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 مقدمة -أوالا  
تعترب الربتغال أن اتفاقيـة حقـوا األشـخاص ذوي اإلعاقـة )االتفاقيـة( كثـل صـكاا تار يـاا  -0

إلعمــــال حقـــــوا اإلنســـــان جلميـــــع األشـــــخاصا وال ســـــيما األشـــــخاص ذوو اإلعاقـــــة. وتتمشـــــى 
العامة للسياسة االسرتاتيجية اليت تتابعها الدولة هبدف بناء جمتمع  االتفاقية كشياا تاماا مع اخلطوط

 شامل ومكافحة مجيع أشكال التمييز.
وقــــد أيــــدت الربتغــــال تأييــــداا تامــــاا وضــــع هــــذه االتفاقيــــة وشــــاركت مشــــاركة نشــــطة يف  -2

 املفاوضات املتعددة األطراف املتصلة هبذا الصك.
أسرهم أيضاا يف هذه املفاوضات عن طريـق وشاركت رابطات األشخاص ذوي اإلعاقة و  -3

 ممثليها األوروبيني والدوليني.
ويشـــــمل هـــــذا التقريـــــر الفـــــرتة املرتاوحـــــة بـــــني تـــــاريخ تصـــــديق الربتغـــــال علـــــى االتفاقيـــــة  -4

 .2100( وأيلول/سابتمرب 2119)أيلول/سابتمرب 

 (4إلى  2تنفيذ األحكام العامة لالتفاقية )المواد من  -ثانياا  
 2المادة   

 لغرضا
يتمشى الغرض من االتفاقية مع مابدأ عاملية احلقوا والواجابات األساسية ومابدأ املسـاواة  -5

مــن الدســتور الربتغــايل ومــع املابــاد  األساســية  03و 02علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادتني 
 مــن الدســتور الربتغــايل الــيت 70لنظامنــا الدســتوري. ويتمشــى أيضــاا مــع مــواد أخــرى منهــا املــادة 

 تضمن بالتحديد حقوا األشخاص ذوي اإلعاقة على املستوى الدستوري.

 1المادة   
 تعريف اإلعاقة

يعتمـد اإلطـار القــانوو الـوطين املتعلــق باألشـخاص ذوي اإلعاقــة تعريـف  الشــخص ذي  -6
األســــاع العــــام  -آب/أغســـطس  08املــــ ر   38/2114اإلعاقـــة  الــــوارد يف القـــانون اإلطــــاري 

  لوقاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم.للنظام القانوو
قــد تعرقــل مشــاركته التامــة  ويعتــرب الشــخص ذو اإلعاقــة شخصــاا يواجــه صــعوبات كابــرية -7

والفعالــة علـــى قـــدم املســـاواة مـــع اآلخـــرين أو حتـــد منهـــا إذا اقرتنـــت بعوامـــل بي يـــةا بســـابب فقـــدان 
شــمل الوظــائف النفســية أو شــذوذها اخللقــي أو املكتســب وظــائف اجلســم أو بــ  اجلســم الــيت ت

 آب/أغسطس(. 08امل ر   38/2114)القانون 
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وألغراض إحصائيةا اعتمد اجمللس األعلى لإلحصاءات يف الربتغـال اسـتخدام التصـنيف  -8
 2113الــدويل لتأديــة الوظــائف واإلعاقــة والصــحة بشــكل تــدراي ابتــداء مــن كــانون الثاو/ينــاير 

كـانون   7الصـادر يف  5املنشورة يف اجلريدة الرمسيةا السلسلة الثانيةا العـدد  01/2113ة )املداول
الثاو/يناير( وفّوض رصد تطابيق التصنيف الدويل لتأديـة الوظـائف يف املسـتقابل إىل الفريـق العامـل 
ـــــــــة الســـــــــابقة  ـــــــــل الـــــــــذي تنســـــــــقه األمانـــــــــة الوطني املعـــــــــين بإلحصـــــــــاءات اإلعاقـــــــــة وإعـــــــــادة التأهي

األشــخاص ذوي اإلعاقــة وإدمــاجهم املــدعوة حاليــاا املعهــد الــوطين إلعــادة التأهيــل  يــلتأه إلعــادة
(Instituto Nacional para a Reabilitação). 

 5المادة   
 المبادئ العامة

منـه كتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة  قـوا  70ي كد دستور اجلمهورية الربتغالية يف املادة  -9
 ذ سياسة وطنية للوقاية وإعادة التأهيل واإلدماج.متساوية ويفرض على الدولة تنفي

وينســـق املعهـــد الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل السياســـة الوطنيـــة إلعـــادة التأهيـــل الـــيت وضـــعتها  -01
 احلكومة.
واملعهد الوطين إلعادة التأهيل هو معهد عام تابع لوزارة التضـامن والضـمان االجتمـاعي  -00

 رد إدارية.يتمتع باستقالل إداري وختّصص له موا
وتتمثل املاباد  اليت توجه عمـل املعهـد الـوطين إلعـادة التأهيـل يف ضـمان تكـاف  الفـرص  -02

 ومكافحة التمييز وككني األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتنفــــذ مجيــــع السياســــات القطاعيــــة تــــدابري  ــــددة لتلابيــــة احتياجــــات األشــــخاص ذوي  -03

النظام القانوو لوقاية األشخاص  -غسطس آب/أ 08امل ر   38/2114اإلعاقةا وفقاا للقانون 
 ذوي اإلعاقة وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم ومشاركتهم.

ويف هذا الصددا تشمل مجيع السياسات القطاعية تدابري  ـددة لضـمان تكـاف  الفـرص  -04
 على النحو احملدد يف دستور اجلمهورية الربتغالية.

 4المادة   
 االلتزامات العامة

علــــــى االتفاقيــــــةا اعتجمــــــدت االســــــرتاتيجية الوطنيــــــة بشــــــأن اإلعاقــــــة عقــــــب التصــــــديق  -05
وأجنشـــر فريـــق مشـــرتا بـــني الـــوزارات ومســـ ول عـــن رصـــد تنفيـــذ التـــدابري  2103-2100 للفـــرتة

تـدبرياا ومالءمتهـاا وأهـداف االسـرتاتيجية وم شـرااا إضـافة  033الـواردة يف االسـرتاتيجية والابالغـة 
ــــات املســــ ولة الرئيســــية املنشــــور يف اجلريــــدة  97/2101مبوجــــب قــــرار جملــــس الــــوزراء  إىل الكيان
 كانون األول/ديسمرب.  04الصادر يف  5الرمسيةا السلسلة الثانيةا العدد 
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ويـــنص هـــذا القـــرار علـــى أن املعهـــد الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل مســـ ول عـــن الرصـــد التقـــين  -06
ة معنيـة بتنفيـذ اإلجـراءات والتـدابري الدائم لتنفيذ االسـرتاتيجية الوطنيـة بشـأن اإلعاقـة وأن كـل وزار 

 الواردة يف االسرتاتيجية تتحمل التكاليف النامجة عن هذا التنفيذ.
وتنابثق االسرتاتيجية الوطنية بشأن اإلعاقة عن خطة العمل إلدماج األشـخاص املصـابني  -07

 2103-2101وعن خيارات التخطيط الرئيسـية للفـرتة  2119-2116بإلعاقة أو عجز للفرتة 
الـــيت تتـــألف مـــن جمموعـــة متســـقة مـــن التـــدابري املتعـــددة الســـنوات الـــيت تـــدور حـــول  ســـة  ـــاور 

 اسرتاتيجية هي التالية:
  اإلعاقة والتمييز املتعدد األشكال ؛ 0احملور  •
  العدالة وممارسة احلقوا ؛ 2احملور  •
  االستقالل ونوعية احلياة ؛ 3احملور  •
 تصميم العام ؛ إمكانية الوصول وال 4احملور  •
  التحديث اإلداري ونظم املعلومات . 5احملور  •
واالسرتاتيجية الوطنية بشأن اإلعاقة هي قيد التطور التـام ويتـوىل املعهـد الـوطين  -08

 إلعادة التأهيل رصدها الدائم من خالل تقدمي تقارير متابعة جزئية.

 التفاقيةالخاصة لحكام ألتنفيذ  -ثالثاا  
 3المادة   

 اواة وعدم التمييزالمس
ـــة التمييـــز علـــى أســـاع اإلعاقـــة وتـــأزم اخلطـــر الصـــحي  -09 حيظـــر دســـتور اجلمهوريـــة الربتغالي

 التمييز املاباشر وغري املاباشر(. -آب/أغسطس  28امل ر   46/2116)القانون 
أنه ينابغي لكل مواطن أن مينع ويصـل  األفعـال الـيت  46/2116ويفرتض إنفاذ القانون  -21

دي إىل انتهــاا ألي حــق مــن احلقــوا األساســية أو إىل إنكــار أو خــرا ملمارســة أي ميكــن أن تــ  
حــــق مــــن احلقــــوا االقتصــــادية أو االجتماعيــــة أو الثقافيــــة أو احلقــــوا األخــــرى مــــن جانــــب أي 

 شخص على أساع اإلعاقة.
 وميكن فرض العقوبات على األشخاص الذين ال يراعون هذا احلظر. -20
 إلعادة التأهيل الشكاوى وحييلها إىل السلطات املعنية ويعـد تقريـراا ويتلقى املعهد الوطين -22

 .46/2116سنوياا موحداا عن إنفاذ القانون 
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ا نشـــر املعهـــد الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل دليـــل الربملـــانيني بشـــأن اتفاقيـــة 2101ويف عـــام  -23
يـــة يف األمـــم حقـــوا األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الـــذي أعدتـــه إدارة الشـــ ون االقتصـــادية واالجتماع

املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوا اإلنسان واالحتاد الربملاو الـدويل لكـي يسـتخدمه 
مجيع أعضاء الربملان واجلمعيات الابلديـة كـدليل ملكافحـة التمييـز علـى أسـاع اإلعاقـة وأداة مفيـدة 

 للنهوض  قوا األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها.
انيني املقدم رمسياا يف الربملـان أيضـاا أداة لتحسـني جـودة املابـادرات العامـة ويعترب دليل الربمل -24

ويهـــدف إىل توعيـــة الربملـــانيني بشـــأن مابـــاد  االتفاقيـــة مبســـاعدام علـــى فهـــم اآلليـــات وا ياكـــل 
 الالزمة لتنفيذها الفعال.

 6المادة   
 النساء ذوات اإلعاقة

انون وتتمتع النساء ذوات اإلعاقة بالتايل جبميع يجعرتف مبابدأ املساواة يف الدستور ويف الق -25
 حقوا اإلنسان واحلريات األساسية.

ويف اإلدارة املركزيةا تعتـزم جلنـة املواطنـة واملسـاواة بـني اجلنسـني تأكيـد املسـاواة كعامـل لتحقيـق  -26
ة الرابعـة املتعلقـة القدرة التنافسية والتنميـة بتعزيـز الطـابع الشـامل للابعـد اجلنسـاو عـن طريـق اخلطـة الوطنيـ

 .2103-2100باملساواة بني اجلنسني واملسائل اجلنسانية واملواطنة وعدم التمييز للفرتة 
مـــن خطـــة  تعمـــيم إمكانيـــة الوصـــول إىل  62التااادبير وهـــذه األهـــداف هـــي جـــزء مـــن  -27

ت وسائل اإلعالم واالتصال بشأن مـا يتعلـق بفـرص التعلـيم والتـدريب املهـين والعمـل لصـا  الف ـا
 الضعيفة اخلاصة .

والنساء ذوات اإلعاقـة هـن املسـتفيدات مـن هـذا التـدبري. ومـن جهـة أخـرىا تـويل خطـة  -28
)الصـك الرامـي إىل مكافحـة  2103-2100العمل الوطنية الرابعة ملكافحة العنف املنزيل للفـرتة 

شــخاص العنــف املنــزيل( عنايــة خاصــة لضــحايا العنــف املنــزيل املعــانني مــن ضــعف شــديد مثــل األ
 ذوي اإلعاقة.

مــن هــذه اخلطــة إىل وضــع اســرتاتيجيات للتــدخل تســتهدف  15التاادبير وعليــها يشــري  -29
ضحايا العنـف املنـزيل املعـانني مـن ضـعف شـديد أي الف ـات التاليـة: النسـاء املسـنات واملهـاجرون 

ا ويـــة  واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة والشـــاباب واملثليـــات واملثليـــون ومزدوجـــو امليـــل اجلنســـي ومغـــايرو
 ية.اناجلنس
وقد نجشرت الدراسة عن أثر التمييز على أساع اإلعاقة على املرأة وعجممـت علـى نطـاا  -31

هبــدف تقــدمي وصــف وتقيــيم ملــدى مشــاركة  2101واســع بــاللغتني الربتغاليــة واإلنكليزيــة يف عــام 
 النساء ذوات اإلعاقة ومستويات التمييز ضدهن يف الربتغال.
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الدراســـة الرئيســـية فيمـــا يلـــي: التعلـــيم والتـــدريب املهـــينا وســـوا العمـــل وكثلـــت جمـــاالت  -30
والعمالــةا واحلمايــة االجتماعيــة والوصــول إىل الســلع واخلــدمات األساســية األخــرىا واملشــاركة يف 

 األنشطة الثقافية وأنشطة التسلية والرياضةا واحلماية من العنف واالعتداء.
يجالحظ على سابيل املثـال أن النسـاء ذوات اإلعاقـة ويف خالصة هذه الدراسةا ميكن أن  -32

يعتــــربن بصــــفة عامــــة أقــــل إنتاجيــــة علــــى األرجــــ . فقــــد يكــــون دخلهــــن أقــــل مــــن دخــــل معظــــم 
ــــز  األشــــخاص مبــــن فــــيهم الرجــــال ذوو اإلعاقــــة بالنســــابة إىل الوظيفــــة ذااــــا. وتعرقــــل أوجــــه التحي

 ومة.استفادان من تنظيم األسرة والتوعية اجلنسية وكتعهن باألم
ونظراا إىل احتمال أن تكون النساء ذوات اإلعاقة أكثر تعويالا على اآلخرينا فهن أشـد  -33

 ضعفاا وأكثر تعرضاا خلطر العنف واالعتداء ضمن األسرة وداخل امل سسات ويف اجملتمع ككل.
وقـــد كـــان ا ـــدف مـــن الدراســـة اآلنفـــة الـــذكر فهـــم مـــدى تعـــرض النســـاء ذوات اإلعاقـــة  -34

ملتعـــدد األشـــكال واقـــرتا  التـــدابري املالئمـــة لضـــمان حقـــوقهن وحريـــاان األساســـية عمـــالا للتمييـــز ا
باملعـــايري الوطنيـــة واألوروبيـــة والدوليـــة املعنيـــة املتصـــلة باملســـاواة وعـــدم التمييـــز مبـــا فيهـــا املتطلابـــات 

مـن اتفاقيـة حقـوا األشـخاص ذوي اإلعاقـة واحملـددة يف خطـة عمـل  6املنصوص عليها يف املادة 
 .2105-2116جملس أوروبا بشأن اإلعاقة للفرتة 

  7المادة   
 األطفال ذوو اإلعاقة

يرتكــز اإلطــار العــام حلمايــة حقــوا الطفـــل يف الربتغــال علــى أحكــام الدســتور الربتغـــايل  -35
 واتفاقية حقوا الطفل والتشريع العادي بشأن ما يتصل بالقضاء على مجيع أشكال التمييز.

ملظـــام عمليـــات تفتيشـــية موقعيـــة ملـــدوي األطفـــال واألحـــدا  والـــدور وقـــد أجـــرى أمـــني ا -36
ــــيم ظــــروف هــــذه  ــــاحلكم الــــذا  بغــــرض تقي ــــل يف منطقــــة مــــاديرا املتمتعــــة ب ــــة إلعــــادة التأهي امل قت
 امل سسات يف ماديرا اليت تضمن إيداع األطفال واألحدا  اجلماعي )امل قت أو الدائم( فيها.

الطويلــــــــة األجــــــــل وثــــــــال  دور للرعايــــــــة امل قتــــــــة  وجــــــــرى تفتــــــــيش تســــــــع دور للرعايــــــــة -37
. وأخـذ Sagrada Famíliaواحلالة احملددة يف مركـز إعـادة التأهيـل النفسـي والرتبـوي  للتمكني ودار

التفتــــيش يف مجيــــع هــــذه امل سســــات يف االعتابــــار الظــــروف املاديــــة الــــيت تشــــمل إمكانيــــة وصــــول 
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

كــون املرافـــق قــادرة علــى استضـــافة األشــخاص ذوي اإلعاقـــة ومــن دواعــي الدهشـــة أال ت -38
 على الرغم من كوهنا مرافق حديثة باستثناء مرفق واحد منها.

ونتيجــة لــذلكا أوصــى أمــني املظــام برصــد اتلــف ا ياكــل املاديــة وتنفيــذ تــدابري تيســر  -39
 وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وإزالة احلواجز املعمارية.
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  8المادة   
 الوعيإذكاء 
تثـــابر الدولــــة الربتغاليــــة علــــى إعــــداد املعلومــــات وأنشــــطة إذكــــاء الــــوعي املتعلقــــة  قــــوا  -41

األشخاص ذوي اإلعاقة بـالرتكيز اخلـاص علـى قـدراام عـن طريـق املعهـد الـوطين إلعـادة التأهيـل. 
غري وتنظَّم دورات تدريابية شديدة التأثري تستهدف الطالب والصحافيني واألسر وقادة املنظمات 

احلكومية. وتدور احللقـات الدراسـية واملناقشـات حـول أشـد القضـايا إشـكاالا أي إمكانيـة وصـول 
 األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية وتوعيتهم اجلنسية ونوعية حياام وكثيلهم الذا .

وتركــز علــى قصــص إاابيــة عــن حيــاة  CONSIGOوهنــاا جملــة تلفزيونيــة حتمــل العنــوان  -40
اقـــة تابـــث بثـــاا أســـابوعياا علـــى  طـــة التلفزيـــون العامـــة إذ تنقـــل األخابـــار عـــن األشـــخاص ذوي اإلع

 مشاريع ابتكارية إلدراجها يف مجيع قطاعات احلياة يف اجملتمع.
الــيت ترمــي  ESCOLA ALERTAوأحــد أكثــر مشــاريع إذكــاء الــوعي داللــة هــو املســابقة  -42

عاقــة وتشـــجيع تقـــدمي إىل إذكــاء وعـــي األطفــال والشـــاباب اصـــوص حقــوا األشـــخاص ذوي اإل
 اقرتاحات ملكافحة التمييز والتصدي للعوائق.

وادف االحتفاالت الوطنية بذكرى اليـوم الـدويل لخشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت ينسـقها  -43
املعهـد الـوطين إلعـادة التأهيـل إىل ضـمان أعلـى مســتوى ممكـن مـن الوضـو  فيمـا يتصـل بقــدرات 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.
( تعليقــات www.inr.ptقـد أتــا  املعهــد الــوطين إلعــادة التأهيـل عــرب موقعــه اإللكــرتوو )و  -44

 بشأن اتلف مواد االتفاقية أعدها خرباء و رتفون مرموقون.
ونشــر املعهــد الــوطين إلعــادة التأهيــل كتابــاا عنوانــه  مــن حقــك  هبــدف توعيــة األطفــال  -45

 تنفيذها. واألحدا  بشأن تنفيذ االتفاقية وإشراكهم يف
وهـذا الكتـاب املقـدم رمسيـاا يف اليـوم الـدويل للطفــل هـو عابـارة عـن صـيغة لالتفاقيـة تالئــم  -46

طالعهــم علــى حقــوقهم وســابل ممارســة هــذه احلقــواا مبــا يف ذلــك احلــق يف إاألطفــال واــدف إىل 
الفرد يف الكرامة واحلق يف عدم التمييز واحلق يف تكاف  الفرص واحلق يف اللجوء إىل القضاء وحق 

 احلرية واألمان على شخصه.
ويرمي الكتاب أساساا إىل تيسري نص االتفاقية وتعزيـز ككـني األطفـال ذوي اإلعاقـة مـن  -47

 ممارسة حقوقهم.
وعجمــــم الكتــــاب علــــى نطــــاا واســــع يف املــــدارع واألحــــدا  الــــيت تســــتهدف األطفــــال  -48

ريب املهـينا وهنـاا اقـرتا  يـدعو إىل والشابابا وال سيما معارض املشـاريع املدرسـية وأنشـطة التـد
 إدماج الكتاب يف اخلطة الوطنية للقراءة اليت تعدها وزارة الرتبية والعلوم.
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  9المادة   
 إمكانية الوصول

تعترب إمكانية الوصول مـن الناحيـة االسـرتاتيجية شـرطاا أساسـياا مـن أجـل املمارسـة التامـة  -49
اص املعــانني مــن حالــة قصــور وظيفــي علــى مــدى حلقــوا األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجيــع األشــخ
 احلياةا وفقاا للسياسة الوطنية إلعادة التأهيل.

وتشــمل إمكانيــة الوصــول طائفــة واســعة مــن القضــايا انطالقــاا مــن منتجــات الـــدعم إىل  -51
 فرص الوصول إىل املاباو ووسائل النقل.

ن العـــيش املســـتقل وإذ تكتســـي إمكانيـــة الوصـــول أليـــة حامســـة لتمكـــني األشـــخاص مـــ -50
واستخدام السلع واخلدمات املتاحـة بصـفة عامـةا اعتمـدت تشـريعات وخطـط عمـل تفـرض علـى 
الكيانــات العامــة واخلاصــة ضــمان إمكانيــة الوصــول إىل األمــاكن العامــة واملرافــق واملابــاو اجلماعيــة 

 جلديدة.والعامة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت اليت تشمل تكنولوجيا املعلومات ا
أولويــــة قصــــوى هــــي التصــــدي للحــــواجز  0977وعليــــها حــــددت الربتغــــال منــــذ عــــام  -52
واملعماريـــة وعوائـــق االتصـــال عـــن طريــــق قـــانون موحـــد بشـــأن إمكانيـــة الوصـــول )املرســــوم  املاديـــة
 023/97آب/أغســـــطس الـــــذي حيـــــل  ـــــل املرســـــوم القـــــانون  8املـــــ ر   063/2116 القـــــانون
 أيار/مايو(. 22 امل ر 
كـــانون الثاو/ينـــاير هبـــدف تنظـــيم   07عـــن جملـــس الـــوزراء يف  9/2117صـــدر القـــرار و  -53

. واعتجمدت اخلطة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول مبوجب هذا القرار 2116املرسوم القانون لعام 
الــذي نــص علــى عــدد مــن التــدابري لضــمان كتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو ذوي االضــطرابات 

 تقالل ويف تكاف  الفرص ويف املشاركة االجتماعية.احلسية  قهم يف االس
 والنقاط األشد وجاهة يف اخلطة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول هي التالية: -54
اخلطة هي وثيقة هيكلية مابنية على اسرتاتيجية لشابونة إلااد فرص إمكانيـة الوصـول يف  •

لومـات واالتصـاالت وخـدمات ا ياكل واخلـدمات املاديـة ووسـائل النقـل وتكنولوجيـا املع
 دعم التكنولوجيا لصا  مجيع األشخاص دون استثناء؛

آب/أغسـطس )األسـس العامـة للنظـام  08امل ر   38/2114تنابثق اخلطة عن القانون  •
القانوو لوقاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتـأهيلهم وإعـادة تـأهيلهم ومشـاركتهم( وتنـدرج 

 بعة عشرة؛يف أولويات احلكومة الدستورية السا
تـــدمخل اخلطـــة جمموعـــة مـــن التـــدابري الـــيت اـــدف إىل إرســـاء نظـــام عـــام متســـق وتوحيـــد  •

إمكانيــة الوصــول بغيــة تــوفري الظــروف الــيت ككــن األشــخاص ذوي اإلعاقــات احلركيــة أو 
االضطرابات احلسية من العيش املستقل وتكفل تـنقلهم علـى قـدم املسـاواة مـع اآلخـرين 

 تابعاد والتمييز؛بالقضاء على ااطر االس
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واملرحلـــة  2101اـــري تنفيـــذ هـــذه اخلطـــة علـــى مـــرحلتني أي املرحلـــة األوىل حـــ  عـــام  •
 ؛2105إىل عام  2100الثانية من عام 

يتـــوىل املعهـــد الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل املســـ ولية عـــن تعمـــيم تنفيـــذ التـــدابري املعروضـــة يف  •
 اخلطة ورصد التنفيذ وتابسيطه.

ســاري التزامــات اتلــف األجهــزة العامــة والشــركات التجاريــة مــن حيــث وحيـدد التشــريع ال -55
 املتطلابات واالختصاصات ومدى مالءمة املاباو للرتخيص أو التصري .

وتشــابه االلتزامــات الواجابــة علــى الســلطات احملليــة إىل حــد بعيــد التزامــات اإلدارة املركزيــة  -56
 االتفاقية اليت تقع تقليدياا علـى عـاتق اإلدارة عدا املس ولية عن رصد حتقيق األهداف املابينة يف ما

ــــةا عمــــالا بأحكــــام املــــادة  ــــة املعنيــــة باملابــــاو واملعــــام األثريــــة الوطني ( مــــن املرســــوم 0)22احلكومي
 آب/أغسطس. 8امل ر   063/2116 القانون
وتســـند هـــذه املســـ ولية يف الوقـــت احلـــايل إىل معهـــد اإلســـكان وإعـــادة التأهيـــل احلضـــري  -57
(Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana). 
وبالنســابة إىل تطابيــق النظــام القــانوو علــى الســلطات احملليــةا جــدير بالــذكر أنــه ال اــوز  -58

للدولــة التــدخل إال يف إطــار الســلطات اإلشــرافية املخولــة  ــا تابعــاا للنمــوذج الدســتوري املعمــول بــه 
 الذي ينص على مابدأ االستقالل احمللي.

علــى اضــطالع جمــالس  063/2116( مــن املرســوم القــانون 2)22وعليــها تــنص املــادة  -59
بإلعـداد تقـارير  (Inspeção-Geral das Autarquias Locais)املدن واملفتشية العامـة للسـلطة احملليـة 

 سنوية عن الوضع الراهن )بناء على األدلة اجملمعة يف إطار إجراءااا اإلشرافية املعنية(.
حث املفتشية العامة للسـلطة احملليـة مسـألة فـرص إمكانيـة الوصـول يف إطـار سـلطات وتاب -61

 التفتيش املخولة  ا إىل جانب املسائل املادية األخرى.
وقــد اضـــطلع أمـــني املظـــام أيضـــاا بعـــدة مابـــادرات كـــان هـــدفها األساســـي توحيـــد ظـــروف  -60

 إمكانية الوصول إىل املرافق و/أو اخلدمات.
املظام أن يقيم  كم منصابه ظروف مواقف سيارات األشخاص ذوي احلركـة وقرر أمني  -62

احملدودة يف املناطق احلضرية اليت يقيَّـد الوصـول إليهـا وال تلـا مواقـف السـيارات فيهـا بصـفة عامـة 
 الطلابات احملليةا مما أدى إىل استهالل عملية ال تزال جارية.

رى عملية تفتيش ضخمة تشمل شابكة م -63 واصالت لشابونة حتت األرضية برمتها. كما ُتج
ويهــدف هــذا التفتــيش إىل تقيــيم ظــروف وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــات احلركيــة إىل األرصــفة 

 والعربات.
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 21المادة   
 الحق في الحياة

مــن الدســتور الربتغــايل الــيت تــنص علــى عــدم  24احلــق يف احليــاة مكفــول مبوجــب املــادة  -64
 ظر عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف عالوة على ذلك.انتهاا حرمة حياة اإلنسان وحت

 وهناا تشريع ينص على احلدود املفروضة لإلهناء الطوعي للحمل. -65

  22المادة   
 حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية

تعمــل دولــة الربتغــال علــى إذكــاء وعــي الكيانــات املختصــة بشــأن االحتياجــات اخلاصــة  -66
 الت احلواد  اخلطرية أو املسابابة للكوار .لخشخاص ذوي اإلعاقة يف حا

ـــــة املدنيـــــة ) -67 ـــــد نظمـــــت الســـــلطة املختصـــــة أي الســـــلطة الوطنيـــــة للحماي  Autoridadeوق

Nacional de Proteção Civil إضافة إىل اتلف موظفي احلماية املدنية حلقات دراسـية تناولـت )
علـق بـاإلبالا الشـامل )يف هـذه مسألة تقدمي املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة ما يت

ـــــة يف  ـــــة املدني ـــــة للحماي ـــــيت نظمتهـــــا الســـــلطة الوطني ـــــة عـــــرب احللقـــــة الدراســـــية ال تشـــــرين  02احلال
 األول/أكتوبر ومحلت العنوان  ااطر الزالزل: إذكاء الوعي وككني السلوا (.

 221/2118ويابــــني التشــــريع الــــوطين بشــــأن الســــالمة مــــن احلرائــــق )املرســــوم القــــانون  -68
تشـــرين الثـــاو/نوفمرب( طائفـــة واســـعة مـــن التـــدابري ســـعياا إىل حتســـني احلصـــائل لفائـــدة  02 املـــ ر 

األشــخاص ذوي اإلعاقـــة. وقـــد هـــدفت املتطلابـــات والقيـــود األكثـــر تشـــدداا املفروضـــة علـــى املابـــاو 
والابـــ  التحتيـــة إىل حتســـني املســـاعدة املقدمـــة إىل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــات احلركيـــة أو احلســـية 

 التصنيف دال ملخاطر املاباو يف التشريع(.)
الصـــادر  25/2118وتكفـــل اخلطـــط الطارئـــة للحمايـــة املدنيـــة املنظمـــة مبوجـــب القـــرار  -69
كوز/يوليــه أيضــاا حتديــد التــدابري وإجــراءات املســاعدة مثــل الابحــث واإلنقــاذ واإلســعافات  08 يف

العنايـة اخلاصـة لخشـخاص ذوي اإلعاقـة  األولية والفـرز واإلجـالء والرعايـة الصـحية األوليـة وإيـالء
 على املستويات اإلقليمية املختلفة.

وتنفَّذ ُتربة رائدة للرابطة اإلقليمية للصـم يف الغـارف يف الوقـت احلـايل ويتـوفر يف إطارهـا  -71
سـاعة بالقيـادة احملليـة للسـلطة الوطنيـة للحمايـة املدنيـة املعنيـة  24خط اتصـال ماباشـر علـى مـدار 

 اإلغاثة يف فارو عرب الرسائل ا اتفية النصية.بعمليات 
والغرض من هذا املشروع هو تقدمي املساعدة إىل الصـم بإلخطـار مـوظفي احلمايـة املدنيـة  -70

بنمط حالة الطوار  ووجود اجلرحى وموقع احلاد . وهذا مشروع رائد ووجيه يف اعتابارنا ال على 
 دان االحتاد األورويب أيضاا.الصعيد الوطين فحسب بل فيما بني العديد من بل
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  21المادة   
 االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون

يتحقـــــق االعـــــرتاف بشـــــخص أمـــــام القـــــانون تلقائيـــــاا لـــــدى الـــــوالدة التامـــــة لطفـــــل حـــــي  -72
( 0)26أحكام املادة  من القانون املدو الربتغايل( عمالا جبملة من األحكام من بينها 66 )املادة

مــن الدســـتور الربتغــايل الـــيت تكفــل احلـــق يف ا ويــة الشخصـــية واحلــق يف  ـــو الشخصــية واحلـــق يف 
 األهلية املدنية واحلق يف املواطنة واحلق يف احلماية القانونية من أي شكل من أشكال التمييز.

 من الدستور. 03ومابدأ املساواة مكفول أيضاا مبوجب املادة  -73

  25مادة ال  
 إمكانية اللجوء إلى القضاء

مـن دسـتور اجلمهوريـة الربتغاليـة علـى إتاحـة إمكانيـة اللجـوء الفعـال إىل  21تـنص املـادة  -74
القضــــاء واحملــــاكم جلميــــع األشــــخاص هبــــدف الــــدفاع عــــن حقــــوقهم ومصــــاحلهم احملميــــة مبوجــــب 

ليـــــها يــــــنص القـــــانون. وال ميكـــــن حرمــــــان شـــــخص مـــــن العدالــــــة علـــــى أســـــاع قيــــــود ماليـــــة. وع
كوز/يوليه على اإلطار القانوو بشأن إمكانية اللجوء إىل القضاء  29امل ر   34/2114 القانون

واحملــاكم الــذي يشــمل املعلومــات القانونيــة واحلمايــة القانونيــة املنطويــة علــى طرائــق تقــدمي املشــورة 
 القانونية واملساعدة القانونية.

ن  احلماية القانونية بالنسابة  -75 إىل مسائل  ددة أو قضايا قضائية واجابة النفاذ يف حال وكج
 افتقار الشخص إىل املوارد املالية وتضرر حقوقه أو اديدها املاباشر.

ويتمتــع مواطنــو الابلــد ومواطنــو االحتــاد األورويب واألشــخاص العــدميو اجلنســية احلاصــلون  -76
افتقــارهم إىل املــوارد املاليــة الكافيــة  علــى تصــري  صــا  باإلقامــة يف االحتــاد األورويب الــذين يثابتــون

 باحلق يف احلصول على احلماية القانونية.
ويهــدف اإلطــار القــانوو بشــأن املســاعدة القانونيــة إىل تيســري جلــوء املــواطنني إىل احملــاكم  -77

ومساعدام على اللجوء إليها مما يكفل عدم حرمان أي فرد من احلق يف إنفاذ حقوقه أو الـدفاع 
 مام  كمة قانونية بسابب موارده االقتصادية غري الكافية أو وضعه االجتماعي أو الثقايف.عنها أ
ن  املساعدة القانونية بصرف النظر عن الوضع اإلجرائي مللتمس هذه املساعدة وعـن  -78 وكج

 املساعدة القانونية اليت قد منحت للطرف اآلخر.
اإلجــــراءات املدنيــــة لخشــــخاص ذوي  وفيمــــا  ــــص التعــــديالت اإلجرائيــــةا ايــــز قــــانون -79

القدرات الضعيفة رفع الدعاوى أمـام احملـاكم عـن طريـق ممـثلهم القـانوو )مكتـب املـدعي العـام يف 
هناية املطاف( أو بأنفسهما يف حال حصو م على تصري  من الوكيل العـام يف إطـار اإلجـراءات 

 وغريها(. 01وبصفة شخصية )املادة  القانونيةا باستثناء األفعال اليت ميكنهم ممارستها  رية
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القواعـد اخلاصــة بشـهادات الصـم أو الــابكم أو الصـم والـابكما بتوقــع  040وحتـدد املـادة  -81
 إمكانية تدخل مرتجم فوري مالئم أو كتابة األس لة أو اإلجابات عند االقتضاء.

يــة إرجــاء جــيم علــى إمكان  931جراءات اإلنفــاذا تــنص املــادة وأخــرياا وفيمــا يتصــل بــإل -80
تنفيذ إجـراء إخـالء مسـكن مـ ّجر إذا كـان الشـخص املطلـوب منـه إخـالء املسـكن مصـاباا بإلعاقـة 

 يف املائة. 61وثابت أن درجة عجزه تفوا 
()ج( من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـةا يعتـرب تـوفري مسـاعدة  ـام يف 0)64وعمالا باملادة  -82

دعى عليـه كفيفـاا أو أصـماا أو أبكمـاا أو أميـاا أو غـري إطار أي عمل إجرائي أمراا إلزامياا إذا كان امل
ملــــم باللغــــة الربتغاليــــة أو دون احلاديــــة والعشــــرين مــــن العمــــر أو إذا كانــــت مســــ وليته اجلنائيــــة أو 

 مس وليته اجلنائية املخففة مسألة متنازعاا عليها.
مالئم يستخدم لغة من قانون اإلجراءات اجلنائيةا يعنيَّ مرتجم فوري  93وطابقاا للمادة  -83

اإلشارة أو قراءة الشفاه أو التعابـري الكتـايب حسـب مقتضـى احلـال كلمـا تعـني علـى شـخص أصـم 
أو شـخص ذي إعاقـة مسعيــة اإلدالء بشـهادة يف أي مرحلــة مـن املراحـل اإلجرائيــة وبصـرف النظــر 

شـخص املعـين عن وضع الشـخص اإلجرائـي؛ وتجطـر  األسـ لة شـفوياا ويـجرّد عليهـا كتابيـاا إذا كـان ال
 أبكماا وقادراا على الكتابة. وفيما عدا ذلك وعند اللزوما يجكفل تعيني مرتمجني فوريني مالئمني.

ويتمتع املتهم  رية اختيار مرتجم فوري اتلف باجملان لرتمجـة  ادثاتـه مـع احملـامي الـذي  -84
لعمــل والضــمان االجتمــاعي ميثلــه. وتعجــيالا لخمــورا أجبــرم اتفــاا تعــاون بــني وزارة العــدل ووزارة ا

السابقة والرابطة الربتغالية للصـم هبـدف تيسـري التواصـل علـى النحـو الواجـب بـني اتلـف ا ي ـات 
واإلدارات القضائية واملواطنني الصم الذين ميكنهم العمل كمرتمجني فـوريني بلغـة اإلشـارة يف نظـام 

 العدل.
 Instituto dos Registos eب العــدل )وهنــاا أيضــاا اتفــاا مــربم بــني معهــد الســجالت وكتــا -85

Notariado واالحتـاد الربتغـايل لرابطـات الصـم )(Federação Portuguesa das Associações de Surdos )
إطـار عالقـاام  لضمان تقدمي الدعم الفعال من مرتمجني فوريني بلغة اإلشارة إىل األشخاص الصم يف

 بدوائر املعهد باجملان.
ا اـــب أن ميثـــل كـــل طـــرف أمـــام  ـــاكم 78/2110مـــن القـــانون  38ة وعمـــالا باملـــاد -86

ــــدرب أو  ــــامي إجــــراءات غــــري أن هــــذه  الصــــل  شخصــــياا واــــوز أن يصــــحابه  ــــام أو  ــــام مت
املساعدة إلزامية إذا كان الطرف كفيفاا أو أصماا أو أبكمـاا أو أميـاا أو عـاجزاا عـن التحـد  باللغـة 

 يابدو.الربتغالية أو يف وضع أضعف على ما 
وهنــــاا أيضــــاا عمــــل مكتــــب أســــاليب تســــوية املنازعــــات الابديلــــة الــــذي ميــــد املــــواطنني  -87

باملعلومــــات عــــن إمكانيــــة احلصــــول علــــى املســــاعدة القانونيــــة عــــرب هياكــــل الضــــمان االجتمــــاعي 
ويضــطلع بأنشــطة التوعيــة املتعلقــة بوســائل تســوية املنازعــات الابديلــة وفــرص احلصــول علــى محايــة 
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أجبرمــت أيضــاا بروتوكــوالت مــع كيانــات اتلفــة لضــمان التنفيــذ الواجــب لإلجــراءات  القــانون. وقــد
 والتدابري املتصلة بتعزيز فرص احلصول على محاية القانون وأساليب تسوية املنازعات الابديلة.

ا بـجــذلت اجلهـــود للتغلـــب علـــى احلـــواجز بالترتيباااات التيسااايرية المعقولاااةوفيمـــا يـــرتابط  -88
و ويف معظـــــم املعـــــام املعماريـــــة ويلـــــت مـــــا يلـــــي: تكييـــــف قاعـــــات التحقيـــــق املوجـــــودة يف املابـــــا

واالستجواب لصا  األشخاص ذوي اإلعاقة الابدنية؛ واقتناء مسالك منحـدرة ومتداخلـة األجـزاء 
وأرصــفة للتحميــل؛ وتشــييد مرافــق صــحية اصصــة لخشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ وختصــيص مواقــف 

مكاتـب خـدمات خاليـة مـن احلـواجز ميكـن أن تالئـم  سيارات لخشخاص ذوي اإلعاقة؛ وإنشـاء
الكراسي املتحركة وسائر األجهزة الداعمة؛ واقتناء كراسـي مرحيـة للمـوظفني ذوي اإلعاقـة؛ وتزويـد 
الســالم بالــدرابزين واملصــاعد بــأزرار للــتحكم عــن طريــق اللمــس مــن الــداخل ومــن اخلــارج وآبــار 

لكرتونيـــة لكـــي يســـتخدمها األشـــخاص ذوو القـــدرة املصـــاعد بـــنظم لإلنـــذار؛ وتكييـــف املواقـــع اإل
 املتضائلة على النفاذ وال سيما األشخاص ذوو اإلعاقات الابصرية.

ويقدم معهد السجالت وكتاب العدل خدمات اتلفة عرب اإلنرتنت كثل يف الواقع مزايا  -89
عم حقيقيــــة لفائــــدة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ويتــــي  جلميــــع املــــواطنني خــــط اتصــــال ماباشــــر لــــد

 التسجيل ا اتفي.
وتــــوفر الــــدوائر وا ي ــــات التابعــــة لــــوزارة العــــدل مثــــل معهــــد الشــــرطة القضــــائية أو مركــــز  -91

الدراســات القضــائية أو املديريــة العامــة إلعــادة التأهيــل االجتمــاعي أو معهــد الســجالت وكتــاب 
يف إطــار العــدل أو هي ــة مــوظفي الســجون دورات تدريابيــة عامــة منتظمــة بشــأن حقــوا اإلنســان 

 تدريب موظفيها األويل واملتواصل.
ذوي  وقــد نجظــم نشــاط تــدريا عنوانــه  التوعيــة وتنشــيط املعلومــات بشــأن حقــوا األشــخاص -90

واستهدف موظفي املديرية العامة إلعادة التأهيل االجتمـاعي. ومـن جهـة  2100اإلعاقة  خالل عام 
ــــة  لشــــراكة مــــع الرابطــــةأخــــرىا نظــــم معهــــد خــــدمات التســــجيل وخــــدمات كتــــاب العــــدل با الربتغالي

 (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal)للمكفوفني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة الابصـرية 
( Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral)والرابطـة الربتغاليـة للمصـابني بالشـلل الـدماغي 

وخـدمات كتـاب العـدل خـالل هـذه نشاطاا تدريابياا ملوظفي معهـد خـدمات التسـجيل  21حوايل 
الســـنة هبـــدف تلابيـــة احتياجـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وال ســـيما األشـــخاص ذوو اإلعاقـــات 

 الابصرية واملصابون بالشلل الدماغي.

  24المادة   
 حرية الشخص وأمنه

ــرم أي  -92 يعــرتف دســتور اجلمهوريــة الربتغاليــة  ــق مجيــع املــواطنني يف احلريــة واألمــن. وال حيج
ص مـــن حريتـــه كليـــاا أو جزئيـــاا إال إذا نـــتخل ذلـــك عـــن تنفيـــذ حكـــم إدانـــة صـــادر عـــن ســـلطة شـــخ
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ري أمـــين مـــن جانـــب قضـــائية بســـابب ممارســـة فعـــل يعاقـــب عليـــه القـــانون بالســـجن أو بفـــرض تـــدب
 .((2( و)0)27السلطة القضائية )املادة 

اء علــــى الشــــروط واحلــــاالت التاليــــة للحرمــــان مــــن احلريــــة للفــــرتة احملــــددة يف القــــانون وبنــــ -93
؛ حالــــــة التلــــــابساملنصـــــوص عليهــــــا فيــــــه هــــــي اســــــتثناءات علــــــى هــــــذا املابــــــدأ: )أ( االحتجــــــاز يف 

واالحتجـــاز أو احلـــابس االحتيـــاطي نتيجـــة لوجـــود دالئـــل قويـــة علـــى تعمـــد ارتكـــاب جرميـــة  )ب(
يعاقب عليها بالسجن ملدة قصوى تزيد على ثـال  سـنوات؛ )ج( وفـرض السـجن أو االحتجـاز 

قســري آخــر خاضــع للمراقابــة القضــائية علــى شــخص يــدخل األراضــي الربتغاليــة أو  أو أي تــدبري
يابقــــى فيهــــا بشــــكل غــــري مشــــروع أو  ضــــع يف الوقــــت احلــــايل إلجــــراءات التســــليم أو الرتحيــــل؛ 

والسجن التـأديا املفـروض علـى العسـاكر واخلاضـع لضـمان االسـت ناف بـاللجوء إىل احملكمـة  )د(
تـــدابري اـــدف إىل محايتـــه أو مســـاعدته أو تعليمـــه يف م سســـة ( وإخضـــاع قاصـــر لهاملختصـــة؛ )

مالئمة عندما تأمر احملكمة القانونية املختصـة بـذلك؛ )و( واالحتجـاز بنـاء علـى قـرار صـادر عـن 
ســـلطة قضـــائية بســـابب اإلخـــالل بقـــرار  كمـــة أو مـــن أجـــل ضـــمان املثـــول أمـــام ســـلطة قضـــائية 

غراض حتديد ا وية يف احلـاالت وللمـدة الالزمـة اتصة؛ )ز( واحتجاز األشخاص املشتابه فيهم أل
حصراا؛ ) ( وإحالة شخص مصاب  الـة شـذوذ نفسـي إىل م سسـة عالجيـة مالئمـة إذا أمـرت 
ســـلطة قضـــائية اتصـــة باإلحالـــة أو أكـــدت ذلـــك. ويكفـــل الدســـتور أيضـــاا املابـــدأ الـــذي مفـــاده 

ومابـدأ عـدم  لى اجلرمية ذااا مرتنيمابدأ عدم جواز احملاكمة عوجرمية وال عقوبة إال بنص سابق  ال
 (.29سريان القانون اجلنائي بأثر رجعي )املادة 

 وهذه املاباد  برمتها منصوص عليها يف قانون العقوبات. -94
ويقتضــي احلرمــان مــن احلريــة مبــا  ــالف الدســتور والقــانون مــن الدولــة تعــوي  الضــحية  -95

 ( من الدستور الربتغايل(.5)27على النحو املنصوص عليه يف القانون )املادة 
وعمــالا بإلطــار القــانون اجلنــائي الربتغــايلا ال ينابغــي أن يتجــاوز تطابيــق األحكــام والتــدابري  -96

األمنية أبداا مسـتوى الـذنب واـب أن يتناسـب مـع مـدى جسـامة اجلـرم وخطـورة مرتكابـه. وميكـن 
ة وغـــري مقتـــدرين علـــى تطابيـــق التـــدابري األمنيـــة فقـــط علـــى مـــرتكا جـــرم غـــري خاضـــعني للمســـ ولي

 الذنب.
وال يعتـرب األطفــال دون السادسـة عشــرة مـن العمــر مسـ ولني مــن الناحيـة اجلنائيــة مــثلهم  -97

مثـل األشــخاص العـاجزين بســابب حالــة شـذوذ نفســي لـدى ارتكــاب الفعــل عـن تقــدير مشــروعية 
 ذلك الفعل أو عن التقيد مبثل ذلك التقدير.

(. وفيمـــا يتصـــل 71لتـــدابري غـــري االحتجازيـــة )املـــادة ويفضـــل قـــانون العقوبـــات تطابيـــق ا -98
مـــــن قـــــانون اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة علـــــى مابـــــدأي املالءمـــــة  093بالتـــــدابري القســـــريةا تـــــنص املـــــادة 

ــــق إجــــراء االحتجــــاز الســــابق  ــــنص علــــى عــــدم إمكانيــــة تطابي والتناســــب. فأحكــــام هــــذه املــــادة ت
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ابري القســرية األخــرى ليســت مالئمــة أو  للمحاكمــة أو اإلقامــة اجلربيــة إال إذا ثابــت أن مجيــع التــد
 كافية وتعتمد االحتجاز السابق للمحاكمة كتدبري أخري.

االحتجــاز الســابق للمحاكمــة وإجــراء اإلقامــة اجلربيــة استعراضــاا  إجــراء   ويســتعرض قــاض   -99
 (. وحيـــدد قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة أيضـــاا املـــدة القصـــوى لتطابيـــق203تلقائيـــاا ومنتظمـــاا )املـــادة 

(( وتــرتاو  هــذه املــدة حســب 3)208و 205تــدابري منطويــة علــى احلرمــان مــن احلريــة )املادتــان 
الظروف بني أربعة أشهر ومثانية عشر شهراا )اـوز كديـد هـذه الفـرتة بالنسـابة إىل بعـ  اجلـرائم يف 
 إطار قضايا تتسم بتعقيدها غـري العـادي أو يف حـال رفـع دعـوى اسـت ناف إىل احملكمـة الدسـتورية

 أو ريثما تصدر  كمة أخرى حكمها بشأن مسألة جمحفة(.
وقــد اعتمـــد قــانون تنفيـــذ العقوبــات والتـــدابري املنطويـــة علــى احلرمـــان مــن احلريـــة مبوجـــب  -011
تشـــرين األول/أكتـــوبر. ويعـــزز هـــذا الصـــك انـــدماج الشـــخص  02املـــ ر   005/2119القـــانون 

ين ويف السياســات الوطنيــة للتعلــيم والتــدريب احملتجــز يف اجملتمــع بإلدماجــه يف النظــام الصــحي الــوط
والــدعم االجتمــاعي وبتــوفري الــدعم االجتمــاعي واالقتصــادي لــه وألســرته هبــدف تــدعيم األواصــر 
األسرية واحلفاظ عليها. وحيسن العمل يف السجون باستعراض اإلطار القانوو للعمل يف وحدات 

م متعلقة بالتعليم والعمل والتـدريب املهـين إنتاجية تتسم بطابع تنظيم املشاريع. وينص على أحكا
 واالخنراط يف برامخل خاصة مما اعل تنفيذ احلكم أكثر مرونة.

مــن القــانونا إذا كــان الســجني احملكــوم عليــه مصــاباا بإلعاقــة خطــرية  008وعمــالا باملــادة  -010
لوضـعها أو مبرض عضال يستلزم تعويلـه الـدائم علـى شـخص آخـر وكـان بقـاسه يف السـجن منافيـاا 

ميكن تعديل احلكم الصادر بشأنه إن م يتعارض ذلك مع املطالابة القوية بالوقاية وإحالل النظام 
 والسلم االجتماعي.

ومــــا بعــــدها بشــــأن تــــوفري الرعايــــة امل سســــية لخشــــخاص املصــــابني  026وتــــنص املــــادة  -012
ري  وأســرة املــري  بــأمراض عقليــة كتــدبري أمــين علــى أن تســتهدف هــذه التــدابري إعــادة تأهيــل املــ

 وإعادة االندماج يف اجملتمع.
 وقد شهدت السنوات األخرية تطورات خاصة متعلقة بنظام املراقابة اإللكرتونية. -013
أيلول/ســابتمرب اســتخدام نظــام املراقابــة اإللكرتونيــة  2املــ ر   33/2101ويــنظم القــانون  -014

 210اجلربيـة واالمتثـال لـه )املـادة  هبدف ضمان اإلشراف على تدبري قسري ينطوي على اإلقامـة
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة(. وقــد مســ  هــذا النظــام بتعزيــز فعاليــة تطابيــق إجــراء اإلقامــة اجلربيــة  

 كتدبري قسري وعقوبة فعالة على حد سواء.
كوز/يوليـه  24املـ ر   36/98ومن ناحية أخرىا ينظم قانون الصـحة العقليـة )القـانون  -015

كوز/يوليـــه( االحتجـــاز اإللزامـــي لخشـــخاص  26املـــ ر  يف  010/99جـــب القـــانون واملعـــدل مبو 
 املصابني  االت شذوذ نفسي وال سيما األشخاص املصابون باضطرابات عقلية.
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وال اــــوز إصــــدار قــــرار االحتجــــاز اإللزامــــي إال إذا كــــان هــــذا اإلجــــراء الســــابيل الوحيــــد  -016
يتناســب مــع خطــورة القيمــة املعنيــة احملميــة مبوجــب  لضــمان خضــوع املــري  للعــالج وإذا رئــي أنــه

القـــانون. وال تفـــرض القيـــود علـــى حقـــوا املـــري  األساســـية إال إذا كانـــت قيـــوداا الزمـــة ومالئمـــة 
 لتوفري عالج فعال حصراا.

ويجعرتف باحلقوا التالية: احلق يف احلضور خالل األعمال اإلجرائيـة الـيت ختـص السـجني  -017
حضـوره ألسـاباب صـحية؛ واحلـق يف املثـول أمـام قـاض كلمـا تعلـق قـرار ينابغـي  ماباشرة ما م يتعذر

اختــاذه بالســجني شخصــياا مــا م تصــاب  هــذه اجللســة أمــام احملكمــة عدميــة اجلــدوى أو غــري قابلــة 
للتنفيذ بسابب وضع الشخص الصحي؛ واحلق يف االستعانة مبحام يف مجيع األعمال الـيت يشـارا 

إلجرائيــة الــيت ختصــه ماباشــرة وحيتمــل عــدم حضــوره خال ــا واحلــق يف الســجني فيهــا ويف األعمــال ا
مـاد التـدابري االتصال هبذا احملامي مع مراعاة سرية االتصال؛ واحلق يف تقدمي األدلـة ويف طلـب اعت

طالعه على حقوقه وتوضي  هذه احلقـوا لـه؛ واحلـق يف إطالعـه علـى أسـاباب االالزمة؛ واحلق يف 
يف الطعـــن يف قـــرار بـــدء تنفيـــذ تـــدبري االحتجـــاز أو كديـــده؛ واحلـــق يف  حرمانـــه مـــن احلريـــة؛ واحلـــق

 التصويت وفقاا للقانون؛ واحلق يف إرسال الرسائل وتلقيها.

  23المادة   
 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم ينة

بعـدم انتهـاا حرمـة سـالمة األشـخاص  25يعرتف دسـتور اجلمهوريـة الربتغاليـة يف املـادة  -018
الابدنيـــة واملعنويـــة ويـــنص علـــى عـــدم تعـــرض أي فـــرد للتعـــذيب أو املعاملـــة القاســـية أو املهينـــة أو 

 الالإنسانية.
 043ويــنص قــانون العقوبــات علــى ُتــرمي اجلــرائم الــيت تنتهــك الســالمة الابدنيــة يف املــادة  -019

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو  ومــا بعــدهاا وال ســيما التعــذيب وغــريه مــن ضــروب
 املهينةا وعلى معاقابتها.

مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة علـــى بطـــالن أي  026ومـــن جهـــة أخـــرىا تـــنص املـــادة  -001
دليل حيّصل حتت وطأة التعذيب أو اإلكراه أو بانتهاا سالمة الشخص الابدنية أو املعنوية بصـفة 

 دامه بالتايل يف إطار أي إجراء جنائي.عامة وعلى عدم جواز استخ
وقــد دخــل القــانون اجلديــد لتنفيــذ العقوبــات والتــدابري املنطويــة علــى احلرمــان مــن احلريــة  -000

 تشرين األول/أكتوبر. 02امل ر   005/2119القانون  - 2101حيز التنفيذ يف نيسان/أبريل 
د  لـه: احـرتام كرامـة اإلنسـان واملابـاد  ويعلن هذا القانون املاباد  التوجيهية التالية كمابا -002

األساســية األخــرى املنصـــوص عليهــا يف دســـتور اجلمهوريــة الربتغاليــة ويف صـــكوا القــانون الـــدويل 
وسائر الصكواا واحرتام شخصـية السـجني اإلنسـانية وحقوقـه ومصـاحله القانونيـة لتجنـب تأثرهـا 

 حلرية.باحلكم الصادر أو بتنفيذ تدبري ينطوي على احلرمان من ا
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ويهــدف إيــداع الســجناء الــذين تشــخص إصــابتهم باضــطرابات عقليــة يف مراكــز الرعايــة  -003
الصــــحية لخشــــخاص غــــري اخلاضــــعني للمســــ ولية بنــــاء علــــى قــــرار قضــــائي إىل إعــــادة إدمــــاجهم 
االجتماعي واألسـري باحليلولـة دون ارتكـاب جـرائم أخـرى وادمـة مصـا  اجملتمـع عامـة ومصـا  

 الضحية خاصة.
ويــنص القــانون ذاتــه أيضــاا علــى عــدم جــواز فــرض التــدخالت أو العالجــات الطابيــة أو  -004

اجلراحية والغذاء قسراا إال إذا تعرضت احلياة للخطر أو إذا تعرض اجلسم أو الصحة خلطـر شـديد 
لـدى السـجني أو أشـخاص آخــرين وإن م يسـم  وضـع السـجني الصــحي بتقيـيم مـدلول الــرف  

وز دخالت والعالجـات الطابيـة واجلراحيـة والتغذيـة القسـرية علـى احلـد الـالزم وال اــونطاقـه. وتقتصـر التـ
 (.35عرض جسم السجني أو صحته خلطر شديد )املادة ي أن تعرض احلياة ألي خطر أو أن

وحيــــدد هــــذا القــــانون بوضــــو  الوســــائل األمنيــــة العامــــة واحملــــددة املســــمو  باســــتخدامها يف  -005
ـــــــى القـــــــا ـــــــد كجّمـــــــل بالالئحـــــــة العامـــــــة للســـــــجون الســـــــجون للحفـــــــاظ عل املرســـــــوم  -نون واألمـــــــن وق

الــيت تــنص علــى أحكــام أكثــر تفصــيالا بشــأن  -نيســان/أبريل  00املــ ر  يف  50/2100 القــانون
 استخدام الوسائل األمنية. وقد حّسن هذا التشريع اجلديد آليات محاية السجناء.

شـــــرطة القضـــــائية ويف أمـــــاكن وتـــــنص الالئحـــــة بشـــــأن ظـــــروف االحتجـــــاز يف مرافـــــق ال -006
ــل كــل شــخص  تجــز معاملــة إنســانية  االحتجــاز يف احملــاكم ودوائــر االدعــاء العــام علــى أن يعام 
بــاحرتام الكرامــة اإلنســانية ودون أي كييــز وخصوصــاا علــى أســاع اجلنســية أو الوضــع االجتمــاعي 

 أو املعتقدات السياسية أو الدينية أو املعتقدات األخرى.
يتصـــــل بالتجــــارب العلميـــــة والطابيــــةا يرجـــــى االطــــالع علـــــى املعلومــــات املتاحـــــة وفيمــــا  -007

 .07اصوص املادة 
ويــرى املرصــد بشــأن االُتــار بالابشــر أنــه مــن املهــم تســليط األضــواء علــى مســألة تســخري  -008

اإلعاقــة النفســية أو أي حالــة ضــعف شــديد يعــاو منهــا ضــحايا االُتــار بالابشــر. وهــذه احلــاالت 
مـــن قـــانون العقوبـــات الـــيت تعـــرف جرميـــة االُتـــار بالابشـــر )الابـــاب  061ام املـــادة مشـــمولة بأحكـــ

األولا الكتــــاب الثــــاوا اجلــــزء اخلــــاصا اجلــــرائم ضــــد األشــــخاصا الفصــــل الرابــــعا اجلــــرائم ضــــد 
 الفرد(. حرية

  26المادة   
 عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

منـــــه بعـــــدم انتهـــــاا حرمـــــة ســـــالمة  25ملـــــادة يعـــــرتف دســـــتور اجلمهوريـــــة الربتغاليـــــة يف ا -009
 األشخاص الابدنية واملعنوية.

ويــنص قــانون العقوبــات الربتغــايل بشــكل مســتقل علــى ُتــرمي إســاءة املعاملــة النفســية أو  -021
الابدنية اليت تشمل العقاب الابـدو واحلرمـان مـن احلريـة واجلـرائم اجلنسـيةا وال سـيما إسـاءة املعاملـة 



CRPD/C/PRT/1 

19 GE.14-15934 

شــخاص الــذين ال حــول  ــم وال حيلــة بســابب الســن أو اإلعاقــة أو املــرض أو الــيت يتعــرض  ــا األ
احلمل أو التعويل االقتصادي على اآلخرين يف حاالت معاشرة الشـخص املعتـدي )جرميـة العنـف 

 من قانون العقوبات واملعاقب عليها مبوجب هذه املادة(. 052املنزيل املنصوص عليها يف املادة 
بــات أي جرميــة تنطــوي علــى إســاءة معاملــة طفــل أو شــخص يكــون وحيــدد قــانون العقو  -020
حــول لــه وال حيلــة بوجــه خــاص بســابب الســن أو اإلعاقــة أو املــرض أو احلمــل ويعاقــب عليهــا  ال

( 061( واالُتــار باألشــخاص )املــادة 059(. كمــا حيــدد جــرائم االســرتقاا )املــادة 052)املــادة 
 063اجلنســية وتقريــر املصــري اجلنســي )املــواد مــن  ( واجلــرائم ضــد احلريــة060واالختطـاف )املــادة 

 ( ويعاقب عليها.077إىل 
أيلول/سابتمرب حيدد اإلطار القانوو  06امل ر   002/2119وجدير بالذكر أن القانون  -022

املعمول به ملنـع العنـف املنـزيل ومحايـة الضـحايا ومسـاعدام بضـمان كتـع مجيـع الضـحاياا بصـرف 
لنسب أو الوضـع االجتمـاعي أو نـوع اجلـنس أو األصـل اإلثـين أو اللغـة أو النظر عن اجلنسية أو ا

الســن أو الــدين أو اإلعاقــة أو املعتقــدات السياســية أو اإليديولوجيــة أو امليــل اجلنســي أو املســتوى 
الثقايف والتعليميا باحلقوا األساسية املتأصلة يف كرامـة اإلنسـان وإتاحـة الفـرص املتكاف ـة للعـيش 

 (.5العنف واحلفاظ على صحة الفرد الابدنية والعقلية )املادة اخلايل من 
ــــل هــــذا القــــانون معلمــــاا بــــارزاا إذ يســــتهل اعتمــــاد وضــــع الضــــحية والطابيعــــة امللحــــة  -023 وميث

لإلجــــراءات املتعلقــــة بــــالعنف املنــــزيل واســــتخدام الوســــائل اإللكرتونيــــة ملراقابــــة املعتــــدين عــــن بعــــد 
املتلــابس باجلرميــة وحــق الضــحايا يف احلصــول علــى تعــوي   وإمكانيــة القــاب  علــى مرتكــب اجلرميــة

 ويف التدابري القضائية والطابية واالجتماعية والداعمة للعمل.
وهنــاا أيضــاا اخلطــة الوطنيــة الرابعــة ملكافحــة العنــف املنــزيل املعتمــدة مبوجــب قــرار جملــس  -024
يـــة خاصـــة حلــــاالت كـــانون األول/ديســـمرب الـــيت تـــويل عنا  07الصـــادر يف  011/2101الـــوزراء 

العنــــف املنــــزيل الــــيت يعــــاو الضــــحايا يف ظلهــــا مــــن ضــــعف شــــديد أي الف ــــات التاليــــة: املســــنون 
واملهاجرون والشاباب واألشخاص ذوو اإلعاقة واملثليات واملثليون ومزدوجو امليـل اجلنسـي ومغـايرو 

 ا وية اجلنسية.
 وهناا تدابري غري تشريعية مهمة أخرى هي التالية: -025
د هنــ  املعهـد الــوطين للطــب الشـرعي بــإلبرام الربوتوكــوالت مـع م سســات ومنظمــات لقـ •

 متعددة هبدف تيسري اإلجراءات املتاحة لضحايا العنف املنزيل وتسريع وترياا؛
تقــــدم املديريــــة العامــــة إلعــــادة التأهيــــل االجتمــــاعي املشــــورة التقنيــــة إىل احملــــاكم بتعمــــيم  •

مـــرتكا العنـــف املنـــزيل. وتنـــدمخل يف مســـار احلركـــة  مابـــاد  توجيهيـــة  ـــددة لتقيـــيم خطـــر
الكشفية األوروبية لتنفيذ عملية تقييم ااطر االعتداء الزوجي وقـد وضـعت جمموعـة مـن 
اإلجـراءات احملـددة الـيت تســتهدف الضـحايا. وتنفـذ أيضـاا جمموعــة مـن املابـادرات احملــددة 

ن مـع مركـز الدراسـات القضـائية اخلاصة باملعتدين. وتنظَّم أنشطة تدريابية مشرتكة بالتعاو 
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بشـــأن العنـــف املنـــزيل وتســـتهدف اتلـــف ف ـــات أصـــحاب املهـــن العـــاملني مـــع مـــرتكا 
 اجلرائم أو الضحايا وتشمل عرض عملية تقييم ااطر االعتداء الزوجي؛

مت تعزيــز إتاحــة جمــاالت عــدة لنشــر املعلومــات عــن العنــف املنــزيل ضــد األطفــالا مبــا يف  •
يت أجعـــدت بالشـــراكة مـــع املنظمـــة غـــري احلكوميـــة املـــدعوة معهـــد دعـــم ذلـــك املابـــادرات الـــ

 ؛(Instituto de Apoio à Criança) الطفل
( Direção-Geral da Política de Justiça)بـدأت املديريـة العامـة لشـ ون سياسـة العـدل  •

معاجلــة الابيانــات بشــأن العالقــة بــني املــتهم والضــحية يف جــرائم القتــل يف إطــار نــوع مــن 
 ضع األسس املعيارية للملخص اإلحصائي لعدد حاالت العنف الزوجي؛و 
أنشـــأت الشـــرطة القضـــائية مرافـــق مالئمـــة لفحـــص ضـــحايا اجلـــرائم ضـــد احلريـــة اجلنســـية  •

 وتقرير املصري اجلنسي.
الضـحايا  ووضع احلرع الوطين اجلمهوري مشروع الابحث والـدعم مـن أجـل ف ـات معينـة مـن -026
(Investigação e Apoio a Vítimas Específicas) اصـــص  باالســـتناد إىل مشـــروع راهـــن آخـــر(

لضــحايا العنــف مــن النســاء واألطفــال يف ســياا األســرة( ويضــمن املشــروع الابحــث والــدعم مــن 
 أجل ف ات معينة من الضحايا مبا فيها ف ة األشخاص ذوي اإلعاقة.

ات النفســية واالجتماعيــة وتجكفــل إتاحــة خــدمات الشــرطة واإلجــراءات اجلنائيــة والعالجــ -027
املالئمة للضحايا كخدمات فريدة مـن نوعهـا وذات طـابع فـردي مـن خـالل النهـوض بالشـابكات 
احملليــة لــدعم هــ الء األشــخاص ممــا يعــزز أوجــه التــدزر ويضــمن الســعي إىل ختفيــف وطــأة عواقــب 

 اإليذاء.
للابحث والدعم من أجـل مركزاا  22مركزاا وفريقاا أساسياا يف الوقت احلايل ) 282ويوجد  -028

فريقــاا للتحــري والتحقيــق( علــى نطــاا األراضــي الوطنيــة برمتهــا  259ف ــات معينــة مــن الضــحايا و
 عسكرياا مزوداا باخلربة املالئمة. 344ويشارا يف هذه املراكز واألفرقة 

 27المادة   
 حماية السالمة الشخصية

منـــــه بعـــــدم انتهـــــاا حرمـــــة ســـــالمة  25يعـــــرتف دســـــتور اجلمهوريـــــة الربتغاليـــــة يف املـــــادة  -029
 األشخاص الابدنية واملعنوية. وهذا حق عاملي وشخصي غري قابل للتصرف.

وحيـــدد قـــانون العقوبـــات اجلـــرائم ضـــد الســـالمة الابدنيـــة أي اجلـــرائم املتصـــلة بالعالجـــات  -031
 049و 39و 38ومـا بعـدها منـه. وتفـرض املـواد  043الطابية واجلراحية ويعاقب عليها يف املادة 

مــــــن قــــــانون العقوبــــــات واجــــــب توضــــــي  التشــــــخيص وطابيعــــــة التــــــدخل  057و 056و 051و
العالج ونطاقه ومداه وعواقابـه احملتملـة للمـري  واحلصـول علـى موافقـة املـري  احلـرة والواضـحة  أو
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قابــل ممارســة تــدخالت جراحيــة أو عالجــات طابيــة. ويعاق ــب علــى التــدخالت الطابيــة الــيت كــارع 
 تها تدخالت أو عالجات طابية وجراحية تعسفية.دون موافقة املري  بصف

ويفـــرض القـــانون اســـتكمال اســـتمارة خطيـــة للموافقـــة علـــى تـــدخالت طابيـــة معينـــة مثـــل  -030
اإلهنــاء الطــوعي للحمــل أو التعقــيم أو التشــخيص الســابق للــوالدة أو املشــاركة يف ُتــارب ســريرية 

 حية النفسية.ممارسة املعاجلة بالصدمة الكهربائية والتدخالت اجلرا أو
ومن جهـة أخـرىا مـن املفـروض احلصـول علـى إذن قضـائي للتـربع باألعضـاء واألنسـجة  -032

من جانب أشخاص بالغني أحياء مصابني بإلعاقة عقلية ولتعقيم أشخاص بالغني مصـابني بعجـز 
 ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, Consentimento Informado – Relatório)املصـدر: 

final, maio de 2009 :ا متـا  علـى املوقـع اإللكـرتوو التـايلhttp://www.ers.pt/atividades/pareceres-e-

recomendacoes/Estudo-CI.pdf.) 
وقد صدقت الربتغـال علـى اتفاقيـة جملـس أوروبـا حلقـوا اإلنسـان والطـب احليـوي خـالل  -033
 .2110عام 
مــن اجملتمعــي يرمــي إىل تكييــف ووضــعت شــرطة األمــن العــام  وذجــاا متكــامالا حلفــظ األ -034

أســـاليب حفـــظ األمــــن حلـــل املشــــاكل احملليـــةا أي املشــــاكل اجلنائيـــة ومشــــاكل الكياســـة املرتابطــــة 
باالســتابعاد االجتمــاعيا ويســتهدف ف ــات رئيســية معينــة مبــا فيهــا ف ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــــات ويهــــدف أيضــــاا إىل االرتقــــاء بثقافــــة الســــالمة ضــــمن اجملتمــــع احمللــــي ويف صــــف وف هــــذه الف 
 الرئيسيةا مبحاولة حتديد جيوب انعدام األمن.

( الراميـة إىل منـع حـاالت Programa Escola Seguraوتعتـرب ُتربـة أفرقـة املـدارع اآلمنـة ) -035
العنــف وتقصــيها علــى املســتوى احمللــي مثــاالا علــى املمارســات اجليــدة. وقــد باشــرت أفرقــة املــدارع 

بالتعــاون مــع أوســاط املــدارع  2100-2101الــوعي يف الفــرتة نشــاطاا إلذكــاء  4 867اآلمنــة 
بشأن املواضيع األكثر تنوعاا مثل تعاطي الكحول واملخـدرات واملسـائل املتعلقـة بـالتمييز واملسـاواة 

 بني اجلنسني.
واـدف أنشـطة حفـظ األمـن اجملتمعـي إىل النهـوض بأنشـطة إذكـاء الـوعي علـى مسـتوى  -036

من العام بأنشطة عديدة ألغراض التعميم وإذكاء الـوعي فيمـا يتصـل املدارع. وتضطلع شرطة األ
 مبنع مجيع أشكال العنف والتمييز ومكافحتها.

ويف هذا السيااا عملت شرطة األمـن العـام بالشـراكة مـع كيانـات عامـة وخاصـة أخـرى  -037
واملســـائل  علـــى تعزيـــز الـــدورات التدريابيـــة ملوظفيهـــا اصـــوص العنـــف اجلنســـي واملنـــزيل ضـــد املـــرأةا

املتصــلة باملســاواة بــني اجلنســنيا واملســائل املتعلقــة باالســتابعاد االجتمــاعي والصــعوبات املصــادفة 
لتحقيــق االنــدماج. وزودت شــرطة األمــن العــام أيضــاا وحــدااا مبرافــق خاصــة الستضــافة ضــحايا 

 العنف وغريهم من الف ات املستهدفة ودعمهم هبدف ضمان املساعدة املتخصصة.
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صـــص احلـــرع الـــوطين اجلمهـــوري يف إطـــار أنشـــطة حفـــظ األمـــن اجملتمعـــي والســـالمة وخ -038
 اجملتمعية الوسائل واملوارد الابشرية لتنفيذ الربامخل اخلاصة من أجل حفظ األمن اجملتمعي حصراا.

وتشـرا أنشــطة حفــظ األمـن اجملتمعــي الســكان يف اجلهــود الراميـة إىل حــل مشــاكلهم مبــا  -039
 اصة لخشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.فيها االحتياجات اخل

  28المادة   
 حرية التنق  والجنسية

منــــه بــــأن املــــواطنني الربتغــــاليني يعتــــربون  4يــــذكر دســــتور اجلمهوريــــة الربتغاليــــة يف املــــادة  -041
 مواطنني يتمتعون هبذه الصفة مبوجب القانون أو مبوجب اتفاقية دولية.

يف حريــة التنقــل ويف اإلقامــة يف أي مكــان  ومــن ناحيــة أخــرىا يجكفــل حــق كــل مــواطن -040
بينمـا يجكفـل حـق املـواطنني يف  44مـن املـادة  0داخل األراضي الوطنية وفقاا ملا تنص عليه الفقرة 

 .2ا جرة أو يف مغادرة األراضي الربتغالية وحقهم يف الرجوع إليها عمالا بالفقرة 
تشرين األول/أكتـوبر حسـب  3امل ر   37/80وينص قانون اجلنسية الربتغالية )القانون  -042

نيسـان/أبريل( علـى كـون  07املـ ر   2/2116الصيغة املوحدة املعدلة مبوجب القانون األساسي 
األشخاص التايل ذكرهم مـواطنني برتغـاليني  كـم املنشـأ: )أ( األطفـال املولـودون مـن أب برتغـايل 

ملولــودون مــن أب برتغــايل أو أم برتغاليــة يف أو أم برتغاليــة يف األراضــي الربتغاليــة؛ )ب( واألطفــال ا
اخلـــــــارج إذا كـــــــان أحـــــــد الوالـــــــدين الربتغـــــــاليني يعمـــــــل يف اخلـــــــارج يف خدمـــــــة الدولـــــــة الربتغاليـــــــة؛ 

واألطفال املولودون من أب برتغايل أو أم برتغالية يف اخلارج إذا سجلت والدام يف السجل  )ج(
ول علـــــى اجلنســـــية الربتغاليـــــة؛ )د( واألشـــــخاص املــــدو الربتغـــــايل أو إذا أعلنـــــوا رغابـــــتهم يف احلصــــ

املولودون يف األراضـي الربتغاليـة مـن والـدين أجنابيـني إذا كـان أحـد الوالـدين علـى األقـل مولـوداا يف 
الربتغال أيضاا ومقيماا فيهاا بصرف النظر عـن الكنيـةا وقـت الـوالدة؛ )هــ( واألشـخاص املولـودون 

يــني ال يعمــل أي منهمــا يف خدمـة دولتــه املعنيــةا إذا أعلنــوا يف األراضـي الربتغاليــة مــن والـدين أجناب
رغابــــتهم يف احلصــــول علــــى اجلنســــية الربتغاليــــة وشــــريطة أن يكــــون أحــــد الوالــــدين قــــد أقــــام إقامــــة 
مشروعة يف الربتغال ملدة ال تقل عن  ـس سـنوات وقـت الـوالدة؛ )و( واألشـخاص املولـودون يف 

 نسية أخرى.األراضي الربتغالية وغري املتمتعني جب
واــوز اكتســاب اجلنســية الربتغاليــة بــالتابين التــام أو بــالتجنس. واــوز لخطفــال أو األبنــاء  -043

 اذوي اإلعاقة أيضاا اكتساب هذه اجلنسية إذا اكتسـابها أحـد الوالـدين. كمـا اـوز لشـخص أجنـ
 يتزوج مبواطن برتغايل اكتساب اجلنسية الربتغالية بإلعالن ذلك خالل عقد الزواج.

ـــااا  -044 ـــة عنـــدما يعلـــن عـــدم رغابتـــه يف أن يكـــون برتغالي ويفقـــد أي شـــخص اجلنســـية الربتغالي
 بصفته مواطناا لدولة أخرى.
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من قانون السجل املـدو الربتغـايلا اـب أن تعلـن والدة كـل طفـل يف  96ووفقاا للمادة  -045
اض تســجيلها يف الســجل يومـاا مــن الــوالدة ألغـر  21األراضـي الربتغاليــة إعالنـاا شــفهياا يف غضــون 

املـــدو الربتغـــايل أو يف الوحـــدة الصـــحية الـــيت ولـــد فيهـــا الطفـــل إن أمكـــن ذلـــك إىل أن ختـــرج األم 
 منها. ويسم  هذا اإلعالن للطفل املولود باحلصول على اسم كامل وإثابات هويته.

ن يومــاا مــن الــوالدة أو حــ  خــروج األم مــ 21ويف حــال عــدم إعــالن الــوالدة يف غضــون  -046
الوحــدة الصــحيةا تابلــط الســلطات اإلداريــة والشــرطة بــذلك املــدعي العــام الــذي اــب عليــه اختــاذ 

(. واــــب علــــى الوحــــدات 98مــــن املــــادة  0اإلجــــراءات الالزمــــة لتــــدارا هــــذا التخلــــف )الفقــــرة 
ســـاعة مـــن الـــوالدة أن تـــدرج بيانـــات تســـجيل الـــوالدة )الابيانـــات بشـــأن  24الصـــحية يف غضـــون 
ألـف( يف -010مـن املـادة  0الفقـرة  -جنس املولود واسم األم وعنواهنا ا وزماهنا و الوالدة وتار ه

منصــــة يــــديرها معهــــد كتــــاب العــــدل ومعهــــد الضــــمان االجتمــــاعي )ويقتصــــر النفــــاذ إليهــــا علــــى 
 الوحدات الصحية(.

من قـانون السـجل املـدو الربتغـايل اإلجـراءات املنطابقـة علـى تسـجيل  015وحتدد املادة  -047
ال املهجــورين. وألغـراض هــذه اإلجــراءاتا فـإلن الطفــل املهجـور هــو كــل مولـود مــن والــدين األطفـ

جمهــويل ا ويــة يوجــد مهجــوراا يف أي مكــان وكــل طفــل يكــون دون الرابعــة عشــرة مــن العمــر علــى 
هل هويتهما إىل مكان عرف أو ُتج تج لذان يابدو أو مصاباا باضطرابات عقلية وقد ذهب والداه ال ما

 ه.جمهول هبجر 
واب علـى أي شـخص يعثـر علـى طفـل مهجـور أن يـأ  بـه وجبميـع حوائجـه ومالبسـه  -048

 (.016من املادة  0إىل السلطات املختصة ألغراض تسجيل الوالدة )الفقرة 
واـب علـى أمــني السـجل املــدو أن ميـن  الطفــل امسـاا كــامالا مـن املفضــل أن يكـون امســاا  -049

يـزة خاصـة أو عـن مكـان العثـور علـى الطفـل علـى عـو يكفـل علـى عاماا أو امساا منابثقـاا عـن أي م
مـن  0الدوام ُتنب التسميات املضللة أو التسميات اليت قـد تـذكر بظـروف هجـر الطفـل )الفقـرة 

 (.018املادة 
والدتـه  ميكـن تسـجيل طفـل فـور (Nascer Cidadão)وبفضل إنشاء خدمة  املواطن املولـود   -051

انضمت إىل هذا املشروع. وهذه خدمة جمانية تسـم  بتسـجيل املولـود يف الوحدات الصحية اليت 
الرمسي يف املستشفى أو جنا  الوالدة فور الوالدة دون أن يكون مـن الضـروري الـذهاب إىل أحـد 

 مكاتب السجل املدو.
وتعتــرب هــذه اخلدمــة ســهلة املنــال ومالئمــة للوفــاء جبميــع اإلجــراءات الشــكلية األساســية  -050

 ا الطفل وتسم  بتحديد هوية األطفال املعرضني للخطر يف وقت مابكر.لصون حقو 
كوز/يوليـــــــها تســـــــم   4املـــــــ ر   23/2117( مـــــــن القـــــــانون 2)003وبنـــــــاء علـــــــى املـــــــادة  -052
بتمييـز  (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)عـن طريـق دائـرة شـ ون األجانـب واحلـدود  الربتغـال
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اعتابارهم أشخاصاا ذوي احتياجات خاصة فيما يتصل  قـوا األشخاص ذوي اإلعاقة اإلاايب ب
 احلاصلني على تصاري  اإلقامة الصادرة لفائدة ضحايا االُتار باألشخاص أو التهريب.

ويف هذا السيااا حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة املتمتعون بتصري  إقامة صادر مبوجب  -053
 زمة.ذلك التشريع على املساعدة الطابية واالجتماعية الال

وُتــدر اإلشــارة أيضــاا إىل اعتابــار األشــخاص ذوي اإلعاقــة  أشخاصــاا يعــانون مــن حالــة  -054
()ص( مـــــــن 0)2ضـــــــعف شـــــــديد  مبوجـــــــب القـــــــانون الـــــــوطينا علـــــــى النحـــــــو احملـــــــدد يف املـــــــادة 

حزيران/يونيــه الــيت تــنص علــى الشــروط واإلجــراءات ملــن  اللجــوء  31املــ ر   27/2118 القــانون
ـن  احلمايـة أو احلماية الثانوي ة ووضع ملـتمس اللجـوء والالجـر واملسـتفيد مـن احلمايـة الثانويـة. وكج
ذوي اإلعاقــة الــذين يلتمســون اللجــوء واحلمايــة الثانويــة مبوجــب أحكــام خاصــة  أيضــاا لخشــخاص

ــــة )املــــادة  ــــة 5)52تتعلــــق باملســــاعدة الصــــيدالنية والطابي ــــة لالستضــــافة والرعاي (( والظــــروف املادي
((ا واحلـــد مـــن متطلابـــات االستضـــافة أو 2)56الصـــحيةا وال ســـيما الـــدعم االجتمـــاعي )املـــادة 

 ((.6)61إزالتها )املادة 
وفيما يتصل بوضع الالجر واحلماية الثانويةا ال تجكفل لخشخاص ذوي اإلعاقة ظروف  -055

((ا بــل تجكفــل  ــم 2)73الرعايــة الصــحية املالئمــة ذااــا املكفولــة ملــواطين الابلــد فحســب )املــادة 
 (.77أيضاا ظروف االستضافة املادية املالئمة املخصصة لخشخاص املعانني من ضعف شديد )املادة 

وقــد اضــطلع أمــني املظــام بسلســلة مــن عمليــات التفتــيش يف أمــاكن احتجــاز املــواطنني  -056
األجانـــب الـــذين ال يســـتوفون الشـــروط القانونيـــة لـــدخول الربتغـــال أو لإلقامـــة يف الابلـــدا نظـــراا إىل 

 ضعف وضعهم الابدو والنفسي وهشاشته وتقلقل وضعهم القانوو واالقتصادي.
ـــذين ينتظـــرون تنفيـــذ أمـــر طـــردهم يف وحـــدة  ويف الواقـــعا اـــري -057 ـــاا إيـــواء األجانـــب ال م قت

  يف أوبورتو. وال تـزال هنـاا Unidade Habitacional de Santo Antónioسكنية بنيت من العدم  
 بع  األماكن املوجودة يف املطارات إليواء األشخاص غري املصر   م بدخول األراضي الوطنية.

لتفتيش املذكورةا قدم أمـني املظـام عـدداا مـن االقرتاحـات إىل وزيـر ولدى إكام عمليات ا -058
الش ون الداخلية ومدير دائرة ش ون األجانب واحلدود هبدف حتسني ظروف اإليواء وأشـار أيضـاا 
إىل مســـألة فـــرص إمكانيـــة الوصـــول بصـــفة عامـــة وإىل إمكانيـــة وصـــول األشـــخاص ذوي احلركـــة 

 عاقة الابدنية إىل أماكن اإليواء املالئمة.احملدودة وال سيما األشخاص ذوو اإل

  29المادة   
 العيش المستق  واإلدماج في المجتمع

يتي  بع  اجملتمعات احمللية خدمات الدعم املنزيل مـن منظـور االسـتقالل ونوعيـة احليـاة  -059
 مما يسم  لخشخاص ذوي اإلعاقة بالابقاء يف املنزل بدالا من اإلقامة يف امل سسات.
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وبالنسابة إىل األشخاص ذوي اإلعاقات السمعيةا يكفل بروتوكول مربم بني وزارة العدل  -061
واالحتــاد الربتغــايل لرابطــات الصــم وجــود مرتمجــني فــوريني بلغــة اإلشــارة الربتغاليــة يف نظــام العــدل  

 ككل.
ومــــن ناحيــــة أخــــرىا أخــــذت التــــدابري الــــيت نفــــذها معهــــد الضــــمان االجتمــــاعي لتعزيــــز  -060
االجتماعية ومكافحة الفقر يف احلسابان كفالة االستدامة االقتصـادية واالجتماعيـة واملاليـة احلماية 

لنظــام الضــمان االجتمــاعي الــذي يعتمــد بصــفة متزايــدة علــى التمــايز اإلاــايب بــني املنــافع مقابــل 
 حاالت اخلطر املختلفة بتكييف أوجه االستجابة االجتماعية مع هذا الواقع اجلديد.

ص هذا اجلانبا كثلت التدابري املنفذة أساساا فيمـا يلـي: حتسـني ظـروف تنشـيط واصو  -062
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وإدمـــاجهم االجتمـــاعي واملهـــين؛ واالرتقـــاء بشـــابكة اخلـــدمات واملرافـــق 
االجتماعيـــة وتوســـيع نطاقهـــا وتطـــوير خـــدمات الـــدعم املنـــزيل ومنحهـــا األهليـــة وحتســـني إمكانيـــة 

 امة.الوصول إىل اخلدمات الع
 ويف هـذا الصــددا مســ  اإلطــار املرجعــي االســرتاتيجي الــوطين الــذي أجعــد مبوجابــه الربنــامخل -063

بوضـع  (Programa Operacional de Potencial Humano) ريةـدرات الابشــالتنفيـذي لتحقيـق القـ
 برنامخل توسيع نطاا شابكة املرافق االجتماعية.

معهـد الضـمان االجتمـاعي أيضـاا توحيـد وشجع حتقيق التواصل االجتماعي مـن جانـب  -064
جهـــود اتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة العامـــة واخلاصـــة والتضـــامن االجتمـــاعي هبـــدف است صـــال الفقـــر 

 واالستابعاد االجتماعي أو ختفيف وطأاما وتعزيز التنمية االجتماعية.

  11المادة   
 التنق  الشخصي

خاص ذوي اإلعاقة يلت املسالك نفذت الربتغال تدابري لتيسري التنقل الشخصي لخش -065
 املنحدرة واملصاعد واملعلومات عن مرافق النقل العام.

ويف هـــذا املضـــمارا أجـــرى املعهـــد الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل اتصـــاالت مســـتمرة بشـــركات  -066
 النقل بغية حتقيق هدف إمكانية الوصول التامة.

اا إاابياا بفضل التعاون مـع املنظمـات وفيما يتعلق هبذه املسألةا تطور الواقع الوطين تطور  -067
غري احلكومية وبالتشديد اخلـاص علـى التـزام جمـالس املـدن عـرب خطـط الابلـديات إلمكانيـة وصـول 

 اجلميع.



CRPD/C/PRT/1 

GE.14-15934 26 

  12المادة   
 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

ت أو الصور  يتمتع كل فرد باحلق يف حرية التعابري عن أفكاره ونشرها باستخدام الكلما -068
أو أي وسـيلة أخـرى وبـاحلق يف تزويـد اآلخــرين باملعلومـات واالسـتعالم واحلصـول علـى املعلومــات 

 دون عائق أو كييز  وفقاا لدستور اجلمهورية الربتغالية.
وسعياا إىل الوفاء هبذه املقتضيات الدستوريةا يشّغل املعهـد الـوطين إلعـادة التأهيـل خطـاا  -069

د اإللكــرتوو أو ا ــاتف أو بصــورة شخصــية. وتســتند هــذه اخلدمــة إىل فريــق مــن ماباشــراا عــرب الربيــ
اخلرباء يقدم الـدعم املصـمم خصيصـاا لخشـخاص ذوي اإلعاقـة وأسـرهم واملنظمـات والـدوائر الـيت 

 تتدخل يف هذا اجملال يف إطار حقوقهم وواجاباام ومنافعهم وحتيلهم إىل املوارد الراهنة.
املعلومات امليسَّرةا أجعد املوقع اإللكرتوو للمعهد الـوطين إلعـادة التأهيـل ويف إطار ثقافة  -071

للمابــــاد  التوجيهيــــة املتعلقــــة بإلمكانيــــة الوصــــول إىل  تويــــات  0.1أخــــذاا يف احلســــابان اإلصــــدار 
املواقــع الشــابكية مــن إعــداد احتــاد الشــابكة العامليــةا كــي يتســ  لكــل فــرد اســتخدامه بصــرف النظــر 

دم القــدرة ويكــون ميســراا علــى الــرغم مــن اســتخدام أي برنــامخل للتصــف  أو أي عــن القــدرة أو عــ
 تكنولوجيا.
وينطــوي املوقــع اإللكــرتوو للمعهــد الــوطين إلعــادة التأهيــل علــى هيكــل عملــي بـــديهي  -070

 وبسيط للتصف  وعلى عناصر تصفحية وبنية تنظيمية هرمية الرتكيب.
ذوي اإلعاقةا تجنشأ خدمات اإلعالم والوساطة  ويف إطار ثقافة االقرتاب من األشخاص -072

لفائدة ه الء األشخاص يف الدوائر احلكومية احمللية بتوفري املعلومـات عـن احلقـوا واملنـافع واملـوارد 
 الراهنة املتعلقة باإلعاقة وإعادة التأهيل.

الس ويهــدف هــذا املشــروع الــذي أعــده املعهــد الــوطين إلعــادة التأهيــل بالشــراكة مــع اجملــ -073
احملليـــــة إىل ضـــــمان جـــــودة اخلـــــدمات املقدمـــــة إىل األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة أو العجـــــز ضـــــمن 

 جمتمعاام احمللية املعنية.

  11المادة   
 احترام الخصوصية

( من الدستور الربتغـايل حـق كـل فـرد يف ا ويـة الشخصـية ويف تنميـة 0)26تعرض املادة  -074
نـــــة ويف حســـــن الســـــمعة والصـــــيت ويف محايـــــة الصـــــورة الشخصـــــية ويف األهليـــــة املدنيـــــة ويف املواط

الشخصـــية ويف التعابـــري عـــن الـــرأي صـــراحة ويف محايـــة خصوصـــية حياتـــه الشخصـــية واألســـرية ويف 
 احلماية القانونية من أي شكل من أشكال التمييز.
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علــى عــدم انتهــاا حرمــة بيــت الفــرد وخصوصــية مراســالته وغريهــا مــن  34وتــنص املــادة  -075
ل اخلــاص. وال اــوز دخــول بيــت مــواطن رغمــاا عنــه إال إذا صــدر أمــر بــذلك عــن وســائل االتصــا

الســلطة القضــائية املختصــة ويف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف القــانون وباالمتثــال لخســاليب الــيت 
 ينص عليها القانون.

( على عدم جواز استخدام تكنولوجيا املعلومات 3)35وعالوة على ذلكا تنص املادة  -076
ة بيانـــات متعلقـــة باملعتقـــدات الفلســـفية أو السياســـية واالنتمـــاء إىل حـــزب أو نقابـــة عماليـــة ملعاجلـــ

والعقيــدة الدينيــة واحليــاة اخلاصــة أو األصــل اإلثــين إال يف حــال احلصــول علــى موافقــة صــرحية مــن 
صاحب الابيانات أو بإلذن ينص عليه القـانون وبتقـدمي ضـمانات عـدم التمييـز أو ألغـراض معاجلـة 

 ات إحصائية غري  ددة للهوية الشخصية.بيان
ــــــانون العقوبــــــات أحكامــــــاا ملكافحــــــة املراقابــــــة غــــــري املشــــــروعة والتــــــدخل يف  -077 ويتضــــــمن ق

(. فاألدلـة احملّصـلة نتيجـة ألي انتهـاا للخصوصـيات مبـا يف 092و 091اخلصوصيات )املادتـان 
( 094ســــلكية )املــــادة ذلــــك انتهــــاا حرمــــة الابيــــت أو املراســــالت أو االتصــــاالت الســــلكية والال

 ( دون موافقة الطرف املعين هي أدلة الغية وباطلة.096و 095وانتهاا االمتيازات )املادتان 
ويــــــنظم قــــــانون اإلجــــــراءات اجلنائيــــــة هبــــــدف الوفــــــاء باملتطلابــــــات الدســــــتورية الشــــــروط  -078

ائياا واإلجــــراءات الشــــكلية املتصــــلة بعمليــــات الابحــــث والتنصــــت ا ــــاتفي الــــيت تتطلــــب إذنــــاا قضــــ
 وغريها(. 087وغريها واملادة  074 )املادة
 والابيانـات الشخصــية  حسـب تعريــف قــانون محايـة الابيانــات الشخصـية هــي أي شــكل  -079

من املعلوماتا بصرف النظر عن الوسائل املستخدمة مبا فيها الصوت والصـورةا تتصـل بشـخص 
ت( ويـــنص املابـــدأ العـــام مـــن هـــذا منفـــرد ذي ا ويـــة احملـــددة أو القابلـــة للتحديـــد )صـــاحب الابيانـــا

القانون على معاجلة الابيانات الشخصية على عو يضمن الشفافية وحيرتم احرتاماا تامـاا اخلصوصـية 
 وسائر احلقوا واحلريات والضمانات األساسية.

وعليــــها ال ميكــــن معاجلــــة الابيانــــات الشخصــــية إال إذا وافــــق صــــاحب الابيانــــات موافقــــة  -081
ا كانـــت معاجلـــة هـــذه الابيانـــات ضـــرورية يف احلـــاالت املنصـــوص عليهـــا واضـــحة علـــى ذلـــك أو إذ

صراحة يف القانون وحتظر معاجلة هذه الابيانات بالنسابة إىل املسـائل املتعلقـة باملعتقـدات السياسـية 
أو الفلسفية واالنتماء النقايب أو احلزيب والعقيـدة الدينيـة واحليـاة اخلاصـة واألصـل العرقـي أو اإلثـين 

جلة الابيانات اليت تتصل بالصحة أو احلياة اجلنسية وتشمل الابيانات الوراثيـةا باسـتثناء وكذلك معا
 احلاالت املنصوص عليها يف القانون.

وغريهــا مــن القـانون املــدو بــإلدراج احلــق  71وحيمـي القــانون حقــوا الشخصـية يف املــادة  -080
 يف محاية الصورة الشخصية واحلق يف محاية اخلصوصية صراحة.



CRPD/C/PRT/1 

GE.14-15934 28 

مـــن القـــانون املـــدو بالتحديــد اجلرميـــة ضـــد مسعـــة الشـــخص وصـــيته  484وتتنــاول املـــادة  -082
وتســتلزم املســ ولية عــن األضــرار. وحيمــي قــانون العقوبــات أيضــاا الشــرف والســمعة إذ يــنص علــى 

 (.080و 081جرمية التشهري وجرمية اإلهانة ويعاقب عليهما )املادتان 

  15المادة   
 احترام البيت واألسرة

( مـــن الدســــتور الربتغــــايل بـــاحلق يف محايــــة خصوصـــية حيــــاة الفــــرد 0)26تعـــرتف املــــادة  -083
 الشخصية واألسرية وفقاا ملا ورد ذكره أعاله.

من الدستور لكل فرد احلق يف تكوين أسرة ويف الزواج يف ظل ظروف  36وتكفل املادة  -084
تصل برتبية أبنائهما وإعالتهم وعدم فصل املساواة التامة باالعرتاف  ق الوالدين وواجابهما فيما ي

األطفــال عــن والــديهم إال يف حــال عــدم وفــاء الوالــدين بواجاباامــا األساســية إزاءهــم وباالعتمــاد 
 على أمر قضائي على الدوام.

ومــا بعــدها منــه بــاحلق يف الــزواج إال أنــه  0577ويعــرتف القــانون املــدو وال ســيما املــادة  -085
اج أو يقيــــده بالنســــابة إىل األشــــخاص دون السادســــة عشــــرة مــــن العمــــر زال حيظــــر عقــــد الــــزو  مــــا

املصــابني مبــرض عقلــي جلــي أو غــري املــ هلني أو املعــوقني ألســاباب نفسية/مرضــية أو األشــخاص 
الذين م يجفسخ زواجهم السابق. وميكن عقد الـزواج املـدو اآلن بـني شخصـني مـن اجلـنس نفسـه 

 ار/مايو.أي 30امل ر   9/2101عمالا بالقانون 
ومـا بعـدها  0874ويعرتف القانون املدو أيضاا باحلق يف تكوين أسرة أي عمـالا باملـادة  -086

منــه الــيت حتــدد احلقــوا والواجابــات املتابادلــة يف إطــار األبــوة. ويــنص القــانون علــى ضــمان ســالمة 
ن جانــب األطفــال وصــحتهم وتــوفري إعــالتهم وتوجيــه مســار تــربيتهم وكثــيلهم وإدارة ممتلكــاام مــ
 الوالدين من أجل خدمة مصلحتهم. وال ميكن للوالدين التخلي عن مس وليات األبوة.

ومــــن جهــــة أخــــرىا ال ميكــــن أن يغــــادر األطفــــال بيــــت الوالــــدين أو الابيــــت املخصــــص  -087
 الستضافتهم أو أن يجابعدوا عنه.

حملجـور عليهمـا ويعترب الوالدان اللذان يصدر حكم هنائي بإلدانتهمـا الرتكـاب جرميـة أو ا -088
أو املعوقان بسـابب مـرض نفسـي أو عقلـي أو الغائابـان أهنمـا ممنوعـان مـن أداء مسـ وليات األبـوة. 
واــوز منـــع أي الوالـــدين مــن أداء مســـ وليات األبـــوة إذا انتهـــك واجاباتــه إزاء أبنائـــه بإلحلـــاا ضـــرر 

أو ألســاباب جســيم هبــم أو إن م يــف هبــذه الواجابــات بســابب عــدم اخلــربة أو العجــز أو الغيــاب 
 أخرى.
ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرىا تفـــــرض احملكمـــــة التـــــدابري املالئمـــــة إن م يوجـــــد أي مـــــانع ألداء  -089

مســ وليات األبــوة بــل إذا تعرضــت ســالمة طفــل أو صــحته أو أخالقــه أو تربيتــه للخطــرا وميكنهــا 
 عدة.بوجه خاص أن توكل أمر الطفل إىل طرف آخر أو إىل م سسة معنية بالرتبية أو توفري املسا
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ويــنظم القــانون املــدو أيضــاا شــ ون التابــين إذ حيــدد بوجــه خــاص الشــخص الــذي ميكنــه  -091
التابــين والشــخص الــذي ميكــن تابنيــه ويأخــذ يف االعتابــار أن الشــخص املتمتــع باألهليــة التامــة هــو 

ـــه التابـــين. وحيـــدد القـــانون  أيلول/ســـابتمرب  00املـــ ر   013/2119الشـــخص الوحيـــد الـــذي ميكن
 نوو بشأن رعاية الطفل.اإلطار القا
 .07وفيما يتصل بالتعقيم القسري املفروض على األشخاص ذوي اإلعاقةا انظر املادة  -090

  14المادة   
 التعليم
منــه علــى النحــو  74يــنص دســتور اجلمهوريــة الربتغاليــة علــى احلــق يف التعلــيم يف املــادة  -092
 التايل:

حلـق يف تكـاف  فـرص احلصـول علـى  يتمتع كل فرد باحلق يف التعلـيما بضـمان ا 
 التعليم والنجا  يف حتصيله .

وتنشر الدولة شابكة من م سسات التعليم العامة لتغطية احتياجات مجيع السكان الـيت  -093
 تشمل احتياجات التعليم اخلاصة لخشخاص ذوي اإلعاقة.

والعلـوم  وزارة التعلـيمـة لــعـالتاب (Direção-Geral da Educação)يم ـوتقـدم املديريـة العامـة للتعلـ -094
 التوجيه التقين لتلابية احتياجات التعليم اخلاصة.

وتتمثــل مهمــة املديريــة احملــددة يف تنســيق العناصــر الرتبويــة والتعليميــة وتطويرهــا وتقييمهــا  -095
علـــــى مجيــــــع مســــــتويات التعلــــــيم املدرســــــي )التعلـــــيم قابــــــل املدرســــــي والتعلــــــيم املدرســــــي العــــــادي 

اصة والتعلم اإللكرتوو( ويف وضـع بـرامخل وتـدابري  ـددة للحـد مـن التوقـف عـن واالحتياجات اخل
الدراسة وحتسني اإلجنازات يف جمال التعلم من خالل تصميم عدة مابادرات أي املابادرات املتصلة 

 بالتالميذ ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة وتطويرها وتقييمها.
الـــدعم املتخصـــص الواجـــب تـــوفريه يف مراحـــل وقـــد نشـــر الصـــك القـــانوو الـــذي حيـــدد  -096

 (.3/2118)املرسوم القانون  2118التعليم قابل املدرسي واالبتدائي والثانوي يف عام 
وينشــر هــذا القــانون شــابكة للتعلــيم اخلــاص علــى النحــو التــايل: مــدارع التعلــيم اخلــاص  -097

غة للطالب الصم ووحدات دعم للطالب املكفوفني واملصابني بإلعاقات بصرية والتعليم الثنائي الل
التدريس املنظم للطالب الذين شخصت إصـابتهم باضـطرابات متصـلة بالتوحـد ووحـدات الـدعم 
املتخصص لتعليم التالميذ املصابني بإلعاقات متعددة وبالصمم والعمى اخللقيـني واألفرقـة املرجعيـة 

 للتدخل املابكر يف مرحلة الطفولة.
التعليم الثنائي اللغة للطـالب الصـم تـدريس/تعلم لغـة اإلشـارة  ومن املعتزم أيضاا يف إطار -098

 بوصفها لغة الصم األم. 0997الربتغالية املعرتف هبا يف دستور اجلمهورية الربتغالية يف عام 
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ويف هــــذا الصــــددا ُتــــدر اإلشــــارة إىل ضــــمان التعلــــيم العــــايل للمرتمجــــني الفــــوريني بلغــــة  -099
لتعليم العايل التابعة ملعاهد الفنـون التطابيقيـة يف سـيتوبال وأوبورتـو اإلشارة الربتغالية يف م سسات ا

 وكوميربا.
ملوارد اإلدماج. 25مركزاا لإلدماج التعليمي و 74وهناا شابكة وطنية مكونة من  -211  مركزا ا
ــــــرامخل تعليميــــــة فرديــــــة يف امل سســــــات  43 718ا أعــــــدت 2101/2100ويف عــــــام  -210 ب

 برناجماا منها بالتعليم قابل املدرسي. 2 321التعليمية العامة واتصل 
وبلـــط عـــدد الطـــالب املـــدرجني يف نظـــام احلصـــص اخلاصـــة لخشـــخاص ذوي اإلعاقـــات  -212

 الابدنية أو احلسية على مدى اخلمس سنوات املاضية ما يلي:
2117 2118 2119 2101 2100 
029 043 061 047 021 

  13المادة   
 الصحة
لربتغالية على  حق كل فرد يف محاية الصحة وواجابـه يف احلفـاظ ينص دستور اجلمهورية ا -213

علــى الصــحة والنهــوض هبــا . وينفــذ احلــق يف الصــحة عــرب خــدمات صــحية وطنيــة شــاملة وعامــة 
 يجنزع إىل إتاحتها باجملان أخذاا يف احلسابان الظروف االقتصادية واالجتماعية للمستفيدين منها.

دسـتوري يـنص قـانون الصـحة األساسـي علـى ضـرورة اعتمـاد وهبدف الوفاء هبـذا املابـدأ ال -214
 النظام الربتغايل للرعاية الصحية على التغطية الشاملة بتوفري الرعاية الصحية جلميع السكان.

وينص أيضاا على اإلنصاف بوصفه املابـدأ العـام للنظـام الصـحي الـوطين بضـمان التكـاف   -215
 .الفعلي يف فرص احلصول على الرعاية الصحية

وأخــــريااا مــــن األليــــة مبكــــان أن تســــتهدف الوســــائل واألنشــــطة يف إطــــار نظــــام الرعايــــة  -216
الصــحية أساســاا النهــوض بالصــحة والوقايــة مــن األمــراض. وهــذا أمــر ينطــوي علــى مفهــوم شــامل 
للصحة ويرتقي بالتحدي املطـرو  علـى وحـدات الرعايـة الصـحية واملتمثـل يف تنفيـذ اسـرتاتيجيات 

م يف احلد من أوجه التفـاوت يف جمـال الصـحة وتعزيـز اإلنصـاف يف فـرص احلصـول ينابغي أن تسه
علــــى الرعايــــة الصــــحية وال ســــيما لصــــا  األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف إطــــار النهــــوض بالصــــحة 

 والوقاية من األمراض.
ويف هــذا الســيااا وجضــعت اإلجــراءات التــايل ذكرهــا هبــدف تعزيــز حصــول األشــخاص  -217

الرعايــة الصـــحية وضــمان ذلـــك وتـــوفري ظــروف معيشـــية أفضــل جلميـــع هـــ الء ذوي اإلعاقــة علـــى 
 األشخاص وألسرهما أي:



CRPD/C/PRT/1 

31 GE.14-15934 

 الخطة الوطنية للصحة العقلية -ألف 
تـــوىل عنايـــة خاصـــة يف إطـــار تنفيـــذ اخلطـــة الوطنيـــة للصـــحة العقليـــة للتـــدخالت الوطنيـــة  -218

ة وتـــدابري إعـــادة التأهيـــل واإلقليميـــة مـــن خـــالل حتســـني الشـــابكة احملليـــة خلـــدمات الصـــحة العقليـــ
وإخـــــراج املرضـــــى املصـــــابني بـــــأمراض عقليـــــة وخيمـــــة مـــــن م سســـــات خـــــدمات الصـــــحة العقليـــــة 

 ومستشفيات األمراض العقلية اإلقليمية.
وإضــافة إىل ذلــكا تــويل اخلطــة الوطنيــة للصــحة العقليــة عنايــة خاصــة خلــدمات الصــحة  -219

 يـــة الصـــحة العقليـــة بالرعايـــة الصـــحية األوليـــةالعقليـــة مـــن أجـــل األطفـــال واملـــراهقني ولعالقـــة رعا
توفريهـــا  وللصـــلة الالزمـــة اـــدمات اخلـــرباء لرعايـــة الصـــحة العقليـــة الشـــاملة الـــيت ينابغـــي أن تضـــمن

 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) املسـتمرة املتكاملـةالشـابكة الوطنيـة للرعايـة 

de Saúde Mental). 
 ني لمكافحة األمراض النادرةالبرنامج الوط -باء 

اعتمدت الربتغـال برناجمـاا وطنيـاا ملكافحـة األمـراض النـادرة ينطـوي علـى األهـداف العامـة  -201
 التالية:
ـــــة لالحتياجـــــات الصـــــحية املتعـــــذر تلابيتهـــــا  ( )أ  حتســـــني أنشـــــطة االســـــتجابة الوطني

 للمرضى املصابني بأمراض نادرة وأسرهم؛
صــــحية املقدمـــــة إىل املرضـــــى املصــــابني بـــــأمراض نـــــادرة تعزيــــز جـــــودة الرعايـــــة ال ( )ب 
 وإنصافها.
ويف إطار سياسة الصـحة العامـة هنـاا مشـاريع أخـرى جاريـة تـ ثر يف صـحة األشـخاص  -200

 ذوي اإلعاقة وهي التالية:
 التطعيم اجملاو؛ -برنامخل التمنيع الوطين  •
 الربنامخل الوطين للنهوض بالصحة؛ •
 منع العنف ضد املسنني؛ •
 تعزيز التمتع بالنشاط يف مرحلة الشيخوخة. •
ويــوفر الــدعم املــايل لتنفيــذ املشــاريع اجملتمعيــة الــيت ال تســتهدف الــرب  وتتعلــق بــالنهوض  -202

 بالصحة والوقاية من األمراض ومعاجلتها وإعادة التأهيل واحلد من األضرار وإعادة اإلدماج.
مــا قابــل الــوالدة والتشــخيص املابكــر الســابق وأخــريااا تتســم خــدمات الوقايــة مــن أوضــاع  -203

 للوالدة ووحدات الرعاية السابقة للوالدة واحمليطة هبا بتغطية عالية نسابياا يف الربتغال بصفة عامة.
يف املائــة مــن النســاء احلوامــل الستشــارة طابيــة واحــدة ســابقة  98ففــي الربتغــالا  ضــع  -204

يف املائـة مـن أول ـك النسـاء املراقابـة الطابيـة  81مـن  للوالدة على األقل أثناء احلمل. ويستهل أكثر



CRPD/C/PRT/1 

GE.14-15934 32 

يف املائـــة مـــنهن إجـــراءات املراقابـــة  81قابـــل األســـابوع الســـادع عشـــر مـــن احلمـــل ويتابـــع أكثـــر مـــن 
 الالزمة.
 يف املائة من النساء املولدات الستشارات طابية تالية للوضع. 61و ضع ما يربو على  -205
ة من األمهات إىل استخدام وسيلة ملنع احلمـل يف الفـرتة يف املائ 91ويشري ما يزيد على  -206

 التالية للوضع.
وإن اســــتخدام وســــائل منــــع احلمــــل شــــائع جــــداا لــــدى مجيــــع الف ــــات يف ســــن اإلجنــــاب  -207

 وخصوصاا يف صفوف املراهقات.
وال تزال االستشارات الطابية يف فرتة ما قابل احلمـل تسـجل تغطيـة منخفضـة علـى نطـاا  -208
 األقاليم.
يف املائـــة مـــن الـــوالدات يف وحـــدات النظـــام الصـــحي الـــوطين  91واـــرى مـــا يزيـــد علـــى  -209

 يف املائة(. 21بارتفاع معدالت الوالدات القيصرية )أكثر من 
وقـــــــــــد أنشـــــــــــر النظـــــــــــام الـــــــــــوطين للتـــــــــــدخل املابكـــــــــــر يف مرحلـــــــــــة الطفولـــــــــــة )املرســـــــــــوم  -221
فيهـــا يف وقـــت مابكـــر  ( مـــن أجـــل الكشـــف عـــن حـــاالت اخلطـــر والتـــدخل280/2119 القـــانون

هبدف ضمان توفري دعم شـامل يركـز علـى الطفـل واألسـرةا مبـا يف ذلـك إجـراءات الوقايـة وإعـادة 
 التأهيلا وال سيما ما يتصل مبسائل الصحة والتعليم والعمل االجتماعي.

  16المادة   
 التأهي  وإعادة التأهي 

ي مجيـع األراضـي الوطنيـة )مبـا توجد يف الربتغـال شـابكة مـن خـدمات إعـادة التأهيـل تغطـ -220
فيهــا املنــاطق الريفيــة( وتشــمل أنشــطة االســتجابة العامــة واخلاصــة لــربامخل التــدخل املابكــر والتعلــيم 

 اخلاص والتدريب املهين واألنشطة املهنية والدعم السكين ووحدات املساعدة.
م سسـات التعلـيم  وتجنشأ أفرقة من اخلرباء املس ولني عن وضع مشاريع إعـادة التأهيـل يف -222

العايل وتتي  اخلربات يف جمال اإلعاقة وخصوصاا يف جماالت مثل التمري  ألغراض إعادة التأهيل 
والتــدريب املتصــل بــالتعليم اخلــاص والرتمجــة الفوريــة بلغــة اإلشــارة الربتغاليــة والعــالج املهــين وعــالج 

 النطق والتوجيه والتنقل.
مـات غــري احلكوميـة املعنيـة واإلدارات العامـة مـن أجــل ويوقـع علـى بروتوكـوالت بـني املنظ -223

 وضع مشاريع إلعادة التأهيل واإلدماج يف اتلف اجملاالت.
وهنـــــاا طائفـــــة واســـــعة مـــــن أنشـــــطة التـــــدريب األويل واملتواصـــــل الـــــيت تســـــتهدف مجيـــــع  -224

ريـل للمكفـوفني املمارسني املعنيني بإلعادة التأهيـل يف جمـاالت مثـل لغـة اإلشـارة الربتغاليـة وطريقـة ب
 وإمكانية الوصول والتنقل والتوجيه واالتصال بالوسائل املعززة أو الابديلة.
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  17المادة   
 العم  والعمالة

 Instituto do Emprego e Formação)دريب املهــين ـوفر لــدى معهــد التوظيــف والتـــتتــ -225

Profissional) عاقة على العمل.أدوات وموارد وبرامخل لالرتقاء بقدرة األشخاص ذوي اإل 
املتعلـق بتكـاف   5يـل امليـدان  2101-2118ويف ظل خطـة اإلصـال  الوطنيـة للفـرتة  -226

الفــرص وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفقــاا خلطــة إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة أو العجـــز. 
 وترد فيما يلي التدابري اليت ينابغي اعتمادها:

مـن جانـب األشـخاص ذوي اإلعاقـة  تعزيز نظام دعـم إاـاد فـرص للعمـل احلـر ( )أ 
 عرب دعم تنظيم املشاريع خالل السنوات الثال  األوىل منذ بدء النشاط؛

إرســـاء بروتوكـــوالت مـــع الشـــركات الوطنيـــة الكـــربى هبـــدف زيـــادة فـــرص عمـــل  ( )ب 
 األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار املس ولية االجتماعية للشركات؛

ن جانـــب األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة أو دعـــم إنشـــاء شـــركات ُتاريـــة صـــغرية مـــ )ج( 
 مبشاركتهم بتقدمي دعم متناسب مع عدد األشخاص ذوي اإلعاقة؛

 إعداد أنشطة تدريابية تكميلية يف جمال ريادة األعمال؛ )د( 
تعمــــيم إعانــــات العمــــل وخاصــــة فيمــــا يتصــــل بــــالتكيف مــــع الوظــــائف وإزالــــة  )هـ( 

ف ضــمان تكــاف  الفــرص لصــا  األشــخاص احلــواجز املعماريــة ومجيــع تــدابري العمــل الفعــال هبــد
 ذوي اإلعاقة؛
 حشد تدابري دعم العمل وغريها من التدابري؛ )و( 
إعادة حتديد القواعد املطابقة على العمل املشمول باحلمايـة وتـوفري الـدعم املـايل  )ز( 
 والتقين.
ـــــات ب -227 ـــــدريب املهـــــين نظامـــــاا إلدارة املعلومـــــات والابيان ـــــف والت شـــــأن ويـــــدير معهـــــد التوظي

التوظيف يسـجل الابيانـات املتصـلة جبميـع األشـخاص )مبـن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة( الـذين 
 يلجأون إىل مكاتب اخلدمات يف مراكز التوظيف التابعة للمعهد للتسجيل.

وبفضــل هــذا النظــام إلدارة املعلومــات ميكــن احلصــول علــى معلومــات  دثــة عــن وضــع  -228
 سجلني رمسياا.األشخاص العاطلني عن العمل امل
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  18المادة   
 مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية

يتمثــل أحــد أهــداف نظــام الضــمان االجتمــاعي الــذي اعتجمــد إطــاره القــانوو األساســي  -229
شــــاباط/فرباير يف النهــــوض بالتحســــني املســــتدام لظــــروف  06املــــ ر   4/2117مبوجــــب القــــانون 

قَّــق هــذه األهــداف عــرب الــنظم  املعيشــة وتــوفري احلمايــة االجتماعيــة الكافيــة وتعزيــز اإلنصــاف. وحتج
 الرئيسية والنظم الفرعية التابعة  ذا النظام.

واب تسليط األضواء على  نظام احلماية االجتماعية للمواطنني  يف إطار هذا التقرير.  -231
النظــام الفرعــي ويضــم هــذا النظــام النظــام الفرعــي للعمــل االجتمــاعي والنظــام الفرعــي للتضــامن و 
 حلماية األسرة. وتوفر استحقاقات خاصة لتحسني محاية األشخاص ذوي اإلعاقة.

 النظام الفرعي لحماية األسرة -ألف 
يغطــي النظــام الفرعــي حلمايــة األســرة النفقــات الطارئــة التاليــة: نفقــات األســرة وتكــاليف  -230

العامـة )مثـل اسـتحقاقات األســرة العجـز وتكـاليف اإلعالـة. ويشـمل باإلضـافة إىل االسـتحقاقات 
لصــا  األطفــال واألحــدا ( مــا يلــي مــن اســتحقاقات خاصــة لصــا  األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

 هبدف تعوي  التكاليف اإلضافية الناش ة عن وجود حالة عجز يف األسرة:
 استحقاقات اإلعالة والعجز

ـــــة والشـــــاباب املمنوحـــــة لخطفـــــال واألحـــــد ( )أ  ا  ذوي اإلعانـــــات األســـــرية للطفول
يف املائـــة يف األســـر األحاديـــة الوالـــد واملضـــافة إىل اإلعانـــات األســـرية  21اإلعاقـــة بزياداـــا بنســـابة 

املمنوحة لخطفال والشاباب )ميدد احلد األقصى للسن يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقة( وألبنـاء 
مب سســـــة املســـــتفيدين واألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة دون الرابعـــــة والعشـــــرين مـــــن العمـــــر املســـــتعينني 

متخصصة أو م سسة إلعادة التأهيل أو املـودعني فيهـا أو املـ هلني للحصـول علـى رعايـة متكـررة 
أو رعايـة داخـل م سسـة للرعايـة واحملتـاجني إىل خــدمات عالجيـة تربويـة و/أو خاصـة قائمـة علــى 

 الدعم الفردي؛
 اإلعانة للحصول على مساعدة شخص آخر املمنوحـة للحـائزين علـى إعانـات ( )ب 

أســـرية لخطفـــال والشـــاباب ذوي اإلعاقـــة املســـتفيدين مـــن إعانـــة العجـــز أو اإلعانـــة الشـــهرية طيلـــة 
العمـــر الـــذين يعتمـــدون عليهـــا وحيصـــلون علـــى مســـاعدة فعليـــة مـــن شـــخص آخـــر لضـــمان تلابيـــة 

 احتياجاام األساسية؛
اإلعانــة لاللتحــاا مبــدارع التعلــيم اخلــاص املمنوحــة لخشــخاص ذوي اإلعاقــة  )ج( 
الرابعــة والعشــرين مــن العمــر وأبنــاء املســتفيدين الــذين ينــدرجون يف إحــدى احلــاالت التاليــة: دون 

امللتحقون مب سسات التعليم اخلاصا سواء أكانت هذه امل سسات خاصة أم عامة أم تعاونيـة أم 
مســتهدفة للــرب  أم غــري مســتهدفة للــرب ا الــيت توفرهــا وزارة التعلــيم وتســتلزم دفــع رســم دراســـي؛ 
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تاجون إىل دعم تعليمي فردي من كيان متخصص؛ واحملتاجون إىل االلتحاا مب سسـة خاصـة واحمل
للتعليم بعد التحاقهم مبـدارع التعلـيم اخلـاص؛ وامللتحقـون مبدرسـة حضـانة عاديـة للتغلـب بسـرعة 

 على اإلعاقة وحتقيق إدماج اجتماعي أسرع؛
امن التكميليــة االســتثنائية اإلعانــة الشــهرية طيلــة العمــر )إضــافة إىل إعانــة التضــ )د( 

سنة من العمر( لصا  أبناء املستفيدين املعالني الذين تابلـط أعمـارهم  71إذا بلط احلائز أكثر من 
سنة ويعانون من عجـز بـدو أو حسـي أو عضـوي أو حركـي أو عقلـي وال ميكـنهم  24أكثر من 

 ضمان أساباب معيشتهم عرب نشاط مهين.
 النظام الفرعي للتضامن -باء 

ميـد النظـام الفرعــي للتضـامن األشـخاص ذوي اإلعاقــة باالسـتحقاقات التاليـة: معاشــات  -232
العجـــز والشـــيخوخة؛ وإعانـــات التضـــامن التكميليـــة االســـتثنائية؛ واإلعانـــات التكميليـــة لإلعالـــة؛ 

 وإعانات التضامن التكميلية للمسنني.
 معاشات العجز والشيخوخة  

وتســتهدف محايــة األشــخاص املعــانني مــن حــاالت  ختضــع هــذه االســتحقاقات لشــروط -233
 حرمان اجتماعي واقتصادي.

ويف هـذا الســيااا هنـاا تــدبري ي يـد حفــاظ األشـخاص ذوي اإلعاقــة علـى نشــاط مهــين  -234
 أي وقف دفع معاشات العجز إذا وججد املستفيد يف إحدى احلاالت التالية:

يـــورو  067.69ذا النشـــاط علـــى إذا مـــارع نشـــاطاا مهنيـــاا وزاد الـــدخل احملّصـــل مـــن هـــ •
يـورو يف حالـة األزواج  250.53يف املائة من م شر الدعم االجتمـاعي( أو علـى  41)
 يف املائة من م شر الدعم االجتماعي( ؛ 61)
إذا اســتهل دورة للتــدريب املهــين ت هلــه للحصــول علــى إعانــة للتــدريب املهــين وزاد املابلــط  •

ـــــــدعم االجتمـــــــاعي( أو يف امل 41يـــــــورو ) 067.69املعـــــــين علـــــــى  ائـــــــة مـــــــن م شـــــــر ال
 يف املائة من م شر الدعم االجتماعي(. 61يورو يف حالة األزواج ) 250.53 على

وعلــى الــرغم مــن ذلــكا ميكــن معــاودة دفــع املعــا  االجتمــاعي املعلــق علــى الفــور لــدى  -235
 إبالا دوائر الضمان االجتماعي يف احلاالت التالية:

 ؛إذا وضع حد للنشاط املهين •
 إذا انتهت دورة التدريب املهين؛ •
 41يـورو ) 067.69إذا وضع حد إلعانة الابطالة وكانت قيمة هذه اإلعانة تزيـد علـى  •

 61يـورو يف حالـة األزواج ) 250.53يف املائة من م شر الدعم االجتمـاعي( أو علـى 
 يف املائة من م شر الدعم االجتماعي(. 
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 ت تكميلية للمعاشات االجتماعية:واالستحقاقات األخرى هي إعانا -236
إضافة إىل املعا  االجتماعي )بناء على الشروط  إعانة التضامن التكميلية االستثنائية •

 املشار إليها فيما يتصل باإلعانة الشهرية طيلة العمر(؛
املســتفيدين مــن معاشــات الضــمان  اإلعانااة التكميليااة لةعالااة الممنوحااة للمتقاعاادين •

م اليوميــة الني وغــري القــادرين علــى أداء األفعــال الالزمــة لتلابيــة احتياجــاااالجتمــاعي املعــ
 ؛األساسية بصورة مستقلة

الــيت ختضــع لــابع  الشــروط وتشــمل املتقاعــدين  إعانااة التضااامن التكميليااة للمساانين •
ـــة الشـــهرية طيلـــة العمـــر املمنوحـــة  املســـتفيدين مـــن معاشـــات الشـــيخوخة وتكمـــل اإلعان

ســنة. وحيصــل املســتفيدون علــى دعــم  65أعمــارهم أكثــر مــن  الــذين تابلــط لخشــخاص
 إضايف لتغطية الرعاية الصحية واستهالا الطاقة )الكهرباء والغاز(.

 النظام الفرعي للعم  االجتماعي -جيم 
يهدف النظام الفرعي للعمل االجتمـاعي إىل احليلولـة دون حـاالت احلرمـان االجتمـاعي  -237

الخـــتالل أو االســـتابعاد أو االستضـــعاف االجتمـــاعي وتـــداركها وإىل واالقتصـــادي أو اإلعالـــة أو ا
تعزيز اإلدمـاج وبنـاء القـدرات يف اجملتمـع. ويهـدف أيضـاا إىل تـوفري احلمايـة اخلاصـة ألشـد الف ـات 
ضــــعفاا أي لخطفــــال واألحــــدا  واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة واملســــنني وغــــريهم مــــن األشــــخاص 

 جتماعي أو االستابعاد االجتماعي أو االختالل.املعانني من احلرمان االقتصادي أو اال
وتتجســـــــد احلمايـــــــة املمنوحـــــــة يف ظـــــــل النظـــــــام الفرعـــــــي للعمـــــــل االجتمـــــــاعي يف مـــــــن   -238

استحقاقات نقدية يف هناية املطاف وبشكل استثنائي؛ ومن  استحقاقات عينية؛ واالسـتفادة مـن 
ميـــة إىل مكافحـــة الفقـــر واالســـتابعاد الشـــابكة الوطنيـــة للخـــدمات واملرافـــق االجتماعيـــة والـــربامخل الرا

 االجتماعي والتهميش واالختالل.
وهنـــاا أربعـــة أ ـــاط مـــن االســـتجابة االجتماعيـــة لخطفـــال والشـــاباب ذوي اإلعاقـــة أي  -239

 خدمات التدخل املابكر؛ ودور الدعم؛ وخدمات النقل؛ ومراكز السياحة والتسلية.
غني ذوي اإلعاقــــةا تتــــوفر أيضــــاا خــــدمات وبالنســــابة إىل األشــــخاص األكــــرب ســــناا والابــــال -241

االســـتجابة االجتماعيـــة التاليـــة: خـــدمات الرعايـــة الرتبويـــة؛ وخـــدمات املســـاعدة املنزليـــة؛ ومراكـــز 
 الدعم املهين والتنشيطي؛ وخدمات الرعاية السكنية؛ وخدمات النقل؛ ومراكز السياحة والتسلية.

 الحماية االجتماعية للوالدين -دال 
ستحقاقات التاليـة يف إطـار نظـام احلمايـة االجتماعيـة للوالـدين )احلمايـة احملتملـة تتا  اال -240

 لخمومة واألبوة والتابين(:
: ميكن لخم أو األب احلصول علـى إجـازة لتقـدمي استحقاقات رعاية األطفال ( )أ 

املســـاعدة العاجلـــة أو الضـــرورية إىل األطفـــال يف حـــال اإلصـــابة مبـــرض أو وقـــوع حـــاد . وكـــن  
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ـــة أو خـــالل فـــرتة دخـــول األطفـــال املستشـــفى يف حالـــة  31اإلجـــازة ملـــدة  يومـــاا يف الســـنة التقوميي
ي األطفال دون الثانية عشرة من العمر أو دون حتديد أي حد أقصى للسن يف حالة األطفال ذو 

 ؛اإلعاقة أو املصابني مبرض مزمن
: ميكن مزمن استحقاقات رعاية األطفال ذوي اإلعاقة أو المصابين بمرض ( )ب 

لــــخم أو األب احلصــــول علــــى إجــــازة لتقــــدمي املســــاعدة العاجلــــة أو الضــــرورية إىل األطفــــال ذوي 
اإلعاقــــة أو املصــــابني مبــــرض مــــزمن املقيمــــني معهمــــا إذا كــــان أحــــد الوالــــدين يعمــــل وال يســــتطيع 

حـــد وميكـــن كديـــدها حـــ  أربـــع احلصـــول علـــى إجـــازة. وكـــن  اإلجـــازة ملـــدة ســـتة أشـــهر كأقصـــى 
 ؛واتسن

: حيـــق لخجـــداد أو مـــن يعـــاد م احلصـــول علـــى اساااتحقاقات رعاياااة األحفااااد )ج( 
إجــازة مدفوعــة مــن أجــل تقــدمي املســاعدة العاجلــة أو الضــرورية إىل حفيــد قاصــر ســليم أو حفيــد 
ذي إعاقة أو مصاب مبرض مزمن إذا كان كل من والدي الطفل أو من يعاد ما من أفراد األسرة 

 ستطيع احلصول على إجازة.اآلخرين يعمل وال ي
وجــدير بالــذكر أيضــاا أن نظــام الضــمان االجتمــاعي يقــدم احلــوافز لتوظيــف األشــخاص  -242

ذوي اإلعاقة. وهو ينطابق على العاملني ذوي اإلعاقة مبوجب عقد عمل شريطة أن تقـل أهليـتهم 
)يابلــــط معــــدل يف املائــــة مــــن نســــابة األهليــــة املطلوبــــة عمومــــاا ألداء مهــــام مماثلــــة  81للعمــــل عــــن 
يف  00يف املائة واملوظـف نسـابة  00.9يف املائة يدفع رب العمل نسابة  22.9إلمجايل ا االشرتاا
 املائة منه(.
وإعانة اإلاار اخلاصة هي إعانة نقدية شهرية تجدفع حلماية احملرومني اقتصـادياا وال سـيما  -243

طابيـق القـانون اجلديـد بشـأن التـأجري األشخاص األكرب سناا الذين ارتفعت قيمة إااراام نتيجة لت
 .(Novo Regime de Arrendamento Urbano)احلضري 
مـن االتفاقيـةا ينطابـق مابـدأ عـام لعـدم التمييـز  28وعالوة على ذلك وفيما يتعلق باملـادة  -244

علــى مســتخدمي خــدمات إمــدادات امليــاه هبــدف ضــمان تكــاف  فــرص احلصــول علــى خــدمات 
 لابية لالحتياجات املرتابطة باإلعاقة.مالئمة وميسورة الكلفة ت

  19المادة   
 المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

يكفــل الدســتور جلميــع املــواطنني دون كييــز احلــق يف التصــويت ويف خــوض االنتخابــات  -245
 باستثناء حاالت عدم األهلية احملددة مبوجب القانون.

مـــن دســـتور اجلمهوريـــة الربتغاليـــة علـــى مـــا يلـــي:  49مـــن املـــادة  0وعليـــها تـــنص الفقـــرة  -246
 يتمتــع كــل مــواطن بلــط الثامنــة عشــرة مــن العمــر بــاحلق يف التصــويت رهنــا ا ــاالت عــدم األهليــة 

 املنصوص عليها يف القانون العام .
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 من الدستور على ما يلي: 51من املادة  0وتنص الفقرة  -247
بنـــاء علـــى شـــروط متســـاوية   يتمتـــع كـــل مـــواطن بـــاحلق يف تقلـــد منصـــب عـــام  

 وحرة .
وتـــرد هـــذه القواعـــد الدســـتورية يف اتلـــف النصـــوص القانونيـــة الـــيت تســـري علـــى اتلـــف  -248

إجـــراءات االنتخـــاب واالســـتفتاء يف الربتغـــال املتصـــلة بـــرئيس اجلمهوريـــة والربملـــان ومنطقـــيت األزور 
 ستفتاء.وماديرا املتمتعتني باحلكم الذا  والسلطات احمللية ونظام اال

وفيمــــا يتعلــــق بــــاملواطنني ذوي اإلعاقــــة الذهنيــــةا تــــنص تلــــك القــــوانني االنتخابيــــة علــــى  -249
يلــي:  ال يتمتــع باألهليــة االنتخابيــة األشــخاص املعــرتف بوضــو  بإلصــابتهم بالعتــه حــ  لــو م  مــا

 مينعوا مبوجب حكم  كمةا يف حال إحالتهم إىل م سسة لخمـراض النفسـية أو إعـالن إصـابتهم
 بالعته من جانب هي ة م لفة من ثالثة أطاباء .

ومع ذلكا يتمتع املواطنون املصابون مبرض أو إعاقة بدنيـة بائنـة بأهليـة انتخابيـة ناشـطة  -251
 وغري ناشطة.

وحتدد قوانني االنتخاب واالسـتفتاء أنـه ميكـن لشـخص يف ظـل هـذه الظـروف التصـويت  -250
جــــزه عــــن ممارســــة هــــذه األفعــــال املتأصــــلة يف احلــــق إذا رافقــــه منتخــــب آخــــر  تــــارها يف حــــال ع

 الشخصي يف االقرتاع بصورة مستقلة.
وقــد نفــذت عــدة مابــادرات متعلقــة مبمارســة املكفــوفني للحــق يف التصــويت هبــدف وضــع  -252

نظــام قــانوو للتصــويت ميــد املــواطنني املكفــوفني بطائفــة مــن اخليــارات املتاحــة لخشــخاص الــذين 
 لمكفوفني.يتقنون طريقة بريل ل

آب/أغســـطس  04الصـــادر يف  72/2119ويف هـــذا املضـــمارا يوصـــي القـــرار الربملـــاو  -253
بأن حتدد احلكومة األمراض واإلعاقات اليت تطر  صعوبات مجة ملمارسة احلق يف التصويت وُتد 

 أفضل احللول لضمان املمارسة التامة للحق يف التصويت بشكل مستقل وسري.
ــــة وفيمــــا يــــرتابط بإلم -254 ــــة الوطنيــــة املعني ــــب االقــــرتاعا بــــذلت اللجن ــــة الوصــــول إىل مكات كاني

 باالنتخابات جهودها إلااد مابان يتيسر الوصول إليها.
ولعمــدة مدينــة صــالحية اختيــار مواقــع تنظــيم مكاتــب االقــرتاع. وتــنظم مكاتــب االقــرتاع  -255

األبرشــيات الــيت تتــوفر فيهــا  يف املابــاو العامــة بتفضــيل املــدارع أو مقــار جمــالس الابلديــة أو جمــالس
 الشروط الالزمة من حيث السعة وفرص الوصول واألمن.

 ويف حال عدم وجود مابان عامة مالئمة يجطلب استخدام املاباو اخلاصة  ذا الغرض. -256
وفيما  ص احلق يف التصويت ويف الرتش  لالنتخاب ال توجد بعد م شرات رمسية تقّيم  -257

 اإلعاقة ملثل هذين احلقني.ممارسة األشخاص ذوي 
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ا نشر املعهد الوطين إلعادة التأهيـل كتيابـاا معـداا بلغـة سـهلة القـراءة عـن 2101ويف عام  -258
انتخاب رئيس اجلمهورية يزود املصوتني ذوي اإلعاقة باملعلومات عـن هـذه االنتخابـاتا يف إطـار 

 سياسته التحريرية اخلاصة  قوا األشخاص ذوي اإلعاقة.
تـــــي  الكتيـــــب املعـــــد بالتعـــــاون مـــــع اللجنـــــة الوطنيـــــة املعنيـــــة باالنتخابـــــات املعلومـــــات وي -259

 باستخدام صور توضيحية ونص ميّسر للقراء ذوي االحتياجات اخلاصة.
ويهـــدف هـــذا املشـــروع اإلعالمـــي ذو التغطيـــة الوطنيـــة الواســـعة إىل إذكـــاء وعـــي اجملتمـــع  -261

يه يف دستور اجلمهورية الربتغاليـة وإىل تشـجيع زيـادة الربتغايل اصوص مابدأ املساواة املنصوص عل
 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة العامة اليت تشمل االنتخابات واالستفتاءات.

  51المادة   
 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

حـــق كـــل فـــرد يف الرتبيـــة الابدنيـــة علـــى  79يـــنص دســـتور اجلمهوريـــة الربتغاليـــة يف املـــادة  -260
ــدد عليــه يف القــانون  كوز/يوليــه )القــانون األساســي  20املــ ر   5/2117والرياضــة. وهــذا حــق شج

بشــأن النشــاط الابــدو والرياضــة( الــذي تعتــرب الرياضــة فيــه عــامالا حامســاا يف  ــو الفــرد الشخصــي 
 تمع.)سواء أكان الفرد مصاباا بإلعاقة أم غري مصاب( ويف تنمية اجمل

  03املـــ ر   0/91والقـــانون األساســـي بشـــأن النظـــام الرياضـــي املعتمـــد مبوجـــب القـــانون  -262
كــانون الثاو/ينــاير هــو أول قــانون يرتقــي بالنشــاط الابــدو والرياضــة لخشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

 إطار النظام الرياضي.
ة الرياضـية الـيت كان الدعم اخلاص املوفر لخنشـط  2100و 2119ويف الفرتة بني عامي  -263

يضــطلع هبــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة مقصــوراا علــى اللجنــة الربتغاليــة لخلعــاب األوملابيــة للمعــوقني 
واالحتاد الربتغايل لخنشطة الرياضـية اخلاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة واأللعـاب األوملابيـة اخلاصـة 

 املنظمة يف الربتغال.
 2119ن التـايل ذكرلـا علـى الـدعم يف عـامي وُتدر اإلشارة أيضـاا إىل حصـول االحتـادي -264
ـــــدن  2101و ـــــامخل حتضـــــري األلعـــــاب األوملابيـــــة للمعـــــوقني )لن ـــــذي يـــــل 2102يف إطـــــار برن ( ال

ــــــات لتحضــــــري األنشــــــطة: االحتــــــاد الربتغــــــايل  منحــــــاا  ــــــدعم الرياضــــــيني واملــــــدربني وإعان رياضــــــية ل
ومابلــط  2119يــورو خــالل عــام  24 396ركــوب اخليــل الــذي حصــل علــى مابلــط قــدره  لرياضــة
؛ واالحتاد الربتغايل لرياضة التجديف الذي حصـل علـى 2101يورو خالل عام  06 985قدره 

. وإضـافة إىل األحكـام القانونيـة املشـار إليهـا أعـاله 2101يـورو خـالل عـام  0 433مابلط قدره 
 واملتعلقة باألنشـطة الرياضـية لخشـخاص ذوي اإلعاقـة هنـاا أحكـام خاصـة تتصـل مبسـائل األداء

 العايل.
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وعــالوة علــى الصــكوا املــذكورة أعــاله هنــاا أحكــام قانونيــة متصــلة باألنشــطة الرياضــية  -265
 لخشخاص ذوي اإلعاقة )التشريع املتعلق باألنشطة الرياضية العالية املردود(.

وعليها يعرتف املشرعا يف إطار تدابري دعم األنشطة الرياضية العالية املردود علـى النحـو  -266
تشـرين األول/أكتـوبر )املـنظم مبوجـب  0املـ ر   272/2119وص عليه يف املرسـوم القـانون املنص

حزيران/يونيــه(ا اصوصــية هــذا اجملــال وحيــدد املعــايري  06امل رخــة  325/2101الالئحـة اإلداريــة 
 إلدراج الرياضيني يف السجل الوطين للرياضيني ذوي األداء العايل.

تــدابري فــرتة مــا بعــد االحــرتاف  272/2119وم القــانون وفضــالا عــن ذلــكا حيــدد املرســ -267
ــــز بــــني الرياضــــيني الــــذين يطــــورون نشــــاطهم  اخلاصــــة بالرياضــــيني ذوي املــــردود العــــايل دون التميي
الرياضــي يف إطــار حركــة األلعــاب األوملابيــة والرياضــيني الــذين يطــورون نشــاطهم الرياضــي يف إطــار 

 حركة األلعاب األوملابية للمعوقني.
قد دخلت الئحـة إداريـة بشـأن اجلـوائز الرياضـية للرياضـيني املعـوقني ذوي املـردود العـايل و  -268

(. وتعــــرتف هــــذه الالئحــــة اإلداريــــة 393/97)رقــــم  0997حزيران/يونيــــه  07حيــــز التنفيــــذ يف 
 بربنامخل ماباراة األلعاب األوملابية للمعوقني ألغراض من  اجلوائز.

ملــن  اجلــوائز يف إطـــار  2119رو منــذ عــام يــو  251 111وقــد خصــص مابلــط جمموعــه  -269
 هذه الالئحة اإلدارية.

وكمـا ورد ذكـره أعــاله يـدعم املعهـد الربتغــايل للرياضـة اللجنـة الربتغاليــة لخلعـاب األوملابيــة  -271
للمعوقني واالحتاد الربتغايل لخنشطة الرياضية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة واأللعاب األوملابية 

يف الربتغال يف ظـل اتلـف الـربامخل أي تطـوير ممارسـة األنشـطة الرياضـيةا واإلطـار  اخلاصة املنظمة
التقـــينا واألفرقــــة الوطنيـــة والعاليــــة املـــردودا وتــــدريب املـــوارد الابشــــريةا واألنشـــطة العاديــــة )اللجنــــة 
 الربتغاليــــة لخلعــــاب األوملابيــــة للمعــــوقني واأللعــــاب األوملابيــــة اخلاصــــة املنظمــــة يف الربتغــــال فقــــط(ا

 والابعثات واأللعاب الرياضية املتعددة.
ا وقــع علــى برنــامخل تعاقــد ملــدة أربــع ســنوات بــني املعهــد 2119أيلول/ســابتمرب  24ويف  -270

الربتغــايل للرياضـــة واملعهـــد الــوطين إلعـــادة التأهيـــل واللجنـــة الربتغاليــة لخلعـــاب األوملابيـــة للمعـــوقني 
ـــ  2102ة للمعـــوقني املنظمـــة يف لنـــدن يف لوضـــع اإلطـــار بشـــأن مشـــروع حتضـــري األلعـــاب األوملابي

 هبدف حتقيق ما يلي:
ضمان أفضل الشروط املمكنة لتحضري الرياضيني واملمثلـني الـوطنيني للمشـاركة  ( )أ 

 يف األلعاب األوملابية للمعوقني؛
ـــــة  ( )ب  تـــــوفري الشـــــروط الالزمـــــة للرياضـــــيني املشـــــاركني يف مشـــــروع األلعـــــاب األوملابي

لالســـتعداد للمشـــاركة يف هـــذه األلعـــاب بغيـــة حتقيـــق  2102نـــدن يف عـــام للمعـــوقني املنظمـــة يف ل
 األهداف التالية:
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حتسني النتـائخل الرياضـية العامـة يف األلعـاب األوملابيـة للمعـوقني املنظمـة يف لنـدن  '0'
 ؛2102يف عام 

تســـجيل زيـــادة يف العـــدد اإلمجـــايل للممثلـــني الـــوطنيني بالتشـــديد اخلـــاص علـــى  '2'
 اإلنا ؛

 جدد وختفي  مستوى أعمار املشاركني. مشاركة رياضيني '3'
وحتقيقــاا  ــذه األهــدافا يــدعم الربنــامخل الرياضــيني واملــدربني وحتضــري األنشــطة وا ياكــل  -272

 اإلدارية املعنية:
تقدَّم املن  ماباشرة إىل الرياضيني واملدربني عـرب املـن  الرياضـية وحيـدَّد مابلـط هـذه  ( )أ 

حتديــد املابلــط علــى مســتوى انــدماج الرياضــيني ويأخــذ أيضــاا يف  املــن  يف قواعــد الربنــامخل. ويعتمــد
 احلسابان النتائخل الرياضية احملققة على املستوى الدويل؛

يقدَّم الدعم لتحضري األنشطة بتوفري األموال لالحتادات الرياضية هبدف تغطية  ( )ب 
خلعــاب األوملابيــة نفقــات التحضــري وتنظــر الربتغــال يف الوقــت احلــايل يف تنظــيم مشــروع حتضــريي ل

 للصم مماثل ملشروع حتضري األلعاب األوملابية للمعوقني.
ـــاة الثقافيـــةا يتـــي  بعـــ  اإلدارات التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة  -273 وفيمـــا يتصـــل باملشـــاركة يف احلي

خدمات خاصة تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة كجمهور وفنانني على حد سواء مثـل إعـداد  
للمكفـوفني وكتـب مسعيـة وأدلـة مسعيـة وأدلـة مرئيـة )تسـتخدم لغـة  كتب معتمدة علـى طريقـة بريـل

اإلشــارة( وتــوفري مرافــق للفنــانني ذوي اإلعاقــة عــرب إبــرام عقــود مــع هياكــل فنيــة تتنــافس للحصــول 
 على التمويل.

  52المادة   
 جمع اإلحصاءات والبيانات

يف الـــنظم الصـــحية تنظـــر الربتغـــال يف نظـــام للتنســـيق الفعـــال للمصـــطلحات املســـتخدمة  -274
وجماالت التعليم والتدريب املهين والعمل والنقل والثقافة والسياحة والرياضة والتسلية هبدف وضع 

 م شرات إحصائية متسقة ومنسقة وشاملة.
ــع الابيانــات املتاحــة يف -275 أوقــات اتلفــة ومــن جانــب كيانــات اتلفــة ووفقــاا لوجهــات  وُتم 

 نظر اتلفةا مثل ما يلي:
الوطنيـــة القائمــــة علـــى املقـــابالت واملتصــــلة  ـــاالت العجـــز واإلعاقــــة  ســـة الصـــحيةالدرا •

( الــيت أعــداا األمانــة الوطنيــة السـابقة إلعــادة التأهيــل )املــدعوة حاليــاا 0995واحلرمـان )
 املعهد الوطين إلعادة التأهيل(؛

 (.2110 مجعها املعهد الوطين لإلحصاءات )التعداد السكاو لعام الابيانات اليت •
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أساســاا  2110وقــد جــاءت الــردود املتعلقــة باإلعاقــة والعجــز يف التعــداد الســكاو لعــام  -276
نتيجة تقييم ذا  لكـل جميـب فيمـا يتصـل بأ ـاط اإلعاقـة الـواردة يف االسـتابيانات. وحـ  يف حـال 
االســـتمارات املســـتكملة علـــى يـــد القـــائمني علـــى إجـــراء املقـــابالت أو أطـــراف غـــري األشـــخاص 

ابـــنيا اســـتندت الـــردود إىل التصـــورات الـــيت يكوهنـــا كـــل شـــخص بشـــأن خصائصـــه الفرديـــة أو اجملي
 خصائص األسرة اليت يقدم معلومات عنها.

 634 418ا بلــــط عــــدد األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة يف الربتغــــال 2110آذار/مـــارع  02ويف  -277
كان يف املائــــة مــــن الســــ 6.0امــــرأة ممــــا ميثــــل  311 497رجــــالا و 333 900أشــــخاص مــــنهم 

 يف املائة من السكان اإلنا (. 5.6يف املائة من السكان الذكور و 6.7املقيمني )
وتابــني الابيانــات املصــنفة حســب أ ــاط اإلعاقــة أن معــدل انتشــار اإلعاقــات الابصــرية هــو  -278

يف املائــة مــن جممــوع الســكان بتســجيل نســب متشــاهبة لــدى الرجــال  0.6أعلــى معــدل إذ ميثــل 
يف املائـــة( ومعـــدالت  1.8قـــات الســـمعية فقـــد ســـجلت معـــدل انتشـــار أد  )والنســـاء. أمـــا اإلعا

 يف املائة لدى النساء. 1.8يف املائة لدى الرجال و 1.9شديدة التشابه لدى كال اجلنسني أي 
ولوحظــت فــوارا أكــرب بــني اجلنســني يف معــدل اإلصــابة باإلعاقــات الابدنيــة إذ ســجلت  -279
يف املائــة لــدى الرجــال. وقــد بلغــت نســابة األفــراد  0.8ســابة يف املائــة لــدى النســاء ون 0.3نســابة 

 يف املائة. 0.5املصابني هبذه اإلعاقات من جمموع السكان 
يف  1.8يف املائــة أي  1.7وبلغــت النســابة امل ويــة لخشــخاص املصــابني بإلعاقــات عقليــة  -281

 يف املائة لدى اإلنا . 1.6املائة لدى الذكور و
ط اإلعاقـة الـذي سـجل معـدل انتشـار أد  يف صـفوف السـكان والشلل الدماغي هو   -280

 وأعلى بقليل لدى الذكور.
ومعدالت اإلعاقة لدى الذكور هي أعلى من املعـدالت املسـجلة لـدى اإلنـا  يف مجيـع  -282

يف املائـة لـدى الـذكور  7.4املناطق يف الابلد بتسجيل أكرب فارا بني اجلنسني يف وسط الربتغـال )
 4.4دى اإلنا ( وأقل فارا بني اجلنسني يف منطقة األزور املتمتعة باحلكم الذا  )يف املائة ل6و

 يف املائة لدى اإلنا (. 4.0يف املائة لدى الذكور و
ومـــن اجللـــي أن معـــدالت اإلعاقـــة هـــي أعلـــى لـــدى الـــذكور فيمـــا يتصـــل مبعظـــم أ ـــاط  -283
 030.7إىل  011الــــــذكور وال ســــــيما اإلعاقــــــات الابدنيــــــة )بلغــــــت نســــــابة اإلنــــــا  إىل  اإلعاقــــــة
ـــاا ) الربتغـــال( إال يف  91.7أن عـــدد اإلنـــا  مـــن الســـكان املصـــابني بإلعاقـــات بصـــرية كـــان طاغي

كل   أنثى(. 011ذكرا ا
وأبــدت اإلعاقــات الابصــرية والابدنيــة وإعاقــات أخــرى أعلــى معــدالت االنتشــار يف مجيــع  -284

يف مجيـع األقـاليم حسـب النظــام  املنـاطق يف الابلـد. وتطابقـت معـدالت اإلصـابة بالشــلل الـدماغي
يف املائــة  1.0الثــاو لتســمية الوحــدات اإلقليميــة ألغــراض إحصــائية )نظــام التســمية الثــاو( )بــني 

 يف املائة(. 1.2و
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ويربز التوزيع بالنسابة امل وية جملموع األشخاص ذوي اإلعاقة حسب  ـط اإلعاقـة والسـن  -285
ي يف صـــفوف الشـــاباب هـــو أعلـــى بكثـــري مـــن معـــدل أن املعـــدل النســـا لإلصـــابة بالشـــلل الـــدماغ
 اإلصابة املسجل لدى األشخاص األكرب سناا.

وعلـــى ســـابيل املثـــالا بلـــط املعـــدل النســـا إلصـــابة األفـــراد بالشـــلل الـــدماغي يف صـــفوف  -286
يف املائـــة أي مـــا يـــنم عـــن زيـــادة  07.5الســـكان ذوي اإلعاقـــة دون السادســـة عشـــرة مـــن العمـــر 

يــة مقارنــة بالنســابة امل ويــة اإلمجاليــة لخشــخاص ذوي اإلعاقــة املنتمــني إىل نقطــة م و  00.4 قــدرها
 65يف املائة(. أما الشلل الدماغي لـدى األشـخاص الابالغـة أعمـارهم  6.0الف ة العمرية نفسها )
 نقاط م وية. 6سنة وأكثر فقد مّثل 

الابدنية مع التقدم ومن ناحية أخرىا يرتفع املعدل النسا لإلصابة باإلعاقات السمعية و  -287
 يف السن وهو شديد االرتفاع لدى األشخاص األكرب سناا.

ويكون معدل انتشار اإلعاقة أعلى لدى الذكورا وال سـيما لـدى الف ـات األصـغر سـنااا  -288
ســنة مـن العمــر. أمـا اإلنــا  فقـد شـكلن أعلــى نسـابة م ويــة مـن األشــخاص ذوي  64حـ  بلـوا 

ســناا. ويــنجم ذلــك عــن ا يكــل العمــري للســكان املقيمــني.  اإلعاقــة يف صــفوف الســكان األكــرب
 فالنساء املسنات هن أطول عمراا من الرجال.

ســـنة  05وخصـــت أعلـــى املعـــدالت املســـجلة لـــدى الف ـــة العمريـــة املرتاوحـــة بـــني صـــفر و -289
يف املائـــة يف منطقـــة األزور املتمتعـــة بـــاحلكم  1.4اإلعاقـــات الابصـــرية )الـــيت تراوحـــت نســـابتها بـــني 

يف املائـة يف معظـم  1.5يف املائة يف وسط الربتغال( وإعاقات أخرى بلغـت نسـابتها  1.8لذا  وا
 األقاليم حسب نظام التسمية الثاو.

 050.8وتكون الفوارا بني اجلنسني أكرب لدى األشـخاص املصـابني بإلعاقـات عقليـة ) -291
ة(. أما نسب اإلعاقات امرأ 011رجالا كل  047.3امرأة(  وإعاقات أخرى  ) 011رجالا كل 

 الابصرية فهي أعلى بقليل لدى اإلنا  يف معظم املناطق يف الابلد.
وتســجل اإلعاقــات الابصــرية أعلــى معــدالت االنتشــار يف مجيــع املنــاطق وتليهــا اإلعاقــات  -290
 سنة. 24و 06 اإلعاقات األخرى  لدى الف ة العمرية املرتاوحة بني و العقلية
ذوي اإلعاقــة لــدى هــذه الف ــة العمريــة نفســها أعلــى مــن نســابتهم وتكــون نســابة الــذكور  -292

ـــة الســـابقة الـــذكر )املرتاوحـــة بـــني صـــفر و ـــة العمري ســـنة( مـــا عـــدا يف منطقـــة األزور  05لـــدى الف 
 املتمتعة باحلكم الذا .

وعلـــى املســـتوى الـــوطينا ميكـــن مالحظـــة أكـــرب الفـــوارا بـــني اجلنســـني لـــدى األشـــخاص  -293
امـــرأة يف حالــة اإلعاقـــات  011رجـــالا كــل  089.9نيــة وإعاقـــات أخــرى )املصــابني بإلعاقـــات بد

نقطـة م ويـة يف حالـة اإلعاقـات األخـرى(. ويف منطقـة األزور املتمتعـة بــاحلكم  074.0الابدنيـة؛ و
يف حالــة األشــخاص املصــابني  211الــذا  ويــال الربتغــال زادت نســب الــذكور املالحظــة علــى 

 بإلعاقات بدنية.
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سنة  54و 25يف املائة لدى الف ة العمرية املرتاوحة بني 0اإلصابة باإلعاقة  وناهز معدل -294
يف مجيع األقاليم حسب نظام التسمية الثاو )أعلى بكثري من املعدل املسـجل بالنسـابة إىل وسـط 

 الف ات العمرية(.
وهناا نسابة متشاهبة مـن األشـخاص املصـابني بإلعاقـات بصـرية واملصـابني بأ ـاط أخـرى  -295
 25يف املائة لـدى هـذه الف ـة العمريـة )املرتاوحـة بـني 0.5يف املائة و1.8ن اإلعاقات ترتاو  بني م
 سنة( يف اتلف املناطق. 54و

وتســجل هــذه الف ــة العمريــة أعلــى نســابة مــن الــذكور يف صــفوف جممــوع الســكان ذوي  -296
شــخاص املصــابني امــرأة. وهنــاا فــوارا بــني اجلنســني لــدى األ 011رجــالا كــل  038اإلعاقــة أي 

يف معظــم املنــاطق مــا عــدا يف لشــابونة ووادي  211بإلعاقــات بدنيــة إذ تزيــد نســب الــذكور علــى 
(. وإن نســــابة الــــذكور عاليــــة أيضــــاا لــــدى األشــــخاص املصــــابني بإلعاقــــات عقليــــة 087.6تاجـــة )

 (.070.3وخصوصاا يف الغارف )
ســنة  64و 55اوحــة بــني وخــص أعلــى معــدل لإلصــابة باإلعاقــة لــدى الف ــة العمريــة املرت  -297

ــــني  ــــة يف منطقــــة األزور 0.7األشــــخاص املصــــابني  بإلعاقــــات أخــــرى  )بنســــابة مرتاوحــــة ب يف املائ
يف املائــة يف وســط الربتغــال( يلــيهم األشــخاص املصــابون بإلعاقــات 3.0املتمتعــة بــاحلكم الــذا  و
علـى التـوايل(. وأبـرزت  يف املائـة يف هـاتني املنطقتـني2.9يف املائة و0.9بدنية )بنسابة مرتاوحة بني 

يف املائـــة يف املنـــاطق املتمتعـــة 0.8اإلعاقـــات الابصـــرية أيضـــاا معـــدالت إصـــابة مرتفعـــة أي مـــا بـــني 
 يف املائة يف ألينتيخو.2.4باحلكم الذا  و

ويابدي السكان املسنون أعلى معدالت اإلعاقة حسابما سـابق ذكـره آنفـاا وال سـيما فيمـا  -298
يف املائـة يف منطقـة األزور املتمتعـة بـاحلكم الـذا  3سـابة مرتاوحـة بـني يتصل باإلعاقات الابدنية )بن

يف املائة يف وسط الربتغال(. كما تسـجل معـدالت مرتفعـة جـداا لـدى األشـخاص املصـابني 4.5و
 بإلعاقات بصرية وإعاقات مسعية وإعاقات أخرى.

بة جبميـع أ ـاط سنة أعلى معدالت اإلصـا 64و 55وتسجل الف ة العمرية املرتاوحة بني  -299
 اإلعاقة باستثناء اإلعاقة العقلية اليت تتشابه معدالت اإلصابة هبا لدى مجيع الف ات العمرية.

بصـفة  011وتكون نسابة اإلعاقات لدى الذكور يف صفوف السـكان املسـنني أقـل مـن  -311
قـات شابه دائمة ممـا يعكـس عـدد النسـاء األكـرب مـن جممـوع السـكان ومـن السـكان املصـابني بإلعا

 على السواء.
وعلـــى الــــرغم مــــن ذلــــك ولــــدى مقارنــــة هيكــــل جممــــوع اإلنــــا  املســــنات مــــن الســــكان  -310

بالســـكان املســـنني املصـــابني بإلعاقـــاتا فـــإلن عـــدد الرجـــال املصـــابني بإلعاقـــات يفـــوا نســـابياا عـــدد 
النســـاء. وميكـــن مالحظـــة أكـــرب فـــارا بـــني اجلنســـني لـــدى األشـــخاص املصـــابني بإلعاقـــات عقليـــة 

يف وســط الربتغــال(. والســكان  68لــدى الرجــال يف منطقــة األزور و 40.6لنســب بــني )تــرتاو  ا
املصـــــــابون بالشـــــــلل الـــــــدماغي يف ألينتيخـــــــو والغـــــــارف هـــــــم االســـــــتثناء علـــــــى ذلـــــــك إذ تســـــــجل 

 لدى الذكور على التوايل. 065.8ونسابة  006.7 نسابة
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 65ارهم علـى ويساوي م شر تقدم السن )النسابة بني عدد األشخاص الذين تزيـد أعمـ -312
ســــــنة وعــــــدد األشــــــخاص دون اخلامســــــة عشــــــرة مــــــن العمــــــر( لــــــدى األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة 

أضــعاف قيمــة م شــر تقــدم الســن لــدى جممــوع الســكان. ويف حــني أن النســابة بــني  5.5 حــوايل
بـــني املســـنني  547ا فهـــي تســـاوي 95املســـنني والشـــاباب يف صـــفوف جممـــوع الســـكان تســـاوي 

تكـون م شـرات تقـدم السـن لـدى األشـخاص ذوي اإلعاقـة أعلــى والشـاباب املصـابني بإلعاقـات. و 
مسناا ذا إعاقة   980يف املناطق اليت يقطن فيها السكان األكثر تقدماا يف السن أي يف ألينتيخو )

 (.697( ووسط الربتغال )792شاب( والغارف ) 011كل 
وتكـــــون م شـــــرات تقـــــدم الســـــن يف صـــــفوف ف ـــــة الســـــكان قيـــــد التحليـــــل أعلـــــى لـــــدى  -313

( بينمـــا تســـجل أعلـــى القـــيم يف وســـط الربتغـــال 0 356األشـــخاص املصـــابني بإلعاقـــات بدنيـــة )
 (.861( وماديرا )615( وأدناها يف األزور )0 941( وألينتيخو )2 160)

ويف الربتغــالا م حتــدَّد أي درجــة إعاقــة ألكثــر مــن نصــف الســكان املصــابني بإلعاقــات  -314
درجة العجز احملددة مـن جانـب سـلطة صـحية منشـأة  ـذا يف املائة( )أخذت يف االعتابار 53.5)

يف املائـة 81الغرض فقط(. وبلغت نسابة األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين ُتـاوزت درجـة عجـزهم 
 يف املائة.00.6ما يساوي 
ا أجــــرى املعهــــد الــــوطين لإلحصــــاءات تعــــدادات الســــكان الربتغــــاليني 2100ويف عــــام  -315
 خاص ذوي اإلعاقة غري منشورة رمسياا.زالت النتائخل املتصلة باألش وما
 Autoridade Nacional de Segurançaوتراعي السلطة الوطنية املعنية بالسالمة على الطـرا ) -316

Rodoviária) األشـخاص ذوي اإلعاقـة  املتطلابات والتـدابري القانونيـة املفروضـة مبقتضـى اتفاقيـة حقـوا
ابري يف إطـــار واليتهـــا ويف مجيـــع مظـــاهر التـــدخل وتوجـــب االمتثـــال الصـــارم  ـــذه املتطلابـــات والتـــد

 االجتماعي اخلارجية والداخلية.
ـــة بالســـالمة علـــى  -317 وفيمـــا يتعلـــق بالســـالمة علـــى الطـــراا ســـجلت الســـلطة الوطنيـــة املعني

الطــراا بوصــفها الكيــان املســ ول عــن اإلحصــاءات الوطنيــة املتصــلة  ــواد  حركــة الســري علــى 
شخصـاا ذا إعاقـة  504واد  حركة السري على الطرا(ا ما جمموعه الطرا )النشرة اإلحصائية حل

 وقع ضحية حواد  حركة السري على الطرا خالل العام املاضي يف الربتغال القارية.
 ويقسم الضحايا إىل ثال  ف ات اتلفة أي الف ات التالية: -318

 الوفاة حاالت اخلطريةحاالت اإلصابة  الطفيفةحاالت اإلصابة  جمموع الضحايا 
 96 84 8 4 الضحايا ذوو اإلعاقات السمعية
 330 298 25 8 الضحايا ذوو اإلعاقات الابدنية
 87 73 04 صفر الضحايا ذوو اإلعاقات الابصرية

 324 433 47 21 مجموع الضحايا المشاة ذوي اإلعاقة
 ائةيف امل 8.6 يف املائة 8.5 يف املائة 9.5 يف املائة 00.1 يف املائة من املشاة
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يف املائـة مـن جممـوع  8.6ضـحية ممـا ميثـل  504وقد بلط جمموع الضـحايا ذوي اإلعاقـة  -319
 املشاة ضحايا حواد  حركة السري على الطرا.

غــــري متــــوفرة ألن األرقــــام الوحيــــدة  2100ومــــا زالــــت الابيانــــات الكاملــــة املتعلقــــة بســــنة  -301
 ن السنة.املتحقق من صحتها تشري إىل الفصول الثالثة األوىل م

وأخـــريااا ُتـــدر اإلشـــارة إىل عـــدم وجـــود بيانـــات عـــن اإلعاقـــة املتصـــلة بإلصـــابات الســـاقة  -300
 والركاب.

  51المادة   
 التعاون الدولي

لقــد علقــت الربتغــال دومــاا أليــة كابــرية علــى التعــاون الــدويل يف جمــال حقــوا األشــخاص  -302
 لتمتع الكامل هبا يف كل مكان.ذوي اإلعاقة هبدف تعزيز وعي اجلميع هبذه احلقوا وا

ومــن هــذا املنطلــقا يكلــف املعهــد الــوطين إلعــادة التأهيــل بــاقرتا  التــدابري وحتديــدها يف  -303
هــــذا املضــــمار والنهــــوض بتطــــوير التعــــاون علــــى مســــتوى اجملموعــــات وعلــــى الصــــعيدين األورويب 

 والدويل بشأن مسائل تتعلق  قوا األشخاص ذوي اإلعاقة.
لمعهد الوطين إلعادة التأهيل كثيل الربتغال لدى االحتاد األورويب وجملس أوروبـا وميكن ل -304

واألمـم املتحـدة والشـابكة احلكوميـة الدوليـة للتعـاون التقـين يف الابلـدان اإليابرييـة األمريكيـة وجمموعــة 
 الابلدان الناطقة بالربتغالية ومنظمات دولية أخرى.

تعاون التقـين يف الابلـدان اإليابرييـة األمريكيـة إىل تعزيـز وادف الشابكة احلكومية الدولية لل -305
وضـــع السياســـات لكابـــار الســـن واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف مجيـــع بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة عـــرب 
التعاون التقين وتابادل املعلومات بني ا ي ات العامة املتمتعة باخلربة يف مثل هذه اجملـاالت والعاملـة 

بلـــــداا: األرجنتـــــني وبوليفيــــــا والربازيـــــل وكولومابيــــــا  20الابـــــالط عــــــددها يف الابلـــــدان التـــــايل ذكرهــــــا و 
وكوســتاريكا وكوبــا وشـــيلي واجلمهوريــة الدومينيكيــة وإكـــوادور والســلفادور وغواتيمــاال وهنـــدوراع 
واملكســــيك ونيكــــاراغوا وبنمــــا وبــــاراغواي وبــــريو والربتغــــال وإســــابانيا وأوروغــــواي وفنــــزويال. وقــــد 

 .0998كة عام انضمت الربتغال إىل الشاب
وبــــذلت جهــــود جابــــارة أيضــــاا لتابــــادل املعلومــــات وأفضــــل املمارســــات يف إطــــار جمموعــــة  -306

الابلدان الناطقة بالربتغاليـة. وييسـر اسـتخدام اللغـة الربتغاليـة كلغـة مشـرتكة إذكـاء الـوعي اصـوص 
 حقوا األشخاص ذوي اإلعاقة.

 أنشـــطة تلـــك ا ي ـــات اإلقليميـــة وقـــد عـــززت مشـــاركة املعهـــد الـــوطين إلعـــادة التأهيـــل يف -307
والدوليــة وضــو  املمارســات اجليــدة املعتمــدة يف الربتغــال لوقايــة اإلعاقــة وتأهيــل األشــخاص ذوي 
اإلعاقــــة وإعــــادة تــــأهيلهم ومشــــاركتهم ومسحــــت أيضــــاا جبمــــع املعلومــــات عــــن جهــــود االســــتجابة 

 املتسمة بطابعها االبتكاري وجوداا يف هذه اجملاالت.
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  55المادة   
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

مــن اتفاقيــة حقــوا األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى تعيــني  33مــن املــادة  0تــنص الفقــرة  -308
جهـة تنســيق واحـدة أو أكثــر داخــل احلكومـة تعــ  باملسـائل املتصــلة بتنفيــذ االتفاقيـة وإنشــاء آليــة 

 وعلى اتلف املستويات.تنسيق حكومية لتيسري األعمال ذات الصلة يف اتلف القطاعات 
وقد عجينت املديرية العامـة املعنيـة بالسياسـات اخلارجيـة )التابعـة لـوزارة الشـ ون اخلارجيـة(  -309

إىل جانب مكتب وضع االسرتاتيجيات والتخطيط )التابع لوزارة التضامن والضمان االجتماعي( 
 يف هذا الصدد.

مــــن  33مــــن املــــادة  2عليهــــا الفقــــرة وإن حتديــــد هيكــــل اآلليــــات املســــتقلة الــــيت تــــنص  -321
 االتفاقية وتتمثل مهمتها يف تعزيز االتفاقية ومحايتها ورصد تنفيذها هو يف مرحلته النهائية.

    

 


