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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثالثةالدورة 
  ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٥- ١جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة  وفقاً،جز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسانمو
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان

  *الرأس األخضر

  

  

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١( من أصحاب املصلحة   اثننيهذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وال يتـضمن   . يت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان     وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة ال      . الدوري الشامل 

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، وال أي حكـم أو               
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            . استنتاج يتصالن مبطالبات حمّددة   

 أو إىل    مسائل حمّددة  عناالفتقار إىل معلومات    و.  املستطاع مل جير تغيري النصوص األصلية      التقرير، كما أنه بقدر   
وتتـاح  .  هذه املسائل بعينها   ورقات بشأن  إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة       التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى     

وبـالنظر إىل   .  الواردة قاتالورميع  جلعلى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة          
 الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام        املعلومات االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن          دوريةكون  

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 

  

                                                      

 . باألمم املتحدة التحريريةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة   *
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   املعلومات األساسية واإلطار–أوالً 
  ال ينطبق

  سان على أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلن- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  ال ينطبق

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه- ١

الحظت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال أن الدسـتور حيمـي                  - ١
 مجيـع أشـكال   حظر، لكنه ال ينص على   )٨٧املادة  " (التعسف يف استخدام السلطة داخل األسرة     "من  األطفال  

وأضافت املبادرة العاملية أن نظام العقوبات حيظر العقوبة اجلسدية وأن املبادئ التوجيهية الوزارية . العقوبة اجلسدية
كما أشارت إىل أن    . ص صراحة على هذا احلظر    حتظر استخدام العقوبة اجلسدية يف املدارس، ولكن القانون ال ين         

، لكنها ال متلك أية معلومات مفصلة عـن          غري مشروعة، كما يذكر    ، يف أوساط الرعاية البديلة    العقوبة اجلسدية 
  .)٢(لتطبيقا الواجبالقانون 

 حالة  أمكن حتسني السيطرة على    هيف الرأس األخضر إىل أن    ) الشبكة( اخلبريات يف االقتصاد      شبكة أشارت  - ٢
وذكرت أن االستعانة بأفراد اجليش للحفاظ . ليلةق قتل جرائم يف الرأس األخضر على الرغم من وقوع انعدام األمن

وأضافت أن قوات الشرطة تقوم حاليـاً       .  يف بعض احلاالت   تستمرا  كانت قد  النظام العام قد اخنفضت كثرياً وإن     على  
وعلى الرغم مـن أن العـصابات       .  البالد غريها من أحناء   برايا ويف     وأن األوضاع أصبحت أهدأ يف     بتنظيم أفضل بعملها  

  .)٣( إىل حد بعيداملنظمة املكونة من الشباب ال تزال تتصرف بقدر من العنف، فإهنا أصبحت أكثر هدوءاً

 يـؤدي  العنف ضد جمموعات الشباب املتنافسة فيما بينها، دون أن أعمال الشبكة إىل استمرار    وأشارت  - ٣
  .)٤( األرواحإىل خسائر فادحة يفن احلظ، ذلك، حلس

   القانونوسيادة إقامة العدل - ٢

 القـضاء؛   بطء بشكل كبري وإىل اكتظاظ السجون بسبب        أن القضاء ال يزال بطيئاً    أشارت الشبكة إىل      - ٤
وأشارت إىل أن ظـاهرة     .  يظلون حمتجزين لفترات طويلة دون حماكمة      اخلاضعون للحبس االحتياطي  فاألشخاص  

  .)٥(للجنح االجتماعية، وإىل عدم وجود حماكم املنازعات أيضاً أحد أسباب ظهور و القضاء هبطء

   والتجمع السلميتكوين اجلمعيات حرية - ٣

مـن   و النقابـات شركات بدعم من    ال بعض عمال   نظمهاظاهرات االجتماعية   املأهم  أبلغت الشبكة أن      - ٥
  .)٦( املتكرر يف أسعار الوقودتفاعراالمالكي وسائقي الشاحنات وسيارات األجرة بسبب 
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  اتيةوظروف عمل عادلة ومالتمتع ب احلق يف العمل ويف - ٤

 نقص فـرص ن أوالواقع  . )٧( السكان، وال سيما الشباب    من أهم مطالب  ترى الشبكة أن العمل ال يزال         - ٦
ضـد  املرتكبة  رائم  جللجتماعية يف الرأس األخضر وكذلك      ال ا للمنازعات من األسباب الرئيسية     قد يكون العمل  

 الشبكة إىل   أشارتوقد  . )٨(نون واملهمش واملمتلكات، واالجتار باملخدرات وغريها من اجلنح اليت يرتكبها الشباب العاطل         
  .)٩(لذكوريف املائة فيما يتعلق با ١٨,٢اإلناث وب  يف املائة فيما يتعلق٢٥,٧ن معدل البطالة يبلغ حوايل أ

   معيشي الئقىستوالتمتع مبيف  احلق يف الضمان االجتماعي و- ٥

ـ          الحظت  -٧    تقتـرح رفـع سـن التقاعـد         يت الشبكة ضرورة تقدمي الصيغة املعدلة لنظام الضمان االجتماعي ال
  .)١٠( احلكومة هذا املوضوع مع النقاباتوأوصت بأن تناقش عاماً بالنسبة للعاملني يف اإلدارة العامة، ٦٥ إىل ٦٠من 

 للرتاعات بني السكان    سبباً احلضرية والريفية،    املناطق تزال تشكل، يف     ال وأوضحت الشبكة أن األرض     - ٨
الدولة  متلكها األراضي اليت، الكبرية وأن السكان األشد فقراً حيتلون، يف املراكز احلضرية واحملليةوالسلطات الوطنية 

وأضـافت أن املـواطنني     .  مع السلطات  ضعيفة ويف نزاع  والقطاع اخلاص، بشكل غري منظم، مما خيلق مناطق اجتماعية          
  .)١١(راضي لبناء املساكن يف املناطق احلضريةاأل توزيع يف احلاالت السلطات مبمارسة التمييز كثري منيتهمون يف 

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٦

ريقيا، ولكن بطريقة    الجئني من البلدان اجملاورة من غرب أف       يستقبل الرأس األخضر    وفقاً للشبكة ال يزال     - ٩
 اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب       مستفيدين من كوهنم من مواطين     احلدود   تنظيماً بعد توقفهم عن عبور    أكثر  
املهاجرين وأشارت الشبكة إىل ندرة القوارب اليت تنقل        . ومع ذلك، يظل الكثري منهم يف الرأس األخضر       . أفريقيا

 أوروبا، حيث أصبحت عمليات مراقبة املناطق البحرية اخلالصة للرأس  يف الوصول إىلغري الشرعيني الراغبني عادة
  .)١٢(األخضر أكثر تنظيماً بفضل الدعم الذي يقدمه االحتاد األورويب

  واملعوقات، وأفضل املمارسات، والتحديات اإلجنازات –ثالثاً 
لتنمية وتطبيق الدميقراطيـة    أشارت الشبكة إىل أن التحديات الرئيسية اليت يواجهها الرأس األخضر هي ا             - ١٠

  . )١٣(وصون السلم

ويف . )١٤(يشكل خطـراً يبعث على القلق و أن انتشار األسلحة يف أيدي املواطنني أصبح  الشبكةأكدت  و  - ١١
أن برملان الرأس األخضر قام بالفعل بالتصديق على بروتوكوالت متعددة، لكنـه مل  ب الشبكة  ذكرتهذا اإلطار،   

انتشار األسلحة اخلفيفة على النحو الذي قامت به بلدان أخرى يف اجلماعة باملتعلقة تفاقية االيصدق حىت اآلن على 
  .)١٥(االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 ينبغـي  وأنهألحزاب السياسية؛ ا تدور يف أجواء من التوتر بني مؤيدي  كما رأت الشبكة أن االنتخابات        - ١٢
  .)١٦(و يضمن احلد قدر اإلمكان من التزويرعلى حن الدميقراطية وتنظيم االنتخابات تعزيز
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 ينبغي أن تعمل اإلدارة العامة وفقاً لقواعد صحيحة ودون تـدخل   أنه لشبكةا ذكرتومن جهة أخرى،      - ١٣
وفضالً عن ذلـك،     . منازعات ملا تسببانه من  احملسوبية  و  احملاباة مكافحةللجميع  وينبغي  . األحزاب السياسية من  

  .)١٧( تعزيز الدميقراطيةاً من أجل مستمرياًديد حتدينبغي أن يظل احلكم الس

وترى الشبكة أنه يتعني على حكومة الرأس األخضر أن تدعم املشاريع االقتصادية الرامية إىل إجياد فرص                  - ١٤
  .)١٨(للعمل ألن البطالة يف صفوف الشباب تشكل عائقاً كبرياً أمام السلم االجتماعي

   الرئيسيةالوطنية وااللتزامات األولويات واملبادرات –رابعاً 
  ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  ال ينطبق
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