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  البلد، نظامه السياسي وإطاره القانوين  -أوالً  

  خصائص البلد  -ألف  
 كيلومتراً مربعاً، ويتألف أساساً من      ٤ ٠٣٣ أرخبيل صغري مساحته     الرأس األخضر   -١

       ويف . أراض بركانية صخرية، ويقع يف منطقة الساحل األفريقي ويفتقر إىل املوارد الطبيعيـة            
، انتقل البلد من فئة البلدان األقل منواً وفقاً لتصنيف األمم املتحدة، إىل جمموعـة               ٢٠٠٨عام  

  .للبنك الدويل) الشرحية الدنيا( املتوسط البلدان ذات الدخل
 ٤٩٩ ٩٢٩) ٢٠١١(، بلغ عدد السكان املقـيمني       ٢٠١٠وعلى أساس تعداد عام       -٢

 يف املائـة    ١,١٤وتبلغ نسبة النمو السكاين سنوياً      . من اإلناث  يف املائة منهم     ٥٠,٥نسمة،  
 املائة ويف املناطق     يف ٣٨,٢وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفية         ). ٢٠١١(

 يف  ٥٠,٢(وتغلب نسبة النساء على نسبة الرجال يف املناطق احلضرية          .  املائة ٦١,٨احلضرية  
  .على السواء)  يف املائة٥١(ويف املناطق الريفية ) املائة
 عامـاً   ٧٩,٢ عاماً للرجـال و    ٦٩,٩،  ٢٠١١ يف عام    املتوقعوبلغ متوسط العمر      -٣

             مـن تقـل أعمـارهم    ، حيث تبلغ نسبة     باتساع قاعدته نسبياً   العمريرم  اهلويتسم  . للنساء
ونـسبة الـذين تقـل       يف املائة،    ٦ سنة   ٦٥ونسبة من جتاوزوا     يف املائة    ٥٤ عاماً   ٢٤ عن

 عامـاً   ٢٦,٨العمر املتوسط والوسيط للسكان هو      أّما  .  يف املائة  ٣٢ عاماً   ١٥أعمارهم عن   
  . عاماً على التوايل٢٢و
 يف بدايـة     يف املائـة   ٦,٣    بمقارنة  ،  ٢,٣٩،  )٢٠١١( مؤشر اخلصوبة حالياً     ويبلغ  -٤

 ١٩ و ١٥وبلغت نسبة اخلصوبة لدى املراهقات، الالئي تتراوح أعمارهن بـني           . الثمانينات
                   يف األلـف، ونـسبة وفيـات       ٥,١وتبلغ نسبة الوفيـات اإلمجاليـة       .  يف املائة  ١٩عاماً،  
اإليـدز  ويقدر انتـشار    .  يف األلف  ٢٣,٠األلف ونسبة وفيات األطفال      يف   ٤٨,٤ األمومة

  . لدى اإلناث٠,٤ و١,١ لدى عامة السكان بنسبة والعدوى بفريوسه
، ويبلـغ  ١١٨البلد يف املرتبة ) ٢٠١٠(لتنمية البشرية األمم املتحدة لويصّنف تقرير    -٥

  .٠,٥٣٤مؤشر التنمية البشرية 

  خصائص النظام السياسي  -باء  
            الرأس األخضر، مجهورية ذات سيادة وموحَّدة ودميقراطية، نالت اسـتقالهلا منـذ             -٦

، كان النظام السياسي يف الرأس األخضر       ١٩٨٠وقبل َسن أول دستور هلا يف       . ١٩٧٥عام  
  . خيضع لقانون التنظيم السياسي للدولة
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                     القـانون  - ١٩٩٠وكرَّس القـانون الدسـتوري لتعـديل الدسـتور يف عـام               -٧
السياسية، فمكَّن من تنظيم أول     التعددية   مبدأ   -سبتمرب  /أيلول ٢٨، املؤرخ   ٩٠/ثالثاً/٢رقم  

) االنتخابـات التـشريعية    (١٩٩١يناير  /كانون الثاين انتخابات حرة ودميقراطية يف البلد يف       
لـى الـسلطة مـرتني      تناوب األحزاب ع  و ١٩٩١فرباير  /شباطيف  ) االنتخابات الرئاسية (و
  .تناوب الرؤساء ثالث مرات، مجيعها بوسائل سلميةو
وتعترف الدولة حبرمة حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتصرف بصفتها األساس لكل             -٨

وتعترف أيضاً بتساوي مجيع املـواطنني أمـام        . جمموعة بشرية، كما تعترف بالسلم والعدل     
ماعي أو الوضع االقتصادي أو العـرق أو نـوع          القانون، دون متييز قائم على األصل االجت      

اجلنس أو الدين أو املعتقدات السياسية أو اإليديولوجية أو على الوضع االجتماعي، وتكفَـل   
 املادة األوىل من دستور مجهورية الرأس األخضر        -ممارسة مجيع املواطنني للحريات األساسية      

  ).الدستور(
واستقالهلا وبني الدين والدولة وباسـتقالل      وتعترف الدولة بالفصل بني السلطات        -٩

واألخذ بأسلوب الالمركزية الدميقراطية يف جمال اإلدارة العامة احملاكم والسلطات احمللية الذايت 
  . من الدستور٢ من املادة ٢ هناية الفقرة الفرعية - وحتترم ذلك

  اإلطار املعياري الوطين واإلقليمي والدويل  -جيم  
الدستور على أن القانون الدويل العام أو املشترك جزء ال يتجزأ            من   ١٢املادة  نص  ت  -١٠

  .التلقائيمن النظام القانوين يف الرأس األخضر، وفقاً ملبدأ القبول 
واملعاهدات أو االتفاقات الدولية اليت متت املوافقة أو التصديق عليها بشكل سـليم               -١١

ا التزم هبا دولياً، منذ صدورها رمسياً يف البلد         سارية يف النظام القانوين يف الرأس األخضر، طامل       
وباملثل، تطبَّق مباشرة يف القانون الداخلي النـصوص        . وبدء نفاذها يف النظام القانوين الدويل     

القانونية الصادرة عن اهليئات املختصة يف املنظمات اليت تتجاوز نطاق الوالية الوطنية اليت ُيعّد           
  .ا ُسنَّت هذه القوانني يف اتفاقياهتا التأسيسيةالرأس األخضر طرفاً فيها، طامل

 الـدويل   لدويل العام أو املشترك والقـانون     وبعد بدء نفاذ معايري ومبادئ القانون ا        -١٢
يف الُنظُم القانونيـة    ة،  حسب األصول املرعيّ  للمعاهدات اليت متت املوافقة أو التصديق عليها        

انني التشريعية واملعـايري الداخليـة دون مرتبـة         الدولية والداخلية، تعطى األسبقية على القو     
  .الدستور

ويتعهد الرأس األخضر مببادئ احترام القانون الدويل وحقوق اإلنسان واملساواة بني             -١٣
، واملعاملة باملثـل، والتعـاون مـع         الداخلية لدول األخرى االدول وعدم التدخل يف شؤون      

أو صدَّق على عدد من املعاهدات والعهود       ووقَّع  . الشعوب األخرى كافة والتعايش السلمي    
  .واالتفاقيات الدولية واإلقليمية أو انضم إليها
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  :ويتألف اإلطار القانوين الوطين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من الصكوك التالية  -١٤
احلقـوق واحلريـات    "الدستور، الذي يتضمن قائمة شبه كاملـة مـن            )أ(  

، "ملدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     احلقوق والواجبات ا  "و" والضمانات
  التفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان؛ا/يكفلها وفقاً ملا ُتكرسه املعاهدات

الدستور، وال سـيما قـانون العقوبـات    اليت تقل قيمتها عن قيمة  املعايري    )ب(  
 والسجالت والتوثيق   -ة   قانون األسر  -وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية       

القانوين، والقانون التجاري، وقانون العمل، والقانون االنتخايب، والقوانني الضريبية والقانون          
  .  اجلنسايناملتعلق بالعنف

 بصفته دولة طرفاً يف االحتاد األفريقي       ،وعلى الصعيد اإلقليمي، انضم الرأس األخضر       -١٥
  :قيا، إىل أهم صكوك تعزيز حقوق اإلنسان، وهيويف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفري

  ؛)١٩٨٧(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   )أ(  
  ؛)١٩٩٣(امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه   )ب(  
  ؛)٢٠١٠(امليثاق األفريقي للشباب   )ج(  
بروتوكول ملحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق   )د(  

  ).٢٠٠٥(رأة امل
وعلى الصعيد الدويل، صدَّق الرأس األخضر من قبل على املعاهدات الثماين التاليـة               -١٦

  :من بني معاهدات األمم املتحدة األساسية التسع حلقوق اإلنسان
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  )أ(  
   ضد املرأة؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  )ب(  
  اتفاقية حقوق الطفل؛  )ج(  
            اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية             )د(  

  أو الالإنسانية أو املهينة؛
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  )ه(  
  افية؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق  )و(  
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛  )ز(  
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  )ح(  
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وباإلضافة إىل العهدين واالتفاقيات السالفة الذكر، صدَّق الرأس األخضر على مخسة   -١٧
أو انضم  /ا األمم املتحدة و   بروتوكوالت اختيارية من بني الربوتوكوالت الثمانية اليت صاغته       

  :إليها، وهي
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             )أ(  

  والسياسية؛
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     االربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب      )ب(  

  والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛
ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف         الربوتوكول اال   )ج(  

  الرتاعات املسلحة؛
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )د(  

  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
  . املرأةالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  )ه(  

             تنفيذ التوصيات اليت صيغت أثناء االسـتعراض الـدوري الـشامل            -ثانياً  
  )٢٠٠٨(األول 

  عملية إعداد التقرير  -ألف  
االستراتيجية الوطنيـة ملتابعـة نتـائج    انطلقت عملية إعداد التقرير بتجهيز وثيقة        -١٨

اعدة تقنية موَّهلا مكتب األمم      مبس وتوصيات آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة،      
وأُعد التقرير بإسهام اجملتمع املدين     . املتحدة يف الرأس األخضر وبإشراف وزارة العدل الكامل       

يف إطار حلقات دراسية وأُقّر هنائياً مبشاركة خمتلف املؤسسات العامـة واملنظمـات غـري               
 حلقوق اإلنسان واملواطَنـة،      وزارتا العدل واخلارجية، واللجنة الوطنية     وال سيما احلكومية،  

ومعهد الرأس األخضر للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني، ومعهد الرأس األخـضر املعـين             
  ".رابطة زاي مونيز"بشؤون األطفال واملراهقني، واملنظمة غري احلكومية 

وعلى إثر ذلك، أعدَّ هذا التقرير، على أساس احملاور الثمانية اليت ُحددت يف وثيقـة                -١٩
  .اخلارجيةالعالقات ستراتيجية، فريٌق عاملٌ شكلته وزارة العدل ووزارة اال
وُجمِّعت التوصيات اليت ِصيغت أثناء االستعراض الدويل الـشامل األول للـرأس              -٢٠

  . توصية، وفقاً لثمانية حماور، يتناوهلا التقرير فيما يلي٥٠األخضر والبالغ عددها 
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  وق اإلنسان تعزيز النظام الوطين حلماية حق  -باء  
، ويف  ١٩٩٣وفقاً للتوصيات الصادرة عن مؤمتر فيينا العاملي حلقوق اإلنسان يف عام              -٢١

 الذي اختذته جلنة حقوق اإلنسان التابعـة        ١٩٩٢مارس  / آذار ٣، املؤرخ   ١٥٤سياق القرار   
              مبوجب مرسـوم القـانون     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   لألمم املتحدة، أنشأت احلكومة     

  .سبتمرب/أيلول ٢٤ املؤرخ ١٩/٢٠٠١رقم 
ومكَّن إنشاء هذه اللجنة من جتسيد هدف برنامج احلكومة لقطاع العدالـة الـذي             -٢٢

يرمي إىل تعزيز متسق حلقوق الفرد األساسية، إىل جانب التسليم بضرورة كفالة هيئة تدعم              
  .تعزيز القانون اإلنساين

 التجاذب بني حقوق اإلنسان والقانون       صهر قوى  دت رغبة ترشيد اهلياكل يف    وجتسَّ  -٢٣
اإلنساين يف مؤسسة، ُمجهَّزة بلجنة ممثلة، ُتدمج خمتلف قطاعات عمل السلطات العامة الـيت          
تندرج يف حيز واسع النطاق لتعزيز حقوق اإلنسان، وتتيح كذلك املشاركة للمنظمات غري             

  .احلكومية
إلنسان حبماية هـذه احلقـوق والقـانون        وتتعلق سلطات اللجنة الوطنية حلقوق ا       -٢٤

اإلنساين وتعميمهما؛ وتعريف استراتيجية ووضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذها           
وتقييمها؛ وإعداد وتقدمي التقارير األولية والدورية للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان        

  .والقانون اإلنساين
 تـشرين   ١١ املؤرخ   ٣٨/٢٠٠٤ القانون رقم    وبعد ثالث سنوات، وبإقرار مرسومِ      -٢٥

أكتوبر النظاَم األساسي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطَنة، أَلَغى بـصورة آليـة             /األول
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واعترف بلزوم منحها االستقاللية واالستقالل جتاه احلكومة           

  .ة وتأكيدها يف عملهاواملصاحل اخلاصة، ومراعاة الدفاع عن قيم املواطَن
هذه اللجنة تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين         وتشمل اختصاصات     -٢٦

الدويل واملواطَنة؛ واملشاركة يف تعريف السياسات العامة يف هذين امليدانني وتنفيذها؛ وإسداء            
اخلطة الوطنيـة   املشورة إىل احلكومة؛ والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ومتابعة تنفيذ           

  .حلقوق اإلنسان واملواطَنة
 بيـد أن  . مبا يتسق مع مبادئ باريس    عدَّ مشروع النظام األساسي اجلديد للجنة       أُو  -٢٧

 مـن  ٢١إالَّ بعد توظيف أمني املظامل وفقاً للمـادة  ال ميكن أن يبدأ  نفاذ املوافقة عليه قانوناً     
  .يار أمني املظامل وبدء عملهبشأن اختمشاورات  الربملان حالياً وجيري. الدستور
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  التعاون التقين مع اآلليات الدولية  -جيم  
بالنظر إىل الطابع الشامل ملسألة حقوق اإلنسان وتشابك خمتلف قطاعات اجملتمـع              -٢٨

خضر على إجراء حوار بناء مع مجيع الـشركاء         ألفيها، شجعت السلطات العامة يف الرأس ا      
  .على الصعيدين الوطين والدويل

وفضالً عن ذلك، وضعت احلكومة إطاراً ملواصلة التعاون مـع اآلليـات الدوليـة                -٢٩
وهتدف هذه العالقة أساساً إىل تنفيذ خطة مبساعدة دولية تتعلـق  . واإلقليمية حلقوق اإلنسان 

بوفاء الرأس األخضر بتعهداته الدولية، وال سيما بإصدار العديـد مـن التقـارير املتعلقـة                
  .ق عليهاباالتفاقيات اليت صدَّ

ففيما يتعلق هبذه االتفاقيات، قدَّم الرأس األخضر من قبل تقارير يف إطـار اتفاقيـة                 -٣٠
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                

صّدق حالياً على التقرير األول بشأن العهـد الـدويل          وُي. العنصري واتفاقية حقوق الطفل   
  . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص
وتـدَعم  . وتشترك منظومة األمم املتحدة مع الرأس األخضر يف إعداد هذه التقارير            -٣١

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، على مستوى املقر وعلى املستوى اإلقليمي،            
  .قوق اإلنسان واملواطَنةاحلكومة يف هذا العمل املتواصل من أجل احترام ومحاية ح

وبدعوة من املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان لغـرب أفريقيـا       -٣٢
ومكتب األمم املتحدة ألفريقيا الغربية وهيئة األمم املتحدة للمرأة، شارك الـرأس األخـضر              

ن ، يف املؤمتر اإلقليمي املعقـود يف داكـار بـشأ          )٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٦-٢٤(مؤخراً،  
التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما الربوتوكول االختيـاري            
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والربوتوكـول            

  .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
ن وأمـني املظـامل يف   ويف ظلّ رعاية مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسا        -٣٣

                 / تـشرين األول   ١٧-١٥األخـضر حلقـة دراسـية يف الفتـرة          الربتغال، نظَّم الـرأس     
، تناولت إنشاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف البلـدان الناطقـة             ٢٠١٢أكتوبر  

  .بالربتغالية وفقاً ملبادئ باريس

  التصديق على االتفاقيات الدولية  -دال  

  فاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليمات  -١  
بالرغم من أن الرأس األخضر مل يصدق بعد على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعلـيم،                  -٣٤

  .فإن اإلطار التنظيمي اجلاري به العمل يف البلد يشمل ضمنياً النظام املكرس يف هذه االتفاقية
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  لكل فـرد احلـق يف التعلـيم،         ٧٨ من املادة    ١ة  فالدستور يكفل يف الفقرة الفرعي      -٣٥
من تنظيم اجلوانب احملددة املكرسة     ) ٧٨ من املادة    ٤ و ٣الفقرتان الفرعيتان   (وُيمكِّن الدولة   

  .املبدأيف هذا 
ديـسمرب،  / كـانون األول   ٢٩، املؤرخ   ١٩٩٠/ثالثاً/١٠٣ومبوجب القانون رقم      -٣٦

 ١٩٩٩/خامـساً /١١٣وجب القانون رقـم  نظمت احلكومة أسس نظام التعليم، وعدلتها مب  
 ٧ املـؤرخ    ٢/٢٠١٠أكتوبر ومبوجب املرسوم التشريعي رقـم       / تشرين األول  ١٨املؤرخ  

  .مايو/أيار
 القانون األساسي لنظام التعليم املبادئ األساسية إلدارته يف الرأس األخـضر            نويبّي  -٣٧

اإلشارة إىل مبدأ حرية االلتحـاق      وجتدر  . وأدائه، مبا يف ذلك التعليم العام واخلاص والتعاوين       
بنظام التعليم وكفالة الدولة التعليم الشامل واإللزامي حىت الصف العاشر وضـمان التعلـيم              

  .األساسي الشامل واإللزامي واجملاين لفترة مثاين سنوات
وتشري البيانات املتوفرة إىل أن التكافؤ يف الوصول إىل خمتلف مستويات التعليم ميثل               -٣٨
ويف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، بلغت النسبة الصافية لتعلـيم           .  يف الرأس األخضر   واقعاً

                يف املائـة يف     ٦٣ و ٦٢,٣ و ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٦٠,٥ و ٥٩,٩اإلناث والـذكور    
 نسبة اإلناث والذكور الـيت كانـت        اخنفضتويف التعليم األساسي املتكامل،     . ٢٠٠٧عام  

 يف املائة   ٨٩,٨ و ٨٧,٦، إىل   ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف عامي      ٩٤,٩ و ٩٣,٨تقدر بنسبة   
 زيادة يف التحاق    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف التعليم الثانوي، ُتالَحظ منذ      . ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف عامي   

التقرير املتعلق باألهداف   ( ٢٠٠٨/٢٠٠٩اإلناث باملدارس مقارنة بالذكور، حيث بلغت يف        
  . يف املائة على التوايل٥٧,١ و٦٧، )٢٠١٠اإلمنائية لأللفية يف عام 

وخالصة القول، إن القانون األساسي لنظام التعليم واملمارسة يستجيبان للمطالـب             -٣٩
يف  الـرأس األخـضر      ينظـر املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم اليت           

  .االنضمام إليها

  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  -٢  
 منذ  ،بيد أنه طرف  . رأس األخضر على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني      مل يصدق ال    -٤٠
 يف الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني ويف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت            ،١٩٨٧عام  

  .حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا
إقـرار  اسية، للتوصل إىل     اإلرادة السي  ، ورّبما أعضاء الربملان أيضاً،     احلكومة ولدى  -٤١

  . واليت ما زالت جارية٢٠١٣التصديق على هذه االتفاقية يف النصف األول من عام عملية 
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  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٣  
 على الربوتوكول االختيـاري     ،٢٠١١فرباير  / شباط ١٥ يف   ،صّدق الرأس األخضر    -٤٢
بدأ نفاذه يف النظام القانوين يف البلد      املرأة الذي   قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        التفا
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٠يف 

  اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -٤  
 على اتفاقية محاية مجيع األشخاص ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ يف ،وقّع الرأس األخضر  -٤٣

  .ء القسريمن االختفا
، ويلـزم   ٢٠١٣وُيزمع التصديق على هذه االتفاقية يف هناية النصف األول من عام              -٤٤

ذلك احلكومة باعتماد تدابري تشريعية، وال سيما تعديل قانون العقوبات ليشمل تعريف جرمية   
  .االختفاء القسري

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٥  
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بغرض التصديق عليها       اعتمد الرأس األخضر اتفاقية       -٤٥
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩بدأ نفاذها يف قد  و٢٠١١فرباير / شباط١٥يف 

  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  -٦  
بدأت العملية الداخلية الرامية إىل التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              -٤٦

 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢٦، واسُتكملت بالتوقيع عليه يف      ٢٠١١ يف عام    مناهضة التعذيب 
  .أثناء االحتفال بفتح باب التوقيع على املعاهدات يف نيويورك

وتعكف وزارة اخلارجية على النظر يف هذا امللف لكي تقدم احلكومة مقترحـاً إىل                -٤٧
  .٢٠١٣صف األول من عام خالل النحيدث الربملان للموافقة على التصديق عليه، وهو ما قد 

   وحصاناهتاحملكمة اجلنائية الدوليةامتيازات انظام روما األساسي واتفاق   -٧  
تضمنت العملية اليت أدت إىل التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية              -٤٨

مـن   ٨الفقرة الفرعيـة  (الدولية تعديل الدستور للقبول بواليتها يف اإلطار القانوين الداخلي     
  .يف ظل التكامل وغريه من الشروط اليت يتضمنها النظام األساسي)  من الدستور١١املادة 
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠أودع الرأس األخضر خطاب التصديق يف       قد  و  -٤٩

يف نظـام رومـا األساسـي       طرفاً   دولة   ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١من  وأصبح، اعتباراً   
  .للمحكمة اجلنائية الدولية
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 ،ومن أجل استكمال عملية التصديق، أبلغت احلكومة األمني العام لألمم املتحـدة             -٥٠
 برغبتها يف ممارسة سلطة الوالية القضائية على األشخاص املوجودين يف           ،إليهوّجهتها  برسالة  

 من نظام روما األساسي للمحكمـة       ٥إقليمها، فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف املادة         
يف مجهوريـة الـرأس     املعمول به   ية الدولية، وفقاً للقواعد الدستورية وقانون العقوبات        اجلنائ

  .األخضر
 من النظام األساسي، أعربت احلكومة      ٨٧ من املادة    ٢وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -٥١
) إليهـا باللغة الربتغالية أو مترمجة     (طلبات التعاون والوثائق املتعلقة بالتعليمات      ا حتّبذ تلقي    أهن

  ).عن طريق سفارة الرأس األخضر بربوكسل(من خالل القنوات الدبلوماسية 
  .اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتاوتنظر احلكومة حالياً يف   -٥٢

  احترام ومحاية حقوق الطفل  -هاء  
ـ             -٥٣ عت تعترب احلكومة منذ استقالها مسألة األطفال واملراهقني أولوية مؤسـسية، وس

  .بانتظام إلنشاء إطار قانوين ميكّن البلد من مراعاة التطورات اجلارية يف جمال حقوق الطفل
 إىل محايـة األطفـال      - ٩٠ و ٧٤ املادتان   -ويتضمن الدستور إشارات واضحة       -٥٤

  .واملراهقني ومنائهم وعالقتهم بأسرهم وبالسلطات العامة
 من الدستور، أن تتعاون مع األسر على ٨٨ وفقاً للمادة ،وعليه، يتعني على احلكومة  -٥٥

  .تربية أطفاهلا وعلى محاية حقوق الطفل
ولتجسيد املبادئ الدستورية املتعلقة حبقوق الطفل، اختذ الـرأس األخـضر تـدابري         -٥٦

بصورة خاصة، وقـانون  ) قيد التصديق(تشريعية يف إطار القانون املتعلق باألطفال واملراهقني  
ث والقانون املدين وقانون العمل وقانون العقوبـات وغريهـا مـن            األسرة وقانون األحدا  

يونيه الذي حيظر بيع املشروبات     / حزيران ٢٣ املؤرخ   ٩٧/خامساً/٢٧ القانون   -التشريعات  
أبريل / نيسان ٣ املؤرخ   ٢٠٠٤/سادساً/٤١الكحولية لألحداث والدعاية هلا، والقانون رقم       

             ٦٨/٢٠١٠هذه اخلـدمات والقـرار رقـم        الذي يوفر اخلدمات الصحية للجميع ونوعية       
  .نوفمرب الذي يضع احلد األدىن لسن العمل/ تشرين الثاين٢٩املؤرخ 

وتكمِّل اإلطار القانوين الوطين االتفاقيات الدولية اليت صدَّق عليها الرأس األخـضر              -٥٧
وق الطفل املتعلق   اتفاقية حقوق الطفل، والربوتوكول االختياري التفاقية حق      : من قبل، وهي  

بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق           
املواد اإلباحية، وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه،       و واستغالهلم يف البغاء  ببيع األطفال   

شأن حظر أسوأ أشكال    واتفاقيتا منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن االستخدام وب         
عمل األطفال، واتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التـبين علـى الـصعيد           

 .الدويل
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                يف  ، الـذي حـلَّ    -، أُنشئ معهد األحداث يف الرأس األخـضر         ١٩٨٢ويف عام     -٥٨
مكلَّفة بتعزيـز    مؤسسة   و حمل معهد األطفال واملراهقني يف الرأس األخضر، وه        ،٢٠٠٦عام  

السياسات االجتماعية وتنفيذها لصاحل األطفال واملراهقني يف الـرأس األخـضر، وختـضع             
  .إلشراف وزارة الشباب والعمل وتنمية املوارد البشرية

، ضـمن خـدمات     للتبليغ ٢٠٠٥ عام   بدأ العمل به يف   وُجّهز املعهد خبط هاتفي       -٥٩
يح هلم اإلرشاد لتلقي الرد على احلاالت اليت تتطلب         املساعدة اليت تقدَّم للضحايا واُألسر، وتت     

تدخالً منسقاً ملختلف الشركاء مثل مكتب املدعي العام والشرطة القضائية والشرطة الوطنية            
  .واملستشفيات والبعثات الصحية واملدارس

اليونيسيف ومعهد األطفـال واملـراهقني يف       ويف إطار مبادرة اشترك فيها كلُّ من          -٦٠
 افتـتح خضر والشرطة القضائية يف مقارها يف جزر سانتياغو وساو فيسنيت وسال،            الرأس األ 

مكتب لدعم األطفال ضحايا املعاملة السيئة واإليذاء واالستغالل اجلنسي، مبا حيمي هويـة             
  .الضحية والشاكي

وتتوىل محاية حقوق الطفل يف البلديات اللجان البلدية حلماية حقـوق األطفـال               -٦١
 اليت يشرف على تنسيقها معهد األطفال واملراهقني يف الرأس األخضر وهياكلها            واملراهقني،

احمللية، مثل البعثات ومراكز الطفولة إلدارة الطوارئ ومراكز احلماية االجتماعيـة وإعـادة             
اإليداع، ومراكـز   /اإلدماج االجتماعي، ومراكز االستقبال النهارية، وشبكة أُسر االستقبال       

  ".بيتنا"مشروع 
ومكَّنت احلكومة، عن طريق املديرية العامة للعمل، وهيئة تفتيش العمـل ومعهـد               -٦٢

              األطفال واملراهقني يف الرأس األخضر، املسؤولني احملليني من التـصدي لعمـل األطفـال،             
  .هانةوال سيما أشد األشكال إ

ل والقضاء عليـه    ويشارك الرأس األخضر يف مشروع إقليمي حالياً ملنع عمل األطفا           -٦٣
يف بلدان أفريقيا الغربية، ميوله الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل              

ويهدف الربنامج أيضاً إىل تعزيز املؤسسات احمللية ودعم إنشاء اهلياكـل املـسؤولة             . الدولية
ومكَّنـت  .  عليها والفعالة والنهوض هبا، مبا يكفل منع أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء          

بلـدان  جيعله من بـني      حتد يف الرأس األخضر      طرحهذه املبادرات منظمة العمل الدولية من       
  . اليت ال يستخدم فيها األطفالالعامل 
وفيما يلي بعض اإلحصاءات، اهلدف منها إعطاء صورة أفضل عن واقـع حقـوق           -٦٤

  .الطفل يف الرأس األخضر
 يف  ٢٦,٢ مـن    -دون الواحـدة مـن العمـر         -وقد اخنفضت وفيات األطفال       -٦٥
 - دون اخلامسة -وباملثل، اخنفضت وفيات األطفال . ٢٠٠٩ يف عام ٢٠,١ إىل ٢٠٠٠ عام
  .٢٠١١ يف عام ٢٣,٠ و٢٠٠٩ يف عام ٢٣,٧ إىل ٢٠٠٠ يف األلف يف عام ٣١,٩من 
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فقد اخنفضت نـسبة سـوء      . وحتسنت األوضاع التغذوية لألطفال حتسناً كبرياً       - ٦٦
 يف املائة للشرحية السكانية مـن الفئـة         ١٦،  ١٩٩٤ية املُزمن اليت بلغت، يف عام       التغذ

ويربز االجتاه نفسه   . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩,٧مخس سنوات، إىل نسبة      -   صفر العمرية
 يف املائـة يف     ٢,٦ إىل   ١٩٩٤ يف املائة يف عام      ٦يف سوء التغذية احلادة اليت اخنفضت من        

  .٢٠٠٩  عام
 يف  ٩٠عاماً، التحق األطفال بنسبة      ١٧-٦شرحية العمرية يف سن الدراسة، أي       ويف ال   -٦٧

وُيتاح التعليم األساسي للجميع، حيـث      . ٢٠١٠-٢٠٠٩املائة باملدارس أثناء السنة الدراسية      
 تلميـذاً يف    ٢٤ويبلغ متوسط التالميذ حنو     . ُتسجَّل أغلبية التالميذ الساحقة يف املدارس العامة      

ويف هذا القطاع، تتيح دائرة اجتماعية وجبة غذائية        . كل مدرس يف التعليم العام    الصف الواحد ل  
  .ساخنة يومياً ألطفال التعليم األساسي، مبا ُيسهم يف احلّد من الغياب واإلخفاق املدرسي

فقد . وال يزال التعليم الثانوي يشكّل أحد التحديات املطروحة على الرأس األخضر            -٦٨
ل التحاق التالميذ بالتعليم الثـانوي وإهنـاء دورتـه يف الفتـرة بـني      زاد زيادة كبرية معد 

فقد بلغت نسبة إمتام احللقة     . ، بيد أن نسب التسرب ال تزال مرتفعة       ٢٠٠٩ و ٢٠٠١ عامي
 يف  ٥١,٩ و ٢٠٠١ يف املائة يف عـام       ٣٣,٨) الصف الثاين عشر  (الثالثة من التعليم الثانوي     

 الشرحية العمرية نفسها تابعت دراستها حىت هناية        ، أي أن نصف أطفال    ٢٠٠٩املائة يف عام    
ويوجد تسرب كبري بني الصفني السابع والثامن، نظراً إىل أن نسبة اختتـام             . التعليم الثانوي 

  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٨٠احللقة األوىل من التعليم الثانوي بلغت حنو 
               ٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٢-٢٠٠١وحتسنت نسبة البقـاء يف املـدارس يف الفتـرتني             -٦٩

                    ومن بني التالميـذ الـذين التحقـوا بالـصف األول مـن الدراسـة يف               . يف مجيع الصفوف  
 يف املائة الصف الثـاين      ٤٣,٣ يف املائة الصف السادس و     ٩٤,٠، بلغت نسبة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨عام  
 ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف عـام  وباملقارنة، فإن نسب التالميذ الـذين التحقـوا بالـصف األول       . عشر
  . يف املائة٣٠ يف املائة يف الصف السادس ومل يصل إىل الصف الثاين عشر سوى ٨٤,٠ تناهز
 يف املائة من الـسكان يف       ٩٠وتوجد فوارق هامة بني الشرائح العمرية داخل نسبة           -٧٠

لذين فبينما التحق باملدارس مجيع األطفال ا     . املسجلني باملدارس )  عاماً ١٧-٦(سن الدراسة   
 عاماً اخنفاضاً واضحاً بلغ     ١٤ عاماً، تربز أرقام بعد سن بلوغ        ١١ و ٦تتراوح أعمارهم بني    

  . عاما١٧ً يف املائة فقط من األطفال املسجلني باملدارس وتبلغ أعمارهم ٥٩ذروته بنسبة 

  احترام ومحاية احلقوق املدنية والسياسية  -واو  
ية والسياسية ويكفَل من بـني احلقـوق        حيمي دستور الرأس األخضر احلقوق املدن       -٧١

واحلريات والضمانات اليت يغطيها، وخباصة احلقوق املتعلقة باملشاركة يف احليـاة الـسياسية            
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واحلريات والضمانات املتعلقة هبا، أموراً منها حرية التعبري وحرية الصحافة           وممارسة املواطَنة 
  .ايبوحرية الدين وحرية التظاهر واحلق يف االنتماء النق

وتربز هذه اجملموعة من احلقوق تعّهد الرأس األخضر مبحتوى العهد الدويل اخلـاص     -٧٢
  .باحلقوق املدنية والسياسية

وفيما يتعلق باملشاركة يف احلياة العامة، ُيكفَل لكل مواطن احلـق يف املـشاركة يف                 -٧٣
حبرية، وال ميكن تقييـد     احلياة السياسية، سواًء أكان ذلك مباشرةً أم بواسطة ممثلني ينتخبهم           

 مـن   ٣ و ١ الفقرتان الفرعيتان    -حق التصويت إال مبوجب الشروط اليت يقضي هبا القانون          
  .٥٥املادة 
 الفقـرة   -ويتعني على الدولة حفز املشاركة املتوازنة للجنسني يف احلياة السياسية             -٧٤

ئم النواب املنتخـبني يف  ويف هذا الصدد، يربز من حتليل مقارن لقوا. ٥٥ من املادة ٤الفرعية  
 -، علـى التـوايل      ٢٠١٦-٢٠١١ و ٢٠١١-٢٠٠٦اهليئتني التشريعيتني السابعة والثامنة؛     

إحراز تقدم يف اجلهود املبذولة لوضع النساء يف رتبٍ على القوائم االنتخابية متكنـهن مـن                
رتفع هذا الرقم    نائباً، وا  ٧٢ امرأة من بني     ١١فقد انتخبت يف اهليئة التشريعية السابعة       . الفوز

 . امرأة١٥يف اهليئة التشريعية الثامنة إىل 

   وزيرات؛٨ وزيراً من بينهم ١٧ويشارك يف احلكومة احلالية   )أ(  
  . قاضيات٣ قضاة من بينهم ٧وهناك يف احملكمة العليا   )ب(  

 وفيما يتعلق باملشاركة يف إدارة الشؤون العامة، ينص الدستور على حق مجيع املواطنني،              -٧٥
يف إطار املساواة واحلرية، يف تويل وظائف عامة ومناصب انتخابية، وفقاً للقـانون، وتـولّي أي                
شخص لوظائف عامة أو ممارسة حقوقه السياسية ال ميكن أن ميّس حبقوقه يف مـلء الـشواغر                 

  .حياته الوظيفية أو يف عمله أو نشاطه العام أو اخلاص أو يف استحقاقاته االجتماعية يف أو
ويف تويل الوظـائف    . ويكفل القانون احلياد واالستقالل يف ممارسة الوظائف العامة         -٧٦

االنتخابية ال ميكن حتديد عدم األهلية إالّ لضمان حرية اختيار الناخبني واحلياد واالستقالل يف 
  .٥٦ من املادة ٣ و٢ و١ الفقرات الفرعية -ممارساهتا 

يوليه، الذي يعّرف األسس اليت     / متوز ٢٧ؤرخ  ، امل ٢٠٠٩/سابعاً/٤٢والقانون رقم     -٧٧
يستند إليها نظام الوظيفة العامة، وحيدد املبادئ العامة حيظر على املوظف االنتفاع أو التضرر              

 ٢ الفقرة الفرعيـة     -بسبب آرائه السياسية أو ممارسة حقوقه الواردة يف الدستور أو القانون            
  .١٨من املادة 

 بعدم إمكانية نقل أعضاء هيئات اإلدارة النقابية واملمثلني         ويقضي هذا القانون أيضاً     -٧٨
دون موافقتهم الـصرحية واألخـذ بـرأي     من مكان عملهم   النقابيني املرشحني أو املنتخبني   

  .النقابة، حىت انقضاء سنتني على انتهاء واليتهم
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د إلغاء الدائرة،   بيد أنه ميكن نقل أفراد هيئات اإلدارة النقابية أو املمثلني النقابيني عن             -٧٩
أو عندما يندرج ذلك ضمناً يف التطوير الوظيفي، أو ينبع من معايري قانونية ذات طابع عـام                 

  .١٨ من املادة ٦ و٥ الفقرتان الفرعيتان -وغري حمدد، تنطبق على مجيع املوظفني 
ديسمرب الذي اعُتمد   / كانون األول  ٧ املؤرخ   ٥٤/٢٠٠٩وقد عّدل مرسوم القانون       -٨٠

لقانون األساسي، نظام نقل موظفي اإلدارة العامة، ومكنه من أداة إدارية أكثر مرونـة              بعد ا 
تكفل التكيف السريع والفعال مع املوارد البشرية املتاحة للتطور املستمر حلاجـات الـدوائر    

  .العامة اليت ُتحدَّد إىل حد بعيد وفقاً لطلبات املواطنني والشركات
 الذكر سعٌي إلجياد حل متوازن بني الصاحل العام، الذي          ويف مرسوم القانون السالف     -٨١

جيب أن يرجَّح دوماً يف عملية اختاذ القرار، ومصلحة املوظف، وذلك بوضع ترتيبات هتدف              
إىل منع اللجوء احملتمل إىل أساليب النقل التعسفية والسعي لضمان املصاحل املشروعة للموظف   

  .وأسرته إىل أبعد احلدود
 اعتماد مرسوم القانون، مثّل شرط الضمان هذا أساساً للطعن يف عـدد             ويف أعقاب   -٨٢

من عمليات نقل املوظفني، واختذت احملكمة العليا قرارات بشأن عدد من الشكاوى القضائية             
  .املرفوعة على هذا األساس

  احترام حقوق اإلنسان يف إقامة العدل ويف نظام السجون  -زاي  

  يف جمال إقامة العدل  -١  

 إطار إصالح قطاع العدالة، وهو من دعائم اإلصـالح يف الـرأس األخـضر،               يف  -٨٣
. اعُتمدت تشريعات هامة أثناء العقد املاضي تكفل تعزيز استقالل احملاكم واهليئات القضائية           

فربايـر، املتعلـق    /شباط ١٤، املؤرخ   ٢٠١١/سابعاً/٩٠ومن هذه التشريعات القانون رقم      
فرباير، املتعلق  / شباط ١٤، املؤرخ   ٢٠١١/سابعاً/٨٩نون رقم   باجمللس األعلى للقضاء؛ والقا   

فربايـر،  / شـباط  ١٤، املؤرخ   ٢٠١١/سابعاً/٨٨والقانون رقم   بقانون النيابة العامة األساسي؛     
يناير، / كانون الثاين  ١٧، املؤرخ   ٤/٢٠١١ األساسي؛ ومرسوم القانون رقم      املتعلق بقانون احملاكم  

 ٢٠ املـؤرخ    ،٢٠١١/ثامناً/١ اجلديد للرسوم القضائية؛ والقانون   املتعلق بالتصديق على القانون     
يونيه، املتعلق باملوافقة علـى النظـام األساسـي اجلديـد للقـضاة؛ والقـانون               /حزيران

يونيه، املتعلق باملوافقة على النظام األساسي اجلديد       / حزيران ٢٠، املؤرخ   ٢٠١١/ثامناً/٢ رقم
سبتمرب، املتعلق بتنظـيم    / أيلول ٥، املؤرخ   ٠٥/ساًساد/٨٠للمدعني العامني؛ والقانون رقم     

  .إدارة احملكمة العليا وأدائها
ووالية نقابة احملامني حرة، وال ميكن أن ختضع ألي أداة أو اتفاق حيـول دون حريـة                   -٨٤

واحملـامني  (وال حيق لغـري احملـامني       . االختيار الشخصي للمفوض من جانب العضو أو يقيده       
على النحو الوايف يف نقابة احملامني يف الرأس األخضر ممارسة األعمال اخلاصة            املسجلني  ) املتدربني
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بنقابة احملامني، سواًء أكان ذلك يف إطار مهنة حرة مدفوعة األجر، باستثناء ما ينص عليه القانون                
  .يف مجيع أحناء البلد، أم لدى أي حمكمة أو هيئة قضائية أو سلطة أو كيان عام أو خاص

وُيكفَل هـذا   . ن انتهاك احلق يف مساع املتهم ويف الدفاع عنه يف أي حماكمة           وال ميك   -٨٥
وحيق ألي طرف يف أي قضية أن يستعني خبدمات حمامٍ أمام الشرطة أو هيئة            . احلق ألي متهم  

 أو االعتباريني الذين يثبتون عدم      وُيكفَل حق املساعدة القضائية لألشخاص الطبيعيني     . قضائية
التكاليف العادية للقضية بصورة كاملة أو جزئية أو لنفقات خدمات حمامٍ           قدرهتم على تغطية    

  .عضو يف النقابة
ووضعت احلكومة أساليب بديلة لتسوية الرتاعات منها اجملالس القانونيـة املنـشأة              -٨٦

أكتوبر، يف مجيع البلـديات     / تشرين األول  ١٠، املؤرخ   ٦٢/٢٠٠٥مبوجب مرسوم القانون    
  .وتعمل هذه اجملالس أيضاً بصفتها مراكز للتوسط يف املنازعات. يستاباستثناء جزيرة بواف

  يف نظام السجون  -٢  
مارس، الـذي  / آذار٢٦، املؤرخ ٢٥/٨٨حيكم نظاَم السجون مرسوُم القانون رقم        -٨٧

يعّرف املعايري العامة لتنفيذ تدابري احلرمان من احلرية املتخذة مبوجـب عقوبـات أو أوامـر                
ديـسمرب املتعلـق بـالتنظيم      / كانون األول  ٣٠ املؤرخ   ٥٩املرسوم رقم   قضائية، ومبوجب   

الداخلي للسجن املركزي يف برايا والذي ينظم بصفة مؤقتة السجون األخرى يف ظل الوالية              
  .القضائية لوزارة العدل، يف انتظار املوافقة على النظم األساسية لكل منها

ار إليه أعاله مـن خـضوع أسـلوب أداء          وتنبع املوافقة على التنظيم الداخلي املش       -٨٨
سجون البلد وقواعد انضباطها ألحكام تشريعية صادرة مبوجب أوامر ظرفية عـن املديريـة             
العامة لدوائر السجون ذاهتا أو عن إدارات السجون دون الرجوع إىل متحـيص اإلشـراف               

 املرغـوب فيهـا يف   القانوين الوزاري، مما أدى إىل خطر طغيان الصبغة الذاتية أو املرونة غري         
عملياً، أو إىل منظور غري مناسب للصالحيات احملددة يف النص القانوين     تطبيق القواعد القائمة  

 .الذي يعّرف نظام تطبيق تدابري احلرمان من احلرية يف السجن

وفضالً عن ذلك، حفزت زيادة نزالء السجون، اليت تـؤثر يف تعقـد إدارة هـذه                  -٨٩
كوك معيارية إلدارة السجون ذات الطابع اآلمر والعام وكفالـة          املؤسسات، على اعتماد ص   

  .ضمان فعالية تطبيق تدابري السجون
وحيكم مرسوم القانون السالف الذكر أموراً منها ظروف القبـول يف الـسجون،               -٩٠

 عامـاً،   ٢١ و ١٦والشروط املنطبقة على النساء، والسجناء الذين تتراوح أعمـارهم بـني            
لعمل ومكافأته يف السجون، والراحة واالستجمام، واالتصال بالعـامل         وحقوق السجناء، وا  

اخلارجي، واإلذن املؤقت خبروج السجناء، واحلفاظ على األمـن واالنـضباط، واإلفـراج             
  .املشروط وتدابري العفو عن السجناء
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 على وجوب حبس النساء يف      ١٩٨٨وفيما يتعلق بفصل السجناء، ينص قانون عام          -٩١
 ٢١ و ١٦لة عن الرجال، وعلى أن يظل السجناء الذي تتراوح أعمارهم بني            زنزانات منفص 

عاماً دوماً وقدر اإلمكان يف زنزانات منفصلة عن البالغني وأن يعاملوا بطريقة أكثر تفضيالً؛              
  .علماً بأن االتصال بني الرتالء من اجلنسني حتدده لوائح السجون

 السجناء من أجل ضمان الفصل بني        لزوم التمييز بني   ٥٤/٢٠٠٩وعزز األمر رقم      -٩٢
 عاماً والسجناء البالغني؛ وبني الـسجناء مـن         ٢١ و ١٦الرتالء الذين تتراوح أعمارهم بني      

اجلنسني؛ وبني السجناء احملتجزين رهن احلبس االحتياطي والسجناء املدانني؛ وبني الـسجناء         
عاودين؛ وبني السجناء علـى     من اجملرمني الذين يقترفون جرائمهم للمرة األوىل واجملرمني امل        

أساس اجلرمية املرتكبة؛ مع مراعاة احلالة الصحية أو البدنية أو العقلية للسجناء؛ وبني كيانات              
تتضمن مهامها قدراً من السلطة وموظفي السلطة الذين حيرمون من حريتهم وحيبـسون يف              

  .السجون ذاهتا اليت حيبس فيها السجناء اآلخرون
  .ن فصلَ السجناء يف سجون البلد فصلٌ فعلٌيوجدير بالذكر أ  -٩٣
 ١٦وتويل الدائرة االجتماعية عناية خاصة للسجناء الذين تتراوح أعمـارهم بـني               -٩٤
 عاماً، الذين حيظون مبعاملة تفضيلية، إىل جانب فصلهم عن البالغني، ويـشاركون يف              ٢١و

وأثناء قضاء فترة   . االستثنائيةالعمل اجلماعي مع الفنيني، وُيفترض أال يعزلوا إال يف الظروف           
  .العقوبة، ُينصح بقيامهم بعمل حمدد ومكثف مبا حيفز إعادة إدماجهم يف اجملتمع

وتعمل الدائرة االجتماعية حالياً على إنشاء شبكة وطنية لدعم السجناء بالتعاون مع              -٩٥
  .شركاء من الشركات ومنظمات اجملتمع املدين والطوائف الدينية

كمة تنفيذ األحكام وتدابري احلرمان من احلرية، بعـد استـشارة معهـد             وميكن حمل   -٩٦
األحداث واملراهقني يف الرأس األخضر، أن تسمح للسجناء األحداث بقضاء فترة العقوبة يف             

 تشرين  ٢٧، املؤرخ   ٢/٢٠٠٦مركز حلماية األحداث أنشئ مبوجب املرسوم التشريعي رقم         
  .نوفمرب/الثاين
ديرية دائرة إعادة التأهيل االجتماعي، اُتخذت التدابري االجتماعيـة         ووفقاً لبيانات م    -٩٧

 حـاالت  ٧ حالة مؤسسية وغري مؤسسية؛ و١١: ٢٠١١-٢٠٠٩والتثقيفية التالية يف الفترة   
 يف نظام شبه    ٢ يف نظام شبة مغلق بقرار من احملكمة و        ٢ يف نظام مغلق و    ٣(احتجاز قسري   

  ). وفقاً لنظام شبه مغلق٥ وفقاً لنظام مغلق و٢ ( حاالت توقيف رهن احملاكمة٧، و)مفتوح
وجيب أن يراعي، عند تنفيذ هذه التدابري، شخصية السجني وحقوقه ومصاحله بغض              -٩٨

النظر عن األحكام املرتلة حبقه، وجيب أن جتري يف كنف احلياد التام ودون متييز قائم بصورة                
 املنشأ أو الدين أو املعتقدات السياسية  خاصة على األصل أو نوع اجلنس أو العرق أو اللغة أو          

  .أو اإليديولوجية أو مستوى التعليم
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ومن أجل احلفاظ على صلة السجني باجملتمع، ُتشجَّع الزيارات الراميـة إىل تعزيـز                -٩٩
ويستفيد من زيارات الشريك احلميم السجناء الـذين        . العالقات األسرية والعاطفية واملهنية   

ام اليت متكنهم من االتصال باخلارج، والرتالء الذين مل يقّضوا بعـد            خيضعون لنظام األحك   ال
فترات العقوبات املطلوبة لتلقي اإلذن باخلروج املطّول، والسجناء الـذين يـستوفون هـذه       

ثالثني يوماً الـسابقة، وكـذلك        لالشروط، ومل يستفيدوا بعد من إذن خروج مطّول أثناء ا         
  . يوما٣٠ًتياطي دون توقف لفترة تزيد على السجناء املوقوفون رهن احلبس االح

وجيري إعداد مقترح مشروع قانون لتنفيذ العقوبات وتدابري احلرمان من احلريـة،              -١٠٠
، بـالنظر إىل تطـور املمارسـات        ١٩٨٨هبدف تعديل القانون اجلاري، الذي ُسّن يف عام         

جلزائي والتحديات اجلديدة اجلزائية، وتغري تركيبة نزالء السجون، وتطور الواقع االجتماعي وا 
  .اليت يواجهها نظام السجون

ومشروع القانون السالف الذكر يعّزز حقوق السجناء املنصوص عليها من قبل يف               -١٠١
القوانني اجلارية وينشئ التزامات جديدة على السجون مبا يعزز التدابري الراميـة إىل زيـادة               

دماج السجني اجتماعياً بتهيئته للعـيش حيـاة        توجيه العقوبات والتدابري األمنية إىل إعادة إ      
  .اجتماعية مسؤولة دون ارتكاب جرائم

وجيب أن يقترب قضاء العقوبات وتدابري احلرمان من احلرية إىل أبعد احلدود مـن                -١٠٢
  .ظروف العيش يف كنف احلرية، باستثناء معوقات السجن اليت ال مفر منها

 أن يؤدي إىل فقدان احلقوق املدنية أو السياسية         وال ميكن ألي عقوبة أو تدبري أمين        -١٠٣
أو املهنية، باستثناء القيود املتضمنة باملعىن الوارد يف العقوبة والشروط احملددة للحفاظ علـى              
  .األمن والنظام يف السجن، ووجوب احترام السلطات املعنية سالمة السجني البدنية واملعنوية

دابري احلرمان من احلرية تتعهد بالواليـة القـضائية         وفيما يتعلق بتنفيذ العقوبات وت      -١٠٤
حمكمة تنفيذ األحكام والتدابري اليت تتضمن احلرمان من احلرية، وفقاً للـشروط الـواردة يف               

  .القوانني اليت حتكم تنظيم السلطة القضائية يف البلد
وُتكفَل للسجني ظروف النظافة الشخصية باسـتعمال احلمامـات واألدواش دون             -١٠٥

راقبة طاملا مل تكن هناك أسباب معقولة تدعو إىل اخلشية من أن يلحق السجني األذى بنفسه        م
  .أو حماولة االنتحار

وحيق للسجني أن ميارس دينه بالتفقّه فيه وإقامة الشعائر، بيد أنه ال ميكنـه تلقـى                  -١٠٦
  .زيارات القساوسة، أو أن تفرض عليه املشاركة يف عمل أو احتفال ديين

  .تضمن جلميع السجناء الرعاية الطبية واألدويةو  -١٠٧
وجيب تقدم املساعدة والعالج إىل السجينة احلامل والنفساء أو اليت تتعرض لوقـف               -١٠٨

  .قدر اإلمكان احلمل على يد طبيب متخصص ختصصاً وافياً
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 وجيب تقدمي املساعدة للسجناء املدمنني على املخدرات حتديداً ومعاجلتهم، وبالتايل           -١٠٩
لكن، وعندما يـتفطن    . جيب إيواؤهم، كلما أمكن ذلك، يف اجلناح املخصص هلذا الغرض         

مدير السجن إىل حالة املدمن على املخدرات بعد احتجازه، جيب عليـه أن خيطـر بـذلك          
 .السلطة القضائية املعنية

وبإمكان السجني أن يساهم يف أنشطة جمتمعية خارج الـسجن تتنـاول خباصـة                -١١٠
اية وحتسني البيئة أو التراث الثقايف الوطين أو البلدي، وتعزيز األنشطة الرياضية             ومح اإلصحاح
وتقدَّم اخلدمات اجملتمعية بصورة طوعية، بطلب من السجني أو من اهليئات املعنية            . والثقافية

وهي خدمات تطوعية جمانية ال ميكـن       . إىل حمكمة تنفيذ األحكام وتدابري احلرمان من احلرية       
  . و إلدارته االستفادة منها اقتصادياً أو بأي وسيلة أخرىللسجن أ
وجيب على املديرية العامة خلدمات السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي أن تعـزز              -١١١

تقدمي دروس مناسبة وتنظمها لغرض التدريب املهين للسجناء، أو تغيري مهنتهم أو وظيفتهم،             
 عاماً، بالتعاون مع الـدوائر العامـة        ٢٥ن  وال سيما لصاحل الشباب الذين تقل أعمارهم ع       

  .األخرى واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات اخلاصة املعنية بذلك
وحيق للسجناء املثابرين على دورات التدريب املهين والنجاح فيها احلصول دبلـوم،              -١١٢

وى ويشترط، لاللتحاق هبذه الدروس، بلوغ مست     . يتضمن اإلشارة إىل أن املتدرب سجني      ال
وُتهّيأ الظروف يف السجون لبلوغ هذا احلد األدىن بالنـسبة إىل           . الصف السادس على األقل   

  .من يرغبون يف ذلك
وباإلمكان ألي كان زيارة السجون، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم والطوائف الدينية              -١١٣

  .واملنظمات غري احلكومية ومراصد حقوق اإلنسان
وسـعته  ) العاصـمة (أكربها السجن املركـزي لربايـا       وتوجد سبعة سجون يف البلد        -١١٤

وجرى توسيع هذا السجن بتشييد جناح ثاٍن أحدث وزنزانات مرحيـة           .  سجيناً ٨٥٠ القصوى
وجرى، يف غضون ذلك، حتديث جزء كبري من هذا اجلناح،          . بدرجة أكرب، مقارنة باجلناح األول    

ومل حيسن إصـالح هـذا   .  واجليشُيحّدث بعد اجلناح املخصص للسجناء من أفراد الشرطة       ومل
  .اجلناح رفاه السجناء فحسب، بل أسهم أيضاً يف احلد من املنازعات داخل مرافق السجن

  .من هذا العاممارس /آذاروجيري بناء سجن ثامن يف جزيرة سال ويزمع تدشينه يف   -١١٥
 ١ ٢٢٦، بلغ عدد السجناء املسجلني يف الـسجون الـسبعة         ٢٠١٠ويف هناية عام      -١١٦

  . امرأة٧٣ رجالً و١ ١٥٣سجيناً، منهم 
وسعياً لتعزيز كفاءات أفراد الشرطة، تستثمر احلكومة يف التدريب املـستمر، ويف              -١١٧

  .حتسني الظروف التقنية واللوجستية واملادية اليت يعملون يف ظلها
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 وال ميكن للشرطة، باستثناء حاالت التلبس، احتجاز أشخاص دون أمر صادر عن              -١١٨
            وينص القانون على وجوب مثول أي شـخص حمتجـز أمـام قـاض يف               . طة قضائية سل

  . ساعة بعد توقيفه٤٨غضون 
وحيظى املتهم مببدأ افتراض الرباءة؛ وله احلق يف حماكمة علنية ومنصفة، ويف حضور               -١١٩

ـ              ه حمامٍ ومساعدته، ويف مواجهة واستجواب شهود اإلثبات وتقدمي شهود النفي؛ وحيـق ل
  .االطالع على ملف قضيته؛ وكذلك الطعن يف احلكم

   بني اجلنسني، ومحاية حقوقهما والقضاء على العنف اجلنسايناملساواةاحترام   -حاء  
اعتربت دولة الرأس األخضر، طوال فترة قيامها ككيان مستقل، حقوق املرأة حقوقاً              -١٢٠
 التوقيع دون   ١٩٨٠ان يف عام    وكانت إحدى أوىل مبادراهتا يف سياق حقوق اإلنس       . أساسية

  .إبداء أي حتفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وشهد الكفاح من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف البلـد نـواقص وسـّجل                 -١٢١

وكان الواقع االجتماعي ألوضاع املرأة ومشاركتها يف هيئـات الـسلطة بعـد             . مكاسب
 مل يكن للمرأة وجـود ضـمن   ١٩٧٥ويف عام . بالعجز الشديد والتفاوت االستقالل يتسم   

 ٦٠ أقصاها فبلغت    ٢٠٠٨السلطة التنفيذية للحكومة، بينما حققت نسبة الوزيرات يف عام          
، ٢٠٠٦، ومنذ عـام     ١٩٨٠يف املائة؛ وانُتخبت أول امرأة يف برملان الرأس األخضر يف عام            

 ٢٥ املائة؛ وارتفعت نسبة النشاط الرمسي للمرأة مـن           يف ١٨تبلغ نسبة النائبات يف الربملان      
؛ وكانت نسبة االلتحاق الصايف بالتعليم االبتدائي       ٢٠٠٠-١٩٩٠ يف املائة يف الفترة      ٣٩ إىل

؛ ٢٠٠٠ يف املائة منذ عام   ٩٥ وهي ال تزال متثل      ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٧٠,٤لدى اإلناث   
 ١٩٧٥ يف املائة يف عام      ١٨,٣ليم الثانوي من    وارتفعت نسبة االلتحاق الصايف لإلناث بالتع     

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٦٤إىل 
وبذلت احلكومات املتعاقبة جهوداً لتطبيق السياسات العامة تطبيقاً كامالً من أجـل              -١٢٢

وكانت النتائج إجيابية جداً، وال سيما يف قطاعـات الـصحة           . تعزيز املساواة بني اجلنسني   
  .سياسةوالتعليم واألعمال وال

 ُشـكلت   ١٩٩١، منظمة نساء الرأس األخضر؛ ويف عام        ١٩٨١وأُنشئت يف عام      -١٢٣
 أُنشئ معهد النساء يف الرأس األخـضر، الـذي          ١٩٩٤أول حكومة تضم نساًء؛ ويف عام       

 فأصبح معهد الرأس األخضر للمـساواة واإلنـصاف بـني           ٢٠٠٦أعيدت تسميته يف عام     
           الوطنية للمساواة واإلنصاف بـني اجلنـسني؛ ويف        أُعدت اخلطة    ٢٠٠٥اجلنسني؛ ويف عام    

 ُوضعت اخلطة الوطنية ملكافحة العنف اجلنساين، وأُنشئت الشبكة املشتركة بني           ٢٠٠٦عام  
املؤسسات لدعم ضحايا العنف املرتيل، وبدأ عمل مكاتب دعم ضحايا هـذا النـوع مـن                

س األخضر للمساواة واإلنـصاف  ، أعد معهد الرأ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول العنف؛ ويف   
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 للنهوض باملساواة بني اجلنسني بشأن تعزيز       ٢٠١٢-٢٠١١بني اجلنسني خطة العمل للفترة      
املؤسسات وتنفيذ القانون املتعلق بالعنف اجلنساين، والتعليم واالتصال من أجـل التغـيري،             

  .ومراعاة منظور نوع اجلنس وزيادة الفرص االقتصادية
رابطة محاية األسـرة يف     : إلشارة يف هذا السياق إىل إنشاء ما يلي       ومن اإلنصاف ا    -١٢٤

، اليت هتدف بصورة عامة إىل محاية حقوق األسرة وإحيائهـا           ١٩٩٥الرأس األخضر يف عام     
من أجل الدفاع عنها كلبنة أساسية من لبنات اجملتمع يف الرأس األخضر، وتعمل كـذلك يف          

جنابية؛ ومجعية النساء منظمات املشاريع؛ ورابطـة       جمال تنظيم األسرة والصحة اجلنسية واإل     
النساء احلقوقيات يف الرأس األخضر، اليت أسهمت إسهاماً كبرياً يف تنفيذ وتطبيق القـانون              

  .املتعلق بالعنف اجلنساين
فعلى املـستوى   . ووفقاً للبيانات املتاحة، شهد التطور االجتماعي حتسينات متزايدة         -١٢٥

 تشريعات الرأس األخضر يف اعتماد معايري ترتبط ارتباطاً مباشـراً        القضائي البحت، أسهمت  
  .هبذه اإلشكالية

 ١٠٠، صدق الرأس األخضر على اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة           ١٩٩٧ويف عام     -١٢٦
 اللتني أَدرجتا يف القانون الداخلي املبدأَ العام لألجر املتساوي للعمل املتساوي والعمل             ١١١و

ويف .  بني الرجال والنساء وعدم التمييز القائم على نوع اجلـنس يف العمـل    املتساوي القيمة 
، تضمن الدستور، يف مادته اخلامسة والعشرين، مساواة مجيع املـواطنني أمـام             ١٩٨٠ عام

القانون دون متييز قائم على نوع اجلنس أو املستوى االجتمـاعي أو الفكـري أو الثقـايف                 
 ١٤ املـؤرخ    ٧/٨٧، نظم املرسـوم رقـم       ١٩٨٧يف عام   و. املعتقد الديين أو الفلسفي    أو

  .ديسمرب، املتعلق باإلجهاض/كانون األول ٣١ املؤرخ ٩٦/ثالثاً/٩القانون رقم فرباير /شباط
 على أن تتكفـل     ٧من املادة   ) ه(وينص الدستور احلايل بوضوح يف الفقرة الفرعية          -١٢٧

عوقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية    الدولة ضمن مهامها الرئيسية بالقضاء تدرجيياً على امل       
والسياسية اليت حتول دون حتقيق تكافؤ الفرص احلقيقي بني املواطنني، وخباصة أوجه التمييـز         

 .ضد املرأة يف األسرة ويف اجملتمع

باملعاقبـة  ) ٨٧ من املادة    ٢الفقرة الفرعية   ( من القانون األساسي     ٨١وتقضي املادة     -١٢٨
 وحبماية حقوق مجيع أفراد األسرة وبواجب الدولة ضمان القضاء علـى            على العنف اجلنسي  

  .الظروف اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة ومحاية حقوقها، وكذلك حقوق الطفل
 قانون األسرة، على مساواة كال الـزوجني يف         - ١٩٩٧وينص القانون املدين لعام       -١٢٩

شخاص واملمتلكات قضائياً؛ ويكـرس     احلقوق والواجبات األسرية؛ ويتضمن الفصل بني األ      
املساواة بني األطفال املولودين داخل إطار الزواج وخارجه؛ ويقضي بتـشارك األبـوين يف              

  .ممارسة السلطة األبوية



A/HRC/WG.6/16/CPV/1 

GE.13-10793 22 

املعاملة السيئة بـني    أبريل  /نيسان ٢٨، املؤرخ   ٤/٩٧وجيّرم املرسوم التشريعي رقم       -١٣٠
ويصنفها )  من قانون العقوبات املعمول به     ١٣٤ اليت عّرفتها يف غضون ذلك املادة     (الزوجني  

  . كجرمية شبه عامة، عقوبتها السجن ملدة تتراوح بني عام واحد وأربعة أعوام
، نص قانون االنتخابات على أن تتضمن القوائم االنتخابية متثـيالً           ١٩٩٩ويف عام     -١٣١

  .متوازناً بني اجلنسني
لعمل اخلدمة املرتلية وأدمج بصورة ابتكارية      ، نظم القانون املتعلق با    ٢٠٠٧ويف عام     -١٣٢

والتحرش املعنوي  ) ٤١٠املادة  (والتحرش اجلنسي   ) ٤٠٩املادة  (رفض توظيف املرأة احلامل     
  .بصفتها جرائم )٤١١املادة (

ويف إطار السعي للمساواة، جتدر اإلشارة إىل التصدي إلحدى أخطر التبعات الـيت               -١٣٣
ويطلق ُمسّمى العنـف    . والنساء اليت تتمثل يف العنف اجلنساين     تنال من املساواة بني الرجال      

  .اجلنساين على العنف الذي ميارسه أشخاص من كال اجلنسني
، ٢٠٠٥ووفقاً للدراسة االستقصائية اليت أعدها معهد اإلحصاءات الوطين يف عـام              -١٣٤

البـدين   يف املائة من النساء يف الرأس األخضر تعرضهن للعنـف النفـسي أو               ٢٢أشارت  
  .اجلنسي على يد القرين أو الزوج أو

ووفقاً للخطة الوطنية ملكافحة العنف اجلنساين، يربِز تشخيص هذه الظاهرة أن هلذه              -١٣٥
  .الفئة من العنف ُبعداً نوعياً واضحاً، رغم أن اإلحصاءات ال تربز حالة خطرية أو مثرية للقلق

 ١٠، املـؤرخ    ٢٠١١/سابعاً/٨٤انون رقم   والقانون املتعلق بالعنف اجلنساين هو الق       -١٣٦
يناير، بادر إىل صياغته كيان حكومي، هو معهد املـساواة واإلنـصاف بـني        /كانون الثاين 

  .وحظي بدعم شبكة الربملانيات والسلك الدبلوماسي. اجلنسني يف الرأس األخضر
 ابتكـار   وهو.  اجملتمع املدين  منظماتويدعو القانون اجلديد إىل إنشاء شبكة تضّم          -١٣٧

يسبق إىل مثله يف النظام القانوين الوطين، ال بسبب احللول اليت يتضمنها فحـسب، بـل                 مل
واسـُتقيت احللـول التقنيـة     . لكونه أول قانون يتناول املوضوع حتديداً وكلياً هبذه الطريقة        

. لاملعيارية املعتمدة من القانون املقارن يف بلدان أخرى اكتسبت جتربة واسعة يف هذا اجملـا              
اليت تضم منظمات غري حكومية والشرطة الوطنية واملراكـز  " الشمس"وعليه، أُنشئت شبكة  

وتوجد الشبكة بالفعل يف مخس بلديات من       . الصحية واملستشفيات ومراكز القانون اجملتمعية    
  . سانتياغو وساوفيسانيت وسال وفوغو وسانتو أنتاو: اجلزر التسع، وهي

زيادة محاية الضحايا،   :  الثالثة التالية  رئيسيةلى األهداف ال  ويشدد القانون اجلديد ع     -١٣٨
وبلغ عـدد   . وتشديد العقوبات املوقعة على اجلناة وتوعية اجلمهور مبوضوع العنف اجلنساين         

 شـكاوى ضـد العنـف       ٣ ٢٠٣    ،٢٠١٠الشكاوى املوجهة إىل شبكة الشمس يف عام        
تناول حمضر متابعـة الـشكاوى      وسُي. ١ ٧٠٣،  ٢٠٠٩اجلنساين، بينما مل تتجاوز يف عام       

وكذلك املسائل املتعلقة باستغالل النساء ألغراض الدعارة، يف تقرير الـرأس األخـضر إىل              
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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الذي سيقدم ويناقش أثناء دورة اللجنة اخلامسة              
، تـابع   ٢٠١٠ عـام    ويف. يوليه يف جنيف  / متوز ٢٦-٨واخلمسني املزمع عقدها يف الفترة      

موظفو الدوائر احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف شبكة الشمس دورات تدريبية خمتلفـة             
  .شارك فيها املهنيون العاملون مباشرة يف هذا اجملال

 أي أن اإلجـراء القـضائي       -وينص القانون على أن العنف اجلنساين جرمية عامة           -١٣٩
بتكفل الدولة واملؤسسات العامة بسلـسلة مـن        يتوقف على تقدمي شكوى، بل يقضي        ال

اإلجراءات، مبا يقلص اآلجال ويبّسط إجراءات احملاكمة، ويعزز الوصاية املؤسسية على هذه            
  .املسألة اليت تتضمن إنشاء اهلياكل أو املوارد املتاحة أو تعزيزها

ن القوالب  بيد أن التحديات الواجب مواجهتها ال تزال كبرية، وال سيما التخلص م             -١٤٠
.  اخلاصة واحلياة العامة على السواء  احلياةالنمطية اجلنسانية اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة يف          

ولتعزيز النتائج اليت جرى الوصول إليها إىل حد اآلن وتذليل الصعوبات القائمة، تـستخدم              
كفيلة بتعمـيم   احلكومة اخلطة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني مبا يهيئ الظروف ال          

مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات العامة يف الرأس األخضر، وتعزيز عملية التخلص مـن              
القوالب النمطية اجلنسانية وهتيئة الظروف لتطبيق القانون اخلاص مبكافحة العنف اجلنـساين            

 العاملون يف   ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل اتباع هنج لعالج اجلاين ينفذه          . تطبيقاً كامالً 
  .دائرة إعادة اإلدماج االجتماعي التابعة لوزارة العدل

 يف النهوض باملساواة بني اجلنسني احملرزوهتدف هذه االستراتيجيات إىل تعزيز التقدم        -١٤١
  .وحقوق املرأة يف الرأس األخضر وتوسيع نطاق هذا التقدم

   الضعيفةاحترام ومحاية حقوق الفئات   -طاء  
اع االجتماعي والسياسة االجتماعية وال يزاالن يف صلب خيارات احلكومـات           كان القط -١٤٢

ويتجلى ذلك يف منظور للتنمية لـصاحل       . املتعاقبة يف الرأس األخضر بالرغم من شحة املوارد املالية        
  .الفرد، يأخذ يف احلسبان إعمال حقوق اإلنسان للجميع وخباصة ألكثر الشرائح ضعفاً

رصاً منها على خدمة األشخاص املستـضعفني، البـالغ عـددهم           وتؤّمن الدولة، ح    -١٤٣
 يـشملون املـسنني واألطفـال       -)  يف املائة من السكان    ٤,٧حنو  ( شخص   ٢٣ ٠٠٠ حالياً

 معاشات يف حدود دنيا، وفقاً لنظام غري قـائم علـى            -والبالغني املستضعفني وذوي اإلعاقة     
سياسات اجتماعية أخـرى، وال سـيما        دوالراً أمريكاً، إىل جانب      ٥٠االشتراكات، قيمتها   

 ٢٠٠٧/سـابعاً /١٩ القـانون رقـم   (سياسات مكافحة الفقر يف األرياف والتصدي لإليدز        
  .، مع التشديد بصورة خاصة على فئات منها النساء واألطفال)نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦ املؤرخ
ت العامـة   ، محايـة الـسلطا    ٧٦ من املادة    ٢ويكرس الدستور، يف الفقرة الفرعية        -١٤٤

حتديداً، مبا يف ذلك الوقاية من اإلعاقة، ومعاجلتها وإعادة تأهيل ذوي  األشخاص ذوي اإلعاقة
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 ١٢ املـؤرخ    ٢٠٠٠/خامـساً /١٢٢يف إطار القانون األساسي رقـم       (وإدماجهم   اإلعاقة
، وهتيئة الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تيسر مـشاركتهم يف           )يونيه/حزيران

اة النشطة؛ وتوعية اجملتمع بواجباته فيما يتعلق باحترام ذوي اإلعاقة والتـضامن معهـم،             احلي
بتشجيع ودعم منظمات التضامن االجتماعي وتوفري السلطات العامة هلا أقصى قـدر مـن              
العناية؛ والتخلص من احلواجز املعمارية واهلندسية وغريها من احلواجز اليت حتول دون وصول             

، ٢٠/٢٠١١مرسـوم القـانون رقـم       (رافق العامة والتجهيزات االجتماعية     املعوقني إىل امل  
؛ وتنظيم إدماجهم يف التعليم     )فرباير، الذي حيدد قواعد الوصول إىل املباين      / شباط ٢٨ املؤرخ

 .والتدريب املهين وتعزيزه ودعمه

ملعنيـة  ويعمل املركز الوطين للمعوقني، وهو هيئة استشارية، باالشتراك مع الوزارة ا            -١٤٥
  .على تقدمي مقترحات تتعلق بالسياسة الوطنية وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها

  .وتشجع احلكومة الشركات اليت توظف األشخاص ذوي اإلعاقة مبنحها حوافز ضريبية  -١٤٦
وبالرغم من التدابري املتخذة، ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون عقبات يومية              -١٤٧

 اجملتمع، بسبب انتشار النقص يف الوسائل املناسبة للوصول إىل املباين           حتول دون اندماجهم يف   
  .ووسائل النقل العام بصورة خاصة

وتنهض السلطات العامة برابطات األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجع علـى حتـسني          -١٤٨
محاية حقوقهم وضماهنا، وال سيما رابطة ضعاف البـصر يف الـرأس األخـضر، ورابطـة                

  .عاقة يف الرأس األخضر، ورابطة األطفال املصابني بالشلل الدماغياألشخاص ذوي اإل
وتستفيد املرأة اليت تعيل أسرة، وخباصة يف املناطق الريفية، من دعم املنظمات غـري                -١٤٩

ــصغر   ــاهي ال ــان املتن ــار االئتم ــيما يف إط ــة وال س ــة الوطني ــانون -احلكومي  الق
 مبا ميكّن عدداً منهن مـن النجـاح يف          سبتمرب،/ أيلول ١٠، املؤرخ   ٢٠٠٧/سابعاً/١٥ رقم

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل عمل رابطة دعم تنفيذ          . مشاريعهن الصغرى واحلفاظ عليها   
، تستهدف اجملتمعـات احملليـة      ١٩٩٢املشاريع ذاتياً للنساء يف التنمية، اليت أُنشئت يف عام          

ناعـة البـشرية، والفقـراء    واألسر والشباب والنساء واألشخاص املصابني بفريوس نقص امل       
واأليتام، واليت تتدخل كذلك يف جمال التدريب املهين والسكن االجتماعي، وتنتشر يف البلد             

  .مخسة فروع هلذه الرابطة
، بلزوم إتاحة السلطات العامـة للمـسنني محايـة          ٧٧ويقضي الدستور، يف مادته       -١٥٠

واالجتماعية والثقافية اليت تيـسر     النهوض باألوضاع االقتصادية    : خاصة، وال سيما ما يلي    
مشاركتهم بكرامة يف احلياة األسرية واالجتماعية؛ توعية اجملتمع واألسرة بواجبات االحترام           
والتضامن مع هذه الفئة، بتشجيع ودعم املنظمات اليت تكرس أنشطتها هلا؛ مـنح املـسنني               

ل دون وصوهلم إىل املرافق العامـة       األولوية يف الدوائر العامة وتدارك املعوقات املادية اليت حتو        
  .والتجهيزات االجتماعية
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نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٨، املؤرخ   ٤٩/٢٠١١واعتمد القرار احلكومي رقم       -١٥١
احترام الكائن البشري، واإلدماج،    : االستراتيجية الوطنية للمسنني، على أساس املبادئ التالية      

  .باين، واملشاركة، والتعاون والشراكةوالتضامن، واالستدامة، وتيسر الوصول إىل امل
ويف إطار تعزيز التدابري املطبقة أو اجلاري تطبيقها أو اليت ُيزمع تنفيـذها، جيـري                 -١٥٢

واحلقوق اليت تكرسها اتفاقية القـضاء      . السعي لضمان احترام حقوق املعوقني إىل أبعد حد       
قوق الطفل؛ ومحاية حقوق املـرأة   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقيات املتعلقة حب        

أو املتضررين منه، والضمان االجتمـاعي      /و واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
  .للمسنني، مبن فيهم ذوو الدخل املنخفض

  اآلفاق واالستنتاجات  -ثالثاً  
صـلة  يوّد الرأس األخضر الدعوة إىل التعاون والشراكة الدوليني مبا ميكّنه مـن موا              -١٥٣

ختطيط وتطوير اإلجراءات يف إطار تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من جهة، ومن جهة أخرى              
التماس مساعدة صندوق مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان للقيام بأعمال دعم            

  .متابعة هذا االستعراض اليت سُتحدد يف حينها
ر، بالرغم من تبعات األزمـة      ومنذ االستعراض الدوري السابق، بذل الرأس األخض        -١٥٤

املالية واالقتصادية العاملية، جهوداً هامة وحقق تقدماً ملموساً يف تنفيذ التوصيات واحتـرام             
بيد أن موارد البلد احملدودة تشكل عائقاً هاماً حيول دون تنفيذ سياسـات             . التزاماته الدولية 

  . محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ذات اآلثار املالية الكبرية

        


