               - 

ــاملرأة بــضمان اســتقالهلا    ــة ب ــة املعني ــادة الكــبرية  غــري احلكومي اإلداري واملــايل، أو بالزي
ملواردها البشرية واملالية أو بإعادة تنظيم الطريقة اليت تضطلع هبا مبهامهـا وبتعزيـز دور                

جيب أن تعترب منظمـات النـساء، باتبـاع منـوذج لـإلدارة الـسليمة،               . اجمللس االستشاري 
 .ة لتمكينهاعوامل سياسية حامسة لتعزيز سياسات املساواة بزيادة دعم الدول
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 .بل أخصائيني أو مدربني يف جمال املساواةالتنسيق املؤهل للمشاريع من ِق - 
 .تطوير القدرة على الرصد نظرا إىل أن لدى املنظمات جتربة قليلة - 
إن إشراك املنظمات يف املـشاريع املمولـة مـن احلكومـة ينبغـي أن يكـون خاضـعا لـيس                      - 

ساواة وإلدمــاج املــساواة يف نظمهــا األساســية،  فقــط لتقيــيم اختــصاصاهتا يف جمــال املــ  
 .ولكن أيضا إلدماج حترير املرأة وتعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف فلسفتها

اســتنتج تقيــيم خــارجي لنظــام الــدعم الفــين واملــايل للمنظمــات غــري احلكوميــة أن أثــره  
يئــات أكــرب لــدى اهلالتحــسينات الكــبرية يف الــشبكة املؤســسية، وقــدرة تنظيميــة   ”أســفر عــن 

 .)٣٢(“بل الرجل واملرأة يف النظم والديناميات اجملتمعيةواملشاركة املتوازنة من ِق
 

 املرأة يف قوات اجليش والشرطة  
مع مراعاة املعلومات املقدمة يف التقرير السابق فيما يتعلق باختاذ إجـراءات إجيابيـة مـن                 

املـرأة يف قـوات اجلـيش والـشرطة، فـإن احلالـة             أجل تعزيز املساواة بني املرأة والرجل ومشاركة        
 :الراهنة للمرأة يف هذه اجملاالت كما يلي

) املتخصصة يف النظام العـام    ( دخلت املرأة أول مرة يف كتيبة العمليات         ٢٠٠٥يف عام    - 
ــذه         ــساء هب ــع ن ــراهن أرب ــت ال ــضطلع يف الوق ــوري، وت ــوطين اجلمه ــة للحــرس ال التابع

ــة ــذ . الوظيف ــة      ميكــن لل٢٠٠٥ومن ــات اخلاصــة التابع ــدمج يف ســرية العملي مــرأة أن ت
 . للحرس الوطين اجلمهوري، على الرغم من أنه مل تفعل بعد أي منهن ذلك

ــوري يف     -  ــاق بـــاحلرس الـــوطين اجلمهـ ــوايت يتقـــدمن بطلبـــات لاللتحـ عـــدد النـــساء اللـ
، مل تتقــــدم بطلــــب ٢٠٠٥يف . ٢٠٠٦ يف ٣ ٤٦١، و ٢٠٠٤ يف ٣ ٠٢٧ :ازديــــاد

ونــشأ ذلــك مــن الــشرط يف ذلــك العــام بــأداء اخلدمــة العــسكرية         . مــرأةا ٢٩٩ إالَّ
وفيما يتعلق بـالقبول يف احلـرس الـوطين اجلمهـوري     . اإلجبارية قبل الدخول يف اخلدمة    
ــادة أيــضا يف عــدد النــساء   وبالتــايل . ٢٠٠٦ يف ١٤٤ إىل ٢٠٠٤ يف ٩٤مــن : مثــة زي

 يف املائــة يف ١,٥١، مــن فــإن معــدل النــساء يف احلــرس الــوطين اجلمهــوري يف ارتفــاع
ويف صـفوف الـضباط     . ٢٠٠٦يف املائـة يف      ٣,١٤إىل  ) أنظر التقريـر الـسابق     (٢٠٠٣

ومنـذ إدمـاج أوائـل النـساء يف احلـرس الـوطين        ). ٢٠٠٦( يف املائـة     ١,٨٧يبلغ املعـدل    
 بذلت هذه القوة األمنية جهـودا لبنـاء أو تكييـف هياكلـها              ١٩٩٣اجلمهوري يف سنة    

 .علق خبصوصيات األداء املهين للجنسنيفعليا، فيما يت
__________ 

 .Quaternaire Portugal, S.A. 2005 يف  )٣٢( 
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 يف املائـة    ١٠ كانت نسبة النساء يف شـرطة األمـن العـام حـوايل              ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤بني   - 
؛ ٢٠٠٦ يف املائـة يف      ٩,٨٥؛  ٢٠٠٥ يف املائة يف     ٩,٩٣؛  ٢٠٠٤ يف املائة يف     ٩,٩٧(

 كانــت نــسبة النــساء يف وظــائف الــشرطة يف  ٢٠٠٦يف ). ٢٠٠٧ يف املائــة يف ٩,٣٤
 . يف املائة٦,٨ة األمن العام شرط

 يف املائـة، متراوحـة مـن     ٤٥يف دائرة احلدود والرعايا األجانب تبلغ نـسبة املـرأة حاليـا              - 
ــة يف ٤٣ ــة يف ٤٤ إىل ٢٠٠٥ يف املائ ــة  . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ يف املائ ويف الرتــب اإلداري

: اليـة واخنفـض هـذا الـرقم يف الـسنوات الت         .  يف املائة  ٤٧ ٢٠٠٤بلغت نسبة النساء يف     
ــة يف ٤٥ ــة يف ٤٢ و ٢٠٠٥ يف املائــ ــة يف ٤١ و ٢٠٠٤ يف املائــ يف  (٢٠٠٧ يف املائــ

 يف املائـة  ٢٠ يف املائـة إىل  ١٩ويف وظيفة التحقيـق متثيـل النـساء أقـل،        ). يونيه/حزيران
 ).٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يف املائة يف ٢٠ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ يف املائة يف ١٩(من النساء 
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 ٥املادة   
 سية والوصماألدوار اجلن  

 
 حبوث يف العالقات بني اجلنسني يف التعليم  

وقعت جلنة املساواة وحقوق املرأة ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا على اتفاقات إلقامـة             
خط للدعم املايل لتعزيز ورعاية ونشر البحوث العلمية يف العالقات بـني اجلنـسني والـسياسات                

ــرأة والرجــل يف    ــني امل ــساواة ب ــة بامل ــالاملتعلق ــة يف   .  الربتغ ــشخيص احلال وترمــي البحــوث إىل ت
الربتغال واستخدام املعلومات الـيت ُحـصل عليهـا يف تقـدمي املـساعدة يف صـنع القـرار الـسياسي                      

 .بشأن املساواة بني املرأة والرجل
ــام   ــاق األول  ٢٠٠٤يف عــ ــّول مبوجــــب االتفــ ــيم  ١٣ ُمــ ــة يف التعلــ ــشروعا، ثالثــ  مــ

 مبوجب االتفاق الثـاين، أربعـة     ١٨ أُجنزت املشاريع الـ     ٢٠٠٦م  ويف عا . ديناميات األسرة  أو/و
وُمّولت مثانية مشاريع مبوجب االتفاق الثالث واألخري، واثنـان منـها           . بشأن املدرسة أو األسرة   

 .بشأن األسرة
 

 السنة األوروبية لتكافؤ الفرص أمام اجلميع  
نــشئ إلعــداد  أُ)٣٣(٢٠٠٧ -إن هيكــل الــسنة األوروبيــة لتكــافؤ الفــرص أمــام اجلميــع  

 .وضمان تنفيذ برنامج للعمل حتت إشراف رئيس السلطة الوطنية املعنية بالقضايا اجلنسانية
إن االستراتيجية الوطنيـة لتنفيـذ خطـة العمـل الـوطين للـسنة األوروبيـة لتكـافؤ الفـرص                     

املـدين  أمام اجلميـع تقـوم علـى أسـاس إضـفاء الطـابع اإلقليمـي علـى األنـشطة وإشـراك اجملتمـع                        
 .ف التمييزية وتغيري أوجه السلوكاملنظم بغية إذكاء وعي السكان باملواق

إن حقيقة أن التمييز القائم على اجلنس يشمل خمتلف وجـوه التمييـز، جـاعال الظـاهرة                  
مييز املتعدد األوجه، هي أحـد اجلوانـب   تأشد خطورة وتعقدا وموجدا التمييز الثنائي أو حىت ال        

 ما حيمل رسالة تعين أنه ال ميكن أن يتخذ اجملتمع موقفا سباقا يف مكافحـة                املوجودة يف العمل،  
 .أنواع أخرى من التمييز إال بالقضاء على القوالب النمطية للجنس

ونظرا إىل أن هذه القضايا مت تناوهلا على الصعيد احمللي، كان من املمكن إذكاء وعـي                  
ـــ    ــة تأثريهـ ــم كيفيــ ــى فهــ ــساعدهتم علــ ــشكلة ومــ ــاس باملــ ــا  النــ ــة تغيريهــ ــع وكيفيــ ا يف اجملتمــ

 .املعوقة للمواقف

__________ 
 .يوليه/ متوز١٨ املؤرخ يف ٨٨/٢٠٠٦قرار جملس الوزراء  )٣٣( 
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 أطلقـت محـالت كـثرية لإلعـالم والتوعيـة يف كـل        ٢٠٠٧ويف النصف األول من عـام        
ــسلوك ويف أشــكال تنظــيم اجملتمــع، والبحــوث يف القوالــب        ــيري يف ال ــشجيع التغ ــد لت أحنــاء البل

ــسيا        ــوى ال ــراك الق ــى أســاس اجلــنس وإش ــز عل ــسانية والتميي ــة اجلن ــدين  النمطي ــع امل سية واجملتم
 :وفيما يلي بعض األمثلة. واجلمهور

 مجعيــة بلديــة حيــث أدلــت ببيانــات النوايــا أطــراف مــشاركة يف مكافحــة األمنــاط  ٢٣ - 
 .السلوكية املقولبة والتمييزية

نظم معرض متجـول يف شـاحنة ذات مقطـورة كـبرية حتتـوي علـى حواسـيب وجهـاز                     - 
 ١٨ مـن عواصـم املقاطعـات الــ         ١٥دعائيـة يف    تلفزيون بالزمـي ونظـام صـويت ومـواد          

 .البلد يف
جوائز إقليمية المركزية للشركات ومنظمات اجملتمـع املـدين تظهـر ممارسـات طيبـة يف                 - 

أحـد املعـايري    ) تعمـيم املراعـاة اجلنـسانية     (اجملال الذي تكون فيـه املـساواة بـني اجلنـسني            
 .اليت يأخذها القضاة يف االعتبار

ركـز فريـق   . شة املواضـيعية ملناقـشة هـذه القـضايا والقتـراح ممارسـات طيبـة         أفرقة املناقـ   - 
املناقشة بشأن القوالب النمطية املتعلقة بـاجلنس علـى الثقافـة وتنـاول القوالـب النمطيـة                 

 .يف األبعاد املختلفة للثقافة، مبا يف ذلك األدب واملوسيقى والفنون والثقافة الشعبية
ــصائية للبحــوث يف  -  ــي   ١٢٠ اجلــنس أســفرت عــن مجــع   دراســة استق ــد تلق ــا بع  عنوان

 مركـزا للبحـوث يف   ٥٢ معهـدا للفنـون التطبيقيـة و    ١٥ جامعـة و  ٢٦استجابات من   
 .مجيع أحناء البلد

إشراك وسائط اإلعالم يف مشكلة التمييـز عمومـا والتمييـز اجلنـساين علـى حنـو خـاص                    - 
ُوضـعت بـرامج وأُجريـت      . وكبغية إذكاء الوعي العام واملساعدة يف تغـيري أوجـه الـسل           

مناشــري وملــصقات (ومحــالت اإلعالنــات ) الــصحافة واإلذاعــة والتلفزيــون(مقــابالت 
 ).ولوحات إعالنية والفتات إشهارية، وما إىل ذلك

 حدثا يف السنة األوروبية لتكـافؤ الفـرص أمـام اجلميـع، مبـا يف                ٧٠املشاركة يف حوايل     - 
 .معارض والسينما واملسرح، وما إىل ذلكذلك أفرقة للمناقشة وحلقات دراسية و

 
 صورة املرأة يف قوى اجليش والشرطة  

 بدأ اإلعالن للقبول يف رتب احلـرس الـوطين اجلمهـوري يـشمل صـورا      ٢٠٠٦يف عام   
 .خذت فعال هذه التدابرياتُّيف املواد اإلعالنية الختيار ضباط املستقبل، . للمرأة

مـن العـام ودائـرة الرعايـا األجانـب واحلـدود            إن احلرس الوطين اجلمهـوري وشـرطة األ        
 .لكل منها صور للمسؤوالت على موقع الشبكة اخلاص به أو هبا
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 ٦املادة   
 االجتار باملرأة واستغالل البغاء  

 
 التدابري التشريعية وتدابري السياسة العامة  

الوطنيـة وعلـى    صدقت الربتغال على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب            
 .)٣٤(الربوتوكول اإلضايف ملنع وقمع االجتار بالبشر، خباصة النساء واألطفال، وللمعاقبة عليه

ومتر الربتغال بعملية التصديق على اتفاقية مكافحة االجتار بالبـشر جمللـس أوروبـا، الـيت                 
ــو يف   ــار١٦ُوقعـــت يف وارسـ ــايو / أيـ ــة االجتـــ  . ٢٠٠٥مـ ــة األوىل ملكافحـ ــة الوطنيـ ار إن اخلطـ

ــشر ــة       )٣٥(بالبـ ــفها وثيقـ ــرى، بوصـ ــصكوك األخـ ــف الـ ــن خمتلـ ــة، مـ ــذه االتفاقيـ ــتعملت هـ  اسـ
 .لوضعها مرجعية

 
 القانون اجلنائي  

ُنقح القـانون اجلنـائي، ومـن املتوقـع أن يـدخل التنقـيح اجلديـد، الـذي أَُقـر فعـال، حيـز                         
جتــار بالبــشر، اســتهدف هــذا التنقــيح قــضايا متعلقــة باال. ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٥النفــاذ يف 

 :واألحكام املتعلقة هبذه اجلرمية سيكون نصها كما يلي
تبعا لبضعة التزامات دولية والتزامات من ِقبل اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلـك التوقيـع يف         

 على اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر، فإن تنقيح القانون اجلنائي رمـى              ٢٠٠٥عام  
 .اجلنائية اخلطرية، بفعالية أكرب، مبا يف ذلك االجتار بالبشرإىل مكافحة الظواهر 

اســُتكمل تعريــف االجتــار بالبــشر، وســيعاقب أي شــخص يقــدم أو يوصــل أو حيــرض   
اجلنـسي أو يف العمـل أو نـزع    (ينقل شخصا أو يقدم له املالذ أو يستقبله بقـصد االسـتغالل         أو

اخلطـري أو اخلـداع أو املنـاورة املنطويـة          عـن طريـق العنـف أو االختطـاف أو التهديـد             ) األعضاء
علــى الغــش أو إســاءة اســتعمال الــسلطة بــسبب التبعيــة اهلرميــة أو االقتــصادية أو عالقــة العمــل 

األســرة أو اســتغالل اآلفــة النفــسية أو حــاالت أخــرى مــن ضــعف الــضحية؛ أو عــن طريــق    أو
دة القـصوى للحكـم   زيـدت املـ  . عليهـا /احلصول على موافقة الضحية من خالل الـسيطرة عليـه        

 . سنوات١٠ إىل ٣بالسجن من 

__________ 
 يف ١٩/٢٠٠٤ليـــه املرســـوم الرئاســـي  الـــذي اختـــذه الربملـــان الربتغـــايل وصـــدق ع٣٢/٢٠٠٤أقـــره القـــرار  )٣٤( 

 .أبريل/نيسان ٢
 . من هذا التقرير٢ و ١أنظر املادتني  )٣٥( 
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إن مفهــوم االجتــار بالبــشر مل يعــد يتطلــب عنــصرا عــابرا للحــدود، واالجتــار الــداخلي    
ومثة مسة جديدة أخرى وهي أن املـادة تعاقـب أي شـخص يـستعمل               . بالبشر يعاقب عليه أيضا   

ثـائق اهلويـة أو الـسفر    إن اإلبقـاء علـى و  . أهنـا ضـحية االجتـار    /خدمات شخص بينما يعرف أنـه     
 .لضحية االجتار بالبشر أو إخفاءها أو تشويهها أو إتالفها يعاقب عليه أيضا

واجلـرائم  . إن تنقيح القانون اجلنائي يكـرس املـسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني              
أن وذلـك يعـين     . اليت ميكن أن تسفر عن هذا النوع من املسؤولية اجلنائية تشمل االجتار بالبشر            

ــضا باإلضــافة إىل       ــذي ارتكبــت اجلرميــة بامســه أو ملــصلحته مــسؤول أي ــاري ال الــشخص االعتب
 .املسؤولية اجلنائية الفردية ملرتكب اجلرمية

 
 قانون اهلجرة  

وضعت الربتغال قانونا جديدا يـنظم شـروط دخـول األجانـب ومكـوثهم وخـروجهم                 
وهـذا الـصك    . لق بضحايا االجتار بالبشر    يشمل فترة للتفكري فيما يتع     ،)٣٦(من األرض الربتغالية  

، الـذي يناشـد الـدول األعـضاء أن تنفـذ التـدابري              )٣٧(القانوين نتيجة عن توجيه االحتاد األورويب     
 .القانونية والتنظيمية واإلدارية الرامية إىل إتاحة فترة للتفكري وإمكانية منح ترخيص باإلقامة

فتــرض ألي عمليــة طــرد، والــدعم  وخــالل تلــك الفتــرة ال ميكــن إخــضاع الــضحية امل  
وإمكانيـة احلـصول علـى التـرخيص        . الطيب والنفسي والقضائي واللغوي وغريها مـن اخلـدمات        

باإلقامــة لفتــرة ســنة واحــدة، بالــدعم املــشار إليــه أعــاله، وأيــضا فرصــة إمكانيــة الوصــول إىل     
ران مـن هـذا القـانون      الربامج الرمسية والدورات التدريبية لتحسني املهارات املهنية، جانبـان آخـ          

 .ينبغي تسليط الضوء عليهما
ــه وييــسرونه، ويعاقَــب علــى       ــذين يروجون هــذا القــانون اجلديــد جيــّرم زواج املتعــة وال

 سنوات ومـدة تتـراوح مـن سـنتني          ٤الترويج والتيسري هذين بالسجن مدة تتراوح من سنة إىل          
 . سنوات على التوايل٥إىل 

مـا يتعلـق باالجتـار بالبـشر لـيس مقتـصرا علـى هـذه                هذا التـدخل املتكامـل والـشامل في        
الـــصكوك، ولكنـــه يتخـــذ مـــن الناحيـــة الـــسياسية هنجـــا شـــامال واضـــحا يـــشمل التـــدخالت   

 .االستراتيجية يف خمتلف جماالت اإلدماج االجتماعي واهلجرة واجلنس
__________ 

 .يوليه/ متوز٤ الصادر يف ٢٣/٢٠٠٧قانون اهلجرة رقم  )٣٦( 
، فيمـا يتعلـق بإصـدار تـراخيص     ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ٢٩جملس أوروبـا، املـؤرخ   /٢٠٠٤/٨١توجيه اجمللس   )٣٧( 

 واقعة خارج االحتـاد األورويب ضـحايا االجتـار بالبـشر أو لعلـهم تعرضـوا لتـدابري                   اإلقامة ألشخاص من بلدان   
 .لتيسري اهلجرة غري القانونية ويتعاونون مع السلطات
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وضـــحايا االجتـــار بالبـــشر واهلجـــرة غـــري القانونيـــة الـــذين يـــصبحون شـــهود الدولـــة     
والـضحايا ذوات االحتياجـات اخلاصـة، مـن قبيـل           .  تراخيص اإلقامة وحقوقـا معينـة      يعطَون قد

احلوامــل أو ضــحايا العنــف اجلنــسي أو أشــكال أخــرى مــن العنــف، حيــق هلــن تلقــي املــساعدة   
 .الطبية واالجتماعية

 
 تدابري السياسة العامة األخرى  

حايا االجتـار بالبـشر،     أمنوذجا شـامال إليـواء ضـ       )٣٨(تعتمد خطة العمل الوطين لإلدماج     
توفري مأوى مؤقت للضحايا، وفريق دعم متعـدد التخصـصات، وإنـشاء جلنـة              : يرمي إىل مشول  

 .للتقييم لضحايا االجتار بالبشر
 فـصل حمـدد يتعلـق باالجتـار بالبـشر، مبـا يف ذلـك أحكـام                  )٣٩(وخلطة إدمـاج املهـاجرين     

 .بشر وإيواء الضحايال، وإنشاء مرصد االجتار با“ضحايا االجتار”بشأن تعريف 
وعلــى الــرغم مــن أن ظــاهرة االجتــار تــضر بالرجــال والنــساء واألطفــال علــى حنــو           

إن اخلطة الوطنية الثالثـة     . عشوائي، فمن املقبول أن النساء هن األكثر ضعفا يف أغلب احلاالت          
 هـذا    املواطنة واجلنس تفكـر مليـا، وهـي تعـي هـذا الواقـع، يف اختـاذ تـدابري تتنـاول                     -للمساواة  

 .الواقع، وعلى وجه التحديد الفصل املتعلق بالعنف اجلنساين
 

 التحقيق يف االجتار باملرأة ومنعه ومكافحته  
بغية النهوض بالتعاون يف مكافحة االجتار بـاملرأة مـن أجـل االسـتغالل اجلنـسي ودعـم                   

 مـشاريع   ومجاية ضحاياه، تـدعم الربتغـال أيـضا املؤسـسات العامـة واخلاصـة الـيت تـدعم وتنفـذ                   
، متوهلـا   “التعاون والعمل والتحقيق والنظرة العاملية    ”متوهلا مبادرات االحتاد األورويب، من قبيل       

 . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ املساواة،كان هلا األثر األكرب بني -مبادرة االحتاد األورويب 
مـشروع رائـد يف الربتغـال وينطـوي          “التعاون والعمل والتحقيق والنظـرة العامليـة      ”إن   
 تــشمل مكونــات التحقيــق -راكة تتــضمن إجــراءات متعــددة لتنــاول مــشكلة االجتــار  علــى شــ

مكافحة ورصد الذين ينتفعـون مـن اجلرميـة، عـن طريـق وزارة العـدل ووزارة اإلدارة الداخليـة                    
الــيت تــشرف علــى الــشرطة اجلنائيــة ومكــوين محايــة ودعــم الــضحية عــن طريــق رئاســة جملــس    

ــوزراء  ــساواة وحقــوق املــ  (ال ــة امل ــهجرة واحلــوار بــني الثقافــات   جلن ــسامي لل ، )رأة واملفــوض ال
 .واملنظمة الدولية للهجرة ورابطة تنظيم األسرة

__________ 
 .ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ يف ١٦٦/٢٠٠٦قرار جملس الوزراء  )٣٨( 
 .مايو/ أيار٣ املؤرخ يف ٢٠٠٧/ أ-٦٣قرار جملس الوزراء  )٣٩( 
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وباإلضافة إىل هـذه الـشراكة، بـدأ املـشروع أيـضا بإنـشاء منـصة علـى النطـاق العـاملي                       
ُتــشرك علــى حنــو نــشيط مجيــع املنظمــات العامــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين الــيت ُتعــىن مبــشكلة    

وييــسر املــشروع أيــضا التنــسيق بــني الــدول األعــضاء بإنــشاء قاعــدة بيانــات بــاملوارد   . اراالجتــ
واالجتــار والدراســات االستقــصائية وتقاســم املمارســات الطيبــة فيمــا يتعلــق بالــضحايا لوضــع    

 .اقتراح بإنشاء نظام رصد أورويب
 

 البحوث والرصد  
 لالجتـار  “قيـق والنظـرة العامليـة   التعاون والعمـل والتح ”الغرض من نظام الرصد املدعو    

باملرأة، القائم يف وزارة اإلدارة الداخلية، هـو إجـراء حتليـل دقيـق ومـستقل ومـستكمل لالجتـار                    
 .باملرأة من أجل االستغالل اجلنسي وظواهر مقترنة به، ليست ذات طابع إجرامي بالضرورة

 .لتسجيل االجتاريف هذا املرصد تستعمل اآلن قوات الشرطة اجلنائية شكال وحيدا  
وفيمــا يلــي بعــض االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا الدراســة األوىل يف الربتغــال عــن     

 :االجتار باملرأة من أجل االستغالل اجلنسي
الربتغال هي إحـدى الوجهـات يف أوروبـا الغربيـة، علـى الـرغم مـن أن عـدد احلـاالت                       

ــا  ــطا ولـــيس مرتفعـ ــر  . يعتـــرب متوسـ ــون أكثـ ــد تكـ ــد أن الـــصورة قـ ــة  بيـ ــة بـــسبب الطبيعـ  قتامـ
 .للمشكلة اخلفية

تشري البيانات إىل أن معظم ضـحايا االجتـار مـن أجـل االسـتغالل اجلنـسي يف الربتغـال                     
وأفريقيــا، مــع تزايــد أعــداد ) خــصوصا رومانيــا(برازيليــات، تلــيهن نــساء مــن أوروبــا الــشرقية 

ــساء الني ــاتجالن ــة هــشة وهــن عــادة    . ريي ــساء مــن بيئــات اجتماعي ــديهن  وتــأيت الن  فقــريات ول
وهـؤالء  . معالون، وخباصة أطفـال، مـا جيعلـهن متعرضـات علـى حنـو خـاص لـشبكات االجتـار                    

ولـشباهبن عالقـة باحتياجـات      . النساء شابات، ويف العادة ال تتجاوز سـنهن اخلامـسة والـثالثني           
توقــع الزبــائن، وبالتــايل القــوادين، واحلــاالت الــيت يتــورط فيهــا القُــّصر يف ازديــاد، وهــي حالــة ي

 .تزداد سوءا أن
والبيانات عن مالمح موجزة للمتجرين باملرأة تظهـر أن رعايـا برتغـاليني متورطـون يف                 

يف معظــم احلــاالت فــإهنم ميتلكــون املؤســسات وينــسقون األنــشطة واألربــاح  . هــذه الــشبكات
ت مـثال سـائقي الـسيارا     (ويقومون أيضا بأعمال أخرى مثـل املرافَقـة والنقـل           . النامجة عن ذلك  

ويف العــادة يــشارك األجانــب بوصــفهم اجملنــدين للــضحايا  ). أو حــىت ســائقي ســيارات األجــرة
 .والقائمني بالنقل وأحيانا باملراقبة
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 الدعم واإلدماج االجتماعي  
باإلضــافة إىل الــصكوك لتخطــيط التــدابري املتعلقــة بالــسياسة العامــة، مــن قبيــل اخلطــة     

شر، فـإن منوذجـا لتحديـد مكـان ضـحايا االجتـار مـن أجـل                 الوطنية األوىل ملكافحة االجتـار بالبـ      
االستغالل اجلنسي ولتحديد هويتهن وإلدماجهن قد ُوضع بغية صياغة عملية لتقـدمي املـساعدة              
ــذي جيــري         ــرة مكــاهنن إىل الوقــت ال ــه أول م ــدد في ــذي ُحي إىل ضــحايا االجتــار مــن الوقــت ال

 .إدماجهن فيه
 يتعلق باملهـاجرين بزيـادة الـربط الـشبكي وتـصميم            متديد اخلط اهلاتفي للمساعدة فيما     - 

وثـائق التــسجيل اخلاصـة، وتوحيــد البيانــات الـيت ستــستخدمها املؤسـسات الــيت لــديها     
 .سلطة حتديد مكان االجتار املمكن

إنشاء فريق يتكون من ممثلي الشرطة واملنظمات غـري احلكوميـة، مث إنـشاء جلنـة لتقيـيم                - 
 ).ا يف اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشرمنصوص عليه(حاالت االجتار 

ــضحايا إىل مالجــئ وضــمان إدمــاجهن يف الربتغــال أو إعــادهتن إىل أوطــاهنن،      -  نقــل ال
 .أيهما يفضلن

منـصوص عليـه يف خطـة العمـل الوطنيـة           (ويشمل املشروع أيـضا إنـشاء ملجـأ مؤقـت            
 .ومن املتوقع أن يصبح دائما باتفاق بني الوزارات) لإلدماج
وأحد مصادر املساندة األساسية هلذا النموذج هو فريق متعدد التخصـصات ومـشترك              

بني املؤسسات يقدم لضحايا االجتار اخلـدمات النفـسية والقانونيـة وخـدمات الترمجـة والترمجـة                 
 .الشفوية الفورية

 
 التدريب ورعاية االختصاصات  

بعـد التـدريب   . تلفـة  قُدمت دورات التدريب جلهـات فاعلـة خم   ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٥من   
ـــ  ) ٤٩(والوســطاء ) ٨١( مــدرِّبا، قُــدمت دورات للعــاملني يف اجملــال االجتمــاعي  ١٦األويل ل

 ).٤٦(وضباط الشرطة 
 شـرطة األمـن العـام،       ٢٠٠٧عقب التدريب املتعلق باالجتـار بـاملرأة، أدرجـت يف سـنة              

رة مهـام الـشرطة احملليـة       ، يف دو  “التعاون والعمل والتحقيق والنظـرة العامليـة      ”مبقتضى مشروع   
 .اليت تنظمها، منوذجا بشأن االجتار بالبشر
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وباإلضافة إىل ذلـك، وضـعت جمموعـة مـواد تدريبيـة مـن أجـل العمـل احملـدد يف جمـال                  
ــاملرأة لالســتغالل اجلنــسي  ــة مــواد ومــوارد للــذين    . االجتــار ب وتــشمل هــذه اجملموعــة النموذجي

 .ساندة واحلمايةيعملون إما يف جمال الوقاية أو جمال امل
 

 مسألة تسليط الضوء على االجتار   
ــق       ــون، أطل ــرامج التلفزي ــشاركة يف ب ــة وامل باإلضــافة إىل املقــاالت يف الــصحف الوطني
 محـالت تـستهدف املهنـيني يف الوقـت         “التعـاون والعمـل والتحقيـق والنظـرة العامليـة         ”مشروع  

وىل جلــسات إذكـاء الــوعي بــشأن  ومشلــت املرحلـة األ . احلاضـر واملــستقبل يف وسـائط اإلعــالم  
ويف املرحلـة الثانيـة،   . املشكلة لثالثني صـحافيا ومخـسني شخـصا سـيزاولون الـصحافة مـستقبال       

كانــت للمهنــيني العــاملني يف وســائط اإلعــالم الفرصــة إلعــداد تــصميم الــربامج وألن يتنافــسوا 
يذاعان علـى نطـاق     واختري اثنـان مـن املـدخالت العـشرة وسـ          . على نيل جائزة مينحها املشروع    

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠واسع يف 
 

 احللقات الدراسية واجتماعات متخصصة أخرى  
 -  نظمت دائرة الرعايـا األجانـب واحلـدود احللقـة الدراسـية الربتغاليـة              ٢٠٠٦يف سنة    

ــسياسيون          ــاقش ال ــث ن ــة، حي ــري القانوني ــشر واهلجــرة غ ــار بالب ــة باالجت ــة األوىل املتعلق الربازيلي
 .واخلرباء واألكادمييون من البلدين هاتني املسألتني

 أيــضا حلقــة دراســية “التعــاون والعمــل والتحقيــق والنظــرة العامليــة ”ورعــى مــشروع  
 .دولية بشأن االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وبضعة منتديات للعمل
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 ٧املادة   
 

 احلياة العامة واحلياة السياسية  
ة يف اإلدارة العامة، كرس قـرار اختـذه جملـس الـوزراء التعزيـز               بغية ضمان مشاركة املرأ    

النشيط من قِِبل القطاع العام، بوصفه رب عمل، سياسة تقوم على تكافؤ الفـرص بـني الرجـل               
. واملرأة، حينما يتعلق األمر باالستبدال املباشر أو غري املباشر للموظفني الـذين يتركـون اإلدارة              

 يـوفر مزيـد     )٤٠(.ن أشـكال التمييـز عنـد قبـول مـوظفني جـدد            ويرمي ذلك إىل منع أي شكل م      
بيانــات عــن ”، العنــوان الفرعــي ١١مــن البيانــات املفــصلة عــن القطــاع العــام يف إطــار املــادة   

 .“القطاع العام
ــادة (كمــا ذُكــر أعــاله    ــر ٤امل ــد )  مــن هــذا التقري ــانون جدي ــّر ق  يــضع حصــصا  )٤١(أُِق

 .ني لالنتخابملشاركة النساء والرجال يف قوائم املرشح
 

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤بيانات عن االنتخابات بني   
 

 ١اجلدول   
 ٢٠٠٤ -أعضاء منتخبون برتغاليون يف الربملان األورويب   

 
 أعضاء الربملان

 السنة اجملموع النساء )بالنسبة املئوية(النساء 
٢٠٠٤ ٢٤ ٦ ٢٥ 

 .وزارة الداخلية: املصدر
  

 ٢اجلدول   
 ٢٠٠٥ -ملان الربتغايل أعضاء منتخبون يف الرب  

 
 أعضاء الربملان

 السنة اجملموع النساء )بالنسبة املئوية(النساء 
٢٠٠٥ ٢٣٠ ٤٩ ٢١ 

 . اللجنة الوطنية لالنتخابات:املصدر
__________ 

 .أبريل/ نيسان١٨ املؤرخ يف ٣٨/٢٠٠٦جملس الوزراء قرار  )٤٠( 
ــانون األساســي   )٤١(  ــصادر يف ٣/٢٠٠٦الق ــاإلعالن   / آب٢١، ال ــصحح ب ــؤرخ يف ٧١/٢٠٠٦أغــسطس، امل  امل

 .أكتوبر/تشرين األول ٤
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 يف املائـة مـن      ٢٥ يف املائـة و      ٢٤يف الربملانني الربتغايل واألورويب كليهمـا متثـل النـساء            
. تـشري هـذه األرقـام إىل ارتفـاع متثيـل اإلنـاث      ). ٢ و ١الن اجلـدو (أعضاء الربملان على التوايل   

أنظــــر ( يف املائــــة لكليهمــــا ٢٠يف االنتخابــــات الــــسابقة هلــــذين الربملــــانني كانــــت النــــسبة  
 ).السابق التقرير

 
 ٣اجلدول   

 ٢٠٠٥ -املمثلون املنتخبون لدور البلدية واجملالس البلدية والرعوية والرعويات املدنية   
 الرعويات املدنية اجملالس الرعوية اجملالس البلدية ةدور البلدي

 نساء نساء اجملموع نساء نساء اجملموع نساء نساء اجملموع نساء نساء اجملموع السنة
 بالنسبة املئوية بالنسبة املئوية بالنسبة املئوية بالنسبة املئوية

١٤ ٨٠٧ ٥ ٦٥٢ ٢١ ٢ ٩٠٦ ١٣ ٨٩٢ ٢٢ ٤١٥ ١ ٨٧٣ ٢١ ١٦٩ ٨١٧ ٢٠٠٥ 
 .وزارة الداخلية: املصدر

 
 يف املائـــة ٢١علــى الـــصعيد احمللـــي، متثـــل النـــساء اآلن، باســـتثناء الرعويـــات املدنيـــة،   

ويف الرعويــات املدنيــة النــساء أقــل متثــيال، إذ يبلــغ ). ٣اجلــدول (يف املائــة مــن األعــضاء  ٢٢ و
 . يف املائة فقط١٤متثيلهن 

 
 ٤اجلدول   

 )٤٢(٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ -املمثلون املنتخبون جمللس مدينة لشبونة   
 

 أعضاء جملس املدينة
 )بالنسبة املئوية( النساء النساء اجملموع السنة

٣٥ ٦ ١٧ ٢٠٠٥ 
٣٥ ٦ ١٧ ٢٠٠٧ 
 .وزارة الداخلية: املصدر

 

__________ 
 .٢٠٠٧ألسباب سياسية استثنائية أجريت انتخابات جديدة لدار بلدية مدينة لشبونة يف  )٤٢( 
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، الـصادر   ٣/٢٠٠٦أُجريت فعال بضعة انتخابات حملية بينمـا كـان القـانون األساسـي               
أغسطس، ساري املفعول، مبا فيها على وجه اخلصوص االنتخابات املبكرة جمللـس            / آب ٢١يف  

 ٢٠٠٥وكــان عــدد النــساء املنتخبــات نفــس العــدد يف انتخابــات    . ٢٠٠٧مدينــة لــشبونة يف 
 ).٤اجلدول ( يف املائة من أعضاء اجمللس ٣٥إهنن ميثلن : ٢٠٠٧ و

 
 ٥اجلدول   

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ -تشريعية اإلقليمية األعضاء املنتخبون للمجالس ال  
 

 إقليم مديرا املتمتع باحلكم الذايت إقليم جزر اآلزور املتمتع باحلكم الذايت 

 النساء اجملموع السنة
النـــــسبة (النـــــساء 
 النساء اجملموع )املئوية

ــساء  ــسبة (النـــــ النـــــ
 )املئوية

١٠ ٧ ٦٨ ١٢ ٦ ٥٢ ٢٠٠٤ 
١٧ ٨ ٤٧ - - - ٢٠٠٧ 

 .وزارة الداخلية: املصدر
 

يف . عدد أقل من النساء ميثَّلن يف اجمللـسني التـشريعيني اإلقليمـيني جلـزر اآلزور ومـديرا                 
 يف املائـة    ١٠،  ٢٠٠٥ يف املائـة مـن األعـضاء ويف مـديرا مـثلن، يف سـنة                 ١٢جزر اآلزور ميثلن    

نتخـاب آخـر    وألسباب سياسية استثنائية، أجـري يف الـسنة احلاليـة ا          ). ٥اجلدول  (من األعضاء   
 . يف املائة من األعضاء١٧ومتثل النساء اآلن 

، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤على الرغم من ارتفاع عدد النـساء يف برملـان مـديرا اإلقليمـي بـني                
، الـــصادر يف )٤٣(٣/٢٠٠٦إن القـــانون األساســـي . فإنـــه ال يـــزال بعيـــدا عـــن احلالـــة املتوازنـــة

 .أغسطس، ال ينطبق على جزر اآلزور ومديرا/آب ٢١
 

 )٢٠٠٥بيانات مؤقتة لسنة (أنيث نظام احملاكم ت  
 

 )النسبة املئوية(معدل التأنيث اجملموع النساء املنصب

 ٤٧,١ ١٨٠٧ ٨٥٢ املناصب القضائية
 ٤٩,٩ ١١٨٠ ٥٨٩ االدعاء العام

 . مكتب التخطيط والسياسة التشريعية-وزارة العدل : املصدر

__________ 
ــضع حصــصا ملــشا   )٤٣(  ــشاركة يبلــغ    (ركة النــساء والرجــال يف قــوائم املرشــحني لالنتخــاب     ي ــن امل حــد أدىن م

 ).املائة من كل جنس يف ٣٣



CEDAW/C/PRT/7

 

32 08-22005 
 

 كانــت نــسبة النــساء ٢٠٠٦عمــال، يف عــام فيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف نقابــات ال  
احتـاد  : اللوايت كن عضوات فاعالت يف جملس احتاَدي النقابـات العماليـة يف الربتغـال كمـا يلـي                 

اهليئة الوطنيـة املـشتركة بـني        -  يف املائة واالحتاد العام للعمال الربتغاليني      ٢٤,٣ -العمال العام   
 .  يف املائة٢٤,٢ -النقابات 

 
 ٢٠٠٦اء يف عدد من اجملالس وهيئات أخرى يف عام مشاركة النس  

 
 النساء

 النسبة املئوية العدد جمموع األعضاء الدرجة
 ٣٠,٨ ٤ ١٣ حمكمة دستورية

 ١١,١ ٢ ١٨ اجمللس العايل للقضاة
 ٥,٠ ١ ٢٠ جملس الدولة

 ٢٦,٩ ١٨ ٦٧ اجمللس الوطين للتعليم
 ٢٣,٨ ٥ ٢١الوطين ألخالقيات علوم احلياة اجمللس
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 ٨املادة   
 التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل  

 
 مشاركة املرأة يف التمثيل الدويل للدولة  

خالل الفترة حمل النظر مل تتخذ تدابري فعالـة لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف التمثيـل الـدويل           
يف ومع ذلك، تنفـذ وزارة الـشؤون اخلارجيـة مبـدأ عـدم التمييـز علـى أسـاس اجلـنس،                      . للدولة

خـالل الفتـرة حمـل النظـر        . تقدمي طلبات الدخول يف اخلدمـة الدبلوماسـية وخـالل أداء الوظيفـة            
 جنـح ثالثـون ممـن       ٢٠٠٥يف عـام    . أجري تنافس مـرتني علـى الـدخول يف اخلدمـة الدبلوماسـية            

ــات  ــدموا بطلب ــهم : تق ــام .  امــرأة١٨من ــدموا بطلبــات    ٢٠٠٧ويف ع ــن تق :  جنــح عــشرون مم
 . نساء٩ منهم

 
 )النسبة املئوية(النساء  عدد النساء  اإلمجايلالعدد 

 ٢٩,٤ ١٤٨ ٥٠٣ املوظفون الدبلوماسيون
 ٧٠,٦٠ ٩٦ ١٣٦ كبار املوظفني الفنيني

 ٥٦,٧٠ ٨٩ ١٥٧ رؤساء اإلدارات
 ١٤,٠ ١٧ ١٢١ رؤساء البعثات

 ).٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠( مكتب األمني العام، -وزارة اخلارجية 
 

 املنظمات الدولية/يف البعثاتمشاركة النساء   
 أعـضاء يف شـرطة األمـن        ١ ٤٠٩، شـارك    ٢٠٠٧يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٤من عام    

العام، واحلرس الوطين اجلمهوري، ودائرة الرعايا األجانب واحلـدود يف بعثـات دوليـة، ضـمت        
 . امرأة٣٧

 ولــيس لــدى شــرطة األمــن العــام واحلــرس الــوطين اجلمهــوري نــساء يترأســن البعثــات   
ــة ــذه       . الدوليـ ــغل هـ ــب شـ ــا تناسـ ــة رتبـ ــشرطة الوطنيـ ــوات الـ ــضابطات يف قـ ــد الـ ــغ بعـ مل تبلـ
 .القيادية املناصب
يف دائرة الرعايا األجانب واحلدود فإن ثالثة من الضباط اخلمسة يف املناصـب القياديـة                

 .العاملني حاليا يف اخلدمة يف اخلارج من النساء
ــة الرب     ــو املنظمـ ــوري هـ ــوطين اجلمهـ ــرس الـ ــشبكة   واحلـ ــة يف الـ ــدة املمثلـ ــة الوحيـ تغاليـ
 .للشرطيات األوروبية
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 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  
 .السياسات اجلنسانية تتبع املبادئ التوجيهية للمنظمة يف هذا الشأن 

 
  ومؤسساهتابل الربتغال لشغل وظائف معارة يف العمليات امليدانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وأمانتهاترشيح من ِق

 السنة

النــــــــــــسبة 
املئويــــــــــــة 

 )٢م(كبار الفنيني  )١م(فنيون  للنساء
اإلدارة 
 )٣م(املتوسطة

اإلدارة 
 اجملموع **مؤسسات معارة  *)٤م( العالية

  نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

 ٢٠ - ٣ - - - ١ ٢ ٢ ٦ ٦  يف املائة٤٠ ٢٠٠٦
 ٤٣ ٣ ١ - - - ٤ ٥ ٢ ١١ ١٧  املائة يف٤٤ ٢٠٠٥

 .معارة=  م  
 .مع استبعاد املرشحني لرؤساء ونواب رؤساء العمليات امليدانية * 
 .الوظائف املعارة يف األمانة العامة واملؤسسات ليست مصنفة ** 

 .وزارة الداخلية  
 .  األمانة-منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   

  
  منظمة األمن والتعاون يف أوروباموظفون معارون يف بعثات

 السنة
البوسنة 
 سكويب كوسوفو كرواتيا واهلرسك

نشاطات 
ميدانية أخرى

جمموع املوظفني 
 النساء% جمموع النساء املعارين

   نساء رجالنساء رجالنساء رجالنساء رجالنساء رجال 

  يف املائة٣٣ ٢ ٦ - ١ - ٢ ١ ١ - - ١ -٢٠٠٦
  يف املائة١٧ ١ ٦ - ١ - ٢ ١ ٢ - - - -٢٠٠٥

 . األمانة-منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
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 ٩املادة   
 

 اجلنسية  
يضمن القانون الربتغايل املساواة يف احلقوق بـني املـرأة والرجـل فيمـا يتعلـق باكتـساب                 

 اجلنـسية   إن قـانون  . اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا، كما يرد يف التقارير الربتغالية الـسابقة            
، ما جعل من ذلك الوقـت مـن املمكـن ألي امـرأة فقـدت، وفقـا                  ٢٠٠٤الربتغايل ُنقح يف عام     

للتــشريعات الربتغاليــة الــسابقة، اجلنــسية الربتغاليــة بــسبب الــزواج، أن تتقــدم بطلــب اســتعادة    
 .اجلنسية الربتغالية اعتبارا من تاريخ الزواج

 حالة زواج غري رمسي مدة تتجـاوز ثالثـة          واألجنيب الذي هو، حىت تاريخ اإلعالن، يف       
أعــوام حبامــل للجنــسية الربتغاليــة، ميكنــه أن يكتــسب اجلنــسية الربتغاليــة، بعــد اعتــراف حمكمــة  

 .)٤٤(مدنية هبذه احلالة
 

 عمليات اكتساب مواطنني أجانب للجنسية   
 

 أودعت يف امللف مُرفوضة مقبولة مسجلة
 )النسبة املئوية(ن  ن رن )النسبة املئوية(ن  ن رن)املئوية النسبة(ن  ن رن)النسبة املئوية( ن ن رن السنة

٣٦ ٥ ١٤ ٣٦ ١٤٦ ٤٠٣ ٤٣ ٦٠٨ ١ ٤١٣ ٣٩ ١ ٩٣١ ٤ ٩٢٥ ٢٠٠٤ 
٣٣ ٣ ٩ ٣٣ ٧٤ ٢٢٢ ٣٧ ٦١٨ ١ ٦٥٥ ٤١ ١ ٥٤٠ ٣ ٨٠٢ ٢٠٠٥ 
٣١ ٧٦ ٢٤٣ ٢٤ ٨٦ ٣٦١ ٣٩ ٣ ٠١٤ ٧ ٦٦٢ ٣٩ ١ ٦٠٣ ٤ ١٤٦ ٢٠٠٦ 
 .النسبة املئوية للنساء يف اجملموع) = النسبة املئوية(نساء؛ ن = رجال ونساء؛ ن = رن : مالحظة
  .وزارة الداخلية/األجانب واحلدوددائرة : املصدر

فيما يتعلق جبميع عمليات اكتساب املواطنني األجانب للجنسية الـيت قامـت هبـا دائـرة                 
 ٢٠٠٤ تناوهلـا، بـني    يف املائـة مـن القـضايا الـيت مت    ٤١ يف املائـة إىل  ٣٩األجانب واحلدود فإن  

 يف املائــة مــن القــضايا املقبولــة هــي أيــضا مــن   ٤٣ يف املائــة إىل ٣٩، مــن النــساء، و ٢٠٠٦ و
وأعداد القضايا املرفوضة واملودعـة يف ملـف تـشري إىل اجتـاه حنـو اخنفـاض                 ). ١اجلدول  (النساء  

 يف املائـة  ٣٦ملائـة و   يف ا٢٤ يف املائـة إىل  ٣٦هذه األنواع من النتائج بالنـسبة إىل النـساء، مـن       
 . يف املائة على التوايل٣١إىل 

__________ 
أبريـل ولكنـه مل يـدخل حيـز النفـاذ           / نيسان ١٧ الصادر يف    ٢/٢٠٠٦أوجد هذه اإلمكانية القانون األساسي       )٤٤( 

يسمرب، وهو املرسوم الذي يـنظم هـذا     د/ كانون األول  ١٤ املؤرخ يف    ٢٠٠٦/ أ -٢٣٧إالَّ باملرسوم بالقانون    
 .القانون األساسي
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 ١٠املادة   
 

 التعليم  
إحدى املسائل اليت حتظى باألولوية يف برنامج احلكومة الدستورية السابعة عـشرة هـي               

تطــوير تعلــيم الكبــار والــدورات التدريبيــة، علــى أســاس االهتمــام الــدائم بــضمان املــساواة          
التفاوت املستند إىل اجلـنس ال يـزال قائمـا يف جمـاالت            ”ذ يعترف بأن    إن الربنامج، إ  . اجلنسانية
ــدأ    “كــثرية  ــع    ”مــن اجملتمــع الربتغــايل وإذ يعتمــد مب ــشاملة جلمي ــسانية ال ــساواة اجلن سياســة امل

ميكـن أن تكـون للمـساواة    ”، يعترب التعليم أحد اجملاالت األربعة اليت فيها  “السياسات األخرى 
تعزيز التعلـيم للجميـع، ومكافحـة آثـار اجلـنس يف            ” ويلتزم بـ  “عي هام اجلنسانية الشاملة أثر نو   

يهيـة االقتـصادية واالجتماعيـة العريـضة للفتـرة          جإن املبـادئ التو   . “املدرسة ويف خيارات املهنـة    
 تعيـــد التأكيـــد علـــى التزامهـــا بتعزيـــز تعلـــيم يعـــي بآثـــار اجلـــنس يف         ٢٠٠٩-٢٠٠٥مـــن 

 .والوظائف املدرسة
لتأهيــل الوطنيــة لالســتجابة عنــد االقتــضاء ملــشكلة مــؤهالت       لقــد أنــشئت وكالــة ا   

هذا املعهد العام يشرف عليه علـى حنـو مـشترك           . الربتغاليني بينما ُتحترم وجهة النظر اجلنسانية     
وزارة التعليم ووزارة العمل والتضامن االجتماعي، وهو مـسؤول عـن تنـسيق تنفيـذ سياسـات                  

ــا   ــدريب املهــين للــشباب والكب ــيم والت ــراف بالكفــاءات   التعل ر وعــن تطــوير وإدارة نظــام االعت
إن كتــاب املراجــع للكفــاءات األساســية علــى   . واملــصادقة عليهــا وإصــدار الــشهادات بــشأهنا  

 .املستوى الثاين من تعليم وتدريب الكبار يأخذ يف احلساب عدم التمييز على أساس اجلنس
 

 بيانات عامة عن التعليم  
ــسكان ال     ــي لل ــستوى التعليم ــر     امل ــون مــن العم ــذين يبلغ ــنة أو أكثــر  ١٥ربتغــاليني ال  س

 )٢٠٠٥بالنسبة املئوية، (
 النسبة املئوية للنساء اجملموع النساء الرجال املستوى التعليمي

 ٦٨,٩ ١٣,٤ ١٧,٧  ٨,٧ ال يوجد
 ٤٧,٤ ٦٣,٥ ٥٧,٨ ٦٩,٧ التعليم األساسي النظامي

 ٥٢,٢ ١٣,٦ ١٣,٦ ١٣,٦ التعليم الثانوي
 ٥٩,٨ ٩,٥ ١٠,٩ ٨,٠ م العايلالتعلي

 ٥٢,١ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع
 .حصاءمالمح جنسانية، املعهد الوطين لإل: املصدر
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 )بالنسبة املئوية(النسبة املئوية للطالبات املقيدات يف مستويات التعليم املختلفة 
 

 النسبة املئوية للنساء مستوى التعليم

 ٤٩,٢ مدارس احلضانة
 ٤٨,٦ )الصف األول(ألساسي النظامي التعليم ا

 ٤٧,٠ )الصف الثاين(التعليم األساسي النظامي 
 ٤٩,٤ )الصف الثالث(التعليم األساسي النظامي 

 ٥٢,٦ التعليم الثانوي
 ٥٥,٢ )٤٥(التعليم العايل

 األمـن  ، استراتيجية وتقييم نظام التعليم؛ وزارة التعلـيم ومنظمـة   ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ات التعليم،   إحصاء: املصدر
 .والتعاون يف أوروبا، وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العايل

  
 )بالنسبة املئوية(معدالت التأنيث يف التعليم الثانوي، حسب جماالت الدراسة والدورات 

 
 النسبة املئوية للنساء جماالت الدراسة والدورات

 ٥٤,٦ التعليم العايل
 ٥٧,٩ )الصف العاشر (دورات الفنون/   الدورات العلمية
 ٥٨,٥ )الصفان احلادي عشر والثاين عشر(   الدورات العامة 

 ٤٠,٤ )الصف العاشر(   الدورات التكنولوجية 
 ٤٣,٦ )الصفان احلادي عشر والثاين عشر(   الدورات التكنولوجية 
 ٥٩,٠ التعليم الفين املتخصص

 ٤٤,٦ الث الدورات املهنية يف املستوى الث-التعليم املهين 
 ٣٢,٧يب التكميلير ودورة التد٥ و ٤ النوع - دورات التعليم والتدريب -التعليم التأهيلي 
 ٥٠,١ التعليم البديل

 ٥٢,٦ اجملموع
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥ات التعليم إحصاء: املصدر

 

__________ 
 .  ٢٠٠٦-٢٠٠٥السنة الدراسية  )٤٥( 
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 )بالنسبة املئوية) (٢٠٠٤(معدالت التأنيث يف إكمال التعليم العايل، حسب جمال الدراسة   
 

 النسبة املئوية للنساء اخلرجيات ت الدراسةجماال

 ٨٦,٣ ١٠٤٩٤ التعليم
 ٦٦,٥ ٤٠١٤ الفنون والدراسات الفنية

 ٦٤,٩ ١٢٧٥٤ العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون
 ٥٥,٣ ٢٤٥٨ العلوم والرياضيات واحلواسيب 
 ٣٣,٤ ٣١٩٤ اهلندسة وصناعتا البناء والنقل

 ٦١,١ ٨١٣ الزراعة
 ٧٩,٨ ٨٢٨٩ الصحة واحلماية االجتماعية

 ٥٧,٦ ٢٢٠٤ اخلدمات
 ٦٥,٩ ٤٥٢٢٠ اجملموع

 - حـصاء تطور عدد اخلرجيني على املستوى اجلامعي حسب املنطقة وتسمية الوحـدات اإلقليميـة لإل              :املصدر 
، منظمــــة األمــــن والتعــــاون يف أوروبــــا، وزارة العلــــوم والتكنولوجيــــا      ٢٠٠٤-١٩٩٨: الثنيــــة
 . العايل موالتعلي

  
  التعليم-اخلطط الوطنية للمساواة   

نـوفمرب اخلطـة   / تـشرين الثـاين  ٢٥ املتخـذ يف    ٢٠٠٤ /١٨٤وضع قرار جملـس الـوزراء        
ـــ   ــة للمــساواة ل ــة الثاني وأحــد اجملــاالت الرئيــسية لتــدخل اخلطــة، الــيت   . ٢٠٠٦-٢٠٠٣الوطني

والتــدابري الرئيــسية اخلمــسة  . متــشمل تــدابري لتنفيــذ االتفاقيــة، هــو التعلــيم والتــدريب واإلعــال  
ــاهج الدراســية         ــشمل املن ــرأة والرجــل يف النظــام التعليمــي ت ــني امل ــساواة ب ــاج اجلــنس وامل إلدم
وخمططاهتا وموادها التعليمية؛ وإذكـاء الـوعي بناشـري الكتـب املدرسـية وإدمـاج املـساواة بـني                   

ــي       ــب املدرســية ومنتجــات التعل ــارا للجــودة يف الكت ــسني بوصــفه معي ــدد الوســائط؛  اجلن م املتع
والتــدريب األويل واجلــاري للمهنــيني يف جمــال التعلــيم والتــدريب واحلمــالت لآلبــاء؛ وتنظــيم    
املدارس بـوعي احلاجـة إىل اإلدمـاج الكامـل للبنـات واألوالد يف احليـاة املدرسـية اليوميـة ومنـع            

م علــى اإلقــصاء، والتــسرب، والعنــف والتحــرش؛ وعــدم وجــود خيــارات دراســية ومهنيــة تقــو 
 .اجلنس؛ والتعليم اجلنساين

 الـذي   ٨٢/٢٠٠٧ويف التقييم النـهائي للخطـة الوطنيـة الثانيـة للمـساواة وضـع القـرار                  
 املواطنـة واجلـنس     -يونيه اخلطـة الوطنيـة الثالثـة للمـساواة          / حزيران ٢٢اختذه جملس الوزراء يف     

وطنيــة للمــساواة  الــيت أرســت القواعــد ملرحلــة توطيــد للــسياسة ال ٢٠١٠-٢٠٠٧للفتــرة مــن 
 .اجلنسانية للوفاء بااللتزامات الوطنية والدولية
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يف هذه اخلطة حيظى التعليم والبحوث والتدريب باألولوية، وأحـد األهـداف الرئيـسية            
وفيمـا يلـي بعـض التـدابري        . هو تعزيـز إدراج العامـل اجلنـساين يف التعلـيم الرمسـي وغـري الرمسـي                

 :الرامية إىل حتقيق هذه األهداف
إدراج املنظور اجلنـساين بوصـفه عنـصرا بنيويـا يف املنـاهج الدراسـية وجمـاالت                  )١( 

 .املشاريع والتعليم املدين
إدراج قضية اجلنس يف معايري اجلودة ملواد التعلـيم املطبوعـة املتعـددة الوسـائط                )٢( 

 .عن طريق إذكاء الوعي مبؤلفي الكتب املدرسية وناشريها
 .ي واملهين دون القوالب النمطية اجلنسانيةتعزيز اإلرشاد املدرس )٣( 
إدراج املــساواة اجلنــسانية يف تنظــيم وإدارة املــدارس وغريهــا مــن املؤســسات    )٤( 

التعليميـــة والتدريبيـــة بغيـــة منـــع التمييـــز والعنـــف وضـــمان التفاعـــل بـــني اجلنـــسني يف احليـــاة   
 .اليومية املدرسية

 
 ليم املتعددة الوسائطمعايري التقييم للكتب املدرسية ومواد التع  

إن الُبعــد اجلنــساين أدرج يف معــايري تقيــيم الكتــب املدرســية وإقرارهــا وقبوهلــا، ونــص    
ــانون  ــصادر يف ٤٧/٢٠٠٦الق ــى أن  / آب٢٨ ال ــا أن   ”أغــسطس عل ــيم جيــب عليه جلــان التقي

. “تأخذ يف احلسبان أيضا مبادئ وقيما دستورية، مبا يف ذلك عدم التمييز واملـساواة اجلنـسانية               
وفيما يتعلق باملواد املتعددة الوسـائط، وقعـت قـوة العمـل للحاسـوب املدرسـي       ) ١١-٢ املادة(

والشبكات والشبكة الدولية اتفاقا مع جلنة املساواة وحقوق املرأة، ما جعل من املمكـن إدراج               
ــيم فيمــا يتعلــق باســتخدام اللغــة، مبــا يف ذلــك املؤنــث        ــرامج التعل ــيم ب العامــل اجلنــساين يف تقي

 .املذكر والتمثيل املتوازن للجنسنيو
وجيري فعال اختبار هذا النظام وسيعين تأثريه مستقبال يف تغـيري األدوار املقولبـة للمـرأة          

والرجل يف املنتجات املتعددة الوسائط أن جمموعة املقّيمني اليت أنـشأهتا قـوة العمـل للحاسـوب                 
ــشمل أشخ    ــة ينبغــي أن ت ــشبكة الدولي ــشبكات وال ــة  املدرســي وال اصــا ذوي مــؤهالت أكادميي

 .حمددة وتدريب جنساين
منـهم هـذا    )  يف املائـة   ١٣( مقيمـا، لـدى سـبعة        ٥٥وتضم اجملموعة يف الوقت احلاضـر        
ــدريب ــم االجتمــاع،       . الت ــنفس وعل ــم ال ــاة وعل ــم احلي ــة هــي اللغــات وعل ــهم األكادميي وخلفيت

 .ومعظمهم من الصفني األول والثاين من التعليم األساسي
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 لتعليمدعم ا  
 نــشرت جلنــة املــساواة وحقــوق املــرأة مــواد للــدعم العلمــي        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بــني  

وذكـرت هـذه املـواد دراسـات أجريـت يف           . والتعليمي للمعلمني على مجيـع مـستويات التعلـيم        
الربتغال وتتعلق بقضايا املرأة واجلنس، وهدفها الرئيسي هو مكافحة عدم ذكر املرأة واملفـاهيم              

 .ة إىل اجلنس يف التعليماملقولبة املستند
ــام   ــه اخلــصوص       ٢٠٠٥ويف ع ــى وج ــتعمال املــدارس عل ــات الس ــدأت بنــشر مؤلف  ب

لـضمان إيـالء االعتبـار لــدور املـرأة مبـرور الوقـت يف مجيــع اجملـاالت االجتماعيـة خـالل تطــوير          
وُوزعت تسعة آالف نسخة تقريبا علـى الـصعيد الـوطين،         . املناهج الدراسية األساسية والثانوية   

 . يف املائة من املنشورات اليت وزعتها جلنة املساواة وحقوق املرأة يف جمال التعليم٥٢ما يعادل 
 نشرت جلنـة املـساواة وحقـوق املـرأة سـبعة مؤلفـات للتعلـيم،                ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤وبني   

كانت مخسة منها ملعلمي التاريخ والتربية الوطنية والبدنية واللغة الربتغالية يف التعلـيم األساسـي         
 .الثانوي، وكان اثنان منها للتعليم ملرحلة ما قبل املدرسة والتعليم غري النظاميو

علــى ) اجلــزء القــاري وجــزر اآلزور(وُوزعــت هــذه املنــشورات علــى الــصعيد الــوطين  
مؤســسة للتعلــيم العــايل تــضم مراكــز للتــدريب األويل واملــستمر للمعلمــني وللبحــوث يف     ٦٠

جامعـة  (الـثالث يف الربتغـال يف الدراسـات املعنيـة بـاملرأة               قضايا اجلـنس؛ ودرجـات املاجـستري        
؛ ومجيــع املــدارس )جــامعيت أوبورتــو وإيفــورا(وبــاجلنس واملواطنــة والتعلــيم ) أبريتــا دي لــسبوة

؛ وثالثــني رابطــة للمعلمــني، مبــا يف ذلــك مجيــع   )٣٣٤(الثانويــة يف شــبكة املكتبــات املدرســية  
ــيم اللغــات؛ واملــدارس علــى مج   ــدريب املعلمــني    رابطــات تعل ــيم ومراكــز ت ــع مــستويات التعل ي

ــة الــيت وضــعت       ــه واملنظمــات غــري احلكومي لرابطــات املــدارس يف مشــال البلــد ووســطه وجنوب
 .مشاريع التعليم اجلنساين

 
 مشاريع مدرسية  

، مبقتــضى اخلطــة الوطنيــة الثانيــة للمــساواة، أنــشأ الفريــق املــشترك بــني ٢٠٠٦يف عــام  
ملساواة التابع لوزارة التعليم، بالتعاون مع جلنة املـساواة وحقـوق املـرأة، أداة    اإلدارات واملعين با 

أظهـرت املعلومـات الـيت    . تشخيصية إلدراج املساواة بـني املـرأة والرجـل يف املـشاريع املدرسـية            
 جمموعــة مدرســية أن املــساواة ال تـوىل االعتبــار وال ُتعمــل بعــد مــن منظــور  ١٣٥ُجمعـت مــن  

 .ة والعالقات بني املرأة والرجلاملسائل اجلنساني
، واتـضح   )على سبيل املثال يف يوم املرأة العـاملي       (ووترية تناول املسألة ال تزال متقطعة        
.  يف املائة فقط من املدارس مشاريع تتعلق باملـسألة أو تـستند إىل عالقـات جنـسانية                 ٨أن لدى   
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 -طـة الوطنيـة الثالثـة للمـساواة         واألداة هي بالغة الفائدة يف وضع استراتيجيات سـتعتمد يف اخل          
 .املواطنة واجلنس خالل السنوات األربع التالية

إن نظــام الــدعم الفــين واملــايل التــابع للمنظمــات غــري احلكوميــة، الــذي يــشمل التــدبري   
 مـشروعا مـن مـشاريع املنظمـات         ٩٥ مـّول    - تعزيز تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل          - ٤,٤

ر الثالــث لــدعم اجملتمعــات احملليــة وبرنــامج التوظيــف والتــدريب  غــري احلكوميــة مبقتــضى اإلطــا
مـشروعا علـى    )   يف املائـة   ٣٥ (٣٣ومن هذه املشاريع، تنطـوي      . والتنمية االجتماعية التابع له   

الطالب واملعلمني واآلباء وغريهـم مـن العـاملني         (إذكاء الوعي يف املدارس واألوساط التعليمية       
 ). يف املائة١٧(ة يف اجلزء القاري  بلدي٥٣يف ) يف جمال التعليم

واستهدفت مخسة من هذه املشاريع املعلمني والطالب من التعليم األساسـي والثـانوي              
، مركـزة علـى     )املنطقتني الـساحليتني الـشمالية واملتوسـطة والغـاريف        ( من هذه البلديات     ٣٣يف  

العنـف املـرتيل والزوجـي    ؛ و)يف سـت بلـديات  (املساواة بني البنات واألوالد والنـساء والرجـال    
وفيمـــا يتعلـــق بالرياضـــة، وضـــعت رابطـــة املـــرأة ).  بلـــديات٤يف (والرياضـــة )  بلديـــة٢٤يف (

والرياضة دليال عمليا ملعلمي التعليم البدين يرمي إىل القضاء علـى التمييـز اجلنـساين يف الرياضـة          
 .أوبورتو الكربى نسخة تقريبا على املدارس يف لشبونة الكربى و٩٠٠يف املدرسة، وُوزعت 

 
 تعليم الصحة  

تـراح  ق ال )٤٦(، أنـشئ الفريـق العامـل املعـين بـالتعليم اجلنـساين            ٢٠٠٥سـبتمرب   /يف أيلول  
وقـد أويل االعتبـار للتعلـيم اجلنـساين يف          . وتقييم العناصر الالزمـة للتعلـيم اجلنـساين يف املـدارس          

 .لتعليم يف املدارسالنطاق األوسع للتعليم الصحي، الذي أصبح أحد جوانب مشاريع ا
وتأكد الفريق العامل من أن املسائل اليت حظيت، يف جمـاالت التـدخل املتناَولـة، بقـدر                  

أكرب من املعاجلة يف التعليم هي احليـاة اجلنـسية واألمـراض املعديـة املنقولـة عـن طريـق االتـصال                      
ذه األنـشطة   واضـطلعت هبـ   . اجلنسي وتنظيم األسـرة وتقـدمي املـشورة للحوامـل والعنـف املـرتيل             

ائيني ومراكز الصحة واملنظمات غري احلكوميـة وخـدمات أخـرى           صخمدارس بالشراكة مع األ   
وباإلضــافة إىل الــربامج للطــالب، يــضطلَع أيــضا بأنــشطة لآلبــاء       . تؤديهــا اجملتمعــات احملليــة  

 .واملوظفني من غري املدّرسني واجملتمع عموما
ــدعم الطـــالب لتقـــدمي     ــدارس مكاتـــب لـ ــثري مـــن املـ ــايل الـــصحة  ولكـ  املـــشورة يف جمـ
 .األسرة وتنظيم

 
__________ 

 .سبتمرب/ أيلول١٣ املؤرخة يف ١٩٧٣٧/٢٠٠٥بالرسالة  )٤٦( 
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 تدريب املعلمني  
 :٢٠٠٦ و ٢٠٠٣بني  

املــسؤول عــن اعتمــاد منظمــات ودورات (أعطــى اجمللــس التعليمــي للتــدريب املــستمر  - 
ــدريب املعلمــني  ــساواة بــني       ) ت ــشأن امل ــدريب ب ــدورات الت ــر ل ــادا آخ ــساواة واعتم امل

والتربيـــــة الوطنيـــــة والتثقيـــــف يف جمـــــال اجلنـــــسني واملواطنـــــة والتعلـــــيم اجلنـــــساين 
 .اإلنسان حقوق

إن جلنـــة املـــساواة وحقـــوق اإلنـــسان أعـــادت، مبـــشاركة املدرســـة العليـــا للتعلـــيم يف   - 
 A Narrativa na  ســانتارمي، نــشر الطبعــة الثالثــة مــن دليــل التعلــيم املــشترك املعنــون 

Promocao da Igualdade de Genero Contributos para a Educacao pre-escolar 
ــة احلــضانة    ( ــيم يف مرحل ــسامهات يف التعل ــسانية، م ــساواة اجلن ــز امل ــصمم )تعزي ، امل

لتدريب املعلمني يف دور احلـضانة واملـدارس االبتدائيـة، واملـستعمل علـى نطـاق واسـع             
ــستمر للمعلمــني يف دور احلــضانة       ــدريب األويل وامل ــل مدرســة ســانتارمي يف الت مــن ِقب

 نـسخة علـى رابطـات املـدارس         ١٥٠٠ة، وقد ُوزع منه ما جمموعـه        واملدارس االبتدائي 
 .ومراكز التدريب واملعلمني والباحثني

 بدأت جلنـة املـساواة وحقـوق املـرأة، مـستهدفة اآلبـاء، بنـشر مؤلفـات                  ٢٠٠٦يف عام    
ونــشرت دلــيال عمليــا بالــشراكة مــع جامعــة  . عــن تعزيــز املــساواة اجلنــسانية يف تعلــيم األســرة 

 نفـدت يف    ٢ ٥٠٠بفضل تقبل املعلمني، فإن طبعة تلـك الـسنة البـالغ عـدد نـسخها                و. كوميربا
وقد وزعت على طالب دورة العلوم التعليميـة ودورات درجـات املاجـستري             . نفس تلك السنة  

الثالث يف الربتغال؛ ورابطات اآلباء ومراكز تدريب املعلمني واملـدارس احلكوميـة واخلاصـة يف               
 .سياق التدريب املستمر

 منــشورا مــن جلنــة املــساواة  ١٦ نــسخة مــن ٨٢٠٠ وزعــت ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وبــني  
ــة مــن املؤلفــات  ٦٨ واألوصــياء عمومــا، مــا يــشكل  واآلبــاءوحقــوق املــرأة للمعلمــني    يف املائ

وتشمل مؤلفني منـشورين عـن حتليـل كتـب          . املنشورة واملوزعة من ِقبل اللجنة يف جمال التعليم       
، ومؤلفـــا منـــشورا عـــن )ياتضـــالربتغاليـــة والريا(نـــساين للمـــدارس االبتدائيـــة مـــن منظـــور ج

 مؤلفــا منــشورا نــشأت عــن ١٣اســتراتيجيات التعلــيم لتعزيــز املــساواة اجلنــسانية يف األســرة و  
مـن املبـدأ إىل تطـوير ممارسـة، كانـت ال تـزال       : املشروع النموذجي عرب الوطين التعليم املشترك    
 .مستعملة على نطاق واسع يف تدريب املعلمني

ويف نفس الفترة، أدرج املوضوع الفرعـي التثقيـف علـى املـساواة يف التثقيـف املـواطين                   
 .ويف جماالت املواضيع لتدقيق مشاريع البحوث من أجل منح املنح الدراسية
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وأويل أيــضا االهتمــام اخلــاص للمــساواة يف التثقيــف علــى املواطنــة يف مــنح إجــازة           
 .الدراسي التفرغ

يف والشراكة بني إدارة االبتكار وتطوير املنـهاج الدراسـي          ومبقتضى مشروع ساكوس   
لوزارة التعليم وقوة العمل للحاسوب املدرسي والشبكات والشبكة الدولية، من ناحية، وجلنـة           
املساواة وحقوق املرأة، من ناحية أخرى، قامت وزارة التعليم بتعزيز املبـادرات التاليـة وقامـت                

 :سيقهاجلنة املساواة وحقوق املرأة بتن
التوقعــات والــصعوبات : ُعقــدت حلقــة دراســية بعنــوان املــساواة اجلنــسانية يف التعلــيم   - 

وتضمنت عرضا من ِقبـل عـضو       . وخطوط التدخل للمقّيمني وأخصائيي وزارة التعليم     
يف اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يــشأن الــصكوك الدوليــة الرئيــسية   

وأويل اهتمام خاص للمبـادئ التوجيهيـة لألمـم املتحـدة،           . رجلللمساواة بني املرأة وال   
 .“اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة”من قبيل 

ُعقدت ثـالث حلقـات عمـل بـشأن اجلـنس وتقيـيم منتجـات التعلـيم ملقّيمـي مـشروع                      - 
  مـدرِّبني  ١٠ونظم حلقات العمل فريق من      . ساكوسيف يف لشبونة وأوبورتو وإيفورا    

من جلنة املساواة وحقوق املرأة، وجامعات مينهو وأوبورتو وإيفورا، واملدرسة العليـا            (
تابعني للـشبكة   ) للتعليم يف أوبورتو، وشبكة الشباب لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل         

 .الوطنية للتعليم املشترك
ــيم املتعــ       -  ــيم منتجــات التعل ــصميم وتقي ــساين يف ت ــد اجلن ــاالت عــن البع دد أدرجــت مق

الوسائط يف منشورات قوة العمـل للحاسـوب املدرسـي والـشبكات والـشبكة الدوليـة                
 .ملقيِّمي مشروع ساكوسيف وناشري الكتب املدرسية

 :نظم اجمللس الوطين للتعليم األحداث التالية 
قدمت حلقة دراسية معنونة احلق يف التعليم والتثقيف على احلقـوق موضـوع املـساواة                - 

 .تعليماجلنسانية يف ال
ُعقدت حلقتان دراسيتان بشأن إدراج املساواة بني املـرأة والرجـل يف التعلـيم بوصـفها                 - 

جــزءا مــن املناقــشة الوطنيــة بــشأن التعلــيم برعايــة اجمللــس بــأمر مــن الربملــان واحلكومــة  
ونظمــت احللقــتني املنظمــةُ غــري احلكوميــة املعنيــة بــاملرأة التابعــة للمجلــس   . الربتغــاليني
 للجنة املـساواة وحقـوق املـرأة واملدرسـة العليـا للتعلـيم يف سـانتارمي، علـى            االستشاري

واحللقة الدراسية األوىل تناولت اإلجراءات الـيت سـتتخذ يف التعلـيم األساسـي              . التوايل
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والثانوي مـن أجـل التنفيـذ الفعـال للتعلـيم املـشترك، وركـزت احللقـة الدراسـية الثانيـة                  
 . والتثقيف على املساواة اجلنسانيةعلى التعليم يف مرحلة احلضانة

إن شبكة التعليم املشترك الوطنيـة ألخـصائيي التعلـيم والتـدريب واجلـنس قـد مت مـّدها                    
. إىل جمــاالت أقــل متثــيال مــن قبيــل الرياضــة والتربيــة البدنيــة وتكنولوجيــات اإلعــالم واالتــصال 

عليم والقضاء علـى التمييـز     واتضح أن الشبكة مصدر أساسي لتعزيز تعميم مراعاة اجلنس يف الت          
 .املستند إىل اجلنس يف التعليم النظامي وغري النظامي عموما ويف نظام التعليم على حنو خاص

وحافظت جلنة املساواة وحقـوق املـرأة علـى هـذه الـشبكة ووسـعت نطاقهـا، وتعـاون                    
وشــراكات أعــضاؤها وشــاركوا يف املبــادرات املعــززة مبقتــضى خطــة املــساواة الوطنيــة الثانيــة   

 مـن البـاحثني وحماضـري اجلامعـات مـن أكثـر مـن               ١٠٠إن حـوايل    . اللجنة يف مشاريع التعلـيم    
 مؤسسة أكادميية يف أوبورتو وبراغا وكوميربا ولرييا ولـسبوة وسـانتارمي وسـيتوبال وإيفـورا           ٢٥

وبيجا وفارو ينتمون إىل هذه الـشبكة، باإلضـافة إىل أعـضاء يف املنظمـات غـري احلكوميـة مثـل                     
ــشباب لتكــافؤ        ــساء والرياضــة، وشــبكة ال ــسائية، ورابطــة الن ــة للدراســات الن الرابطــة الربتغالي

 .الفرص بني املرأة والرجل واحتاد النساء يف جمال االستجابة البديلة
ــام    ــني ع ــام ٢٠٠٤وب ــارك ٢٠٠٦ وع ــون إىل    ٤٠ ش ــشبكة، منتم ــذه ال ــضوا يف ه  ع

وثـالث  ) معاهـد تقنيـة يف الربتغـال القاريـة        مثـاين جامعـات وأربعـة       (مؤسسة للتعليم العـايل      ١٥
منظمــات غــري حكوميــة يف صــقل منــشورات جلنــة املــساواة وحقــوق املــرأة الــيت وزعــت علــى   
املدارس، ويف محالت التدريب وإذكاء الوعي اليت نظمتها اللجنـة بالـشراكة مـع وزارة التعلـيم                 

ــشروع ساكاســيف    ( ــة وم ــة الثاني ــساواة الوطني ــضى خطــة امل ــع ا) مبقت ــة ويف  وم ــسلطات احمللي ل
 . مبادرات التعليم اليت بادرت اللجنة إليها

ــساواة         ــة امل ــق للجن ــتظم والتوثي ــع املن وضــمن هــذا اإلطــار، عــززت اســتراتيجية التوزي
 وحقوق املرأة هذه الشبكة 

ــرامج       ــة وبـ ــهادة جامعيـ ــل شـ ــية لنيـ ــدهتا إىل املعلمـــني والطـــالب يف دورات دراسـ ومـ
درجة املاجستري يف الدراسات النـسوية يف جامعـة ألربتـا           (يف الربتغال   املاجستري يف علوم التعليم     

يف لــشبونة؛ وشــهادات املاجــستري يف اجلــنس واملواطنــة والتعلــيم يف كليــة علــم الــنفس والعلــوم  
 ).التعليمية يف جامعيت أوبورتو وإيفورا
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 التدريب املهين  
لة مـن التـدابري والـربامج       وفيما يتعلـق مبعهـد التوظيـف والتـدريب املهـين، ُنفـذت سلـس               

ــسهم علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر يف تعزيــز تكــافؤ الفــرص للرجــل واملــرأة          وتــشمل . ت
 :والربامج التدابري
تعمــــيم مراعــــاة تكــــافؤ الفــــرص للرجــــل واملــــرأة يف التــــدريب املهــــين وبــــرامج          • 

 .املدرِّبني تدريب
 تــدابري وبــرامج التوظيــف مــنح بــدل الرعايــة للطفــل أو املعــال جلميــع املــستفيدين مــن   • 

 .والتدريب الذين يشاركون يف مبادرات التدريب ذات احملتوى النظري والعملي

تعزيـز  ” - ٤ جزء مـن اخلـط       “تعزيز تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة     ” ٤,٤والتدبري   
 للربنـامج التنفيـذي للتوظيـف والتـدريب     “الفعالية واإلنصاف يف سياسات التوظيف والتدريب 

ــ ــة والتنمي ــن        -ة االجتماعي ــق كــل م ــسني عــن طري ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــسعى إىل تعزي ــو ي  وه
 .اإلجراءات اإلجيابية وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت النشاط

وبغيــة فعــل ذلــك، فــان الغــرض هــو دعــم اإلجــراءات الــيت تــشجع املــشاركة املتوازنــة   
ــاة األســري    ــرأة يف العمــل واحلي ــيري     للرجــل وامل ــرار، وإجيــاد الظــروف لتغ ــات صــنع الق ة وعملي

 .النموذج القائم لألدوار االجتماعية
ــاعي األورويب         ــصندوق االجتم ــه ال ــامج مول ــي برن ــع احملل ــساواة للمجتم ــادرة امل إن مب

 ملكافحـة التمييـز يف سـوق العمـل ويف تـوفري سـبل احلـصول                 ٢٠٠٦-٢٠٠٠خالل الفترة مـن     
 .ع ابتكارية وضعتها هيئات مرتبطة بشراكات التنميةعلى التوظيف عن طريق دعم مشاري

العمل يف الـشراكة واالبتكـار      : وجيب على مشاريع املساواة أن متتثل للمتطلبات التالية        
والتمكني واملساواة بني اجلنسني وإشراك املشاريع التجاريـة وحتديـد توجـه املنتجـات والتعـاون                

واملبـادرة منظمـة حـول مخـس أولويـات          . كتـشف إدمـاج االبتكـار امل    /املتعلق باملعـامالت ونـشر    
الصالحية للعمل وتنظيم املشاريع واملواءمة وتكـافؤ الفـرص وملتمـسي اللجـوء، وفقـا               : رئيسية

وينبغــي أن يالحــظ أيــضا أن املــشاريع القائمــة علــى أســاس   . هليكــل اخلطــة الوطنيــة للتوظيــف 
 . ُبعد اجلنساينأولويات الربنامج، باستثناء تكافؤ الفرص، الزمة إلدماج ال

ــانون          ــذ ك ــيح من ــدريب املهــين أت ــف والت ــد التوظي ــه معه ــة بتوجي ويف املراكــز التدريبي
املـساواة بـني الرجـل    : صـوب مواطنـة نـشيطة   ” عنوانـه   مرجـع / منـوذج ٢٠٠٤ديـسمرب  /األول
وعالوة على ذلـك، طُـور منـوذج للـتعلم االلكتـروين يقـوم       .  يف برنامج التدريب الدائم   “واملرأة

 يف برنـامج التـدريب   ٢٠٠٦نـوفمرب  /اس ذلـك املرجـع، وهـو متـاح منـذ تـشرين الثـاين         على أس 
 .الدائم ملعهد التوظيف والتدريب املهين
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إن إجراء حتليل موجز للتنفيذ الكلي جلميع أنشطة التوظيـف والتـدريب الـيت يـشجعها             
 أيـضا أن النـسبة     يظهـر ) مبا يف ذلك املراكـز املـشتركة اإلدارة       (معهد التوظيف والتدريب املهين     

ويف الواقـع، يف    ). النـصف األول   (٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤املئوية لنصيب الرجل واملـرأة تغـريت بـني          
ــان ٢٠٠٤ ــا يف      ٥٨، ك ــساء، بينم ــن الن ــن املــشاركني م ــة م ) النــصف األول (٢٠٠٧ يف املائ

 . يف املائة٥٦,٦كانت هذه النسبة 
ة، فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الكلـي      وبإجياز، يظهر اجلدول التـايل أن للنـساء حـىت اآلن الغلبـ             

لسياسات التوظيف والتدريب املهين النـشيطة والرئيـسية، بـني املـستفيدين، مـا يعكـس نـصيب                  
 .بطالة اإلناث يف إمجايل البطالة خالل نفس الفترة

  
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧توزيع املتدرِّبني حسب اجلنس ونوع التدريب، 

 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦

 اجملموع النساء الرجال نوع تدابري التدريب
ــة   ــسبة املئوي الن

 اجملموع النساء الرجال للنساء
النــسبة املئويــة 

 للنساء
 ٣٨,٦ ١٦٣٧٥ ١٠٠٥٩٦٣١٦ ٣٧,٦ ٢٣٨٦٧ ٨٩٧٩ ١٤٨٨٨ التلمذة الصناعية

 ٣٩,٦ ٨٧٢٣ ٣٤٥١ ٥٢٧٢ ٣٨,٢ ١٠٤٠٢ ٣٩٧٧ ٦٤٢٥ التعليم والتدريب للشباب

 ١٣,١ ٤٥٢ ٥٩ ٣٩٣ ١٥,٦ ٥٩٦ ٩٣ ٥٠٣ دورات يف التخصص التكنولوجي
 ٤٠,٣ ١٠٤٧ ٤٢٢ ٦٢٥ ٤٤,٥ ٣٠٩١ ١٣٧٤ ١٧١٧ التأهيل

 تدريب العمال املؤهلني لربنامج
 احلماية االجتماعية والتوظيف

١٣,١ ١٤٣٧ ١٠٥٣ ٣٨٤ ٧٤,٩ ٢٧٦٥ ٢٠٧٠ ٦٩٥ 

 ٤٠,٣ ٢٦٠١ ١٩٦٠ ٦٤١ ٧٣,٢ ٣٠٩٢ ٢٢٦٤ ٨٢٨ املؤهلني) عن العمل(تدريب الباطلني 
الباطلني عن (ار تعليم وتدريب الكب

 )العمل
٧٥,٣ ١١٢٧٣ ٨٤٩٤ ٢٧٧٩ ٧٦,١ ٩٩٧٨ ٧٥٩٥ ٢٣٨٣ 

 ٦٨,٧ ١٠٦٣٢ ٧٣٠٩ ٣٣٢٣ ٦٤,١ ١٩١٣٧ ١٢٢٧٢ ٦٨٦٥ تدريب الباطلني عن العمل

 ٤٨,٢ ٤٥٦ ٢٢٠ ٢٣٦ ٤٤,٥ ٥٩٣ ٢٦٤ ٣٢٩ منح تدريبية للمبادرة الفردية
 دورات التعليم والتدريب للكبار

 )احملرومني   (
٥٠,٨ ٨٩٠ ٤٥٢ ٤٣٨ ٥٠,٤ ٨٤٩ ٤٢٨ ٤٢١ 

 ٤٢,٣ ٤٥٤ ١٩٢ ٢٦٢ ٣٣,٤ ١٤٢٥ ٤٧٦ ٩٤٩  التدريب املهين للمحرومني

 ٥٧,١ ٥٦ ٣٢ ٢٤ ٤٦,١ ١٦٧ ٧٧ ٩٠ التدريب اخلاص
 ٤٣,٦ ٥١١٢٩ ٢٨٨٢١٢٢٣٠٨ ٤٣,٠    ٧٤٢٧٨    ٣١٩٣٤    ٤٢٣٤٤ التدريب املستمر

 ٥٦,٦ ١٦٢٦٨٥ ٧٠٦٤٤٩٢٠٤١ ٥٥,٦ ٢٣٣٩٩٦  ١٣٠١٠٥  ١٠٣٨٩١ اجملموع

 .معهد التوظيف والتدريب املهين، موجز لربامج وتدابري التوظيف والتدريب املهين: املصدر
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ــام      ــه يف عـ ــارك يف متويلـ ــدريب الـــذي شـ ــرة علـــى التـ ــاء نظـ  الـــصندوق ٢٠٠٥وبإلقـ
يتـضح أن مـشاركة اإلنـاث       ) الربامج التنفيذية إلطـار اجلماعـة األوروبيـة       (االجتماعي األورويب   

ومــع ذلــك، فــإن مــشاركة اإلنــاث كانــت غالبــة يف بــرامج ذات صــلة   ).  املائــة يف٥٨(كــبرية 
يف بـرامج  )  يف املائـة ٤١(ولكن أخفض   )  يف املائة  ٧١ يف املائة و     ٧٥(مبسأليت الصحة والتعليم    

، الــذي يركــز علــى حــوافز “الربنــامج التنفيــذي للحــوافز والتحــديث يف االقتــصاد ”مــن قبيــل 
ــصاد وعلــــى قطاعــــ    ــديث االقتــ ــل والــــسياحة     وحتــ ــة والتــــشييد والنقــ ات الــــصناعة والطاقــ

 .واخلدمات والتجارة
 

 ٢٠٠٥عدد املشاركني حسب الربنامج واجلنس، 
 

 الرجال النساء الربامج التنفيذية
معــــــدل التأنيــــــث 

 بالنسبة املئوية
 ٧١        ٥٢٥٦٤ ١٢٦٩٨٤ برنامج التنمية التعليمية يف الربتغال

لتـدريب والتنميـة    الربنامج التنفيذي للتوظيـف وا    
 االجتماعية

٥٥ ١٨٠٠٠٠ ٢١٦٧٥٦ 

 ٥٤ ٤٩٣٥ ٥٨٣٠ برنامج التعليم باملراسلة
 ٥٦       ٣٦٦٥٣       ٤٦٩٦٨ جملتمع املعرفةالربنامج التنفيذي 

 ٥٧       ١٧٤٠٠       ٢٣٥٤٠ الربنامج التنفيذي للزراعة والتنمية الريفية 
 ٧٥       ١٢٠٤١       ٣٦٥١١ الربنامج التنفيذي للصحة

 ٤٢       ٦٢٦٢١       ٤٤٧٢٧الربنامج التنفيذي للحوافز والتحديث يف االقتصاد
 ٥٨       ٢٣٥١٠       ٣٢٥٩٨ الربنامج التنفيذي للمنطقة الشمالية
 ٥٢       ١١٩٨٧       ١٣١٥٢ الربنامج التنفيذي للمنطقة الوسطى

 ٥٠       ٢١٣٤٩       ٢١٠٣٨   لوادي لشبونة وتيج الربنامج التنفيذي
 ٧١        ٣٦٨٠         ٥٧٢٠ الربنامج التنفيذي ملنطقة الينتيخو

 ٦٥        ١٣٥٩         ٢٥١١ الربنامج التنفيذي للغاريف
 ٥٠        ٢٩٩٢         ٣٠٠٧ الربنامج التنفيذي ملنطقة اآلزور
 ٦٧        ٣٥٠٧         ٧١٤١ الربنامج التنفيذي ملنطقة مديرا

 ٥٨     ٤٣٤٥٩٨      ٥٨٦٤٨٣  اجملموع -إطار الدعم اجملتمعي الثالث 
 

ــضامن االجتمـــــاعي  : املـــــصدر ــف    /وزارة العمـــــل والتـــ ــساواة يف العمـــــل والتوظيـــ ــة املـــ  ،)٢٠٠٧(جلنـــ
Annual Reporto n the progresso  ٢٠٠٥ - لتكافؤ الفرص يف العمل والتوظيف والتدريب املهين. 

غت احلكومــة الربتغاليــة اقتراحــا بإصــالح تــدابري ســوق العمــل  ويف هــذا الــسياق، صــا 
وهدفـه املركـزي هـو      . النشيطة، اليت هي قيد املناقشة اآلن يف اجمللس الدائم للحوار االجتماعي          
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زيادة فعالية السياسات النـشيطة، وهـي حاجـة تـصبح أكثـر إحلاحـا يف الـسياق الـراهن لـسوق                      
تيجـــة عـــن اخليـــارات املتخـــذة يف اإلطـــار املرجعـــي عملنـــا، وأيـــضا حبقيقـــة أن مـــن املتوقـــع، ن

 .االستراتيجي الوطين املستقبلي، القيام بتعزيز قابل لإلحالة للموارد املالية املخصصة هلذا اجملال
والغرض من عرض احلكومة أن تؤدي سياسـات سـوق العمـل النـشيطة دورا هامـا يف                   

 :هيكل سوق العمل يف ثالثة جماالت مترابطة رئيسية
يف هيكـــل عـــرض األعمـــال اليدويـــة، األكثـــر قـــدرة علـــى تلبيـــة احتياجـــات القطـــاع  - 

 ، بطرق منها يف املقام األول سياسات التأهيل؛اإلنتاجي
بتنشيط الباطلني عن العمـل، عـن طريـق تـشجيعهم علـى تكثيـف جهـود البحـث عـن                      - 

ــز إدمــاجهم   ــا. إعــادة إدمــاجهم املهــين بأســرع مــا ميكــن   /فرصــة عمــل وتعزي م إن القي
ــاطلني عــن العمــل خبــدمات التوظيــف العامــة       ــتظم وســريع مــن جانــب الب باتــصال من

كـان  (هم يف سـوق العمـل وحتـسني ظـروف صـالحيتهم للعمـل           يبضروري لتعزيز تنـس   
 ؛)املستفيدون من السياسات السلبية أحد األهداف الرئيسية يف هذا اجملال

الت عمومـا الناشـئة عـن       ويف ختفيف حدة االختالالت يف سوق العمل، سواء االختال         - 
التباينات يف املعلومات واالختالالت اليت تعرض لعقوبة أكرب بعض القطاعـات احملـددة             
ــتبعاد مـــن     ــا صـــوب االسـ ــا، اجتاهـ للـــسكان والـــيت تعكـــس، يف حـــاالت أكثـــر تطرفـ

 .العمل سوق

وهكـذا تــؤدي الــسياسات النــشطة دورا، سـواء إىل جانــب عــرض العمــل، ســاعية إىل    
وجودهتا، أو فيما يتعلق بالذين يسعون إىل احلصول على العمل، باذلني جهـودا             زيادة حجمها   

ــشطني        ــؤهالهتم، ومن ــّيمني م ــاج األشــخاص، ومطــورين ومق ــات والفــرص إلدم ــز التوقع لتعزي
 .قدراهتم على الوصول إىل فرص العمل املتاحة وحوافزهم على البحث عن فرص العمل

علقة بسوق العمل ال ميكنها حبـد ذاهتـا أن حتـل    ومن الطبيعي أن السياسات النشيطة املت      
مشاكل سوق العمل، وهي ال تكفي لالستغالل التـام ملـا ميكـن أن حتققـه؛ وذلـك هـو الـسبب               
يف أن عالقتها مبجاالت السياسات األخـرى ومتاسـكها معهـا أساسـيان، علـى وجـه اخلـصوص               

مـع الـربوز للـسياسات الـسلبية         (مع االقتصاد والتمويل واالبتكار والتعليم واحلماية االجتماعية      
وعالقـات العمـل، بـسبب أثرهـا القـوي يف ديناميـات             ) مثل نظام احلماية من البطالة عن العمل      

 .العمالة والبطالة
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 ٢٠٠٦ النصف األول من - ٢٠٠٤تدريب املعلمني، الربتغال القارية،   
 

 ٢٠٠٦النصف األول من  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 النساء الرجال اجملموع النساء الرجال عاجملمو النساء الرجال اجملموع 

 ٨٨٣ ٦٥٤ ١ ٥٣٧ ٢ ٠٢٢ ١ ٧٣٨ ٣ ٧٦٠ ٢ ٢٦١ ١ ٩٢٤ ٤ ١٨٥ املتدربون

 .معهد التوظيف والتدريب املهين، موجز لربامج وتدابري التوظيف والتدريب املهين: املصدر
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 ١١ املادة  
 التوظيف  

 
 بيانات عامة عن التوظيف  

، ومــسألة )٤٧(٢٠٠٨-٢٠٠٥نــامج النمــو الــوطين والتوظيــف للفتــرة مــن   لقــد أُقــر بر 
وفيما يتعلـق بـاملؤهالت والتوظيـف       . تكافؤ الفرص مسألة شاملة هلا هنج حمدد جتاه دورة احلياة         

والتماســك االجتمــاعي، يعــزز الربنــامج املــساواة بــني اجلنــسني، وتكــافؤ الفــرص أمــام اجلميــع   
وتشمل أهدافه زيادة معـدل توظيـف النـساء مـن     . وحياة العملوالتوازن بني احلياة االجتماعية     

ــة يف ٦١,٧ ــة يف ٦٣ إىل ٢٠٠٤ يف املائـ ــال دون   ٣٥ و ٢٠٠٨ يف املائـ ــن األطفـ ــة مـ  يف املائـ
الرابعة من العمـر الـذين تتـوفر لـديهم سـبل الوصـول إىل خـدمات رعايـة األطفـال حبلـول عـام                         

 ).٢٠٠٨ يف املائة يف ٣٠ (٢٠١٠
 ٢٠٠٣ر األخري الذي عرضته الربتغـال فعـال،  دخـل حيـز النفـاذ يف                 وكما ذكر التقري   

، ومهـــا يـــشمالن اإلطـــار القـــانوين )٤٩( والئحتـــه التنفيذيـــة)٤٨( قـــانون عمـــل جديـــد٢٠٠٤و 
ونفـس  . للمساواة بني اجلنسني يف العمل والتوظيف والتدريب املهين وحلمايـة األبـوة واألمومـة             

والتعـديالت الـيت تدخلـها الالئحـة        . ى قـانون العمـل    التقرير ذلك عرض التعديالت الرئيسية عل     
 .ستذكر يف هذا التقرير عند االقتضاء

ويف دورات التــدريب املهــين، حيــث الغلبــة للعمــال مــن جــنس واحــد، ينبغــي إعطــاء     
 ويـشمل هـذا التفـضيل أيـضا         .)٥٠(التفضيل دوما للعمال من اجلنس اآلخـر حيثمـا ينطبـق ذلـك            

ل مـن التعلـيم يف املـدارس، والعمـال بـدون مـؤهالت، والوالـد                العمال احلاصلني على قدر ضـئي     
الوحيـــد أو الوالـــدة الوحيـــدة، والعمـــال احلاصـــلني علـــى إجـــازة األبـــوة والتـــبين والعـــامالت   

 .احلاصالت على إجازة األمومة والتبين

__________ 
 .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ املتخذ يف ١٨٣/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء  )٤٧( 
ــانون رقــم   )٤٨(  ــصادر يف ٩٩/٢٠٠٣الق ــد / آب٢٧، ال ــانون رقــم  أغــسطس، املع ــصادر يف ٩/٢٠٠٦ل بالق ، ال

 .مارس/آذار ٢٠
، الــصادر يف ٩/٢٠٠٦يوليــه، املعــدل أيــضا بالقــانون رقــم / متــوز٢٩، الــصادر يف ٣٥/٢٠٠٤القــانون رقــم  )٤٩( 

 .مارس/آذار ٢٠
ــم   )٥٠(  ــانون رق ــصادر يف ٣٥/٢٠٠٤الق ــوز٢٩، ال ــل    / مت ــانون العم ــنظم ق ــذي ي ــه، ال ــانون   (يولي ــره الق ــذي أق ال

 ).أغسطس/ آب٢٧لصادر يف  ا٩٩/٢٠٠٣
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ارتفــع معــدل نــشاط اإلنــاث،  ) النــصف األول (٢٠٠٧ حــىت عــام ٢٠٠٤ومــن عــام  
 عاما، وبقي معدل نـشاط الـذكور نفـس املعـدل؛            ٦٤ عاما و    ١٥بني  للوايت تتراوح أعمارهن    

بلــغ معــدل نــشاط النــساء ) النــصف األول (٢٠٠٧ يف -ولكــن الفــرق بينــهما مــا يــزال كــبريا 
 . يف املائة ملعدل نشاط الرجال٧٩ يف املائة مقابل ٦٨,٦

 
  ) األولالنصف (٢٠٠٧-٢٠٠٤معدل نشاط اإلناث والذكور حسب الفئات العمرية واجلنس، 

 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٤٤,٢ ٣٧,٥ ٤٦,٦ ٣٨,٧ ٤٦,٩ ٣٨,٩ ٤٧,٦ ٣٩,٥  سنة٢٤-١٥
 ٩٢,٨ ٨٢,٧ ٩٢,٩ ٨٢,٧ ٩٢,٤ ٨١,٨ ٩٢,٢ ٨٠,٦  سنة٥٤-٢٥
 ٦٢,٤ ٤٦,٣ ٦٢,٧ ٤٥,١ ٦٢,٤ ٤٦,١ ٦٢,٨ ٤٤,٨  سنة٦٤-٥٥
 ٢٤,٦ ١٣,٨ ٢٤,٦ ١٣,٢ ٢٤,٦ ١٣,٢ ٢٥,٦ ١٢,٤  وأكثر سنة٦٥
 ٧٩ ٦٨,٦ ٧٩,٥ ٦٨,٤ ٧٩ ٦٧,٩ ٧٩ ٦٧  سنة٦٤-١٥

 ٦٩,٣ ٥٦,١ ٦٩,٧ ٥٥,٨ ٦٩,٤ ٥٥,٦ ٦٩,٧ ٥٤,٨) سنة١٥=  >(اجملموع 

 .، مسح القوة العاملةحصاءعهد الوطين لإلملا: املصدر
 

 ٢٠٠٤ املـــرجعيتني إن بيانـــات املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة للـــسنتني  
، ٢٥ تؤكد أن معدل النشاط يف الربتغال أعلى مـن متوسـط االحتـاد األورويب البـالغ                  ٢٠٠٧ و

ووفقــا هلــذه البيانــات فــإن ارتفــاع معــدل النــشاط يف   . علــى وجــه اخلــصوص يف حالــة النــساء 
 يعـزى يف املقـام األول إىل ارتفـاع معـدل نـشاط اإلنـاث الـذي                  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤الربتغال بني   

 .اوز أثره اهلبوط الطفيف ملعدل نشاط الذكور خالل نفس الفترةجت
ــساء    ــراوح أعمــارهن بــني   (إن معــدل توظيــف الن ــوايت تت ــساء الل )  عامــا٦٤ و ١٥الن

 يف املائــة، ويهــبط معــدل توظيــف    ٦١,٧ -) النــصف األول (٢٠٠٧ و ٢٠٠٤اســتقر بــني  
 ). ٢٠٠٧نصف األول من سنة  يف املائة يف ال٧٣,٦ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف ٧٤,١(الرجال 
إن الفجوة بني اجلنسني يف معدل التوظيف تضيق أيـضا ولكـن مبعـدل أقـل سـرعة مـن                     

بيد أن الربتغال، يف احلـالتني، تتجـاوز املتوسـط األورويب واألهـداف املوضـوعة       . معدل النشاط 
ــاد األورويب،    ــاث يف االحتـ ــدل توظيـــف اإلنـ ــول  ٥٧ملعـ ــة حبلـ ــة  يف امل٦٠ و ٢٠٠٥ يف املائـ ائـ

 .٢٠١٠ حبلول
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 )النصف األول (٢٠٠٧-٢٠٠٤معدل التوظيف بني اإلناث والذكور حسب الفئات العمرية واجلنس، 
 

 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٣٩ ٣٠,٣ ٣٩,٨ ٣١,٦ ٤٠,٥ ٣١,٤ ٤١,٢ ٣٢,٥  سنة٢٤-١٥
 ٨٧ ٧٤,٩ ٨٧,٤ ٧٥,٣ ٨٦,٧ ٧٤,٩ ٨٧,٤ ٧٤,٩  سنة٥٤-٢٥
 ٥٨ ٤٣,٦ ٥٨,٢ ٤٢,٨ ٥٨,١ ٤٣,٧ ٥٩,١ ٤٢,٥  سنة٦٤-٥٥

 ٢٥ ١٣,٨ ٢٤,٦ ١٣,٢ ٢٤,٥ ١٣,٢ ٢٥,٥ ١٢,٣  سنة٦٥=  >
 ٧٤ ٦١,٧ ٧٣,٩ ٦٢ ٧٣,٤ ٦١,٧ ٧٤,١ ٦١,٧  سنة٦٤-١٥

  . ، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
 كانــت النــسبة املئويــة للنــساء املوظفــات ذوات     ٢٠٠٧يف النــصف األول مــن ســنة    

 مــن النقــاط، ولكــن النــسبة املئويــة  ١٨,٩ ـالتعلــيم العــايل أعلــى مــن النــسبة املئويــة للرجــال بــ  
 . من النقاط من النسبة املئوية للنساء١٠,١ ـللرجال ذوي املؤهالت العليا أعلى ب

  
  )النصف األول (٢٠٠٧-٢٠٠٤، )ة املئويةبالنسب(السكان العاملون حسب املستوى التعليمي واجلنس 

 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٥٦,٤ ٤١,٩ ٥٦,٨ ٤٢,٤ ٥٧,١ ٤٢,٩ ٥٧,٥ ٤٢,٥ أساسي
 ٥٣,٠ ٥٢,١ ٥٢,٨ ٥٢,٢ ٥١ ٤٩ ٥١,١ ٤٨,٩ ثانوي

 ٤٤,٠ ٦٢,٩ ٣٩,٦ ٦٠,٤ ٤٠,٨ ٥٩,٢ ٤٠,٥ ٥٩,٥ درجة جامعية

   .، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
  )النصف األول (٢٠٠٧-٢٠٠٤، )بالنسبة املئوية(السكان العاملون حسب املؤهالت واجلنس 

 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

 ٥٥,١ ٤٤,٩ ٥٤,٤ ٤٥,٦ ٥٥,٣ ٤٤,٦ ٥٦,٠ ٤٤,٠ مهارة رفيعة
 ٥٩,٠ ٤٦,٢ ٥٤,٩ ٤٧,٤ ٥٣,٢ ٤٦,٨ ٥٣,٤ ٤٦,٦ مهارة قليلة

 .، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
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 بيانات عن القطاع العام  
إن مـــشروع حبـــث يف املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف اإلدارة العامـــة املركزيـــة ُنفـــذ يف         
لرئيسي من هذا البحث، أوال، وصف احلالة اجلنـسانية يف          وكان الغرض ا  . )٥١(٢٠٠٤/٢٠٠٥

ــادة املعرفــة بالتفــاعالت بــني املــسائل اجلنــسانية،      ــا، زي ــة العامــة املركزيــة، وثاني اإلدارة الربتغالي
 .واألمناط الثقافية التنظيمية الغالبة، واحلكم

، يف كــل ٢٠٠٤يف عــام . إن لــإلدارة الربتغاليــة العامــة املركزيــة طــابع التأنيــث القــوي 
ــوزارات  ــوات األمــن   (ال ــسلحة وق ــوات امل ــغ معــدل التأنيــث  ) باســتثناء الق ــة٧٠,٨بل .  يف املائ

والقــوات املــسلحة وقــوات األمــن مهــا اجملــاالن الوحيــدان اللــذان كــان حــضور النــساء فيهمــا     
 ). يف املائة١١,٧معدل التأنيث (منخفضا جدا 

ــشاركة ا      ــث م ــط، حي ــة فق ــيم والثقاف ــدل    يف وزاريت التعل ــساوي مع ــة، ي ــساء مرتفع لن
 يورو املعدالن مهـا    ٥٢٠٠>ملستوى  (التأنيث يف مستويات األجور العليا معدل التأنيث الكلي         

 ). يف املائة على التوايل٥٠ يف املائة و ٨٠
 - يــورو ٥٢٠٠>يف بعــض الــوزارات ال توجــد نــساء علــى اإلطــالق علــى مــستوي    

اإلقليم واألمن االجتمـاعي، ووزارة األسـرة وشـؤون         الدفاع الوطين، والسياحة والبيئة، وإدارة      
 ). يف املائة٨٠ -اليت فيها أعلى معدل للتأنيث (الطفل 

 
  ٢٠٠٤وزارات حسب معدل التأنيث العام وحسب معدل التأنيث على مستويات األجور العليا، 

 )بالنسبة املئوية(ر العليا معدل التأنيث على مستويات األجو
 الوزارات

ــام    ــث الع ــدل التأني مع
  يورو٥٢٠٠,٠٠ > يورو٥٢٠٠,٠٠ إىل ٣٤٠٠,٠١ )بالنسبة املئوية(

 ٢٢,٦ ٣١,٣ ٥٧,٧ رئاسة جملس الوزراء
 ٠ ٦,٥ ٤٨ )باستثناء القوات املسلحة(الدفاع الوطين 

 ٣٠,٨ ٣٩,١ ٥٢,٧ )باستثناء اهليئات األمنية(الشؤون الداخلية 
 ٤٠ ٤٧,٩ ٤٩ الزراعة ومصايد األمساك والغابات

 ٣٩ ٦٠,٦ ٧٤,٢ الصحة
 ٨٠ ٦٤,٧ ٧٨,٦ التعليم
 ١٢,١ ٣٣,٢ ٥٥,٣ املالية
 ٣٠,٧ ٤٧,٦ ٥٥,٨ العدل

 ٦٤ ٥٣,٨ ٥٨,٢ الشؤون اخلارجية
 ٠ ٤٥,٤ ٨٠ األمن االجتماعي وشؤون األسرة والطفل

 ٠ ٧,٦ ٦٥,٧ السياحة
 ٤٢,٩ ٣٦,٨ ٦٣,٣ النشاطات االقتصادية والعمل

__________ 
 )٥١( Rato, H (coord.) et al (2007) Gender Equality in Portuguese Central Public Administration. Oeiras: INA.. 
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 )بالنسبة املئوية(ر العليا معدل التأنيث على مستويات األجو
 الوزارات

ــام    ــث الع ــدل التأني مع
  يورو٥٢٠٠,٠٠ > يورو٥٢٠٠,٠٠ إىل ٣٤٠٠,٠١ )بالنسبة املئوية(

 ٥٠ ٥٣,٣ ٦٩,٣ الثقافة
 ١٢,٤ ٣٨,٥ ٥٤,٣ لوم واالبتكار والتعليم العايلالع

 ٢٢,٧ ٢١,٨ ٥٢,٥ واالتصاالت األشغال العام ووسائل النقل
 ٥٠ ٣٥,٢ ٣٨,٩ املدن واإلدارة احمللية واإلسكان

 ٠ ٢٢,٢ ٥٧,٧ البيئة وإدارة اإلقليم
  ٣٤,٥ ٤٨,٥ ٧٠,٨اجملموع الفرعي مع استبعاد القوات املسلحة وقوات األمن

 Rato, H. (coord.) et al (2007) Gender Equality in Centralيف . ، بيانات غـري منـشورة  ٢٠٠٤ديسمرب /صندوق التقاعد العام، كانون األول :راملصد

Public Administration, Oeiras: INA 
  

 العمل لبعض الوقت  
إن حجــم العمــل اإلضــايف الــذي تتعــرض لــه النــساء يف رعايــة أســرهن، مــع معــدالت    

 خبــالف -ظيـف اإلنــاث العاليــة، مــا ينطــوي يف معظــم احلـاالت علــى العمــل كامــل الوقــت   تو
 يعـين أن احلالـة      -بلدان أخرى من االحتاد األورويب حيث تعمل كثري من النساء لبعض الوقت             

يف سـوق العمـل الربتغـايل،       . تتطلب على حنو خاص عناية فائقة بالنسبة إىل النـساء يف الربتغـال            
وفقا ملسح القوة العاملـة يف النـصف األول   . ض الوقت دائما ضئيل القيمة نسبيا    كان العمل لبع  

 يف املائـة  ٨,١ يف املائة من النساء يعملن بعـض الوقـت باملقارنـة بــ              ١٦,٨ فإن   ٢٠٠٧من عام   
 .من الرجال

ويعـود هـذا علـى حنـو رئيـسي          . يف الربتغال تعمل معظم النساء والرجال كامل الوقت        
إن العمـل لـبعض الوقـت هـو عمومـا           . بعض الوقت يف الدخل التـصريف لألسـرة       إىل أثر العمل ل   

 زاد عـدد    ٢٠٠٦ حـىت    ٢٠٠٤مـن   . حل مؤقت بالنسبة إىل أغلبية الرجال والنساء يف الربتغال        
ومـع  . النساء اللوايت يعملن كامل الوقـت بينمـا قـل عـدد النـساء اللـوايت يعملـن لـبعض الوقـت                    

 .  لبعض الوقتذلك فإن التأنيث يغلب على العمل
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٤الرجال والنساء يف العمل كامل الوقت أو لبعض الوقت، 
 

 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 
ــدد  العـــــــــــــ

 )باآلالف(
النــــــــــــسبة 

 املئوية
ــدد  العـــــــــــــ

 )باآلالف(
النــــــــــــسبة 

 املئوية
ــدد  العـــــــــــــ

 )باآلالف(
النــــــــــــسبة 

 املئوية
العـــــــــــــــدد 

 )باآلالف(
النــــــــــــسبة 

 املئوية

        قتكامل الو
 ٥٦,٥ ٢٥٥٢,٤ ٥٦ ٢٥٨٢,٤٠ ٥٧ ٢٥٧٢,٣٠ ٥٧ ٢٨٥٦,١٠ الرجال
 ٤٣,٥ ١٩٦٨,٧ ٤٤ ١٩٩٤,٧ ٤٣ ١٩٧٤,٢ ٤٣ ١٩٥٧,٥٠ النساء

        لبعض الوقت
 ٣٦,٢ ٢٢٥,٧ ٣٦ ٢٠٧,٣ ٣٤ ١٩٣,٢ ٣٤ ١٩٨,١ الرجال
 ٦٣,٨ ٣٩٨,٥ ٦٤ ٣٧٥,١ ٦٧ ٣٨٢,٩ ٦٦ ٣٨١,٢ النساء

 .، مسح القوة العاملةءحصااملعهد الوطين لإل: املصدر
 

 العمل الليلي  
 يف املائــة يف ٣٣,٣مــن (إن وزن النــساء بــني الــسكان العــاملني لــيال زاد زيــادة طفيفــة  
 ).٢٠٠٦ يف املائة يف ٣٤,٧ إىل ٢٠٠٤

 
 )بالنسبة املئوية(يال حسب اجلنس العاملون ل  

 
 الرجال النساء 

٦٦,٧ ٣٣,٣ ٢٠٠٤ 
٦٦,٧ ٣٣,٣ ٢٠٠٥ 
٦٥,٣ ٣٤,٧ ٢٠٠٦ 
 ٦٧,٢ ٣٢,٨ )النصف األول (٢٠٠٧

 .، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
 

 الفصل العمودي  
ات، حـصاء ة املتعلقة بالتوظيف اليت أجراها املعهد الـوطين لإل        يوفقا للدراسة االستقصائ   

ــة       ــن التاليـ ــف يف املهـ ــة يف التوظيـ ــصيب األغلبيـ ــاث نـ ــذكر أن لإلنـ ــا أن نـ ــينيا”: ميكننـ  “لفنـ
ــة”و ــاجر واألســواق   ” و“الكتب ــات يف املت ــة ” و“عمــال اخلــدمات واملبيع ــني . “املهــن األولي ب
، تفــوق النــساء الرجــال عــددا بــأكثر مــن “عمــال اخلــدمات واملبيعــات يف املتــاجر واألســواق”

 :وهيكل التوظيف حسب الوضع املهين مبني يف اجلدول التايل. اثنني إىل واحد
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  لوضع املهينتوزع املوظفني حسب ا
: الوحدة
 باآلالف

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

الوضع املهين 
التصنيف (

الدويل املوحد 
 )للمهن

اجملموع /النساءالنساءالرجالاجملموع
)بالنسبة املئوية(

اجملموع /النساء النساءالرجالاجملموع
)بالنسبة املئوية(

اجملموع /النساءالنساءالرجالاجملموع
)بالنسبة املئوية(

 ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٤٥,٩ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٤٦,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٤٥,٧ موعاجمل
ــشرعون مــــــــــ
ــار وكبــــــــــــــــ
ــسؤولني املـــــــــ

 ومدراء

٣٢,٨ ٥,٥ ٩,٦ ٧,٧ ٣٣,٩ ٦,٧ ١١,٢ ٩,١ ٣٢,٨ ٦,٤ ١١,١ ٩,٠ 

 ٥٧,٢ ١٠,٨ ٦,٩ ٨,٧ ٥٧,٣ ١٠,٧ ٦,٨ ٨,٦ ٥٧,٩ ١٠,٨ ٦,٦ ٨,٥ املهنيون
ــون الفنيــــــــــــــ
واملهنيــــــــــــون

 املشاركون

٤٥,٣ ٨,٧ ٨,٩ ٨,٨ ٤٣,٥ ٨,١ ٩,٠ ٨,٦ ٤١,٧ ٧,٦ ٨,٩ ٨,٣ 

 ٦١,٢ ١٢,٧ ٦,٨ ٩,٦ ٦٣,١ ١٣,٦ ٦,٨ ٩,٩ ٦٤,١ ١٤,٢ ٦,٦ ١٠,١ الكتبة
العـــــــاملون يف
املبيعـــــــــــــــات
واخلــــدمات يف
ــال احملــــــــــــــــــ

 واألسواق

٦٨,٣ ٢١,٤ ٨,٤ ١٤,٤ ٦٧,٨ ٢٠,٠ ٨,١ ١٣,٦ ٦٨,٠ ١٩,٧ ٧,٨ ١٣,٢ 

             
العمـــال املهـــرة
ــال يف جمـــــــــــــ

زراعـة وصـيدال
 األمساك

٤٩,٢ ١١,٦ ١٠,٢ ١٠,٨ ٥٠,٦ ١٢,٠ ١٠,٠ ١٠,٩ ٤٨,٩ ١١,٧ ١٠,٣ ١١,٠ 

العـــــــاملون يف
احلـــــــــــــــــرف
اليدويـــــــــــــــــة
واحلـــرف ذات

 الصلة

٢١,٢ ٩,١ ٢٨,٧ ١٩,٧ ٢١,٦ ٨,٧ ٢٧,١ ١٨,٧ ٢١,٦ ٨,٩ ٢٧,٢ ١٨,٩ 

مشغلو وجممعو
ــصانع املــــــــــــــ

 واآلالت

١٨,٨ ٣,٣ ١٢,٠ ٨,٠ ١٧,٩ ٣,١ ١٢,٢ ٨,٠ ٢٠,٩ ٣,٩ ١١,٩ ٨,٢ 

 ٦٥,٢ ١٦,٨ ٧,٦ ١١,٨ ٦٤,٤ ١٦,٩ ٨,٠ ١٢,١ ٦٢,٧  ١٦,٩ ٨,٤ ١٢,٣ مهن أولية
ــوات القــــــــــــــ

 املسلحة
٩,٢ ٠,١ ١,٠ ٠,٦ ٧,٦ ٠,١ ١,٠ ٠,٦ ٨,٧ ٠,١ ١,٢ ٠,٧ 

 . الربتغال، االستبيان الوطين املتعلق بالعمل- حصاءاملعهد الوطين لإل: مالحظة
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عا متناسبا يف سوق العمـل الربتغـايل يف الفئـات        إن الرجال والنساء ليسوا موزعني توزي      
كـان للنـساء النـصيب    ) النصف األول (٢٠٠٧يف عام  . املهنية الرئيسية والنشاطات االقتصادية   

ــيني   ــة٥٨,٤(الغالــب بــني الفن ــة٦٠,٢(واملــوظفني اإلداريــني  )  يف املائ ، ويركــز كــل  ) يف املائ
ومعظـم املهـن ذات الـصلة       .  واملهن األوليـة   ) يف املائة  ٧٤(كر أعاله يف نشاطات اخلدمات      ذُ ما

ــال      ــها الرجـــ ــصانع واآلالت، ميتهنـــ ــشغلي املـــ ــصناعي، أي مـــ ــاج الـــ ــة ٨٢(باإلنتـــ  يف املائـــ
ــوايل  يف ٨٢,١ و ــى الت ــة عل ــدراء    ). املائ ــار امل ــى كب ــضا عل ــصدق ذلــك أي ــة ٥٤,٢(وي  يف املائ

 ).من الرجال منهم
 

 )النصف األول (٢٠٠٧، )يةبالنسبة املئو(تأنيث العاملني حسب املهنة واجلنس 
 

 الرجال النساء املهنة

 ٥٤,٢ ٢٤,٥ مدراء
 ٤٣,١ ٥٨,٤ مهنيون

 ٥٧,٧ ٤٤,٨ فنيون ومهنيون مشاركون
 ٣٦,٠ ٦٠,٢ موظفون إداريون
 ٣٤,٢ ٧٤,٠ ات واخلدمات يف احملال واألسواقعاملون يف املبيع

 ٥١,٦ ٤٨,١ عمال مهرة يف جمال الزراعة وصيد األمساك
 ٨٢,٠ ٢٢,٣ لون يف احلرف اليدوية واحلرف ذات الصلةعام

 ٨٢,١ ١٧,٥ مشغلو وجممعو املصانع واآلالت
 ٣٦,٤ ٦٧,٦ مهن أولية

 .، مسح القوة العاملةاملعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
 

ارتفعت بـني   ) النصف األول  (٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤ينبغي أن يالحظ أن نسبة النساء بني         
ولكـن علــى الـرغم مـن أهنــا    .  يف املائـة ٤٥,٦ يف املائـة إىل  ٤٥، مــن اجملموعـات األكثـر تـأهيال   

فإهنـا اخنفـضت مـرة      )  يف املائـة   ٣٣,٩ يف املائـة إىل      ٣٢,٨مـن    (٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ارتفعت بني   
ــة٢٤,٥ (٢٠٠٧ و ٢٠٠٥أخــرى بــني   ــار املــدراء )  يف املائ ــساء يف املهــن  . بــني كب ــسبة الن ون

 يف املائة بينما اخنفض متثيلهن بـني مـشغلي          ٦٧,٦إىل   يف املائة    ٦٢,٧األولية ارتفعت أيضا من     
 . يف املائة١٧,٥ يف املائة إىل ٢٠,٩املصانع واآلالت من 

. وال يزال الفصل الرأسي سائدا فيما يتعلق بالعامالت املركـزات يف املـستويات األدىن              
ســــطة،  يف املائــــة مـــن اإلدارة املتو ٤٣,٦ يف املائـــة مــــن املـــدراء، و   ٣٧,٦، ٢٠٠٥يف عـــام  

 . يف املائة من املسؤولني ورؤساء األفرقة فقط كانوا من النساء٢٦,٣ و
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  ٢٠٠٥املستخَدمون حسب مستوى املؤهالت واجلنس،   
 الرجال النساء 

 ٦٢,٤ ٣٧,٦ مدراء
 ٥٦,٤ ٤٣,٦ موظفو اإلدارة املتوسطة
 ٥٤,٩ ٤٥,١ مهنيون رفيعو التأهيل

 ٦٢,٧ ٣٧,٣ مهنيون مؤهلون
 ٣٩,٣ ٦٠,٧  مؤهلنيمهنيون شبه

 ٤٧,٧ ٥٢,٣ مهنيون غري مؤهلني
 ٧٣,٧ ٢٦,٣ موظفو وموظفات اجلودة ورؤساء األفرقة

 ٤٩,٢ ٥٠,٨ متدربون
 ٦١,٥ ٣٨,٥ مستوى غري معلوم

 .ات والتخطيط، قائمة األفرادحصاءاملديرية العامة للدراسات واإل/وزارة العمل والتضامن االجتماعي: املصدر
 

 الفصل األفقي  
بإلقاء نظرة على التوزيع بني اجلنسني حسب النـشاط يتـضح أن معـدل التأنيـث أعلـى                   

. “الفنـــادق واملطـــاعم”  و“التعلـــيم”  و“الـــصحة والعمـــل االجتمـــاعي”يف قطاعـــات مثـــل 
ــاجر”  و“التــــشييد”والــــوزن النــــسيب للــــذكور أثقــــل يف قطاعــــات مثــــل     “املنــــاجم واحملــ

 .“والغاز واملاءاإلمداد بالكهرباء ”  و“األمساك صيد” و
 

  )النصف األول (٢٠٠٧، )بالنسبة املئوية(املستخدمون حسب النشاط االقتصادي واجلنس   
 الرجال النساء 

 ٥١,٠ ٤٨,٩ الزراعة
 ٩٢,٥ ٧,٥ صيد األمساك

 ٩٣,١ ٦,٩ املناجم واحملاجر
 ٥٨,٠ ٤٢,٠ التصنيع

 ٧٦,٦ ٢٣,٢ اإلمداد بالكهرباء والغاز واملاء
 ٩٥,٠ ٥,٠ التشييد

 ٥٤,٩ ٤٥,١ جتارة اجلملة والتجزئة؛ تصليح السيارات
 ٤١,٣ ٥٨,٧ الفنادق واملطاعم

 ٧٥,٢ ٢٤,٨ النقل واخلزن واالتصاالت
 ٥٤,٦ ٤٥,٤ الوساطة املالية

 ٤٩,٣ ٥٠,٧ العقارات والتأجري واألنشطة التجارية
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 الرجال النساء 

 ٦٢,٩ ٣٧,٢ اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي
 ٢٤,٠ ٧٦,٠ التعليم

 ١٦,٢ ٨٣,٨ الصحة والعمل االجتماعي
أنشطة أخرى يف جمال اجملتمعات احمللية واخلدمات 

 ٤٥,٠ ٥٥,٠ االجتماعية والشخصية
 ٥٤,٠ ٤٦,٠ اجملموع
 .، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر

 
. التوظيـف قيـد النظـر     إن االختالفات املالحظة منعكسة أيضا من ناحيـة طبيعـة عقـود              

على الرغم من االجتاه صوب هبـوط يف غلبـة عقـود التوظيـف املؤقتـة وصـوب تـضييق الفجـوة                      
بني الرجال والنساء، فإن نسبة العامالت مبوجب نوع العقد هذا جتاوزت دوما نـسبة العـاملني           

ــة ــساء و  ٢٢,٤: املقابلــ ــة مــــن النــ ــام  ٢١,٤ يف املائــ ــال، يف عــ ــة مــــن الرجــ  ٢٠٠٧ يف املائــ
 .٢٠٠٤ من الرجال يف عام ١٨,٧ يف املائة من النساء و ٢١,١، مقابل )األول النصف(
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤، )بالنــسبة املئويــة(الــسكان العــاملون بعقــد غــري دائــم حــسب اجلــنس     
 )النصف األول(

 
 النساء الرجال اجملموع 

٢١,١ ١٨,٧ ١٩,٨ ٢٠٠٤ 
٢٠,٤ ١٨,٧ ١٩,٥ ٢٠٠٥ 
٢١,٧ ١٩,٥ ٢٠,٦ ٢٠٠٦ 
٢٢,٤ ٢١,٤ ٢١,٨ ٢٠٠٧ 

 .، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
 

 املساواة يف األجور  
تشري الفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني إىل الفـروق بـني األجـور الـيت يكتـسبها النـساء                       
وتقديرات الفجوة يف األجور بني اجلنسني قد ختتلـف رهنـا مبـصدر البيانـات املتاحـة                 . والرجال

وبالتايل، قد ختتلف النتائج بني خمتلف الدراسات حىت فيمـا يتعلـق            . ودها والطرق املستعملة  وقي
 .بنفس البلد
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وقامــت وزارة العمــل والتــضامن االجتمــاعي، مــستعملة بيانــات مــستمدة مــن قــوائم     
، تتعلـق   ٢٠٠٥ حـىت    ٢٠٠٢ بيانات، مـن     ١ويوفر اجلدول   .  بتجميع مصدر إداري   )٥٢(األفراد

ســي الــشهري بــاليورو وفقــا ملــستويات التأهيــل، للنــساء والرجــال، وأيــضا نــسبة باملرتــب األسا
متوسط املرتـب األساسـي اإلمجـايل الـشهري إىل متوسـط املرتـب األساسـي اإلمجـايل الـشهري                    

 .وأيضا الفرق بني املرتب األساسي اإلمجايل الشهري للرجال والنساء
ة بـني اجلنـسني قائمـة فيمـا يتعلـق           وعلى الرغم من وجود اجتاه إجيـايب، ال تـزال الفجـو            

 كان األجر األساسي الشهري للنـساء أقـل بنـسبة     ٢٠٠٥يف عام   . بكل من األجور والعائدات   
وبـذلك ترفـق مكونـات أخـرى        (ومبراعاة العائـدات الـشهرية      .  يف املائة من أجر الرجال     ١٩,٣
 . يف املائة٢٢,٦: تكون الفجوة بني اجلنسني أوسع) للمرتب

 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤حسب اجلنس، ) يورو(جر األساسي الشهري متوسط األ  

 الرجال النساء 

٨٠٩ ٦٤٧ ٢٠٠٤ 
٨٣٦ ٦٧٤ ٢٠٠٥ 

 .ات والتخطيط، قائمة باملوظفنيحصاءاملديرية العامة للدراسات واإل/وزارة العمل والتضامن االجتماعي: املصدر
  

__________ 
بيد أن بعض قطاعـات األنـشطة       .  مصدر إداري مجعته وزارة العمل والتضامن االجتماعي       “قوائم املوظفني ” )٥٢( 

ل اإلدارة العامة والقطاع الزراعي حيث تعاين منظمـات مؤسـسية مـن أوجـه          غري مشمولة على حنو واف، مث     
 .ضعف أكثر
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤حسب اجلنس، ) يورو(متوسط العائدات الشهرية   
 

 الرجال لنساءا 

٩٧٤ ٧٤٨ ٢٠٠٤ 
١٠٠٦ ٧٧٨ ٢٠٠٥ 

 .ات والتخطيط، قائمة باملوظفنيحصاءاملديرية العامة للدراسات واإل/وزارة العمل والتضامن االجتماعي: املصدر
  

بإلقاء نظرة على الفجوة يف املرتبـات واألجـور بـني اجلنـسني حـسب مـستوى التأهيـل                   
بـني املـدراء، تكـسب النـساء حـوايل      . العليـا مـن املـؤهالت   ُيالحظ أهنا أوسـع علـى املـستويات      

 . يورو أقل من املبلغ الذي يكسبه الرجال٨١٤
 

  ٢٠٠٤حسب مستوى التأهيل واجلنس، ) يورو(متوسط األجور والعائدات األساسية الشهرية 
 العائدات األجر األساسي 

 )يورو(فجوة(%)    ر/رجال       نساء     ن )    يورو(فجوة (%)     ر/رجال     نساء     ن مستوى التأهيل
 ٢٢٦,٠٥   ٧٦,٨  ٧٤٧,٨١  ٩٧٣,٨٥ ١٦١,٣٥     ٨٠,٠   ٦٤٧,٣٢  ٨٠٨,٦٨ اجملموع                         

 ٦٦٣,٦٣     ٧٣,٢   ١٨١٠,٠٠   ٢٤٧٣,٦٣ ٥٦٦,٤٥      ٧٣,٨  ١٥٩٦,٧٣  ٢١٦٣,١٨ املدراء

 ٢٩٤,٤٦     ٨٢,٦   ١٣٩٦,٩٨   ١٦٩١,٤٤  ١٩٨,١١      ٨٦,١  ١٢٢٤,٣٦  ١٤٢٢,٤٧موظفو اإلدارة الوسطى          
موظفو وموظفات اجلودة الفنية 

 ١٩٩,٢٤     ٨٣,٣     ٩٩٦,٨٤   ١١٩٦,٠٨  ١٣٥,١٤     ٨٦,٣    ٨٥٣,٠٩    ٩٨٨,٢٣ وقادة األفرقة
 ٢٢٨,٣     ٨٣,٩    ١١٨٥,٦٠   ١٤١٣,٩١ ١٢٦,٨٨     ٨٨,٧     ٩٩٨,٨   ١١٢٥,٦٧ املهنيون ذوو التأهيل العايل

 ١١٥,٢     ٨٥,٣        ٦٦٨,٤      ٧٨٣,٦ ٧٠,٦٢     ٨٩,٠   ٥٧٢,٥٩     ٦٤٣,٢١ املهنيون شبه املؤهلني

  ١٤٢,٢٣    ٧٩,٢      ٥٤٣,٠٥     ٦٨٥,٢٨ ٧٨,٥٣     ٨٥,٨   ٤٧٥,١٤     ٥٥٣,٦٨ املهنيون املؤهلون

  ٨٧,١٩     ٨٤,٦      ٤٨٠,٦٥     ٥٦٧,٨٤            ٤٨,٥٦     ٨٩,٧    ٤٢٢,٦٥      ٤٧١,٢ امنهنيون غري املؤهلني

 ١٨٨,٩٧      ٧٦,٩       ٦٢٩,٣٢      ٨١٨,٢٩  ٢١,١٢     ٩٥,١     ٤١١,٥٩    ٤٣٢,٧١ التالمذة

  ١٨٨,٩٧    ٧٦,٩     ٦٢٩,٣٢      ٨١٨,٢٩ ١١٨,١     ٨٢,٣       ٥٤٧,٨     ٦٦٥,٩ مستوى غري معلوم

  .ات والتخطيط، قائمة باملوظفنيحصاءاملديرية العامة للدراسات واإل/وزارة العمل والتضامن االجتماعي: املصدر
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 ٢٠٠٥حسب مستوى التأهيل واجلنس، ) يورو(متوسط األجور والعائدات األساسية الشهرية 
 

 العائدات األجر األساسي 

 نساء رجال مستوى التأهيل
ــسبة ( ن/ر النــ
 )ملئويةا

فجــــــــــــــــوة 
 نساء رجال )يورو(

ــسبة ( ن/ر النـ
 )املئوية

فجــــــــــــــــوة 
 )يورو(

 ٢٢٦,٩٦ ٧٧,٤ ٧٧٨,١٦ ١٠٠٥,١ ١٦١,٥٣ ٨٠,٧ ٦٧٤,١١ ٨٣٥,٦ اجملموع
 ٨١٤,١٣ ٧٠,١ ١٩٠٨,١١ ٢٧٢٢,٢ ٧٠٠,٠٨ ٧٠,٦ ١٦٨١,٦٧ ٢٣٨٢ املدراء

 ٢٩٩,٩٥ ٨٢,٩ ١٤٥١,٤٤ ١٧٥١,٤ ١٩٢,٤ ٨٦,٩ ١٢٧٤,٤٧ ١٤٦٧ موظفو اإلدارة الوسطى
 وموظفات اجلودة موظفو

 ٢١٠,٩٤ ٨٣,٠ ١٠٢٩,٥٣ ١٢٤٠,٥ ١٤٦,٥١ ٨٥,٨ ٨٨٢,٠٨ ١٠٢٩ الفنية وقادة األفرقة
 ٢٣١,٠٩ ٨٤,١ ١٢١٨,١٢ ١٤٤٩,٢ ١٣٨,٠٢ ٨٨,١ ١٠٢٦,٢٧ ١١٦٤ املهنيون ذوو التأهيل العايل

 ١١٤,١٣ ٨٥,٧ ٦٨٣,٥٨ ٧٩٧,٧٢ ٦٨,٠٢ ٨٩,٦ ٥٨٦,٧٤ ٦٥٤,٨ املهنيون شبه املؤهلني
 ١٤٣,٤٣ ٧٩,٥ ٥٥٥,٠٧ ٦٩٨,٥ ٧٩,٦١ ٨٥,٩ ٤٨٥,٢٤ ٥٦٤,٩ املهنيون املؤهلون

 ٨٦,٨٦ ٨٤,٩ ٤٨٩,٩٢ ٥٧٦,٧٨ ٤٩,١٥ ٨٩,٨ ٤٣١,١٤ ٤٨٠,٣ املهنيون غري املؤهلني
 ٤٠,٥١ ٩٢,٢ ٤٨٠,٥١ ٥٢١,٠٢ ٢٦,٢١ ٩٤,٢ ٤٢٢,٧٣ ٤٤٨,٩ التالمذة

 ١٤٩,٤٦ ٨١,٩ ٦٧٤,٨٦ ٨٢٤,٣٢ ٨٩,٣١ ٨٦,٩ ٥٨٨,١٣ ٦٧٧,٤ مستوى غري معلوم

   .ات والتخطيط، قائمة باملوظفنيحصاءاملديرية العامة للدراسات واإل/وزارة العمل والتضامن االجتماعي: املصدر
بتحليل الفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني يتـضح أنـه توجـد فجـوة كـبرية يف العائـدات                       

، ٢٠٠٥ملثـال، يف عـام       على سبيل ا   -بني اجلنسني يف األنشطة اليت مشاركة اإلناث فيها أكرب          
، “أنشطة أخرى يف جمال اجملتمعـات احملليـة واخلـدمات االجتماعيـة والشخـصية             ”يف إطار البند    

ويف .  يف املائـة  ٦٦,٩ يف املائة من عائدات الرجال، ويف قطـاع الـصحة            ٥٨,٤تكتسب النساء   
لبيانـات   تظهـر ا   “التـشييد ”  و “املنـاجم ”  و “النقل واخلزن واالتصاالت  ”بعض األنشطة مثل    

أن النساء حيصلن على أجور أفضل، خبالف ما حيدث عموما، ولكن التفـسري يكمـن يف املهـن                  
 .املختلفة اليت تؤديها النساء يف هذه األنشطة

 
نسبة متوسط املرتب والعائدات األساسية اإلمجالية الشهرية للمرأة إىل متوسط املرتب والعائدات   

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤، )بالنسبة املئوية(حسب النشاط األساسية اإلمجالية الشهرية للرجل 
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 عائدات أجور أساسية  عائدات أجور أساسية  

 ٧٧,٤ ٨٠,٧ ٧٦,٨ ٨٠ اجملموع
 ٨٢,٤ ٣٢,٢ ٨٢,٦ ٨٣ الزراعة

 ٩١,٨ ٨٢,٥ ٩٥,٦ ٩٠,٨ صيد األمساك
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 عائدات أجور أساسية  عائدات أجور أساسية  

 ١٠١,٧ ١٠٩ ٩٩,٨ ١٠٦,٦ املناجم واحملاجر
 ٦٧,٦ ٧٠,١ ٦٧,٨ ٧٠,٣ التصنيع

 ٨٩,٧ ٩٩,٧ ٨٩,١ ٩٨,٥ اإلمداد بالكهرباء والغاز واملاء
 ١٠٥,٦ ١٠٩,٦ ١٠٥,٩ ١٠٩,٤ التشييد

 ٧٩,٩ ٧٩,٨ ٧٩,٦ ٧٩,٥جتارة اجلملة والتجزئة، تصليح السيارات
 ٧٨,٣ ٧٩,٤ ٧٨,٥ ٧٩,٧ الفنادق واملطاعم

 ١٠٥,٤ ١١٤,٩ ١٠٣,١ ١١٢,٦ النقل والتخزين واالتصاالت
 ٧٧,٣ ٨٠,٨ ٧٨ ٨١,٤ الوساطة املالية

 ٧٥,٦ ٧٦,٨ ٧٥ ٧٦,٦ العقارات والتأجري واألنشطة التجارية
اإلدارة العامـــــــة والـــــــدفاع والـــــــضمان 

 ١٠١,١ ١٠٤,٣ ٩٧,٤ ١٠٠,٨ االجتماعي اإللزامي
 ٧٦,٤ ٧٨,٤ ٧٦,٨ ٧٩ التعليم

 ٦٦,٩ ٦٩,٦ ٦٩,٥ ٧٠,٧ الصحة والعمل االجتماعي
أنــشطة أخــرى يف جمــال اجملتمعــات احملليــة 

 ٥٨,٤ ٦٠,٣ ٥٨ ٦٠,٢ ات االجتماعية والشخصيةواخلدم
املنظمات الدولية واملؤسـسات املتجـاوزة       

 ١٠٥ ١٠١,٦ ٩٥,٤ ٩٥,٢ للحدود اإلقليمية

 .ات والتخطيط، قائمة باملوظفنيحصاءاملديرية العامة للدراسات واإل/وزارة العمل والتضامن االجتماعي: املصدر
  

  األمومة واألبوة  
 يف هـذه احلالـة،      .)٥٣( يوما حسب اختيار األم العاملة     ١٥٠ األمومة   قد تستغرق إجازة   

املبلغ اليـومي  (حيق للعاملني الذين يشملهم نظام الضمان االجتماعي العام استحقاقات األمومة          
 يومـا   ١٥٠وإجـازة األمومـة الـيت طوهلـا         ).  يف املائة من األجـر املرجعـي للمـستفيد         ٨٠يساوي  

يف إطــار إجــازة أو تغيــب (ط املوضــحة يف التقريــر األخــري يتــشاطرها األب حــسب الــشرو قــد
 ). ١٥األمومة، الفقرة 

 .)٥٤(وخالل إجازة األبوة حيق لآلباء العاملني نفس احلماية من الفضل كاألمهات 
 

__________ 
 . من الئحة قانون العمل٦٨ من املادة ١الرقم  )٥٣( 
 . من الئحة قانون العمل٩٨ من املادة ٤الرقم  )٥٤( 
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 التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة واحلياة األسرية  
عــزز توازنــا بــني  نــص صــراحة علــى أن للدولــة أن ت )٥٥(إن التنقــيح الــسادس للدســتور 

 .العمل واحلياة األسرية عن طريق تركيز خمتلف السياسات القطاعية
 :)٥٦( أُطلق برناجمان بغية زيادة توفري البنية األساسية للرعاية٢٠٠٦يف عام  
، الذي يرمـي إىل دعـم زيـادة املعـدات           )٥٧(برنامج التوسيع لشبكة األجهزة االجتماعية     

 .وتوحيدها لألطفال واملسنني واملعوقنيوتوسيع شبكة اإلجابات وتطويرها 
، الرامـي إىل دعـم االسـتثمار يف         )٥٨(برنامج الـدعم لالسـتثمار يف األجهـزة االجتماعيـة          

 .األجهزة االجتماعية بدعم املبادرة اخلاصة

وباإلضافة إىل غـرض تيـسري التوفيـق لآلبـاء قـرر أن دور احلـضانة واملـدارس االبتدائيـة                     
 .)٥٩( على األقل، وحبد أدىن يبلغ مثاين ساعات يف اليوم٣٠/١٧ جيب أن تبقى مفتوحة حىت

وبغية تعزيز التوفيق بـني احليـاة اخلاصـة وحيـاة األسـرة وحيـاة العمـل يف املـشاريع الـيت                   
 يقــر مبــادئ اإلدارة الــسليمة يف املــشاريع الــيت متتلكهــا الدولــة   )٦٠(متتلكهــا الدولــة، اختــذ قــرار 

 ترمي إىل حتقيق املساواة احلقيقية يف املعاملـة وإتاحـة الفـرص             ويطالبها باعتماد خطط للمساواة   
للرجال والنساء، وإىل القضاء على التمييز القائم على اجلنس وإتاحة توازن بـني احليـاة اخلاصـة             

 .واحلياة األسرية وحياة العمل
 

__________ 
 .٢، الرقم ٦٧يوليه، املادة / متوز٢٤، الصادر يف ١/٢٠٠٤القانون الدستوري رقم  )٥٥( 
 .، وزارة العمل والتضامن االجتماعي٢٠٠٦تقرير املتابعة، ). ٢٠٠٨-٢٠٠٥(طة العمل الوطين للتوظيف خ )٥٦( 
 ١٠٥١٦٢٠٠٦مـايو، والرسـالة رقـم       / أيـار  ٢، املـؤرخ    ٤٢٦/٢٠٠٦، املؤرخـة    ٤٢٦/٢٠٠٦الالئحة رقـم     )٥٧( 

 .مايو/ أيار١١املؤرخة 
 .أغسطس/ آب٢٩، املؤرخة ٨٦٩/٢٠٠٦الالئحة رقم  )٥٨( 
 .يونيه/ حزيران١٦، املؤرخة ١٢٥٩١/٢٠٠٦رسالة ال )٥٩( 
 .مارس/ آذار٢٨، املتخذ يف ٤٩/٢٠٠٧قرار جملس الوزراء  )٦٠( 
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 )٦١(العمل غري املأجور  
ال املرتليــة ورعايــة األعمــ(تنفــق النــساء ثــالث ســاعات أكثــر مــن العمــل غــري املــأجور  
مـن  ( دقيقـة    ٤٩ ساعة و    ١٢مما ينفقه الرجال، األمر الذي ميدد يوم العمل للمرأة إىل           ) األسرة

 ). دقيقة٥٦ ساعات و ١٠باب املقارنة، يوم العمل للرجل هو حوايل 

إن العمـل املـأجور     . وحينما يكون التحليل مقتصرا على املستخَدمني تبقى هذه الفـروق          
.  دقـــائق للمـــستخَدمات٤ ســـاعات و ٨ دقيقـــة باملقارنـــة بــــ ١١ ســـاعات و ٩للرجـــال يبلـــغ 

ــة األســرة فــإن الرجــال املــستخَدمني ينفقــون باملتوســط ســاعة واحــدة      وفيمــا يتعلــق بعمــل رعاي
 . دقائق تنفقها النساء املستخَدمات٧ ساعات و ٤دقيقة يوميا باملقارنة بـ  ٣٨ و

 
 البطالة  

معـدل بطالـة النـساء      .  أيضا جمموعة ضعيفة على حنـو خـاص        فيما يتعلق بالبطالة النساء    
 يف املائـة يف النـصف األول مـن سـنة     ٦,٨ يف املائـة مقابـل   ٩,٧(أعلى من معدل بطالة الرجال     

 .حىت يف جماالت تنخفض فيها نسبة البطالة)  يف املائة٢,٨، أي بفرق يبلغ ٢٠٠٧
 

 )النصف األول (٢٠٠٧-٢٠٠٤معدل البطالة حسب اجلنس، 
 

 النساء الرجال اجملموع 

٧,٦ ٥,٨ ٦,٧ ٢٠٠٤ 
٨,٧ ٦,٧ ٧,٦ ٢٠٠٥ 
٩,٠ ٦,٥ ٧,٧ ٢٠٠٦ 
٩,٧ ٦,٨ ٧,٩ ٢٠٠٧ 

 .، مسح القوة العاملةحصاءالوطين لإل املعهد: املصدر

ــة، علــى وجــه    ٢٥ خبــالف اجتــاه االحتــاد األورويب   ــسبة البطال ، حيــث هبطــت ن
 ٢٠٠٤بطالـة بـني النـساء يف الربتغـال بـني      اخلصوص البطالة بني النـساء، ارتفـع معـدل ال        

 .٢٠٠٧والنصف األول من 
وينبغي أن يالحظ أيضا أن الفرق بـني معـدالت البطالـة بـني الـذكور واإلنـاث مرتفـع              

 5.9، بفجـوة تبلـغ      ) عامـا  ٢٤ و   ١٥الذين تتراوح أعمارهم بـني      (على حنو خاص بني الشباب      

__________ 
ــصدر )٦١(  ــاس   : املـ ــى أسـ ــوم علـ ــة تقـ ــسابات ذاتيـ  . Survey on the Occupation of Time 1999 (INE)حـ

 MTSS/CITE Annual Reporto n the Progress of Equal Opportunities in Work, Employment andيف 

Vocational Training – 2005. Lisbon (2007). 
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أن معدل البطالة بني األشخاص الـذين تتـراوح   بيد . ٢٠٠٧يف املائة يف النصف األول من عام       
 ). يف املائة١,٣(+  عاما أعلى بني الرجال ٦٤ و ٥٥أعمارهم بني 

وإحــدى القــضايا الرئيــسية للمعــدل األعلــى للبطالــة بــني النــساء هــي أن حجــم القــوة    
بب، وهلـذا الـس   . العاملة للنساء زاد على حنو أسرع كثريا من زيادة حجم القوة العاملة للرجال            

 .من األكثر صعوبة أيضا أن تستوعب سوق العمالة هذه الزيادة يف القوة العاملة للنساء
وينبغي أن يالحـظ أيـضا أنـه علـى الـرغم مـن أن نـسبة البطالـة أعلـى كـثريا بـني ذوي                           

، الــذي يظهــر طبعــا )أقــل مــن تــسعة أعــوام مــن التعلــيم اإللزامــي (التأهيــل التعليمــي املــنخفض 
سيب للبلد من ناحية التعليم والتدريب، فإن االختالفـات يف معـدالت البطالـة          النقص البنيوي الن  

هـذه  . حسب اجلنس أكثر جالء بني ذوي املؤهالت التعليمية األعلى، حيث للنساء متثيل زائـد    
احلالة هي، إىل حد بعيد، انعكاس مليل النساء يف الربتغال يف املتوسـط إىل إنفـاق فتـرات أطـول               

علــى ســبيل املثــال، تــشكل النــساء يف .  مــن الوقــت الــذي ينفقــه الرجــالعلــى التــدريب األويل
 .الوقت الراهن األغلبية بني طالب التعليم العايل وحىت الثانوي

  
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤، )بالنسبة املئوية(السكان الباطلون عن العمل حسب الفئة العمرية واجلنس 

 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
النصف  (٢٠٠٧

 )األول
 الرجال النساء الرجال النساء الرجال لنساءا الرجال النساء 

٤٦,٣ ٥٣,٥ ٤٩,٦ ٥٠,٣ ٤٧,٣ ٥٢,٧ ٤٨,٩ ٥١,١ ٢٤-١٥ 
٤١,٧ ٥٨,٣ ٤١,٩ ٥٨,١ ٤٤,٨ ٥٥,٢ ٤٥,٠ ٥٥,٠ ٥٤-٢٥ 
٥٩,٩ ٤٠,٠ ٦٣,٥ ٣٦,٥ ٦١,٢ ٣٨,٨ ٥٩,١ ٤٠,٨ ٦٤-٥٥ 
٤٤,٣ ٥٥,٧ ٤٥,٥ ٥٤,٥ ٤٦,٩ ٥٣,١ ٤٧,٣ ٥٢,٧ ٦٤-١٥ 

 .، مسح القوة العاملة،حصاءلوطين لإلاملعهد ا: املصدر

إن وزن النــساء البــاطالت عــن العمــل يف جممــوع الــسكان البــاطلني عــن العمــل، بــني    
 يف ٥٥,٧ يف املائــة إىل ٥٢,٧ مــن -، ســجل زيــادة كليــة )النــصف األول (٢٠٠٧  و٢٠٠٤
بـاحثني عـن    يف اجلدول التـايل مـن املالحـظ أيـضا أن معـدل التأنيـث للـسكان البـاطلني ال                   . املائة

 .عمل جديد يف ازدياد
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ســكان بــاطلون )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤

 التأنيث الرجال النساء التأنيث الرجال النساء التأنيث الرجال النساء التأنيث الرجال النساء عن العمل

البـــاحثون عـــن
 ٥٤,٧ ١٣,٠ ١٤,٠ ٥٦,٥ ١٣,١ ١٤,٣ ٦١,٠ ١١,٥ ١٦,٠ ٥٥,٤ ١٢,٧ ١٤,٢ عمل أول

البـــاحثون عـــن
 ٥٢,٥ ٨٧,٠ ٨٦,٠ ٥٤,٢ ٨٦,٩ ٨٥,٧ ٥١,٨ ٨٨,٥ ٨٤,٠ ٥٢,٢ ٨٧,٣ ٨٥,٨ عمل جديد

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ 
   

وقــت البطالــة عــن )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤
 التأنيث الرجال النساء التأنيث الرجال النساء التأنيث الرجال النساء ثالتأني الرجال النساء العمل

,٤١  شهرا١١ - < ٤٤ ٩, ٥١  ٥, ٣٨ ٥, ٤١ ٤, ٥٢ ٣, ٣٧ ١, ٣٦ ٧, ٥٥ ٢, ٤٠ ٦, ٣٨٥٦,٧ ١
,٣٨٣٦  شهرا فأكثر١٢ ٥٣  ٨, ٤٠,١٤٠,١٥٤٣٩,٢٤٠,٨٥٣,٦٣٧,٧٣٩,١٥٤,٥ ٩
٥٤,٧٢١,٥١٨,٦٥٧,٦٢٣,١٢٣٥٤,٧٢٢,٢٢٢,٩٥٤,٦ ٢٠,١١٨,٧  شهرا فأكثر٢٥
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ 

 .، مسح القوة العاملةحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
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 ١٢املادة   
 املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية  

 
 وضع الصحي للسكانبيانات ذات مغزى عن ال  

 
 مؤشرات دميغرافية  

، بلـغ   ٢٠٠٥يف  . العمر املتوقع للربتغال عند الوالدة يقارب متوسـط االحتـاد األورويب           
ــال      ــوالدة يف الربتغ ــد ال ــع عن ــر املتوق ــاد     ٧٨,٢متوســط العم ــغ املتوســط لالحت ــا بل ــا، بينم  عام

 ).٢٠٠٦االقتصادي، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ( عاما  ٧٨,٨، ١٥األورويب 
 

 العمر املتوقع عند الوالدة  
 

 ٢٠٢٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ٨٣,٠ ٨١,٨ ٨١,٤ ٨١,٠ ٨٠,٦ ٨٠,٦ ٨٠,٤ ٧٩,٩ ٧٩,٠ النساء

 ٧٧,٠ ٧٥,٢ ٧٤,٩ ٧٤,٥ ٧٤,٠ ٧٣,٧ ٧٣,٤ ٧٢,٩ ٧١,٨ الرجال

   .٢٠٠٧ن املقيمني الربتغاليني، ، تقديرات السكاحصاءاملعهد الوطين لإل: املصدر
 االستقصاء الوطين للصحة  

 ١٩٩٥/٩٦يف الربتغـــال، مشــــل االستقــــصاء الــــوطين بواســـطة املقــــابالت عــــن الــــصحة لـــــ   
 لقيـاس التـصور الـذايت       “عموما كيف تعترب صـحتك؟    ” السؤال   ٢٠٠٥/٠٦ و   ١٩٩٨/٩٩ و

. لتـصور الـذايت لـصحتهم     عمومـا، سـجل الرجـال والنـساء حتـسنا إجيابيـا يف ا             . للوضع الـصحي  
ويف نفــس . كانــت نــسبة النــساء أقــل مــن نــسبة الرجــال يف املــشاعر اإلجيابيــة صــوب الــصحة   

 .الوقت كانت لنساء أكثر مشاعر سلبية حيال صحتهن من الرجال
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 )بالنسبة املئوية(التصور الذايت للوضع الصحي للسكان الربتغاليني القاريني   
 

 ٠٥/٠٦عن الصحة  ٩٨/٩٩عن الصحة  ٩٥/٩٦عن الصحة  
 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال 

 ٥٣,٢ ٤٧,٤ ٣٨,٥٢٧٣١,٣٥٩,٣ ٢٩,٤ ٢٥,٤ ٣٥,٦ جيد جدا/جيد
 ٣٢,٨ ٣٥,١ ٤١,٣٤١,٦٤٣,٧٤٢,٩٣٠,٢ ٤١,٥ ٤١,١ وسط
 ١٤,١ ١٧,٥ ٢٩,٣١٩,٩٢٩,٣٢٥,٨١٠,٤ ٣٣,١ ٢٣,٣ سيء جدا/سيء

   .٢٠٠٥/٠٦، ١٩٩٨/٩٩، ١٩٩٥/٩٦) NHIS(االستقصاء الوطين بواسطة املقابالت عن الصحة : املصدر
 موارد يف الصحة  

، أي ٢٠٠٥ لكل ألف مـن الـسكان يف         ٣,٤كان عدد األطباء للفرد يف الربتغال يبلغ         
مـا هـو احلـال يف    وك. ٣,٠فوق املتوسط يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي بــ                

معظم البلدان األخرى يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، ارتفـع عـدد األطبـاء             
 ٢٠٠٤وفقا لنقابة األطباء، بلغ عدد األطباء يف الربتغال يف عـام            . ٢٠٠٥ و   ١٩٩٠للفرد بني   

هـؤالء   مـن    ٢٣ ٣٨٩وأظهرت البيانات املـستمدة مـن املديريـة العامـة للـصحة أن              . ٣٤ ٢٥٥
أطبـاء  /وبلغـت نـسبة املمارسـني العـامني       . ٢٠٠٤األطباء استخدمهم النظام الوطين للـصحة يف        

 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل لألطبــاء يف النظــام   29.5األســرة، املتخصــصني يف طــب األســرة،  
 .الوطين للصحة

 مــن الــسكان يف  ١ ٠٠٠ ممرضــات لكــل  ٤,٦ويظهــر اجلــدول أدنــاه أنــه ُوجــدت      
 يف بلدان منظمـة التعـاون       ٨,٦، وهو رقم أقل كثريا من متوسط البالغ         ٢٠٠٥ يف عام    الربتغال

وزادت الربتغـال نـسبة املمرضـات إىل الـسكان ولكـن ال تـزال        . والتنمية يف امليدان االقتـصادي    
 بينمـا كـان متوسـط       ٤,٦ كانـت النـسبة      ٢٠٠٥يف عـام    . لديها إحدى أقل النسب يف أوروبـا      

ــاد األورويب  ــل  ٨,٦االحتـ ــسكان يف  ١ ٠٠٠لكـ ــن الـ ــة . ٢٠٠٥ مـ ــن  ٧٤وقرابـ ــة مـ  يف املائـ
ــل        ــا تعم ــواحي، بينم ــشاف يف الن ــة وم ــشاف مركزي ــن يف م ــة يف ٢٠املمرضــات يعمل  يف املائ

 . يف املائة يف اخلدمات النفسية٣خدمات الرعاية الصحية األولية و 
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 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ و ١٩٩٥ و ١٩٩٠ من السكان، ١٠٠٠موظفو الرعاية الصحية لكل   
 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

العمالة الكلية يف % 
 - ٢,٨ ٢,٣٢,٧٢,٨٢,٧٢,٨ الصحة 

 ٣,٤ ٣,٣ ٣,٠٣,٢٣,٢٣,٣ ٢,٨ األطباء املمارسون
 ٠,٥ ٠,٥ ٠,٤٠,٤٠,٤٠,٤- املمارسون العامون

 ٢,٠ ١,٩ ٠,٩١,٦١,٨١,٨١,٨  املمارسوناألخصائيون
 ٠,٦ ٠,٥ ٠,٢٠,٣٠,٤٠,٥٠,٥ نان املمارسوناألس أطباء

 ٠,٩ ٠,٩ ٠,٦٠,٧٠,٨٠,٨٠,٨ الصيادلة املمارسون
 ٤,٤ ٤,٢ ٢,٨٣,٤٣,٧٣,٨٤ املمرضات املمارسات

 
 .٢٠٠٥منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، : املصدر

 
 االستشارات  

 مـن  ٣,٩ األطبـاء يف الربتغـال بلـغ    إن عدد االستـشارات الـواردة يف التقريـر مـع مجيـع          
، بينما بلغ متوسط االحتاد األورويب حوايل سـبع استـشارات           ٢٠٠٥االستشارات لكل فرد يف     

 .يف العام
 

 عدد االستشارات للفرد، السنة واجلنس  
 

 

عدد استشارات األطبـاء للفـرد      
ــسنة  ــصحية  (والـــ ــة الـــ الرعايـــ

 عدد االستشارات يف السنة )األولية واملشايف

  ٤ ٢٠١٠هدف خطة الصحة الوطنية 
متوسط منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

  ٦,٨ االقتصادي
 ٣٨٧٦٥٩٠٢ ٣,٥ ٢٠٠٢الربتغال 
 ٣٩٥١١٣٣٥ ٣,٩ ٢٠٠٤ القارة -الربتغال 
  ٣,٩ ٢٠٠٥ القارة -الربتغال 
    استشارات حسب اجلنس-الربتغال 
٢٠٠٤ 
٢٠٠٥ 

 ٢,٣: النساء ١,٦: الرجال
   ٢,٢: النساء ١,٧: لالرجا

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
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  ألف من السكان١٠٠موظفو الرعاية الصحية لكل   
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٢٥٤,٨ ٢٤٧,١ األخصائيون املمارسون
 ٤٧,٢ ٤٦,٦ املمارسون العامون

 ٤٤٧,٩ ٣٩٧,٢ املمرضات املمارسات

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
  

 عدد االستشارات للسكان والسنة واجلنس  
 

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 النساء الرجال النساء الرجال 

 ١,٤ ٠,٩ ١,٤ ٠,٩ استشارات مع ممارس عام
 ٢,٢ ١,٧ ٢,٣ ١,٦ استشارات مع مراكز الصحة واملشايف

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
 

 املؤشرات املتعلقة بالوفيات  
رات صحة األطفـال حتـسنا كـبريا منـذ الـسبعينيات مـن القـرن العـشرين،                  حتسنت مؤش  

ومعـــدل وفيــــات الرضـــع هــــبط مــــن   . وهـــي قريبــــة اآلن مـــن متوســــط املــــستوى األورويب  
 .٢٠٠٥ لأللف يف ٣,٥ إىل ١٩٨٠لأللف يف عام  ٢٤,٣

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٨٠ 

 - ٩ ٩,٥ ٩,٦ ٨,٧  من البالغات١٠٠٠لكل (معدل الوفيات 
 - ١٠,٥ ١١,٢ ١١,١ ١٠,٦ ) من البالغني١٠٠٠لكل (معدل الوفيات 

 ٣,٥ ٣,٩ ٥,٥ ١١ ٢٤,٣  مولود١٠٠٠وفيات الرضع لكل 
ــا،      :املصدر  ــة ألوروب ــصحة العاملي ــة ال ــب اإلقليمــي ملنظم ــدان    ٢٠٠٧املكت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ؛ منظم

 .٢٠٠٥، حصاء؛ املعهد الوطين لإل٢٠٠٦االقتصادي، 
  

 األسباب الرئيسية للوفاة   
األســباب الرئيــسية للوفــاة منــذ الثمانينيــات مــن القــرن العــشرين هــي أمــراض اجلهــاز     

ووفقـا للمديريـة العامـة للـصحة،     . الدوري، واألمراض املخية الوعائية واألورام اجلديدة اخلبيثـة    
. الل الـسنوات القادمـة    من احملتمل أن تبقى األسباب الرئيسية للوفاة بني السكان الربتغاليني خـ           
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 يف املائـة  ٥٠وأمراض اجلهاز الدوري، مع األورام اجلديدة اخلبيثة، كانت السبب يف أكثر مـن              
ومعدالت الوفاة هلـذه األمـراض جتـاوزت متوسـط االحتـاد األورويب             . ٢٠٠٤من الوفيات سنة    

ــرغم مــن االجتــاه الواضــح إىل اهلبــوط     ــذل . خــالل العقــود األخــرية، علــى ال ــا ل ــإن وخالف ك، ف
 .للربتغال أحد أقل معدالت الوفاة من مرض احتباس الدم القليب يف االحتاد األورويب

 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ أسباب الوفاة

 ٢١٧,٢ ٢٤٤ ٢٧٢,١ أمراض اجلهاز الدوري
 ٩٧,٦ ١١٣,٢ ١٣٩,٨ املرض املخي الوعائي

 ٥٤,٢ ٥٩,٦ ٦١,١ مرض احتباس الدم القليب
 ١٥٤,٣ ١٥٩,٤ ١٦٩,٤ ةاألورام اجلديدة اخلبيث
 ٤٩ ٥٥,٢ ٦٦,٨ مرض اجلهاز التنفسي
 ٣١,٦ ٣٢,٣ ٣١,٤ مرض اجلهاز اهلضمي

 ٢٦,١ ٢٧,٣ ٢١,١ البول السكري
 ١٤,٥ ١٦,٧ ١٢,٤ حوادث النقل الربي

 .املديرية العامة للصحة: املصدر
 

 أمراض القلب  
ي ومـرض احتبـاس     إن أمراض اجلهاز الدوري، أي السكتة الدماغيـة، واملـرض اإلكليلـ            

 .الدم القليب، هي األسباب الرئيسية للوفاة يف الربتغال
 واسـُتكمل عـام     ٢٠٠٣إن الربنامج الوطين ملنـع ومكافحـة أمـراض القلـب أطلـق عـام                 
 : هبدف احلد من خطر مرض القلب يف اجملاالت األساسية التالية٢٠٠٦

 حتسني املراقبة الوبائية ألمراض القلب؛ - 
 طنني على حتمل املسؤولية عن صحتهم؛تشجيع املوا - 
حتــسني تنظــيم خــدمات الرعايــة الــصحية، وعلــى وجــه اخلــصوص فيمــا يتعلــق بأفرقــة    - 

 الصحة الدورية والنهج حيال األمل قبل اإلصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية؛
 .تعزيز االحترام للممارسات السريرية والعالجية الطيبة - 

ذ ســبكات اإلحالــة حلــاالت الطــوارئ يف جمــال القلــب       ُعــرف تنفيــ ٢٠٠٦يف عــام  
واألوعيــة الدمويــة بأنــه أولويــة رئيــسية تنطــوي علــى مــشاركة كــربى للمــسارات الــسريعة يف   
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حاالت الطوارئ عقب اإلصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية وذلك لتحـسني إمكانيـة وصـول                
 .املرضى يف حاالت الطوارئ إىل أكثر املشايف مالءمة

االكتشاف املبكر لضغط الـدم، وعلـى وجـه اخلـصوص يف أفـراد يتعرضـون تعرضـا        إن   
وحتقيـق أهـداف    ) الصيديل وغري الصيديل  (أشد خلطر مرض القلب، واملسار العالجي الصحيح        

 ما انفكت كلـها أولويـات التـدخل للجهـات املقدمـة خلـدمات الرعايـة                 -مكافحة ضغط الدم    
لــك ممكنــا، محــالت الفحــص اجلمــاعي الــيت تناســب وهــذه ترافقهــا، حينمــا يكــون ذ. الــصحية

 .التخطيط واحلقائق الواقعة احمللية واإلقليمية وأيضا محالت التوعية
 

 ) ألف من السكان١٠٠لكل (أمراض اجلهاز الدوري 
 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠١ ١٩٩١ ١٩٨١ 

 ٢٤٢ ٢٥١,٩ ٣٦٦,٦ ٤٣٩,٧ اجملموع
 ١١١,٢ ١٢٤,٩ ٢٠٢,٥ ٢٥٢,٢ مرض القلب
 ٥٩,٤ ٥٨,٧ ٧٨,٢ ٨١,٥  الدم القليبمرض احتباس

 ٤٣,١ ٤٢,٦ ٥٨,٣ ٥٥,٢االحتباس عقب النوبة القلبية احلادة

 .٢٠٠٦بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، : املصدر
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نسبة الوفيات داخـل املـشفى حـسب         -معدل الوفيات حسب مرض احتباس الدم القليب        
 املنطقة واجلنس

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر  
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 نـسبة الوفيـات داخـل املـشفى حـسب منطقـة       -معدل الوفيات حـسب الـسكتة الدماغيـة     
 اخلطة واجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
  

 األورام اجلديدة اخلبيثة  
لـألورام اجلديـدة   . اين للوفاة يف الربتغال األورام اجلديدة اخلبيثة هي السبب الرئيسي الث       

اخلبيثـــة أثـــر قـــوي يف املرضـــى وأســـرهم مبـــا هلـــا مـــن انعكاســـات ذات مغـــزى علـــى اهلياكـــل 
. االجتماعيــة واالقتــصادية، مــا يــشكل الــسبب يف أهنــا إحــدى أولويــات خطــة الــصحة الوطنيــة

 . ولذلك، ُوضع الربنامج الوطين ملنع ومكافحة األمراض السرطانية
لغرض من هذا الربنامج هو احلد من حدوث مرض الـسرطان ومـن معـدل الوفيـات                 وا 

ــصحة؛ والفحــص            ــهوض بال ــف والن ــشمل التثقي ــيت ت ــدابري ال ــن الت ــة م ــق جمموع ــن طري ــه ع من
ويقــصد . والتــشخيص املبكــر؛ وحتــسني نوعيــة التــشخيص والعــالج الــصحيح احلــسن التوقيــت

. مواقع جغرافية خمتلفة وتوفري املهنـيني املتعـددين       الربنامج أيضا التمكني من استمرار الرعاية يف        
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وسيجعل ذلك من املمكن تـوفري الرعايـة املعدلـة الفـضلى الـيت تلـيب االحتياجـات وتـؤمن أكـرب                   
 .قدر من الفعالية واليسر يف االستخدام، ما سيزيد من ارتياح وراحة مرضى السرطان

  
 مــن ١٠٠ ٦٥/٠٠٠ ـلــمعــدل الوفيــات حــسب ســرطان الــشرج والقولــون دون ســن ا  

 السكان حسب املنطقة واجلنس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
  

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية  
للربتغال أحد أعلى معدالت انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية يف أوروبـا،               

وفقـا ملـدير    . علـى املعـدالت املالحظـة يف أمـاكن أخـرى يف االحتـاد األورويب              أكثر من ضعفي أ   
مركز مراقبة األمـراض املعديـة التـابع للمعهـد  الـوطين للـصحة، الـدكتور ريكـاردو خورخيـه،                     

 مـن حـاالت اإلصـابة       ٣٠٣٦٦  مبجمـوع     ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠فقد أُبلغ حبلول    
 .  يف املراحل املختلفة من املرضاإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
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 -اإليــدز /إن الربنــامج الــوطين ملنــع ومكافحــة اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 يقتــرح احلــد مــن عــدد اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف ٢٠١٠-٢٠٠٧

ص املناعــة الربتغــال واحلــد مــن عــدد احلــاالت اجلديــدة ومــن الوفيــات الــيت يــسببها  فــريوس نقــ
ويقترح أيضا املـسامهة دوليـا، عـن طريـق املـساعدة العامـة،             .  يف املائة على األقل    ٢٥البشرية بـ   

ص املناعة البشرية ويف رفع مستوى جودة الرعاية والـدعم للمعـانني       قيف احلد من نقل فريوس ن     
بغيـة حتقيـق    و. من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية أو من متالزمة نقص املناعة املكتـسب            

 : جماال حتظى باألولوية١١هدين اهلدفني، ُحّددت هوية 
 معرفة اإلصابة؛ - 
 منع حدوث اإلصابة، مع إيالء االهتمام اخلاص ألشد السكان ضعفا؛ - 
 احلصول على الكشف املبكر عن اإلصابة واإلحالة املناسبة؛ - 
 احلصول على العالج بأكثر التقنيات تقدما؛ - 
 اية والدعم االجتماعي املستمرين للمصابني واملتضررين؛ ضمان الرع - 
 احلد من الوصم والتمييز؛ - 
 تشاطر املسؤوليات مع أصحاب املصلحة الذين يهمهم األمر؛ - 
 ضمان التدريب املستمر؛ - 
 تعزيز البحوث؛ - 
 تطوير التعاون الدويل؛ - 
 .الرصد والتقييم - 



CEDAW/C/PRT/7

 

78 08-22005 
 

 مـن   ١٠٠٠٠٠ / ٦٥دون سـن الــ       اإليـدز /بشريةمعدل الوفيات بفريوس نقص املناعة ال     
 السكان، حسب املنطقة واجلنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
 

 الُسل
ــغ عــن  ٢٠٠٥يف عــام   ــة    ٤٢٦٧١٧ أُبِل ــسل يف املنطق ــة مــن حــاالت اإلصــابة بال  حال

 حالــة لكــل  ٤٨كلــي وكــان متوســط معــدل اإلبــالغ ال   . األوروبيــة ملنظمــة الــصحة العامليــة   
 . من السكان، مع التقلب إىل حد كبري بني البلدان يف األعوام القليلة املاضية١٠٠٠٠٠

 مـــن الـــسكان، أي أعلـــى مـــن ٣١/١٠٠٠٠٠وتبلـــغ حـــاالت اإلصـــابة يف الربتغـــال  
ومع ذلك فإن املعـدل     .  يف االحتاد األورويب   ١٢,٨/١٠٠٠٠٠متوسط حاالت اإلصابة  البالغ      

إلصــابة يكــشف عــن هبــوط بنــسبة النــصف يف خطــر اإلصــابة بالــسل خــالل  الــراهن حلــاالت ا
 . األخرية يف الربتغال١٧األعوام الـ 

. إن عدد كل من حاالت اإلصابة اإلمجالية واجلديدة بالسل هبط خالل العقـد األخـري      
ات الربنامج الوطين ملكافحة السل أن معدل الكشف عن حاالت جديـدة كـان              إحصاءوتظهر  
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بيــد أنــه هــبط تــدرجييا مــن  ).  يف املائــة٧٠(سبة املــستهدفة ملنظمــة الــصحة العامليــة  يتجــاوز النــ
 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ يف املائة بني ٧٨يف املائة إىل  ٩٥

ــن     ــابة مــ ــاالت اإلصــ ــدل حــ ــبط معــ ــسكان يف  ٤٩/١٠٠٠وهــ ــن الــ  إىل ١٩٩٥ مــ
ويؤثر معدل حـاالت العـالج النـاجح يف معـدل حـاالت             . ٢٠٠٤ من السكان يف     ٣٥/١٠٠٠
 . ابة التالية، ومعدل العالج الناجح عامل رئيسي يف مراقبة نشوء أنواع مقاومة للعقاقرياإلص

ومثة مؤشر آخر على التقدم وهـو اهلبـوط الكـبري جـدا يف عـدد حـاالت الـسل املتعـدد                       
أوجه املقاومة يف العقد األخري، والسبب الرئيسي يف ذلك هو الزيادة املثرية يف حاالت املعاجلـة                

 .لناجحةمن جديد ا
 

 ) من السكان١٠٠٠٠٠املعدل لكل (حاالت جديدة من السل املبلغ عنها 
 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٣١ ٣٤,٣ ٣٦,٤ ٤١ ٣٨,٨ ٤١,١ ٤٦,٤ ٤٧,١ 
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 االنتحار  
 

  من السكان١٠٠٠٠٠/املعدل املوحد للوفيات حسب االنتحار قبل بلوغ سن اخلامسة والستني  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
   

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
 

 إىل ٢٠٠١ مــن الــسكان يف   ٥/١٠٠٠٠٠يف الربتغــال ارتفــع معــدل االنتحــار مــن      
 .٥,٣/١٠٠٠٠٠ إىل ٢٠٠٥ وهبط يف ٢٠٠٤ يف ٧,١/١٠٠٠٠٠

 
 اإلدمان على الكحول

نـاول كميـة كـبرية      يزيـد ت  . لإلفراط يف استهالك الكحول آثار ضارة كثرية يف الـصحة          
مــن الكحــول مــن خطــر اإلصــابة مبــرض القلــب والــسكتة الدماغيــة واألوعيــة الدمويــة، وأيــضا 

وتساهم الكحول أيضا يف الوفـاة واإلعاقـة بـسبب      . التلّيف الكبدي وأنواع معينة من السرطان     
 .احلوادث واإلصابات واالعتداء والعنف والقتل واالنتحار

 مــن اللتــرات 9.5باملبيعــات الــسنوية، يبلــغ متوســط واســتهالك الكحــول، كمــا يقــاس  
 .للبالغ يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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ــإن        ــرغم مــن االجتــاه املــؤايت الخنفــاض يف اســتهالك الكحــول يف الربتغــال، ف وعلــى ال
مــن الــضروري اختــاذ مزيــد مــن  . مــستوى االســتهالك هــذا ال يــزال مرتفعــا وجيــب أن خيفــض 

ــراط يف        اإل ــى اإلف ــة عل ــوعي باألخطــار املترتب ــصحي وإذكــاء ال ــل التثقيــف ال جــراءات مــن قبي
 .استهالك الكحول، واحللول العالجية لإلدمان على الكحول والقيود على اإلعالن

ــادة        وأحــد آثــار اســتهالك الكحــول الــذي ُيــوىل مزيــدا مــن االهتمــام هــو عالقتــه بقي
عنـد  . لى معـدل للوفيـات املتعلقـة بـالكحول يف أوروبـا        للربتغال أع . السيارات وحوادث املرور  

 يف ٢٤,٤( يف املائــة مــن الــذين ُيقتلــون يف حــوادث املــرور آثــار الكحــول يف الــدم  ٤٠حــوايل 
 وجتــاوزت هــذه ١/ غ0.2املائــة مــن ضــحايا احلــوادث جتــاوزت مــستويات الكحــول يف دمهــم 

 ).١/ غ٠,٥ يف املائة منهم ١٨,٦ املستويات لدى
الوفيات من مرض الكبد املزمن والتليف الكبدي املعدل حسب الـسن هـبط   إن معدل    

 ١٩٧٠ يف   ٢٠,٤/١٠٠٠٠٠مـن   (هبوطا ذا مغزى يف الربتغال خالل العقـود الثالثـة األخـرية             
ــة     ) ٢٠٠٣ يف ١٠,٤/١٠٠٠٠٠إىل  ــدان  املنطق ــل كــثريا مــن املتوســط يف بل واملعــدل اآلن أق

 مـسؤوال   ٢٠٠٤مرض الكبد املزمن يف عـام       ومع ذلك، كان    ). ٢٢,٨/١٠٠٠٠٠(األوروبية  
 . من السكان١٥,٦/١٠٠٠٠٠ يف املائة من إمجايل الوفيات يف الربتغال مبعدل ١,٦عن 

 



CEDAW/C/PRT/7

 

82 08-22005 
 

املعدل املوحد للوفيات حسب األمراض املتعلقة بالكحول قبـل بلـوغ اخلامـسة والـستني          
  من السكان، حسب املنطقة واجلنس١٠٠٠٠٠/ من العمر 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر

 
 تنظيم األسرة  

التـوافر يف مجيـع الـصيدليات       : من بني التدابري املنفـذة يف جمـال تنظـيم األسـرة، ميكننـا أن نـذكر                
لكل وسائل منع احلمل اليت تنص عليها التـشريعات املعمـول هبـا؛ وتعزيـز التفاعـل الفعـال بـني                     

وحدات املرضى اخلـارجيني بغيـة توسـيع نطـاق تنظـيم األسـرة        مراكز رعاية الشباب واملشايف و    
واالستشارات الصحية لألمهات لتصل إىل املراهقني والشباب الذين يشكلون جمموعـة ضـعيفة             
علــى حنــو خــاص؛ وحتــسني ســبل الوصــول إىل وســائل وطرائــق منــع احلمــل بغيــة منــع حــاالت 

ت ضعيفة على حنو خاص من مالحمهـا        احلمل غري املرغوب فيه وغري املتوقع، خباصة يف جمموعا        
االستبعاد االجتماعي أو االحتياج االقتصادي أو الـصعوبات يف الوصـول إىل شـبكات الـصحة                

 . ربط البوق وقطع القناة املنويةالعامة؛ واحلد من أوقات االنتظار وعمليات
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  )بالنسبة املئوية(  
 ٠٤/٠٦متغري  ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ تنظيم األسرة

 استشارة حمددة تتعلق بتنظيم مشاف تقدم
 ٢,٧ ٩٥,٨ ٩٣,٣ األسرة

مشاف لديها بروتوكوالت مبراكز صحية متعلقة 
 ١٦,٢ ٨٢,٦ ٧١,١ باخلطر أو املنع اجلراحي للحمل  

مشاف هلا نظام داخلي لتنظيم األسرة يف جمال 
احلمل يف حالة اخلطر ولنساء يواجهن مضاعفات 

 ٧٣,٤ ٨٨,٦ ٥١,١ اإلجهاض   
قدم االستشارة فيما يتعلق بوسائل منع مشاف ت

 -- ٦٧,٤ غري متوفرة احلمل لتنظيم األسرة 
مشاف تقدم وسائل منع احلمل يف حاالت 
الطوارئ واالستشارة يف تنظيم األسرة يف خدمة 

-- ٤٨,٩ غري متوفرة حاالت الطوارئ  
مراكز صحية لديها خمزون من وسائل منع 

 ١٤٠,٥ ٣٥,٦ ١٤,٨ احلمل لستة أشهر
 -- ٥٧,٣ غري متوفرة مراكز صحية تقدم استشارات حمددة للمراهقني

 .٢٠٠٦املديرية العامة للصحة، : املصدر
 

 )بالنسبة املئوية(استعمال طرائق منع احلمل   
 تـوفر بعـض     ٢٠٠٥/٢٠٠٦إن التقديرات الرئيسية لالستقصاء الوطين الرابـع للـصحة           

ألقـــراص الطريقـــة األكثـــر اســـتخداما مـــن قِِبـــل      يف املقـــام األول، ال تـــزال ا . االســـتنتاجات
يف الثمانينيـات  . الربتغاليات، وتبدأ األجيال األكثر شبابا باستخدام الرفاالت على نطاق واسـع     

مـــن القـــرن العـــشرين مل تـــستخدم النـــساء اللـــوايت أجريـــت املقابلـــة معهـــن األقـــراص ســـوى   
 يف املائـة    ٦٠ ارتفـع املعـدل إىل       املائة منهن، ولكـن يف التـسعينيات مـن القـرن العـشرين             يف ٣٠

 ارتفـع املعـدل إىل   ٢٠٠٥ويف عام ). ١٩٩٧ يف املائة يف    ٦٢,٣ و   ١٩٩٣ يف املائة يف     ٥٢,٣(
 . يف املائة٦٦

وبينمـــا بلغـــت نـــسبة املـــستخدمات للرفـــاالت يف الثمانينيـــات مـــن القـــرن العـــشرين    
 يف املائـــة يف ١٤,٦ و ١٩٩٣ يف املائـــة يف ٩,٣املائـــة فقـــط، ارتفعـــت هـــذه النـــسبة إىل  يف ٨

 .٢٠٠٥ يف املائة يف ١٣  و١٩٩٧
ــاع          ــن اجلم ــوايت يعطل ــال الل ــساء يف الربتغ ــسبة الن ــبريا يف ن ــضا اخنفاضــا ك وشــهدنا أي

ــد      ــد بعيـ ــا إىل حـ ــول عليهـ ــة ال يعـ ــي طريقـ ــل، وهـ ــع احلمـ ــة ملنـ ــن  . كطريقـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
ــة يف ســنة      يف ٣٨ أن ــساء اســتخدمن هــذه الطريق ــة مــن الن ــسبة إىل  ، اخن١٩٨٠املائ فــضت الن
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ــة يف ١٧,٦ ــة يف ٧,١، وإىل ١٩٩٣ يف املائـــــــ ــضت ٢٠٠٥، ويف ١٩٩٧ يف املائـــــــ  اخنفـــــــ
 .املائة يف ٤ إىل

 
 ٢٠٠٥  ١٩٩٧  ١٩٩٣  ١٩٨٠   الطرائق

 يف املائة  يف املائة  يف املائة  يف املائة   
 ٦٦  ٦٢,٣  ٥٢,٣  ٣٠   األقراص

 ٩  ٩,٧  ١٠  -   اللوالب

 ٠  ٠,٥  ٠,٦  -  حقن اهلرمونات

 ١٣  ١٤,٦  ٩,٣  ٨   الرفاالت

 ٠  ٢,١  ٠,٩  - مبيد احليوانات املنوية

 ٢  ٣,١  ٢,٧  -  الطرائق الطبيعية

 ٤  ٧,١  ١٧,٦  ٣٨  تعطيل اجلماع

 ٠  -  ٥,٩  - قطع القنوات واألبواق

 ١  ٠,٥  ٠,٦   -  وسائل أخرى

 .٠٥/٠٦ و ٩٨/٩٩ و ٩٥/٩٦اخلطة الوطنية لتأمني الصحة : املصدر
 

 محل املراهقات  
 املواطنة واجلنس احلـد     -كان أحد األهداف الواردة يف اخلطة الوطنية الثالثة للمساواة           

وفقــا للمفوضــية الــسامية للــصحة، هــبط معــدل األمهــات املراهقــات يف  . مــن محــل املراهقــات
 يف املائـة  ٥,٩ن مـ  (٢٠٠٥ و ٢٠٠١ يف املائـة  بـني   ١٨,٦جمموع املواليـد يف الربتغـال بنـسبة      

 ). ٢٠٠٥ يف املائة  يف ٤,٨ إىل ٢٠٠١يف 
لقد كانت اإلجراءات املوضوعة يف نطاق تنظيم األسرة هامة، وسـامهت يف احلـد مـن                 

 يف املائــة  ٥,٠ إىل ١٩٧٩ يف املائــة يف ١٠,٦مــن (نــسبة املواليــد األحيــاء لألمهــات املراهقــات 
ــرا   ). ٢٠٠٥يف  ــاء املـ ــد اآلبـ ــدد مواليـ ــر عـ ــد أظهـ ــا لقـ ــا تنازليـ  ٢٠٠٤ يف ١٥٧٠: هقني اجتاهـ

 ٢٠٠٤ يف املائـة  مـن مجيـع املواليـد يف             ١لكـل   ). ربع عدد مواليـد األمهـات املراهقـات        قرابة(
 ألمهـات كانـت   ٢٠٠٤ مولـودا يف     ٣١٣كان كال األبوين مراهقا، وسجل      )  مولودا ١١١٦(

 .  سنة١٦أعمارهن دون 
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ــات    ــدل األمهــات املراهق ــد  / مع ــسن ا(جممــوع املوالي ــود حــي ١٠٠/ ســنة ٢٠ <ل  ) مول
 الربتغال حسب املنطقة يف

 ٢٠٠٥    ٢٠٠٤ 
 ٤,٨    ٥,١    الربتغال  
 ٥,٠    ٥,١    الشمال  
 ٤,٤    ٤,٧    املركز  
 ٤,٦    ٥,٠    لشبونة  
 ٦,٠    ٦,٢    الينتيخو  
  ٥,٢    ٥,٩    الغاريف  

 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
  

 ) مولود حي١٠٠/ سنة٢٠ <السن (جمموع املواليد / األمهات املراهقاتمعدل  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 .٢٠٠٧املفوضية السامية للصحة، : املصدر
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 إضفاء الطابع القانوين على اإلجهاض  
 أجري استفتاء يف الربتغال حول إضـفاء الطـابع القـانوين علـى              ٢٠٠٧فرباير  /يف شباط  

 يف املائـة مـن      ٥٩,٢٤أيـد هـذا االقتـراح       . رة األوىل مـن احلمـل     اإلجهاض حـىت األسـابيع العـش      
 ). يف املائة من املصوتني املسجلني٤٣,٦مل يشارك يف التصويت سوى (املصوتني الربتغاليني 

، بـالوقف اإلرادي    ٢٠٠٧ابريـل   / نيـسان  ١٧، املـؤرخ يف     ١٦/٢٠٠٧يسمح القـانون     
ومبقتـضى القـانون    . جملـان يف مـشفى عـام      للحمل، خالل األسابيع العشرة األوىل مـن احلمـل، با         

اجلديد، يف األسابيع العشرة األوىل من احلمل غري املرغوب فيه ستتمكن النساء من الـسعي إىل                
 .خدمات اإلجهاض املأمون احلواشي دون اخلوف من املقاضاة اجلنائية

ــم      ــانون رق ــق الق ــنظم لتطبي ــانوين امل ــصك الق ــه يف   ١٦/٢٠٠٧إن ال ــة علي  متــت املوافق
ــه /حزيـــران ــدم   ٢٠٠٧يونيـ ــة وقـ ــراءات اإلداريـ ــة واللوجـــستية واإلجـ  ووضـــع الـــشروط الفنيـ

ــة        ــصحة الرمسيــ ــسات الــ ــستخدمنها يف مؤســ ــل ليــ ــساء احلوامــ ــصلة للنــ ــات ذات الــ املعلومــ
 .هبا رمسيا املعترف أو

إن النساء اللوايت يذهنب إىل النظام الوطين للصحة للقيام بإجهاض يستثنني من رسـم               
 سـاعة، وخـالل أسـبوعني بعـد اإلجهـاض يتوجـب             ٤٨ض فترة للـتفكري مـدهتا       وُتفر. اخلدمة

علــى هــؤالء النــساء أن حيــضرن جلــسات للتثقيــف علــى تنظــيم األســرة حــىت يــتم إخبــارهن    
 .بطرائق منع احلمل

 
 اإلجناب باملساعدة الطبية  

 القـانون رقـم   ( اعُتمد قـانون جديـد متعلـق باإلجنـاب باملـساعدة الطبيـة               ٢٠٠٦يف عام    
يـنظم هـذا القـانون التقنيـات التاليـة لإلجنـاب         ). ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٦ الصادر يف    ٣٢/٢٠٠٦

ــة  ــساعدة الطبيـ ــل      : باملـ ــين داخـ ــن املـ ــوب؛ وحقـ ــصيب يف األنبـ ــطناعي؛ والتخـ ــيح االصـ التلقـ
بروتوبالزمــا اخلليــة باســتثناء النــواة؛ ونقــل اجلــنني أو املــشيج أو البيــضة امللقحــة؛ والتــشخيص    

 .زرع؛ وتقنيات خمتربية معادلة أو فرعية أخرى الستغالل املشيج أو اجلننيالوراثي قبل ال
إن اجمللس الوطين لإلجناب باملساعدة الطبية، الـذي أنـشأه هـذا القـانون، مـسؤول عـن                   

 .إعطاء اآلراء يف املسائل األخالقية واالجتماعية املتعلقة باإلجناب باملساعدة الطبية
 الطبيــة ال ميكــن أن يــستخدمها ســوى أنــاس متــزوجني إن تقنيــات اإلجنــاب باملــساعدة 

ليسوا يف حالة االنفصال حبكم القانون أو الواقع، أو متـزوجني عرفيـا يعـيش الواحـد منـهما          أو
 .مع اآلخر طيلة ما ينيف عن سنتني
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 ١٣املادة   
 

 املزايا االجتماعية واالقتصادية  
عـدم  ( تكرس مبدأي املـساواة  )٦٢(إن األسس العامة اجلديدة لنظام الضمان االجتماعي       

عــن طريــق نقــل (والتــضامن ) التمييــز ضــد املــستفيدين علــى أســاس اجلــنس، علــى ســبيل املثــال
املوارد بني املواطنني بغيـة كفالـة تكـافؤ الفـرص أمـام اجلميـع وضـمان احلـد األدىن مـن الـدخل                    

ــا   ــاس حرمان ــسيني  ) االجتمــاعي ألشــد الن ــوجيهيني الرئي ــدأين الت ــضمان  بوصــفهما املب  لنظــام ال
ويتطلب هذا القانون أيضا هتيئة ظـروف خاصـة للنـهوض حبالـة املواليـد عـن       . االجتماعي برمته 

طريق دعم التوازن بني احلياة اخلاصة واحلياة األسرية وحياة العمـل، وعلـى حنـو خـاص مراعـاة          
 .الوقت الضروري لرعاية األطفال

ــا  ــاك )٦٣(وحالي ــاملوظفني  ” هن ــام اخلــاص ب ــاملني حلــساب    الن” و“النظ ــام اخلــاص بالع ظ
، وكلــها تــشكل جــزءا مــن نظــام الــضمان   “نظــام الــضمان االجتمــاعي الطــوعي ” و“أنفــسهم

وتغطـي  . “النظم غـري القائمـة علـى االشـتراكات        ”وباإلضافة إىل ذلك، هناك     . االجتماعي العام 
ليات األسـرية   هذه النظم املرض واألمومة واألمراض املرتبطة بالعمل والبطالة عن العمل واملـسؤو           

وباإلضـافة  . وتتغري جمموعة تدابري احلمايـة مـن نظـام إىل آخـر    . واإلعاقة وسن الشيخوخة والوفاة   
 “نظــام خــاص للــضمان االجتمــاعي لألنــشطة الزراعيــة ”إىل الــنظم املــذكورة فعــال هنــاك أيــضا 

 ).للمتقاعدين الزراعيني(يشمل اإلعاقة وسن الشيخوخة والوفاة واملسؤوليات األسرية 
 يف املائـة  ٥٧ أن النـساء ميـثلن حـوايل    ٢٠٠٧ إىل عام   ٢٠٠٤وتظهر البيانات من عام      

من مجيع املستفيدين من نظم الضمان االجتماعي وفقـا للنظـام غـري القـائم علـى االشـتراكات،                   
 يف املائة وفقا للنظام القائم على االشتراكات، ما يؤكد على هشاشتهم علـى حنـو                ٤٦وحوايل  

 .خاص جتاه الفقر
 

__________ 
 .يناير/ كانون الثاين١٦ الصادر يف ٤/٢٠٠٧أقره القانون  )٦٢( 
يناير، األسس العامة لنظام الـضمان االجتمـاعي        / كانون الثاين  ١٦، الصادر يف    ٤/٢٠٠٧يرسي القانون رقم     )٦٣( 

أغـسطس،  / آب١٤، الصادر يف ٢٨/٨٤ة املقرة مبقتضى القانون رقم ويبقي على القواعد القانونية والتنظيمي   
 .ديسمرب/ كانون األول٢٠، الصادر يف ٣٢/٢٠٠٢أغسطس والقانون / آب٨، الصادر يف ١٧/٢٠٠٠و 
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البيانات املتعلقة بالنساء والرجال الذين يتلقون الضمان االجتماعي يف النظام غري القائم   
 على االشتراكات

 
 )النصف األول (٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ الوحدة؛ األشخاص

 ٢٩٤٢٧٧ ٣٠١٤١٨ ٢٩٧٤٨٦ ٢٧٢٧٨٧ اجملموع

 ١٦٨٨٣٣ ١٧١٩٣٥ ١٦٩٧٨١ ١٥٦٢٧٧ عدد النساء
 ١٢٥٤٤٤ ١٢٩٤٨٣ ١٢٧٧٠٥ ١١٦٥١٠ عدد الرجال

 .ات الضمان االجتماعيإحصاءبيانات : املصدر
  

.  حيـز النفـاذ    )٦٤(“الـدخل إلعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي       ” دخل قـانون     ٢٠٠٣يف عام    
 الــسابق، مبــدأ املــساواة، “احلــد األدىن املــضمون مــن الــدخل”وهــو حيتــرم، متامــا مثــل قــانون  

وتتعلــق بعــض . ين، خــصوصا علــى أســاس اجلــنس حــاظرا أي نــوع مــن التمييــز بــني املــستفيد 
التغيريات املدخلة مبكون اإلدمـاج االجتمـاعي هلـذه التـدابري، هبـدف مواءمـة الـربامج مـع حالـة                     
ــة الــصحية والتعلــيم      كــل شــخص وحجــم أســرته، وميكــن أن يــشمل دعمــا اســتكماليا للرعاي

 .والنقل واإلسكان
ل يف النظـام الفرعـي للتـضامن         من مدفوع مشمو   “دخل اإلدماج االجتماعي  ”ويتكون   

ومــن برنــامج لإلدمــاج االجتمــاعي يرمــي إىل أن تكفــل لألشــخاص وأســرهم مــوارد تلــيب احلــد   
 .األدىن من احتياجاهتم وأن تدعم اإلدماج التدرجيي يف احلياة االجتماعية والعمل واجملتمع احمللي

، يــتعني “يالــدخل لإلدمــاج االجتمــاع”وحــىت تــستحق فتــاة دون ســن الثامنــة عــشرة  
عليها أن تليب متطلبات القانون وأن تكون حامال أو أن يكون هلا قصر معولـون حتـت رعايتـها           

 . احلصرية، سواء كانت متزوجة أو يف معاشرة زوجية بالتراضي طيلة ما يزيد عن عام واحد

__________ 
الــذي صــححه وأعــاد نــشره إعــالن التــصحيح رقــم (مــايو / أيــار٢١ الــصادر يف ١٣/٢٠٠٣القــانون رقــم )  )٦٤( 

أغسطس، الـذي  / آب٢٩ الصادر يف ٤٥/٢٠٠٥مايو؛ وعدله القانون رقم   / أيار ٢٩، الصادر يف    ٧/٢٠٠٣
احلـد األدىن   ”حـل حمـل     ) أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٥ الـصادر يف     ٧٦/٢٠٠٥صححه إعـالن التـصحيح رقـم        

وهـذا القـانون ينظمـه املرسـوم        . “الـدخل إلعـادة الـدمج االجتمـاعي       ” الـسابق وأنـشأ      “املضمون من الدخل  
نوفمرب، الذي نـشر نـصه الكامـل يف املرفـق باملرسـوم      / تشرين الثاين٨ الصادر يف ٢٨٣/٢٠٠٣بالقانون رقم   
 .فرباير/ شباط٢٣ الصادر يف ٤٢/٢٠٠٦بالقانون رقم 
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 األشخاص الذين يتلقون الدخل إلعادة اإلدماج االجتماعي حسب اجلنس

 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
النـــــصف  (٢٠٠٧
 )األول

 ٣٣١١٠٨ ٣٣٩٣٢٨ ٢٠٢٠٣٥ ٨٦١٤٧ اجملموع
 ١٧٦٩٩٦ ١٨١٤٥١ ١٠٧٨٣٨ ٤٦١١٩ النساء
 ١٥٤١١٢ ١٥٧٨٧٧ ٩٤١٩٧ ٤٠٠٢٨ الرجال

 .ات الضمان االجتماعيإحصاءبيانات : املصدر
 

، متثـــل النـــساء حـــوايل ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤وفقـــا للبيانـــات املـــستمدة مـــن الفتـــرة مـــن  
ــة ٥٣,٥ ــزال يظهــر شــدة        يف املائ ــا ي ــذي م ــر ال ــدخل، األم ــستفيدين مــن هــذا ال ــع امل  مــن مجي

احلــد األدىن ” فــصاعدا تعــزى إىل هنايــة ٢٠٠٤والزيــادة الرئيــسية مــن . هــشاشتهم جتــاه الفقــر
 . السابق“املضمون من الدخل

 :واملستفيدون من الدخل إلعادة اإلدماج االجتماعي ينتمون إىل أنواع األسر التالية 
 

 فيدون من الدخل إلعادة اإلدماج االجتماعي حسب نوع األسرةاملست  
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ نوع األسرة
النـــــصف  (٢٠٠٧
 )األول

 ١١٩٩١٤ ١٢٣٥٤٠ ٧١٦٢١ ٣١٠٦٣ اجملموع
 ١٥٦٧١ ١٩٧٨٠ ١٨٥٤٠ ٨٧١٤ زوجان بأطفال

 ٧٠٣١ ٨٤١٠ ٧٨٨٨ ٤١٠٦ زوجان بال أطفال
امــرأة وحيــدة أو رجــل   

 ١٤٩١٢ ١٨٨٩٧ ١٦٥٤٤ ٨٠٢٢ وحيد
امـــــرأة (عائـــــل واحـــــد 

 ١٢٢٦٢ ١٥٦٥٩ ١٣٩٢١ ٦٦٠٠ بأطفال) رجل أو
ــة  ــد  (خمتلطـ ــضو واحـ بعـ
 ٦٧٩٣٣ ٥٨١٣٠ ١٢٢٠٤ ٢٤٧٩ )غري أبوي
بـــــأكثر مـــــن (موســـــعة 
 ١٨١٥ ٢٣٢٣ ٢٣٤٥ ١١١٠)بعائل واحد زوجني أو

بأعـــــضاء ذوي (ممتـــــدة 
 ٢٥٩ ٢٩٥ ١٣٥ ١٠ )غري األبوينقرىب 

 ٣١ ٤٦ ٤٤ ٢٢ أجداد بأطفال

 .ات الضمان االجتماعيإحصاءبيانات : صدرامل



CEDAW/C/PRT/7

 

90 08-22005 
 

ــر يف      ــن األسـ ــة مـ ــة املختلطـ ــبرية يف الفئـ ــادة كـ ــة زيـ ــن مالحظـ  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦متكـ
 مثلــت فعــال األســر املختلطــة أكثــر مــن نــصف مجيــع        ٢٠٠٧النــصف األول مــن ســنة    يف(

 ).املستفيدين من الدخل إلعادة اإلدماج االجتماعي
 

  حسب نوع األسرة واجلنس٢٠٠٤ املضمون من الدخل يف األشخاص الذين تلقوا احلد األدىن  
 

  النسبة املئوية العدد نوع األسرة

  ١٠٠ ٩٥٨٤١ اجملموع
  ١٣,٩ ١٣٢٩٦ زوجان بال أطفال
  ٣١,٤ ٣٠٠٦١ زوجان بأطفال

  ٤,٢ ٣٩٩٥ أكثر من زوجني بأطفال
  ٢١,٧ ٢٠٧٨٤  امرأة-عائل واحد 
  ١,٤ ١٣٣٦  رجل-عائل واحد 

  ١٤,٣ ١٣٧١٣ أة وحيدةامر
  ١٢,٩ ١٢٣٩١ رجل وحيد
  ٠,٣ ٢٦٥ غري ذلك
 اجملموع الرجال النساء اجلنس
 ٢٨١٥٩١ ١٣١٩٦٨ ١٤٩٦٢٣ اجملموع

 ١٨٥٧٥٠ ١٠٣١١٢ ٨٢٦٣٨ غري احلاملني أللقاب
 ٩٥٨٤١ ٢٨٨٥٦ ٦٦٩٨٥ حاملون أللقاب

 .ات الضمان االجتماعيإحصاءبيانات : املصدر

ــام   ــد األدىن    ٣٦ كانـــت ٢٠٠٤يف عـ ــتحقاق احلـ ــة السـ ــر املتلقيـ ــن األسـ ــة مـ  يف املائـ
 .املضمون من الدخل إما نساء وحيدات أو نساء يدعمن أطفاال

 على استحقاقات خاصة ألسر املـصابني بإعاقـة         “دخل اإلدماج االجتماعي  ”وينص   
ــشديدي احلاجــة إىل       ــسنني ال ــة أو امل ــأمراض مزمن ــة أو أشــخاص مــصابني ب جــسدية أو عقلي

 الــصادر يف ١٠٥/٢٠٠٤وكميــات هــذه االســتحقاقات حمــددة يف األمــر الــوزاري  . اإلعالــة
 .يناير/ كانون الثاين٢٦
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 استحقاقات البطالة عن العمل

يف العامني املاضيني كانت أغلبية األشخاص املـتلقني السـتحقاقات البطالـة عـن العمـل                
 الوقـت الـذي ينفقـه       وذلـك يتمـشى مـع حقيقـة أن النـساء يـنفقن وقتـا أطـول مـن                  . من النـساء  

 .الرجال على البحث عن فرصة عمل جديدة
 

 األشخاص الذين يتلقون استحقاقات البطالة حسب اجلنس
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 اجملموع الوحدة؛ األشخاص
 النساء اجملموع
 اجملموع بالنسبة املئوية

 النساء اجملموع
 اجملموع بالنسبة املئوية

 النساء اجملموع
 بالنسبة املئوية

 ٥٦,٢ ٥٥٩٠٧٠ ٥٦,١ ٥٥٨٠٠١ ٤٣,٦ ٥٣٤٨٢٩ اجملموع
 ٥٤,١ ٣٩٩٩٦٦ ٥٣,٩ ٣٩٨٠١٨ ٤٥,٩ ٣٧١٦٣٦ استحقاق البطالة

 ٦١,٢ ٦٧٥٨٠ ٦١,٤ ٧٢٥٢٢ ٣٧,٩ ٨٥٩٨٤ استحقاق البطالة االجتماعي األول
 ٦١,٨ ٩١٠٦٢ ٦١,٤ ٨٦٩٧٣ ٣٨,٥ ٧٦٥٩٠ استحقاق البطالة االجتماعي لتايل

 ٦٠,٦ ٤٦٢ ٦٠,٢ ٤٨٨ ٤٠,٥ ٦١٩ لة االجتماعيمتديد استحقاق البطا

 .ات الضمان االجتماعيإحصاءبيانات : املصدر
 

 النساء وتنظيم املشاريع  
 يف الربتغــال، حــوايل ثلــث  )٦٥(وفقــا لطبعــة هــذا العــام مــن مرصــد إنــشاء املؤســسات    

الخنــراط  يف املائــة، يعتــزمن ا٩٠وأغلبيتــهن الكــبرية، حــوايل  . املــنظّمني للمــشاريع مــن النــساء 
ومن هؤالء، ثالثـة أربـاع ميـتلكن علـى          . الفعلي يف مشاريعهن، األمر الذي له أمهية كبرية جدا        

وفـضال عـن    .  يف املائة منهن مشاركة األغلبيـة يف شـركاهتن         ٣٠األقل نصف الشراكة، بينما لـ      
 يف املائة من الـشراكة، نظـرا إىل كـوهنن منظمـات املـشروع               ١٠٠ذلك، حوايل ربعهن ميتلكن     

وميكن أن يالحظ أن نسبة النساء، بني منظِّمات املشاريع األصـغر سـنا        . الوحيدات يف الشركة  
 يف املائــة، ٤٠، تنحــو إىل كوهنــا أعلــى قلــيال، حــوايل ) عامــا٣٥-٢٦اللــوايت تبلــغ أعمــارهن (
 .يعكس متثيال للجنس أكثر توازنا بني األجيال اجلديدة ما

 التجــاري أكثــر شــيوعا بــني النــساء املنظمــات  إن التجربــة الــسابقة يف القيــام بالعمــل  
أكثر من نصفهن كانت فعال هلن مبـادرة يف جمـال تنظـيم املـشاريع خـالل حيـاهتن                   (للمشاريع  
__________ 

ــديره     )٦٥(  ــشاء املؤســسات يف الربتغــال مــشروع ت ــدعم وابتكــار    (IAPMEIمرصــد إن ــة ل ــة الربتغالي ــة العام الوكال
ــة    ، با١٩٩٩منــذ ) املؤســسات الــصغرية واملتوســطة  ــة ملراكــز اإلجــراءات الرمسي لتعــاون مــع الــشبكة الربتغالي

 .وجترى دراسة استقصائية ملنظمي املشاريع وقت اإلنشاء القانوين لشراكاهتم. التجارية
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بيــد أن حــوايل ثلــث النــساء املنظمــات للمــشاريع كانــت هلــن أيــضا جتربــة مماثلــة يف ). العاملــة
 .ة إليهناملاضي، وإدارة األعمال التجارية ليست شيئا جديدا بالنسب

وعلى الـرغم مـن ذلـك فـإن مـن احلقيقـي أيـضا أن نـسبة رجـال األعمـال يف صـفوف                          
وفـضال عـن ذلـك،    . منظمي املشاريع اجلديـدة أعلـى مـن نـسبة املـشتغالت باألعمـال التجاريـة        

فــإن نتــائج هــذا االستقــصاء تظهــر أن مــن الــذين كــانوا مــستخدمني قبــل القيــام مباشــرة هبــذه    
شاريع كــان الرجــال أكثــر مــن النــساء، وأن نــسبة النــساء اللــوايت كــن   املبــادرات يف تنظــيم املــ

وهكـذا ال تـزال بعـض       . راعيات لألسرة سابقا أعلى كثريا    /باطالت عن العمل أو ربات بيوت     
 .االختالفات يف املالمح قائمة

إن إمكانية اإلبداع واالبتكار، وضمان االستقرار االقتصادي لألسرة أو اغتنـام فرصـة               
سـباب الرئيـسية إلنـشاء مـشروع جتـاري يف الربتغـال، بالنـسبة إىل كـل مـن الرجـال                      ما هـي األ   
ــساء ــصادية، وخــصوصا      . والن ــساء مــيال إىل إعطــاء أكــرب قيمــة للعوامــل االقت ــدى الن ــد أن ل بي

 .االستقرار املايل، بينما يويل الرجال أمهية كربى إلمكانية ابتكار أشياء جديدة
 آخـر للقيـام مببـادرة يف تنظـيم املـشاريع، إمـا بالنـسبة                إن حتقيق الذات، وهو حافز هام      

 يف املائـة مـن      ٤٠حـوايل   (إىل الرجال أو إىل النساء، ذو أمهية خاصـة أيـضا بالنـسبة إىل النـساء                 
لعـل لـذلك عالقـة بتجـارهبن املهنيـة          ).  يف املائـة مـن الرجـال       ٢٨النساء أشرن إىل ذلك، مقابل      

، بأغلبيتـهم   )من النساء أو الرجال   (من أن منظمي املشاريع     ويف الواقع أنه على الرغم      . السابقة
الكبرية، يعتربون أنفسهم مرتاحني أو شديدي االرتيـاح ملهنـهم الـسابقة، فـإن النـساء ميلـن إىل                   
إظهــار اســتياء أكــرب، وعلــى وجــه اخلــصوص يف احلــاالت الــيت كــن فيهــا ســابقا عــاطالت عــن  

ا فيه الكفاية أن للتحقيق الذايت أمهية خاصـة يف          ومن املفهوم مب  . العمل أو يضطلعن بعمل مرتيل    
 .هذه احلاالت

 
 النساء ونظم الدعم العامة ملنظِّمات املشاريع واألعمال التجارية  

ــإن منظِّمــات          ــة ف ــى إجــراءات إجيابي ــربامج عل ــرغم مــن عــدم اشــتمال هــذه ال ــى ال عل
ــرة املــ      ــاء الفت ــستفدن، أثن ــة ي ــشتغالت باألعمــال التجاري ــشاريع وامل ــالتقرير احلــايل،  امل شمولة ب

إطـار الـدعم    (استفادة هامة من نظم التحفيز من برنامج التحفيز لتحديث األنشطة االقتـصادية             
 ).الثالث للمجتمعات احمللية

وفيما يتعلق بنظم التحفيز اليت تديرها الوكالة العامة الربتغالية لدعم وابتكـار املـشاريع               
 ويف النـصف األول  ٢٠٠٦ من املشاريع اليت اخـتريت يف    يف املائة  ٥٤الصغرية واملتوسطة، فإن    

ــن ســنة   ــا شــريكات       ٢٠٠٧م ــا شــركات فيه ــايل لالســتثمار عززهت ــدعم امل ــن ال  لالســتفادة م
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تـشري هـذه املـشاريع إىل       ).  يف املائـة منـها كانـت مـشاريع صـغرية ومتوسـطة             ٩٩يزيد عـن     ما(
ــر مـــن   ــتثمارات تبلـــغ أكثـ ــوا  ٣٢٤اسـ ــاوز  مليـــون يـــورو وستـــستفيد مـــن أمـ ــة تتجـ ل حتفيزيـ

 .مليون يورو ٨٣,٤
ويف جمال تطوير املهارات، فإن الوكالة العامة الربتغالية لدعم وابتكار املـشاريع الـصغرية               

وتـشكل  .  يـديره مـدراء ملـشاريع حمـدودة وصـغرية          )٦٦(واملتوسطة تنفـذ برناجمـا للتـدريب والعمـل        
 يعـزز إدمـاج   )٦٧(ومثـة برنـامج آخـر   . ن يف املائة من املـدراء املـشتركني حـىت اآل        ٣٠النساء حوايل   

ومن بني مجيـع املـستفيدين مـن        . املهنيني الشباب العايل املؤهالت يف املشاريع الصغرية واملتوسطة       
 ). يف املائة٥١,٥(، تشكل النساء األغلبية ٢٠٠٦هذا الربنامج، الذي أطلق يف عام 

يم املـشاريع مفتوحـة متامـا       ويف نفس الوقت فإن الربامج املستمرة الرامية إىل تعزيز تنظـ           
أمام مشاركة النساء، على الرغم مـن أهنـا ليـست مـصممة علـى وجـه التحديـد هلـن، وجنحـت             

ويف الواقـع فـإن تكـوين األفرقـة،        . تلك الـربامج يف االجتـذاب الفعـال هلـذه اجلماعـة املـستهَدفة             
ة مــن  يف املائــ٤٥:  مــشروع، كــان كمــا يلــي٢٠٠، بــالنظر إىل دعــم ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦أثنــاء 

ــط؛ و    ــة فق ــاء األفرق ــة؛ و     ٣٠رؤس ــسات األفرق ــاء ورئي ــن رؤس ــة م ــن  ٢٥ يف املائ ــة م  يف املائ
رئيــسات األفرقــة فقــط؛ وذلــك يعــين أن أغلبيــة املــشاريع انطــوت فعالعلــى تنظــيم النــساء           

 .للمشاريع وأفادهتن
وعلى الرغم من أن من الواضـح أن النـساء يـستفدن اسـتفادة هامـة مـن بـرامج الـدعم                    

ة فإن املرء يعترف بأن بعض اإلجراءات اإلجيابية ينبغي أن ُتعتمد يف بعض اجملـاالت، بغيـة                 العام
 .إتاحة فرص إضافية هلذه اجلماعة

وبالتايل فإن الوكالة العامة الربتغالية لدعم وابتكار املشاريع الصغرية واملتوسـطة تعمـل              
نامج، الذي ال يـزال يف مرحلـة        وهذا الرب . “برنامج تنظيم املشاريع للنساء   ”حاليا على تصميم    

الـيت ال تـزال مكونـة علـى     (التخطيط، يرمي إىل املسامهة يف تغيري مالمح الشركات يف الربتغال    
دات وشـركات  ، والنـهوض بنـشوء مـديرات جديـ       )حنو رئيسي من الرجـال، كمـا سـبق ذكـره          

عمـل التجـاري    بتكارية االسـتراتيجية، والتعزيـز لتحديـد هويـة فـرص ال           جديدة يف القطاعات اال   
 .اجلديدة، وأيضا حتسني دينامية تركيز املشاريع االبتكارية اليت تترأسها النساء

 علــى أســاس هنــج نظــامي، مــوفرا ملختلــف  “برنــامج تنظــيم املــشاريع للنــساء”ويقــوم  
، )اإلعالم وتقييم التكنولوجيا والتدريب واإلرشاد والتوجيه واالحتضان وغريهـا        (أنواع الدعم   

__________ 
 .“برنامج اإلدارة” )٦٦( 
 .“املهنيون العالو املؤهالت يف برنامج املشاريع الصغرية واملتوسطة” )٦٧( 
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ويف هـذا الـسياق، فـإن اهلـدف الرئيـسي هلـذا الربنـامج               . ف املراحـل لعمليـة البدايـة      وشاملة خمتل 
، اللـوايت لـديهن     )يف اجملـاالت العلميـة والتكنولوجيـة واإلداريـة        (النساء ذوات املؤهالت العاليـة      

قدرة كبرية على تنظـيم املـشاريع ويـرغنب يف وضـع مـشاريع جديـدة يف اجملـاالت التكنولوجيـة                     
ال عـن املبـادرات العامـة املـذكورة أعـاله، جيـري تنفيـذ بـضعة مـشاريع أخـرى،               وفـض . اجلديدة

ترمي إىل تعزيز تكافؤ الفرص أمام الرجال والنساء يف جمال العمل التجاري، بدعم مـن اجملتمـع      
املدين، وعلى وجه اخلـصوص الرابطـات احملليـة أو املهنيـة، مـا يؤكـد االعتـراف املتنـامي بأمهيـة                      

 .غالاملوضوع يف الربت
 

 الفقر واإلدماج االجتماعي  
إن االستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي تقوم على حنو رئيسي علـى اخلطـة الوطنيـة              
مكافحـة الفقـر بـني األطفـال        ) ١: (، وتضم األولويات السياسية التالية    ٢٠٠٨-٢٠٠٦لإلدماج  

تقـومي العيـوب    )٢(واطنـة؛  واملسنني، عن طريق اختاذ تدابري تكفل حقوقهم األساسـية يف جمـال امل   
 .التغلب على التمييز ضد املعاقني واملهاجرين) ٣(التأهيل؛ /يف التعليم والتدريب

الــدخل لإلدمــاج ) ١: (ومــن بــني خمتلــف التــدابري، ينبغــي التأكيــد علــى التــدابري التاليــة 
 برنـــامج الـــشبكة يف اجملـــال االجتمـــاعي؛ ) ٣(تكملـــة تـــضامنية للمـــسنني؛ ) ٢(االجتمـــاعي؛ 

شـبكة  ) ٦(بـرامج لتوسـيع األجهـزة االجتماعيـة؛         ) ٥(العقود احملليـة للتنميـة االجتماعيـة؛         )٤(
ــستمرة؛   ــة املـ ــسنني؛    ) ٧(الرعايـ ــكان للمـ ــال اإلسـ ــه يف جمـ ــة الترفيـ ــدعم  ) ٨(خطـ ــامج الـ برنـ

 .للمسنني املتكامل
احلـد األدىن   /وعلى مستوى احلد األدىن االجتماعي، فإن الـدخل لإلدمـاج االجتمـاعي            

، ٢٠٠٦مــايو /، الــصادر يف أيــار١٣/٢٠٠٣ملــضمون مــن الــدخل الــذي أنــشأه القــانون رقــم ا
ــزز يف عــام      ــدخل، ُع ــم  ٢٠٠٦مــستبدال احلــد األدىن املــضمون مــن ال ــانون رق ، باملرســوم بالق

ومنطق التـدخل يقـوم علـى أسـاس املتابعـة           . ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٣، الصادر يف    ٤٢/٢٠٠٦
 احملليــة واملؤســسات اخلاصــة للتــضامن االجتمــاعي، عــن طريــق األســرية مــن ِقبــل نــواة اإلضــافة

بروتوكوالت حمـددة، معتمـدة علـى القيـام باالسـتخدام الـسليم ملـوارد اجملتمعـات احملليـة لـدعم                     
احلاالت احملددة بأهنا األكثر احتياجا؛ وقت تغريت، عـن طريـق التعـديالت الـيت أقرهـا القـانون               

، وأيـــضا عـــن طريـــق اســـتراتيجيته ٢٠٠٥س أغـــسط/ آب٢٩، الـــصادر يف ٤٥/٢٠٠٥رقـــم 
 .للتدخل، معززا مكون اإلضافة للمستفيدين، إما بالُبعد االجتماعي أو ُبعد اإلدماج املهين

وأيضا ضـمن جمـال احلمايـة االجتماعيـة ألشـد األشـخاص احتياجـا، أنـشئت تكملـة                    
ن  كـــانو٢٩، الـــصادر يف ٣٢٣/٢٠٠٥التـــضامن للمـــسنني عـــن طريـــق املرســـوم بالقـــانون  

، وهـي ترمـي إىل احلـد مـن الفقـر بـني األشـخاص البـالغني مـن العمـر                      ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
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ــأكثر  ٦٥ ــا ف ــوفري دخــل ســنوي      )٦٨(عام ــة ت ــا، مبحاول ــة وعــدال اجتماعي ــر فعالي ــة أكث  بطريق
ويستهدف هذا املبلـغ املـستفيدين املـسنني مـن املعاشـات            .  يورو ٤٢٠٠يقل عن    للمسنني ال 

عادهلــا، يف أي نظــام للحمايــة االجتماعيــة، يكــون وطنيــا أو أجنبيــا،  التقاعديــة للبقــاء أو مــا ي
وجتري دراسة دخل مقـدم الطلـب املـسن واحلالـة      . الذين يقيمون على حنو قانوين يف الربتغال      

دخلـها هبـدف ختفيـف    /املرتلية وميكـن أن ُيمـنح مبلـغ مـايل شـهري، ذو طـابع مكمـل لدخلـه            
قــة أســرع ممــا ميكــن أن يكــون ممكنــا عــن طريــق  شــدة حالــة االحتيــاج النقــدي القــائم، بطري

 .استراتيجية زيادة املعاش التقاعدي
 فإن تكملة التضامن للمسنني اليت مل تستهدف سوى الـذين بلغـوا مـن               ٢٠٠٦يف عام    

 مـن املـسنني بطلبـات للحـصول عليهـا، وبلـغ جممـوع               ٢٤٢٢٨ عاما أو أكثـر تقـدم        ٨٠العمر  
 مـن النــساء، والبـاقون الــذين بلـغ عــددهم    ١٣٦٥٣ومــن هـؤالء، كــان  . ١٨٦٨٤املـستفيدين  

لكــل مــستفيد  )  مــرة يف الــسنة ١٢(وكــان املبلــغ الــشهري املتوســط    .  مــن الرجــال ٥٠٣١
 ألفـا والـذين كانـت هلـم     ١٨ وشاهد املستفيدون الـذين بلـغ عـددهم زهـاء        .)٦٩( يورو ٧٩,٦٧

وبالتــايل،  . توســط يف املائــة يف امل ٣٠طلبــات فعالــة بنهايــة الــسنة زيــادة يف دخــوهلم حبــوايل       
. تقض التكملة على فقرهم النقدي، فإهنا تقلل إىل حد كـبري علـى األقـل كثافتـه وشـدته               مل إذا

ــارهم           ــف شــخص تتجــاوز أعم ــاء مخــسني أل ــسنني زه ــضامن للم ــة الت ــشمل تكمل ــا، ت وحالي
، كانـت  ) فـصاعدا ٢٠٠٨ أو أكثـر مـن عـام     ٦٥بالتوسيع إىل الذين تبلغ أعمـارهم       (عاما   ٧٠

قا دون خط الفقر، األمر الذي يتـيح هلـم احلـصول علـى زيـادة يف الـدخل الـشهري                     دخوهلم ح 
 . يورو تقريبا٨٠يبلغ متوسطها 

إن مكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، فضال عن كوهنـا جمـال اخلـدمات واألجهـزة                
االجتماعية والصحية، جيري تطويرهـا أيـضا عـن طريـق شـبكات اجلـوار الـيت ميكنـها، بتحديـد                    

. ة املشاكل واخلـصوصيات الـيت متيـز إقليمـا معينـا، أن تـضع اسـتراتيجيات التـدخل احملـددة                    هوي
، اليت سبق أن اخـتريت أقاليمهـا وفقـا          )٧٠(ويف هذا السياق، مثة العقود احمللية للتنمية االجتماعية       

الحتياجــات معلومــة، حيــث ُتــدعى كــل مــن البلــديات إىل وضــع مــشروع، مــع منظمــة غــري     
، منظمــة مــن الــشبكات االجتماعيــة احملليــة، عــن طريــق شــراكات التــدخل يف حكوميــة منــسِّقة
.  األسرة واجملتمع احمللي؛ الوظيفة والتدريب وإمكانيـات الوصـول واإلعـالم           -حمور استراتيجي   

جيـري وضـع بروتوكـول    ويف البداية، سيوضع ثالثـون عقـدا حمليـا للتنميـة االجتماعيـة، وحاليـا           
 .خلمسة مشاريع

__________ 
 عامـا أو أكثـر؛ يف       ٨٠، فقط لألفراد البالغني مـن العمـر         ٢٠٠٦يف عام   : حلعن طريق تقدمي طلب على مرا      )٦٨( 

، جلميـع األشـخاص احملتـاجني ماليـا         ٢٠٠٨ عامـا أو أكثـر؛ مـن عـام           ٧٠، للذين تبلغ أعمـارهم      ٢٠٠٧عام  
 . عاما أو أكثر٦٥البالغني من العمر 

 .معهد املعلوماتية وإحصاءات الضمان االجتماعي: املصدر )٦٩( 
 .ابريل/ نيسان٢، املؤرخة يف ٣٩٦/٢٠٠٧سالة رقم الر )٧٠( 
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 ١٤املادة   
 املرأة الريفية  

 
 االعتبارات االقتصادية  

 يف املائـة مـن جممـوع        ٨٥,٤متثل األراضي املصنفة يف الربتغـال علـى أهنـا أراض ريفيـة               
ــال  ــساحة الربتغ ــيم       . م ــة وميكــن تقي ــاطق الريفي ــة يف املن ــالغ األمهي ــصادي ب ــة قطــاع اقت فالزراع

 :)٧١(مشاركة املرأة باملؤشرات التالية
 .)٧٢(ة من مجيع املنتجني الزراعيني من النساء يف املائ٢٥,٧ • 
ــة تتجــاوز ســنهم  ٢٢,٧مــن بــني هــؤالء   •  ــراوح  ٢٦,٥ عامــا و٦٥ يف املائ ــة تت  يف املائ

وهــذا يعـــين أن  .  عامــا ٥٤ و٤٥ يف املائــة بــني   ٣٠,٢ عامــا و ٦٤ و٥٥ســنهم بــني   
 . عاما٤٥ يف املائة من املنتجات يف الزراعة تزيد أعمارهن عن ٧٩,٤

 يف املائـة، علـى      ٣٧,١ يف املائـة و    ٣٥,٧املنطقتان الشمالية والوسـطى مـن البلـد         ومتثل   • 
 .التوايل، من مجيع املنتجني الزراعيني يف البلد

 :املستوى التعليمي للمرأة الزراعية املنتجة هو • 

 ). يف املائة٥٦,٠(التعليم األساسي  •  
 ). يف املائة٢٠,٩(مهارتا القراءة والكتابة  •  
 ). يف املائة١٧,٨(مية األ •  
 ). يف املائة٠,٢(التعليم الثانوي الزراعي  •  
 ). يف املائة٠,٣(الدرجة العلمية الزراعية من اجلامعة أو املعاهد التقنية  •  
ــدريب    ٩٠,٧ •  ــات مل حيــــصلن إال علــــى تــ ــات الزراعيــ ــع املنتجــ ــة مــــن مجيــ  يف املائــ

 .عملي مهين
 . الزراعيات يعملن لبعض الوقت يف ممتلكاهتن يف املائة من مجيع املنتجات٨٠,٩ • 

__________ 
 واملكتــب اإلحــصائي للجماعــة  ٢٠٠٥ - استقــصاء اهليكــل الزراعــي  -املعهــد الــوطين لإلحــصاء  : املــصدر )٧١( 

 .٢٠٠٥ -األوروبية 
 هـن  “النـساء العـامالت يف الزراعـة   ” هـن النـساء اللـوايت ميـتلكن ممتلكـات زراعيـة؛         “املنتجات الزراعيـات  ” )٧٢( 

 .نساء اللوايت يعملن ملمتلكات زراعية أخرىال
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 . عاما أو أكثر٤٥يبلغن من السن )  يف املائة١٦,٥(العامالت املتفرغات  • 
 يف املائــة مــن مجيــع املنتجــات الزراعيــات لــديهن أعمــال أخــرى بــأجر خــارج    ١٥,٩ • 

 .مزارعهن وهذه األعمال غالبا ما تكون يف قطاع اخلدمات
ــال املر   ــل الربتغ ــة العاشــرة يف االحتــاد األورويب  وحتت ــة عــضوا ٢٥(تب ــاملني )  دول يف الع

وآنئـذ كـان املتوسـط      . ٢٠٠٥يف عـام    )  يف املائـة   ٧,٧(النشيطني اقتصاديا يف القطاع الزراعـي       
والعامالت النشيطات اقتصاديا يف الزراعة مـسنات       .  يف املائة  ٤,٨ ٢٥ - بني االحتاد األورويب  

 .معظم النساء يعملن يف املمتلكات الزراعية الصغريةو. ولديهن مستوى تعليمي منخفض
ومعظم النساء العامالت يف الزراعة يفعلن ذلك لبعض الوقـت، مـا مل يكـّن جـزءا مـن                    

ــة، يتفــرغن للعمــل  . األســرة الــيت متتلــك املزرعــة   ــساء   . يف هــذه احلال وهــذا يعــين أن معظــم الن
 .العامالت يف الزراعة يفعلن ذلك ملساعدة أسرهن

 يف املائـة مـن مجيـع        ١١,٧ يتعلـق بالـسكان العـاملني فـإن القطـاع الزراعـي ميثـل                وفيما 
ونسبة النساء والرجال العاملني يف القطاع مماثلة جدا، ولكن نسبة الرجال أعلى مـن               . العاملني

 . ٢٠٠٦ و٢٠٠٤نسبة النساء، على الرغم من هذه النسبة استقرت بني 
 

 السكان العاملون لكل قطاع نشاط رئيسي
 اجلنس الربتغال ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣

 بالنسبة املئوية ألف شخص
 ٠,٧ ٥١٦٠ ٥١٢٣ ٥١٢٣ ٥١١٨ رجال ونساء

 ٠,٩ ٢٧٩٠ ٢٧٦٥ ٢٧٨٤ ٢٧٨٧ رجال
 السكان العاملون

 ٠,٥ ٢٣٧٠ ٢٣٥٧ ٢٣٣٩ ٢٣٣١ نساء
 ٠,٤- ٦٠٣,٨ ٦٠٦,٢ ٦١٨,١ ٦٤٢,١ رجال ونساء

 ٢,٨ ٣١٠,٤ ٣٠١,٩ ٣٢٠,٩ ٣٢٨,٧ رجال
ــة  ــة واحلراجـ الزراعـ

 ومصايد األمساك
 ٣,٦- ٢٩٣,٤ ٣٠٤,٤ ٢٩٧,٢ ٣١٣,٤ نساء

 ٠,٧ ١٥٧٧,٢ ١٥٦٦,٦ ١٥٩٦,٠ ١٦٥٢,٨ رجال ونساء
 ٠,٢ ١١٣٠,٦ ١١٢٨,٦ ١١٣٦,١ ١١٧٤,٧ رجال

الـــصناعة والتـــشييد 
 والطاقة واملاء

 ٢,٠ ٤٤٦,٦ ٤٣٨,٠ ٤٥٩,٩ ٤٧٨,١ نساء
 ١,٠ ٢٩٧٨,٤ ٢٩٤٩,٨ ٢٩٠٨,٦ ٢٨٢٣,١ رجال ونساء

 ١,٠ ١٣٤٨,٦ ١٣٣٥,٠ ١٣٢٧,٢ ١٢٨٣,٦ رجال
ــدمات  اخلـــــــــــــــــــ

ــصنيف ( التـــــــــــــــــ
د، الـــصناعي املوحـــ

 )ج إىل ف
 ٠,٩ ١٦٢٩,٨ ١٦١٤,٨ ١٥٨١,٥ ١٥٣٩,٤ نساء
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ــام     ــي يف عـ ــاع الزراعـ ــاملني يف القطـ ــسكان العـ ــوع الـ ــن جممـ ــات  ٢٠٠٥ومـ ، مثلـــت املزارعـ
 :املائة، موزعة كما يلي يف ٢٥,٧

 
 ٢٠٠٥: السنة الوصف

  النسبة املئوية لكل فئة عمرية
 ٢٧,٠ ٣٤ إىل ١٥
 ٣١,٢ ٤٤ إىل ٣٥
 ٣٠,٢ ٥٤ إىل ٤٥
 ٢٦,٥ ٦٤ إىل ٥٥
 <٢٢,٧ ٦٥ 

    
 )٧٣(٢النسبة املئوية جملموع املزارعات لكل تسمية للوحدات اإلقليمية لإلحصاء 

 ٣٥,٤ الشمالية
 ٣٧,١ الوسطى
 ٢,٧ لسبوا

 ١١,٩ الينتيخو
 ٤,٦ الغاريف

 ٤,٨ جزر اآلزور
 ٣,٦ مديرا

 
 النسبة املئوية للمستوى التعليمي للمزارعات

 ١٧,٨ ال يستطعن القراءة أو الكتابة
 ٢٠,٩ يستطعن القراءة والكتابة

 ٤٤,٠  الدورة األوىل-التعليم األساسي 
 ٨,٩  الدورة الثانية-التعليم األساسي 
 ٣,١  الدورة الثالثة-التعليم األساسي 

 ٠,٢ لتعليم الزراعي الثانويا
 ١,٧ التعليم غري الزراعي الثانوي

 ٠,٣ اجلامعي/التعليم التقين الزراعي
 ٣,١ اجلامعي/التعليم التقين غري الزراعي

 
__________ 

 .http://ec.europe.ed/eurostat/ramon/nuts/basicnuts_regions_en.html: للحصول على مزيد من املعلومات، الرجاء أنظر )٧٣( 
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 النسبة املئوية للتدريب املهين الزراعي جملموع املزارعات

 ٩٠,٧ التدريب العملي حصرا
 ٥,٤ التدريب على األمد القصري

 ٢,١ دريب على االمد الطويلالت
 ١,٣ التدريب على األمدين الطويل والقصري

 ٠,٥ التدريب الكامل
   

 النسبة املئوية لوقت العمل يف املزارع جملموع املزارعات

 ٨٠,٩ بعض الوقت
 ٤٧,٢  يف املائة٥٠< يف املائة إىل ٠>
 ٣٣,٧  يف املائة١٠٠< إىل ٥٠>

 ١٩,١ كامل الوقت
  ئوية للمزارعات كامل الوقت لكل فئة عمريةالنسبة امل

 ٠,٥ ٣٤ إىل ١٥
 ٢,١ ٤٤ إىل ٣٥
 <١٦,٥ ٤٥ 
 ٢,١ ٥٤ إىل ٤٥
 ٤,٨ ٦٤ إىل ٥٥
 <٥,٥ ٦٥ 

    
 ١٥,٩ النسبة املئوية جملموع العامالت بأجر خارج املزارع

 ٧١,٤ النسبة املئوية على املستوى الثالث
 

  واملكتــب اإلحــصائي ٢٠٠٥ - دراســة استقــصائية للــهيكل الزراعــي  - ءحــصااملعهــد الــوطين لإل :املصدر 
 .٢٠٠٥ -للجماعات األوروبية 

 
 الرابطات  

قامــت النــساء العــامالت يف الزراعــة بتنظــيم أنفــسهن يف رابطــات طيلــة عــشرين ســنة    
وترمــي هــذه الرابطــات إىل مــساعدة املنتجــات الزراعيــات يف احلــصول علــى التــدريب . تقريبــا
ومات وتنظيم مجيع أنواع اإلجراءات للنهوض باملشاركة األكثر نشاطا للمـرأة يف حياهتـا              واملعل

 .املهنية، بغية القضاء على العادات واملمارسات اليت تشكل متييزا واقعيا ضد املرأة
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 السياسات العامة
 ، الـيت تتعلـق بـدعم التنميـة الريفيـة مـن ِقبـل              )٧٤(يف إطار الئحة جملس االحتـاد األورويب       

الصندوق الزراعي األورويب للتنمية الريفية، والـيت تأخـذ يف احلـسبان الـشواغل املتعلقـة بتكـافؤ                 
ال القاريــة وجــزر الربتغــ(الفــرص أمــام النــساء والرجــال، صــيغت ثالثــة بــرامج إمنائيــة إقليميــة   

 ).اآلزور ومديرا
التفـاوت  تنص هذه الربامج على احلاجة إىل تعزيـز تكـافؤ الفـرص وإىل احلـد مـن أوجـه                      

 .بني اجلنسني
والقـصد هبـذا التـدبري هـو     . وينبغي التأكيد على األمهية املعطاة لتنويع األنشطة الزراعية       

دعم األنشطة يف املمتلكات الزراعية، وهي األنشطة اليت تقوم عادة النساء هبا، على الرغم مـن              
 .أن الرجال ال يزالون يديرون املزرعة

 للنـساء يف رابطـات التنميـة احملليـة ويف الوظـائف الـيت       وتظهـر التجربـة أنـه توجـد غلبـة      
 .توجدها هذه املشاريع

 
 التدريب املهين لسكان الريف  

لالحتـاد األورويب،   )  “أغرو”( الصادر عن الربنامج الزراعي      ٢٠٠٦وفقا لتقرير عام       
 يف الزراعـة    ، حيث يشارك املتدربون   ٧,١فإن حالة التدريب املهين واملتدربني يف إجراء التدبري         
، الـذي يقـصد بـه تـدريب املتـدربني،           ٧,٢والصناعة الزراعية والتنمية الريفيـة، وإجـراء التـدبري          

 :هي كما يلي
 

 ٧,٢اإلجراء  ٧,١اإلجراء  
 منجز مشمول منجز مشمول

 السن
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 ٦٤٩ ٣٧٣ ٧٠٤ ٣٩٨ ٩٨٢١ ٧٥١٣ ١٠١١٧ ٧٧٠٤  عاما٢٥<
٤٥٧٧ ٤٥٠٧ ٤٣٥٦ ٤٦٦٥ ٢٦٥٣٥ ١٧٦٨٦ ٢٧١٠٩ ١٨٠٤١ ٤٥-٢٥ 
٩٤٨ ١٩٥٨ ٩٦١ ١٩٣٣ ٢٠٠٦٧ ١٨٩٣٨ ٢٠٣١٢ ١٩١١٥ ٦٥-٤٥ 
 ١٠ ٦١ ١٠ ٦٠ ١٣٤١ ٥٤٧٦ ١٣٧٣ ٥٥٤٣ عاما>

 ٦١٨٤ ٦٨٩٩ ٦٠٣١ ٧٠٥٦ ٥٧٧٦٤ ٤٩٦١٣ ٥٨٩١١ ٥٠٤٠٣ اجملموع

__________ 
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٠الصادرة عن اجمللس يف ) اجلماعة األوروبية (١٦٩٨/٢٠٠٥الالئحة رقم )٧٤(
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 ٤٥ و   ٢٥وحيدث معدل احلضور األعلى يف فئة الطالب الذين تتراوح أعمارهم بـني              
إن فئة الطالب الـذين يبلغـون مـن الـسن     . عاما، نظرا إىل أن للنساء الغلبة يف هذه الفئة العمرية 

 . عاما ذات مغزى أيضا٦٥ إىل ٤٥
 

 ٧,٢اإلجراء  ٧,١اإلجراء  
 منجز مشمول منجز مشمول

 التعليم
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 ٠ ٤ ٠ ٤ ٢٣٠٠ ٢٣٦٩ ٢٣١٩ ٢٣٩٠  أعوام٤<
 ٢٦ ٤٧ ٢٧ ٤٧ ٢٢٠١٨ ١٨٨٢٣ ٢٢٢٨٥ ١٨٩٧١ ) أعوام٤(الدورة األوىل 
 ٦٣ ٤٣ ٦٥ ٤٥ ١٥٠٨٢ ٨٨٤٥ ١٥٤٥٣ ٨٩٩٦ ) أعوام٦(الدورة الثانية 
 ١٠٠ ١٤١ ١٠٥ ١٤٢ ٨١١٢ ٨١٤٢ ٨٣٤٨ ٨٣٦٧ ) أعوام٩(الدورة الثالثة 
 ٣٠٤ ٥٧٧ ٣٠٧ ٥٩٤ ٧١١٣ ٧٧٦٣ ٧٣١٥ ٧٩٤٢ التعليم الثانوي
 ٥٥٠٣ ٥٩١٣ ٥٦٣٠ ٦٠٤٠ ٣٠٦١ ٣٥٥٧ ٣١١١ ٣٦٢٢ ية اجلامعيةالدرجة العلم

 ١٨٨ ١٧٤ ١٩٧ ١٨٤ ٧٨ ١١٤ ٨٠ ١١٥ الدكتوراة/املاجستريدرجة 
  ٦١٨٤ ٦٨٩٩ ٦٣٣١ ٧٠٥٦ ٥٧٧٦٤ ٤٩٦١٣ ٥٨٩١١ ٥٠٤٠٣ اجملموع

وفيما يتعلق بـالتعليم، فـإن اجملموعـة األكثـر صـلة باملوضـوع هـي اجملموعـة املنتميـة إىل                 
 ).أربعة أعوام( للتعليم األساسي الدورة األوىل

 
 ٧,٢اإلجراء  ٧,١اإلجراء  

 نساء رجال الساعات   اإلجراءات نساء رجال  الساعات   اإلجراءات نوع التدريب
منـــاذج تكنولوجيـــا املعلومـــات 

 ٥٤١ ٥٤٩ ١٣٥٣ ٢٧ ٢٢٨٣ ١٢٤٧ ٢٦٣٩٧ ٢٣١ واالتصاالت 

ــا  إجـــــــــــراءات تكنولوجيـــــــــ
 ٤٦ ٤٠ ٣٧٢ ١١ ٧٢٢ ٤٦٠ ٢٠٥٠٩ ٦٧ املعلومات واالتصاالت

 ١٠٨٣ ١١٥٩ ٧٨٠٤ ٢٩٨ ٩٥١٧ ٧٨١٠ ٦١٨٩٤ ١١٩٩ مناذج البيئة
 ٣٦٣ ٣٣١ ٤٦٧٧ ٣٢ ٣٩٧٢ ٥٨٠٢ ٤٣٨٤١ ٧٦٠ إجراءات البيئة

 ٣٦ ٤٨ ١٠٣ ٦ ١٤٤٠ ١٠٢٤ ١٧٠٥٨ ١٥٣ مناذج بناء القدرات
 ٩ ٨ ٩٤ ١ ٥١١ ٣١١ ٥٤٣٤ ٣١ إجراءات بناء القدرات

 ١٥ ٣٥ ١٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ فترة االختبار
 ١٨ ٢١ ٠ ٠ ٩٣ ٩٠ ٣٩٤ ١٠ اخلارج
  ٢١١١ ٢١٩١ ١٤٤١٣ ٣٧٦ ١٨٥٣٨ ١٦٧٤٤ ١٧٥٥٢٤ ٢٤٥١ اجملموع
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ــدريب      ــددة للت ــا حم ــذا اجلــدول أنواع ــر ه ــصاالت،   : يظه ــات واالت ــا املعلوم تكنولوجي
ــدرات   ــاء القــ ــة، وبنــ ــوع      . والبيئــ ــربى يف جممــ ــسامهة الكــ ــساء املــ ــوفر النــ ــرى، تــ ــرة أخــ مــ

 .التدريب إجراءات
  

 ٧,٢اإلجراء  ٧,١جراء اإل 
 نساء رجال اإلجراءات نساء رجال اإلجراءات)بالنسبة املئوية(جماالت التدريب 
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ١,٢ ٠,١ ١,٢ املصنوعات اليدوية

 ٢٥,٨ ١٩,٣ ٢٢,٨ ٠,١ ٠,٠ ٠,١ تدريب املعلمني واملدرِّبني
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٣ ٠,٨ ٠,٤ ٠,٧ علوم األعمال التجارية

 ٠,٦ ٠,٨ ١,١ ١,٣ ٠,٦ ٠,٦ التجارة
 ٠,٢ ٠,٣ ٠,٥ ٠,١ ٠,١ ٠,١ التسويق واإلعالن
 ١,١ ١,٩ ١,٤ ٠,٨ ٠,٩ ٠,٤ احملاسبة والضريبة
 ٤,٢ ٥,٣ ١,٩ ٢,٤ ١,٦ ٠,٩ اإلدارة والتنظيم
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ رية واإلداريةااألعمال السكرت

 ٢,٠ ١,٠ ٠,٨ ٢,٣ ١,٧ ٢,٤  مستخدمون-احلواسيب 
ليــــــــة واملــــــــصرفية الــــــــشؤون املا

 ٢,٦ ٢,٢ ٢,٧ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ والتأمني

 ٧,١ ٥,٤ ١٢,٨ ٦,٧ ٢,٨ ٤,٩ الصناعات الغذائية
 ١٣,٨ ٢١,٩ ٥,٤ ٥,٧ ٥,٤ ٠,٩ الزرعة واحلراجة ومصايد األمساك
 ١٢,٩ ١٨,١ ٢٢,٣ ٤٧,٨ ٤٣,٢ ٥١,٩ إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواين

 ٠,٢ ٠,١ ٠,٣ ٤,٠ ٢,١ ٢,١ زراعة األزهار والبستنة
 ٢,٩ ٣,٢ ٢,٧ ٦,٠ ٥,٣ ٦,١ احلراجة والقنص
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٤ العلوم البيطرية

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٨ ٠,٣ ٠,٧ السياحة والتسلية
 ١٩,٩ ١٦,٤ ١٧,٤ ١٨,٢ ٣٣,٥ ٢٥,٤ محاية البيئة

 ٢,٤ ١,٣ ٢,٤ ٠,٣ ٠,١ ٠,٣ الصحة والسالمة يف العمل
 ١,١ ١,١ ١,٤ ١,٢ ١,٠ ١,٠ محاية األشخاص واملمتلكات
 ٠,٨ ٠,٣ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ فن العمارة والتنمية احلضرية

 ٠,٨ ٠,٣ ٠,٨ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ اتحصاءالرياضيات واإل
   ٦١٨٤ ٦٨٩٩ ٥٩١ ٥٧٧٦٤ ٤٩٦١٣ ٥٩٦٦ )الرقم(اجملموع 

ومن ناحية جماالت التدريب، فإن إنتاج احملاصيل والثـروة احليوانيـة، ومحايـة البيئـة مـن                  
وفقــا هلــذه املعلومــات، مثــة مــسامهة كــبرية لتــدابري دعــم التــدريب املهــين ذي . االت البــارزةاجملــ

وتوجــــد حــــىت مــــشاركة أكــــرب مــــن النــــساء يف معظــــم . أغــــراض املــــساواة بــــني اجلنــــسني
 .املنجزة اإلجراءات
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 ١٥املادة   
 

 املساواة أمام القانون واملسائل املدنية  
 

 .ملشار إليهامل حتدث تغيريات خالل الفترة ا 
 

 ١٦املادة   
 

 املساواة يف قوانني الزواج واألسرة  
يوليــه قيــد األشــخاص الــذين / متــوز١٣ املــؤرخ يف ٧٠١/٢٠٠٦نظــم األمــر الــوزاري  

يعيش أو عاش الواحد منهم يف إطار املعاشـرة الزوجيـة بالتراضـي مـع املـستفيد، حـىت لـو تـويف                
ة ملــوظفي اخلدمــة املدنيــة بوصــفهم مــستفيدين يف  املــستفيد فعــال، يف نظــام احلمايــة االجتماعيــ 

 .األسرة إطار
 هـي   )٧٥()٢٠٠٦-٢٠٠٤ (“ التزام للـسياسة املتعلقـة باألسـرة       ١٠٠”وأهداف اخلطة    

ــام واملتكامـــل     ــابع العـ ــية، وتعزيـــز الطـ ــة أساسـ ــفها وحـــدة اجتماعيـ ــرة بوصـ االعتـــراف باألسـ
ة يف اجملتمــع، وتعزيــز التــضامن للــسياسات القطاعيــة املــؤثرة يف األســرة، وتعزيــز حــضور األســر

واملسؤوليات املتشاطرة بني األجيال، والنهوض بتطوير دورة احلياة األسرية واسـتقرار األسـرة،     
. وتشجيع التـوازن بـني مـسؤوليات األسـرة والعمـل، ودعـم األسـر ذات االحتياجـات اخلاصـة                   

زوجيـــة واألبـــوة وكانـــت جمـــاالت التـــدخل ذات األولويـــة، عنـــد ربطهـــا باألســـرة، العالقـــة ال
واألمومــة، والطفولــة والــشباب، والتعلــيم والتــدريب، والــشيخوخة، واجملتمــع احمللــي، والثقافــة  

 .وأوقات الفراغ، والصحة وجمتمع املعومات، والضمان االجتماعي
ــانون     ــشأ املرســوم بالق ــصادر يف ١٥٥/٢٠٠٦وأن ــسياسة   / آب٧، ال ــة ال أغــسطس، جلن

 االستشاري لضمان مشاركة خمتلف الوزارات وممثلـي املنظمـات     املتعلقة باألسرة واجمللس األسرة   
وتقـدم اللجنـة   . غري احلكومية يف تقييم التدابري الـسياسية وتـصميمها وتنفيـذها املـؤثرة يف األسـرة              

تقاريرهــا إىل الــوزير املــسؤول عــن العمــل والتــضامن االجتمــاعي يف الــصياغة االســتراتيجية مــع    
 .ني اجلنسني، الذي ميكنها أن تقدم توصيات إليهالوزير املسؤول عن املساواة ب

__________ 
 .ابريل/ نيسان١٣ املتخذ يف ٥٠/٢٠٠٤لس الوزراء قرار جم )٧٥( 
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للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى        ) ١٩٩٢الدورة احلاديـة عـشرة،       (١٩التوصية العامة رقم      
 التمييز ضد املرأة

 
للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز          ) ١٩٨٩الدورة الثامنـة،     (١٢التوصية العامة رقم      

 ضد املرأة
 

 العنف ضد املرأة  
ــ  ــم    تق ــال، آخــذة يف احلــساب التوصــيتني رق ــم ١٩دم الربتغ ــصادرتني عــن  ١٢ ورق  ال

اللجنـة املعنيــة بالقـضاء علــى التمييــز ضـد املــرأة، فيمــا يتعلـق بــالتزام الــدول بتقـدمي تقــارير عــن      
 :العنف ضد املرأة، املعلومات التالية يف إطار هذا املوضوع

املـرأة مـسؤولة عـن تنفيـذ اخلطـة          ، كانت جلنة املساواة وحقوق      ٢٠٠٤حىت هناية عام     
قـوة  ”، ُنقلـت هـذه املـسؤولية إىل     ٢٠٠٥ويف مطلع عام    . الوطنية الثانية ملكافحة العنف املرتيل    

ــالعنف املــرتيل  ــة ب ، الــيت أصــبحت يف وقــت الحــق حتــت اإلشــراف   )٧٦( اجلديــدة“العمــل املعني
ملـساواة بـني اجلنـسني،       لوزير الدولة لرئاسـة جملـس الـوزراء، املـسؤول عـن قـضايا ا               )٧٧(املزدوج

 .ولوزير العمل والتضامن
وكانت الوظيفة الرئيسية لقوة العمل هذه صياغة التدخل الذي تقتضيه اخلطة الوطنيـة              

الثانيــة ملكافحــة العنــف املــرتيل وخطــط العمــل القطــاعي األخــرى للحكومــة، مــن قَبيــل اخلطــة   
خلطـة الوطنيـة للتوظيـف، واخلطـة       الوطنية للمـساواة، واخلطـة الوطنيـة لإلدمـاج االجتمـاعي، وا           

ــة، وخطــة مراجعــات احلــسابات        ــصحة الوطني ــدارس، وخطــة ال ــع التــسرب مــن امل ــة ملن الوطني
 .االجتماعية ورصد محاية القُّصر واملسنني واملعوقني

برملانـــات متحـــدة يف ”، يف إطـــار مبـــادرة جملـــس أوروبـــا  ٢٠٠٧ابريـــل /ويف نيـــسان 
 إن مكافحة العنف ضـد املـرأة، مبـا    )٧٨(ال الربملان الربتغايل، ق“مكافحة العنف املرتيل ضد املرأة 

يف ذلــك العنــف املــرتيل، حتظــى بأولويــة جــدول أعمالــه الــسياسي مــن ناحيــة التمثيــل الــوطين     
وأعلن عن سلـسلة مـن التـدابري الـيت خيطـط العتمادهـا، مبـا يف ذلـك تعـديل                     . واجلهات النشطة 

__________ 
ينـاير، الـذي أقـر التقريـر الـسنوي عـن اخلطـة             / كـانون الثـاين    ٢٨، املتخـذ يف     ٢١/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء     )٧٦( 

الوطنيــة الثانيــة ملكافحــة العنــف املــرتيل وأنــشأ قــوة العمــل املعنيــة بــالعنف املــرتيل املــسؤولة أمــام وزيــر العمــل  
 .الجتماعيوالتضامن ا

 .يونيه/ حزيران٢٧، املتخذ يف ١٠٤/٢٠٠٥قرار جملس الوزراء  )٧٧( 
 .ابريل/ نيسان٢٦، املتخذ يف ١٧/٢٠٠٧القرار الربملاين  )٧٨( 
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فـة غـري   ، وتعزيـز وعـي الـضحايا حبقـوقهن وتعزيـز الثقا     القـوانني القائمـة املتعلقـة بـالعنف املـرتيل     
 .حايا وقمع اجملرمني ووعي مجيع اجلهات الفاعلة املتورطةالعنيفة، وتعزيز محاية الض

 )مسجلة من ِقبل قوات األمن(بيانات عن العنف املرتيل   
 

 ٦اجلدول 
 تقارير عن العنف املرتيل واملؤشر على العنف بني الشريكني

 
نسبة التقارير املتعلقة بالعنف بني الشريكني  التقارير املتعلقة بالعنف بني الشريكني التقاريرعدد  العام

 )بالنسبة املئوية(بني جمموع التقارير 
٨٥ ١٣٢٥٩ ١٥٥٤١ ٢٠٠٤ 
٨٦ ١٤٩٧٥ ١٧٤٢٢ ٢٠٠٥ 
٨٤ ١٧٣٤٠ ٢٠٥٩٥ ٢٠٠٦ 
   .وزارة الداخلية: املصدر

 ٧اجلدول 
 على االختالفات اجلنسانية يف اإليذاءعدد الضحايا حسب اجلنس واملؤشر 

 
عــدد الــضحايا مــن  عدد الضحايا العام

 اإلناث
ــاث يف اجملمــوع     ــضحايا مــن اإلن ــسبة ال ن

 )النسبة املئوية(
معـــــدل (معـــــدل الـــــضحايا مـــــن الـــــذكور 

 )النسبة املئوية) (النساء/الرجال
١٦ ٨٦ ١٣٥٧٥ ١٥٨١٠ ٢٠٠٤ 
١٨ ٨٥ ١٤٤٨٢ ١٧٠٢١ ٢٠٠٥ 
١٥ ٨٧ ١٨٠٣٣ ٢٠٦٧٨ ٢٠٠٦ 
  .وزارة الداخلية: املصدر

 حدثت زيـادة يف عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها             ٢٠٠٦-٢٠٠٤خالل الفترة املمتدة من      
وينشأ هذا االجتاه عن عوامل متنوعة، وحتديدا نظـام التـسجيل هلـذه    . من هذا النوع من اجلرمية 

ذي يـسهم يف زيـادة   اجلرمية الذي أصبح مستقال، وبروز اجتماعي أكرب هلذه الظاهرة، األمـر الـ   
 .عدد تقارير اإلبالغ عن الضحايا

 يف املائـة إىل     ٨٤ومعظم جرائم العنف املرتيل املبلغ عنها تتعلق بالعنف بني الشريكني،            
وباإلضــافة إىل ). ٦اجلــدول ( يف املائــة مــن احلــاالت حتــدث يف ســياق العالقــات احلميمــة   ٨٦

 يف املائة مـن احلـاالت فـإن املـرأة هـي      ٨٧ - يف املائة   ٨٥يف  : ذلك، معظم الضحايا من النساء    
 امـرأة ضـحايا تلـك اجلرميـة ال يوجـد            ١٠٠ومقابـل كـل     ). ٦اجلـدول   (اليت تعـاين مـن العنـف        
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ــوايل٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف ( ضــحية مــن الرجــال  ١٥ و ١٨ و ١٦ســوى  )  علــى الت
 بقــــي التبــــاين بــــني معــــديل الــــضحايا مــــن النــــساء  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وبــــني ). ٧اجلــــدول (
 .مماثال الرجالو

 جيري تشغيل خط هاتفي جماين للمـساعدة يف تـوفري املعلومـات عـن               ١٩٩٨ومنذ عام    
 والنـصف   ٢٠٠٤وبـني   . ضحايا العنف املـرتيل لتقـدمي املعلومـات والـدعم والنـصيحة للـضحايا             

 . مكاملة متعلقة بالعنف يف األسرة٧١٧٧ مكاملة، كانت ١٧٠٣٤ تلقى ٢٠٠٧األول من 
 

 ية على املستوى الوطين لضحايا العنف املرتيلاملساعدة النفس
ــة حلــاالت      ٢٠٠٥يف  ــوفري اســتجابة متكامل ــة ملراكــز العنــف املــرتيل لت ــشبكة الوطني  أنــشئت ال

ــوفرة   ــوارد املت ــشبكة    . العنــف املــرتيل ولتحــسني امل ــة ل ــدعم هــذه مكمل ونظــرا إىل أن شــبكة ال
ــا      ــات يف املن ــشاء مراكــز لألزم ــة إلن ــت األولوي ــدعم    املالجــئ، أعطي ــا ال ــوفر فيه ــيت مل يت طق ال

 . تغطية البلد كله٢٠٠٧ومن املتوقع أن حتقق بنهاية عام . للضحايا
 وقدمت تقريـرا هنائيـا عـن نتائجهـا          .)٧٩( أنشئت جلنة للتقييم لتقييم املالجئ     ٢٠٠٦يف   

 .٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول
ملساواة وحقوق املـرأة،    إن اللوائح الداخلية جلميع املالجئ جيب أن تقرها مسبقا جلنة ا           

 .حىت ُيَوحد وجياز تنظيمها
مـايو ضـحايا العنـف املـرتيل     / أيار٢٤ الصادر يف  ٢٠١/٢٠٠٧أعفى املرسوم بالقانون     

 .من رسوم الرعاية الصحية
 ُنشر دليل على املوارد، يدرج مجيع املوارد العامة واخلاصـة املتـوفرة يف              ٢٠٠٦يف عام    

ى اهليئات واجلهات العاملة يف توفري الدعم املباشر أو غري املباشـر            وُوزع عل . جمال العنف املرتيل  
 .يف هذا اجملال

وميكن القول عموما إن هيئـات عامـة واجملتمـع املـدين قامـت باسـتثمار كـبري يف كميـة             
ــسية    ــاتف للمــساعدة يف حــاالت     -وجــودة االســتجابات النف ــات وخطــوط اهل  مراكــز لألزم

 .الطوارئ واملالجئ
 

__________ 
يناير، يقوم بتنظيم املالجئ وبتشغيلها واإلشـراف    / كانون الثاين  ٢٥، الصادر يف    ١/٢٠٠٦املرسوم التنظيمي    )٧٩( 

 .عليها
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 العنف املرتيل/حة العنف ضد املرأةمنع ومكاف
. كانــت للنتــائج املنجــزة يف هــذا اجملــال صــلة بتقيــيم إمكانيــة حتــسني ســالمة الــضحايا   

، املتخـذ يف    ١٧/٢٠٠٦خالل الفترة قيد النظر قّيم التقرير الذي نص عليه قرار جملس الـوزراء              
نيـة للـسيطرة علـى حركـات        يناير، مالءمة استخدام أساليب املراقبـة االلكترو      / كانون الثاين  ١٢

 . اجملرمني واختاذ التدابري إلبقائهم بعيدين عن منازل أسر الضحايا
 ِصيغ وُوزع توزيعا واسـع النطـاق منـشور موضـوعي ومـن الـسهل فهمـه                  ٢٠٠٥ويف   

 .عن حقوق والتزامات ضحايا العنف املرتيل يف احلاالت اجلنائية
 موحــد جيعــل مــن املمكــن مجــع     ، أُوجِــد إشــعار ٢٠٠٦ينــاير /ومنــذ كــانون الثــاين   
ويـسمح هـذا الـشكل      . ات أكثر دقة وتفصيال عن العنف املرتيل املـسجل لـدى الـشرطة            إحصاء

بتحليل بضعة متغريات تصف الضحية ومرتكب االعتداء وسياق االعتداء، األمر الذي يـسمح             
 .بوضع مؤشرات يعول عليها وقابلة للمقارنة دوليا على نطاق وشكل الظاهرة

 أنــشئت أفرقــة لــدعم )٨٠( الربنــامج املتكامــل لعمليــات اجلــوار لــضبط األمــن ومبوجــب 
ومن أهداف هذه األفرقة منـع العنـف املـرتيل، ومـساندة الـضحايا واملتابعـة                . الضحايا يف اجلوار  

 وكيال مقسمني إىل مجيع الوحـدات الفرعيـة      ٢٤٠ ضمت هذه األفرقة     ٢٠٠٦يف  . بعد العنف 
وســيمد نطــاق هــذا املــشروع ).  قيــادة متروبوليــة وإقليميــةواحــدة يف كــل (٢٢البــالغ عــددها 

 .النموذجي إىل وحدات فرعية أخرى
 مكتبــا لإلبــالغ عــن اجلرميــة ولــدعم  ١٤٢ كــان لــشرطة األمــن العــام  ٢٠٠٦يف عــام  

الضحايا، وقد أنشئت للقيام خبدمات متخصصة مناسبة للجرائم العنيفة وللحاالت الـيت يكـون      
املـسنون واألطفـال والنـساء واملعوفـون، األمـر الـذي يـضمن الـدعم                : فيها الضحايا أكثر ضعفا   
 .واحلماية واإلحالة الفضلى

نويـــات النـــساء ” بـــدأ احلـــرس الـــوطين اجلمهـــوري بإنـــشاء مكاتـــب ٢٠٠٤يف عـــام  
يف . وهذه املكاتـب مـصممة علـى حنـو خـاص للتعامـل مـع ضـحايا العنـف املـرتيل               . “واألطفال
 مكتبا موزعة يف كـل أرجـاء اإلقلـيم الـوطين، مـوفرة              ٢٥٠  كانت هناك  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 .اخلصوصية وظروف الراحة
ويتلقــى احلــرس الــوطين اجلمهــوري أيــضا التــدريب املتخــصص إلدمــاج هــذه اخلدمــة،  

ويف . وتـــوىل األولويـــة للـــضابطات، نظـــرا إىل أن معظـــم ضـــحايا العنـــف املـــرتيل مـــن النـــساء  
 مـن   “نويـات النـساء واألطفـال     ”املائة مـن ضـباط       يف   ٢٩، كانت نسبة    ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

__________ 
 .مايو، لشرطة األمن العام/ أيار١٥، املؤرخ يف ١٠/٢٠٠٦تيجي التوجيه االسترا )٨٠( 
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إن عدد الساعات املخصصة ملـشاكل العنـف ضـد املـرأة يف ازديـاد يف بـرامج التـدريب                    . النساء
 .املختلفة لقوة الشرطة

وقــد حقــق التقــدم الكــبري يف ممارســات الــشرطة واملمارســات القــضائية، أيــضا بفــضل   
عنيــة يف محــالت التوعيــة وتــدريب الــشرطة واملــدعني  االســتثمار املتنــامي مــن ِقبــل الــوزارات امل 

العامني، األمر الذي يعجل باختاذ اإلجراءات القضائية وإجراءات الشرطة جلمـع األدلـة وتقـدمي        
 .التهم وإنزال العقوبات املناسبة باجملرمني

 
 القانون اجلنائي

ــز الن      ــائي ومــن املتوقــع أن يــدخل الــنص اجلديــد حي فــاذ يف جــرى تنقــيح القــانون اجلن
 : واألحكام املتعلقة بالعنف املرتيل كما يلي. ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٥

، يعاقـب عليهـا بالـسجن ملـدة         )١٥٢املـادة   (العنف املرتيل هو ألول مرة جرمية مصنفة         
وتتكـون هـذه اجلرميـة مـن القيـام، سـواء علـى حنـو مكـرر أو غـري مكـرر،            .  سـنوات  ٥سنة إىل   

و النفـسية، مبـا يف ذلـك العقـاب البـدين، وتقييـد احلريـة واجلـرائم         بإحلاق سـوء املعاملـة البدنيـة أ    
اجلنسية ضد شريك أو شريك سابق أو شخص من نفس اجلنس أو شخص من جـنس خمتلـف              
ــة شــريكني، أو ضــد شــخص ضــعيف بــسبب الــسن       ــة لعالق ــة مماثل ــة أو هلــم عالق أقــاموا عالق

 .صادية يعيش مع مرتكب اجلرميةحالة النقص الصحي أو املرض أو احلمل أو التبعية االقت أو
ومبقتضى هذا التنقيح يرفع احلـد األدىن مـن العقوبـة إىل سـنتني عنـدما يكـون الـضحية                     

قاصــــرا، أو حتــــدث اجلرميــــة حبــــضور قُــــّصر، أو حتــــدث يف مــــرتل مــــشترك، أو حتــــدث يف   
 .الضحية مرتل

للجرميـة  إذا جنمت عن الوقـائع جرميـة جـسيمة ضـد الـسالمة العقليـة ُيعاقـب املرتكـب            
بالسجن ملدة سنتني إىل مثاين سنوات وإذا كانت النتيجة وفاة الـضحية تكـون العقوبـة الـسجن                  

 . سنوات١٠ إىل ٣ملدة 
أن ُيحظر على مرتكـب اجلرميـة إجـراء         : وميكن أن تشمل تدابري محاية الضحايا ما يلي        

 مكـان عملـه،     أو/أي اتصال بالضحايا، وأن حيظر على مقترف اجلرمية دخول مرتل الـضحية و            
األمــر الــذي ميكــن أن ُيرصــد بالوســائل الفنيــة مــن ُبعــد، وأن حيظــر اســتعمال األســلحة الناريــة  

، والتزام حبضور بـرامج ملنـع       ) سنوات ٥ أشهر إىل    ٦من  (وامتالك ترخيص حبمل أسلحة نارية      
ــة، أو    . العنــف املــرتيل  ــسلطة األبوي ــه ممارســة ال ية الوصــا وميكــن ملرتكــب اجلرميــة أن حتظــر علي

 ). أعوام١٠من عام إىل (ألسرية السلطة ا أو
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ومبقتضى النص اجلديد، فـإن قتـل الـشريك أو الـشريك الـسابق أو شـخص مـن نفـس                      
اجلنس أو جنس خمتلف كانت للمجرم به عالقة مماثلـة لعالقـة شـريكني، حـىت دون التـساكن،                   

تــل متعمــد، أو ضــد ســلف منحــدر مــن أصــل مــشترك مــن الدرجــة األوىل، ُيعتــرب أنــه جرميــة ق  
 ).١٣٢املادة ( سنة  ٢٥ إىل ١٢يعاقب عليه بالسجن ملدة 

مـن  (ويف الظروف اجلديدة فإن الكراهية القائمـة علـى أسـاس لـون أو جـنس الـضحية                
 .تعترب أيضا جرمية قتل متعمد) مجلة عوامل أخرى

 
 قانون العملية اجلنائية 

ومـن املتوقـع أن يـدخل حيـز     . فعـال إن القانون اجلديد للعملية اجلنائية ُنقح أيـضا وأُقـر       
، ويف هــذا الــنص اجلديــد، يــرد أدنــاه ذكــر بعــض املــواد    ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٥النفــاذ يف 

 .املتعلقة بالعنف املرتيل
 مـن قـانون     ٢٠٠فيما يتعلق باحملظورات على اجملرم والسلوك املطلوب منه، فإن املـادة             

، احلظـر علـى أن يتـصل اجملـرم بـبعض األشـخاص            العملية اجلنائية تعزز، مبقتضى القانون اجلديد     
ويـشمل أيـضا تـدابري جديـدة مـن قبيـل حظـر امـتالك أو اسـتخدام          . بـأي شـكل مـن األشـكال    

أســلحة ناريــة أو القيــام، خــالل مــدة حمــددة، بتــسليم أســلحة ناريــة أو أشــياء أخــرى قــد تيــسر 
ــاع مع     ــه، باتب ــزام اجملــرم، مبوافقت ــة إل ــة أخــرى، وإمكاني ــام جبرمي ــان، يف مؤســسة  القي اجلــة اإلدم

 .مناسبة، إذا كان ذلك اإلدمان أسهم يف ارتكاب العمل اجلنائي
، املتعلقة بالتعليق املؤقت لعملية مـا، تـنص علـى أن ذلـك التـدبري ممكـن           ٢٨١إن املادة    

غيـاب تطبيـق سـابق هلـذا     : مبقتضى القانون اجلديد، يدرج شرط آخر. حني تلبية بضعة شروط  
األول يتعلـق   : ُيعطى شكل جديـد لـشرطني آخـرين       . جرمية ذات نفس الطبيعة   التدبري يف سياق    

 جرميـة ذات نفـس      بارتكاببغياب درجة عالية من الذنب، والثاين يتعلق بغياب إدانات سابقة           
 ).بدال من سوابق جنائية(الطبيعة 
وميكن أن تفرض، على حنو منفصل أو تراكمي، بعض قواعـد الـسلوك علـى مرتكـب                  
نص احلكم اجلديد على أن يقوم اجملـرم خبدمـة للـصاحل العـام، باإلضـافة إىل دفـع مبلـغ               ي. اجلرمية

حــضور : وتــدرج قواعــد جديــدة. معــني للدولــة أو املؤســسات اخلاصــة للتــضامن االجتمــاعي 
بــرامج وأنــشطة معينــة؛ وشــرط العــيش يف مكــان معــني وحظــر االنــضمام إىل رابطــات معينــة    

 .وحضور اجتماعات معينة
أحكــام هــذه املــادة، ميكــن لالدعــاء العــام، يف حــاالت العنــف املــرتيل الــيت     ومبوجــب  

تفاقمها النتيجة، أن يقرر، بناء على الطلب الصريح والتطوعي من الضحية، تعليـق العمليـة،            ال
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عدم تطبيـق سـابق هلـذا التـدبري يف سـياق           :  شرطني تلبيةمبوافقة القاضي ومرتكب اجلرمية، حني      
 .، وعدم اإلدانة السابقة جلرمية من نفس الطبيعةجرمية من نفس الطبيعة

 ).٢٨٢املادة ( أعوام ٥ويف حاالت العنف املرتيل، تبلغ أقصى فترة للتعليق  
 

 يوليه/ متوز٤ الصادر يف ٢٣/٢٠٠٧القانون 
مبوجب القانون اجلديد الذي ينظم دخول األجانب إىل اإلقليم الـوطين ومكـوثهم فيـه                

، إذا أديــن )٢٠٠٧يوليــه / متــوز٤ الــصادر يف ٢٣/٢٠٠٧انون القــ(وخــروجهم وطــردهم منــه 
صاحب ترخيص باإلقامة بالعنف املرتيل، ميكن منح ترخيص مـستقل باإلقامـة ألعـضاء األسـرة        

 ).١٠٧املادة ) (عامني(للمدة االعتيادية 
 

 تسليط الضوء األقوى على ظاهرة العنف املرتيل
لقــد تطلبــت إنتــاج  . لعنــف املــرتيليف الفتــرة قيــد النظــر، ُشــنت بــضع محــالت ضــد ا    

، تتعلق باجملتمع املدين وهيئات تعـاجل العنـف         ٢٠٠٧وتوزيع مواد إلذكاء الوعي، كثري منها يف        
واســتخدمت هــذه احلمــالت وســائط إعــالم خمتلفــة وحــشدت جهــات اجتماعيــة مــن   . املــرتيل

 .جماالت الصحة والتعليم والتدخل االجتماعي والسلطات احمللية وما إىل ذلك
ــة         ــة املتعلق ــارير اإلخباري ــشات والتق ــى الظــاهرة يف املناق ــضوء عل ــسليط ال ــزز ت لقــد تع

يف املــدارس شــارك املعلمــون والطــالب . باملــشكلة يف اإلذاعــة والتلفزيــون وأيــضا يف الــصحافة 
مشاركة كبرية يف األعمال املكتوبة والتصويرية، من مجلة وسائل أخرى، عن موضـوع العنـف       

ــنت محــ . املــرتيل ــدارس، شــارك فيهــا الطــالب واملعلمــون، ويف     وُش ــوعي يف امل الت إلذكــاء ال
ــن أشــكال التــدخل           ــربت أفــضل شــكل م ــرا إىل أن هــذه األنــشطة اعُت ــسلطات احملليــة، نظ ال

 .الرئيسي، الذي يشكل أولوية يف اخلطتني الوطنيتني األوىل والثانية ملكافحة العنف املرتيل
 

 مشروعات أخرى
. ت هيئــات عامــة وخاصــة عــددا أقــصى مــن املــشروعات عــزز٢٠٠٦ و ٢٠٠٤بــني  

واشتملت على أنشطة متعلقة بالعنف املرتيل، ما ميكن أن يفسر مبزيد من األموال العامة لعمـل                
 .املنظمات غري احلكومية يف هذا اجملال

مــارس، علــى أن اجملــاالت / آذار١٥، الــصادر يف ٥٦/٢٠٠٦يــنص املرســوم بالقــانون  
ــواال مــ   ــى أم ــيت تتلق ــضامن      ال ــل وزارة العمــل والت ــن ِقب ــسندة م ــوطين م ــصيب ال ــاب اليان ن ألع

 .االجتماعي ينبغي أن تشمل مكافحة العنف املرتيل واجلنساين
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 مزيد من التدريب والبحوث
ــدد التخصــصات األويل واملــستمر          ــدريب املتع ــا علــى الت ــضطلع هب ــشطة امل ــز األن ترك

رة يف تقـدمي املـساعدة واحلمايـة لـضحايا          للسكان املـستهدفني املـشاركني علـى حنـو أكثـر مباشـ            
العنف املرتيل، أي ضـباط الـشرطة، واخلـرباء مـن املنظمـات غـري احلكوميـة، واملـدعني العـامني،                

 .واحملامني واملهنيني يف جمال الرعاية الصحية، وغريهم
على سبيل املثـال، نظـم فـرع املنطقـة الـشمالية للجنـة املـساواة وحقـوق املـرأة دورات                      
 والنــصف األول ٢٠٠٤ شخــصا بــني ١ ٩٧٩ة ومحــالت إلذكــاء الــوعي شــارك فيهــا  تدريبيــ
واســُتعملت نقــاط مرجعيــة متعلقــة بالتــدريب وإذكــاء الــوعي لتلبيــة احتياجــات    . ٢٠٠٧ مــن

مجاعـــات حمـــددة خمتلفـــة، مـــن قبيـــل مهنيـــي الـــصحة العامـــة وضـــباط الـــشرطة واألخـــصائيني  
  .االجتماعيني وأفرقة املالجئ واجلمهور العام

 مـن مـوظفي     ٢٦٠، قام مكتـب تنـسيق األمـن الـداخلي بتـدريب             ٢٠٠٥وخالل عام    
ومــن بــني املواضــيع الفهــم االجتمــاعي للظــاهرة،  . ســلطات الــشرطة بــشأن العنــف ضــد املــرأة 

 .وأساليب إجراء املقابالت، ودعم الضحايا وإحالتهن، وتصور دائرة العنف
 ٢٠٠٦مـايو   /يبات مماثلـة ويف أيـار     وإثر هـذه املبـادرة أجـرت شـرطة األمـن العـام تـدر               

 . موظفا٧٤٩٦ عمال تدريبيا مشلت ٣٩٤ُنظم  فعال 
 نظمــت بــضَع حلقــات دراســية    ٢٠٠٧ والنــصف األول مــن  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف  

وطنية ودولية قوةُ العمل للعنف املرتيل ومنظمات اجملتمع املدين، ما أتاح فرصـة لتقاسـم املعرفـة          
منــع ”ومــن بعــض األمثلــة احللقــات الدراســية املعنونــة  . يمهــايف ذلــك اجملــال واســتكماهلا وتنظ

، “التـدخل املتكامـل   : العنف املرتيل ”، و “السياسات احمللية والتدخل غري املباشر    : العنف املرتيل 
:  العنــف اجلنــساين واملالجــئ -الــسياسات املتعلقــة باملــساواة  ” و“الــصحة والعنــف املــرتيل ”و

 .“تلفةالتدخل النسائي جلماعات مستهدفة خم
العنـف  ”وقُدمت أيضا دورات تتطلب ارتباطا هبيئات برتغاليـة وأجنبيـة، مثـل دورات               

إجيــاد عمليـة للتغــيري للرجـال الــذين   ” ، و“ التـدخل املتعلــق باألزمـات  -يف العالقـات احلميمــة  
. ”Por nuestro Bien: un proceso de Cambio Personal y Social“ و“يعتــدون بالــضرب
ريتــان قــدمهما مــدرِّبون مــن مــشروع دولــوث للتــدخل املــرتيل، الــذي اعتربتــه  والــدورتان األخ

 .دراسات ووثائق األمم املتحدة مرجعا
وفيمــا يتعلــق بــالبحوث، أُصــدر نــداء عــام بتقــدمي عطــاءات الستقــصاء وطــين للعنــف    

.  للعنـف ضـد املـرأة      ١٩٩٥اجلنساين بغيـة اسـتكمال البيانـات الـيت ُحـصل عليهـا يف استقـصاء                 
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 أيــضا فريقــا عــامال لقيــاس العنــف املــرتيل علــى أســاس بيانــات  حــصاءأ املعهــد الــوطين لإلوأنــش
 .مجعتها الشرطة، وسُتدرج هذه البيانات يف قاعدة بيانات املعهد املتعلقة باجلنس

ــذين       وكجــزء مــن إجيــاد املــوارد للتأهيــل والعــالج اإلكلينيكــي للمعتــدين بالــضرب ال
وهو التأهيل والعـالج اللـذان نـصت عليهمـا اخلطـة الوطنيـة              يرغبون تطوعا يف تغيري سلوكهم،      

التعامـل مـع مـرتكيب املخالفـات املتعلقـة      ”الثانية ملكافحة العنف املرتيل، أُجريت دراسة بعنـوان    
، وسـتقدم أفكـارا مفيـدة       ٢٠٠٥، ُنـشرت يف عـام       “ دراسـة أوليـة    -بالعنف املرتيل يف الربتغال     
 .فيما يتعلق بتنفيذ التدبري

ــة للمكافحــة املــستمرة للعنــف املــرتيل  ا”إن    ٢٠٠٤ الــيت أجريــت يف “لدراســة الثالثي
 حتديد هويـة األسـاليب واملؤشـرات الـيت ستـستخدم يف      -اشتملت على ثالثة مكونات رئيسية    

التعــداد وحتليــل األحبــاث؛ والتــدخل والتــدريب يف جمــال العنــف يف الربتغــال خــالل الــسنوات    
ن لتقدمي املـساعدة للـضحايا وإنتـاج مـواد إعالميـة عـن قـضية              اخلمسني املاضية؛ وإعداد مرشدي   

 .العنف املرتيل
ــا      ونظمــت الربتغــال، بوصــفها عــضوا يف جملــس أوروبــا ويف إطــار محلــة جملــس أوروب

ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل، إحــدى احللقــات الدراســية اإلقليميــة  
مــر الــذي يثبــت القيــام باجلهــد واالســتثمار يف تنفيــذ اخلمــس الــيت كــان مــن املقــرر عقــدها، األ

 .اخلطط الوطنية املتتالية ضد العنف املرتيل وأيضا يف املشاركة املتنامية من ِقبل اجملتمع املدين
 
 


