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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥- ١جنيف، 

  مات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  الرأس األخضر

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                     
وال يتـضمن   .  غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة         املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف      

التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير                    
ذُكـرت  قد  و. لس حقوق اإلنسان   اليت اعتمدها جم    العامة وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية    . العلنية الصادرة عن املفوضية   

االستعراض يف اجلولة   دورية  وبالنظر إىل كون    . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          
ويف حال  . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي             

وملا كـان   . معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة              عدم وجود   
هذا التقرير ال جيّمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومـات أو إىل التركيـز       

 للتفاعل أو التعاون مع اآلليـات       تدينأو إىل املستوى امل   /ديق على معاهدة ما و    بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التص       
  .الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ــضمام ــصديق أو االن ــاريخ الت  ت

  أو اخلالفة
/ اإلعالنات
  التحفظات

 االعتراف باالختصاصات احملـددة    
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  )أ(١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول٣

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٦

 الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  )أ(١٩٩٣أغسطس / آب٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل       
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 -  ال يوجد  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩

ياري الثاين للعهـد الـدويل      الربوتوكول االخت 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل      

  إلغاء عقوبة اإلعدام

 -  ال يوجد  )أ(٢٠٠٠مايو / أيار١٩

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        
  املرأة

 -  ال يوجد   )أ(١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٥

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاملعاملة 

 الشكاوى املتبادلة بـني الـدول       ال يوجد  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 -  ال يوجد  )أ(١٩٩٢يونيه / حزيران٤  اتفاقية حقوق الطفل
ي التفاقية حقوق الطفـل     الربوتوكول االختيار 

  املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
اإلعــالن امللــزم   )أ(٢٠٠٢مايو / أيار١٠

: ٣مبوجب املادة   
   عاما١٨ً

- 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       

  األطفال يف املواد اإلباحية

 -  ال يوجد  )أ(٢٠٠٢مايو / أيار١٠

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال        
  املهاجرين وأفراد أسرهم

 املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  )أ(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
، والربوتوكـول   ختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        الربوتوكول اال : املعاهدات األساسية اليت ليس الرأس األخضر طرفاً فيها       

  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة  ،االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء             الربوتوكول االختياري التف   و ،)٢٠٠٧التوقيع فقط،   (

  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (القسري 
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  جلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحكمة ا

  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية  ال

 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  ١٣٨تفاقية رقم نعم، باستثناء اال  )٦(العمل الدولية االتفاقيات األساسية ملنظمة

    ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 إىل الدولة التـصديق علـى الربوتوكـول         اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، طلبت   ٢٠٠٦يف عام     -١
 من ٢٠ من املادة ١على الفقرة الذي أُدخل   التمييز ضد املرأة وقبول التعديل       االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال     

 الدولـة بـشدة     جلنة القضاء على التمييز العنـصري     ، أوصت   ٢٠٠٣ويف عام   . )٧(االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة    
 مل تقـدم بعـد   أن الدولـة حظت  وال،  )٨( من االتفاقية  ٨ من املادة    ٦على الفقرة    اليت أُدخلت    بالتصديق على التعديالت  

ودراسـة  تلقي   من االتفاقية، لتعلن مبوجبه اعترافها باختصاص اللجنة يف          ١٤اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة       
  .)٩(فراداألاملقدمة من أفراد أو مجاعات من البالغات 

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

 الدولة على إصالحاهتا التشريعية اليت ترمـي        بالقضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية   ، هنأت   ٢٠٠٦يف عام     -٢
ورحبت على وجه اخلصوص ببدء سـريان القـانون اجلنـائي اجلديـد             . إىل حتقيق االمتثال اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية     

لق باملـساعدة القانونيـة،      املتع ٢٠٠٤، واملرسوم التنظيمي لعام     )٢٠٠٥(، وقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد      )٢٠٠٤(
، أحدمها بـشأن    ٢٠٠٥ يف عام    صدرا القاضي بإنشاء مراكز حتكيم، ومرسومني آخرين        ٢٠٠٥واملرسوم التنظيمي لعام    

، ٢٠٠٣يف عام   و. )١٠(لوساطة، واآلخر بشأن إنشاء مراكز قانونية لتعزيز سبل اللجوء إىل القضاء والقانون           لإنشاء مراكز   
  . )١١(٢٠٠٤يف عام  يبدأ سريانه  باعتماد قانون عقوبات جديدالتمييز العنصريجلنة القضاء على أشادت 

التزاماهتـا  ها لعدم وجود أحكام قانونية تكفل وفاء الدولة ب         عن قلق  جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    -٣
  .)١٢( العتبارات عنصريةمبوجب االتفاقية، وباألخص لعدم وجود تدابري تشريعية تعاقب على أفعال التمييز والعنف

 لعدم تطبيق االتفاقية بشكل مباشر مـن قبـل احملـاكم            ها، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق      ٢٠٠١ويف عام     -٤
  .)١٤(حكام االتفاقية واعتماد تشريعات جديدة وفقاً أل وأوصت بتعديل التشريعات اليت تقادم عهدها)١٣(واهلياكل اإلدارية

   اإلنسان وهيكلها اإلطار املؤسسي حلقوق–جيم 

 ت، الذي أعيد١٩٩٤ بإنشاء املعهد املعين بوضع املرأة يف عام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةنّوهت   -٥
 يف ة فأطلق عليه اسم معهد املساواة واإلنصاف بني اجلنسني، وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطن   تسميته الحقاً 

   .)١٥(٢٠٠٤عام 

 يف  )١٦(انـقوق اإلنـس  حل بإنشاء اللجنة الوطنية     جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، رحبت   ٢٠٠٣ويف عام     -٦
 ونّوهـت كـذلك     .)١٧("ةخطة عمل الرأس األخضر من أجل حقوق اإلنسان واملواطن        " ونّوهت بوضعها    ٢٠٠١عام  

تنظر يف استحداث جهة تنسيق بشأن حقـوق        وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بأن       . )١٨(مكتب أمني املظامل  بإنشاء  
  . )١٩( اإلنسانحلقوق ضمن اللجنة الوطنية لطفلا

   التدابري السياساتية–دال 

 على الدولة ملراعاهتا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان لـدى          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أثنت    -٧
. )٢٠(لربنامج الوطين للتخفيف من الفقر، وا٢٠٠٩-٢٠٠٥اجلنسني للفترة وضعها اخلطة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني      
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ـ        ٢٠٠٨والحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام           ويف . )٢١(ايبـ أن هذه اخلطة تتضمن تدابري للعمل اإلجي
بوضع خطة عمـل حلقـوق      اإلنسان  حلقوق   بقيام اللجنة الوطنية     جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، نّوهت   ٢٠٠٣عام  

  .)٢٣( باعتماد هذه اخلطةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةونّوهت . )٢٢(ةاإلنسان واملواطن

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 
  التعاون مع هيئات املعاهدات -١

  )٢٤(هيئة املعاهدة
قرير قُدم  آخر ت 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين          ٢٠٠٣أغسطس /آب  ٢٠٠٢  جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ٢٠٠٦الثالث عشر والرابع عشر منذ عام 
ــصادية  ــاحلقوق االقت ــة ب ــة املعني اللجن

  واالجتماعية والثقافية
 ينريرقدمي التقرير األويل والتقخر موعد ت  تأ      

 ١٩٩٥الثاين والثالـث منـذ األعـوام        
   على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٠و

ذ ـي من ـتأخر موعد تقدمي التقرير األول            اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ١٩٩٤عام 

اجلـامع  حيل موعد النظـر يف التقريـر            ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  ٢٠١٠للتقريرين السابع والثامن يف عام 

تأخر موعد تقدمي التقارير مـن األول إىل              ال يوجد  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٣الرابع منذ عام 

نـوفمرب  /تشرين الثاين   ١٩٩٩  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠١  

ـ   ـتأخر موعد تقدمي التق      ذ ـرير الثاين من
  ١٩٩٩عام 

الربوتوكول االختياري  - جلنة حقوق الطفل  
املتعلق باشـتراك األطفـال يف الرتاعـات        

  املسلحة 

ـ   ـحل موعد تقدمي التق          ذ ـرير األويل من
  ٢٠٠٤عام 

الربوتوكول االختياري   -جلنة حقوق الطفل  
املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال        

  ملواد اإلباحيةاواستغالل األطفال يف 

 منذ عـام    حل موعد تقدمي التقرير األويل          
٢٠٠٤  

ـ   ـحل موعد تقدمي التق           اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين ذ ـرير األويل من
  ٢٠٠٤عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢
  ال   ُوجهت دعوة دائمة

  ال يوجد  آخر الزيارات أو تقارير البعثات
  ال يوجد   عليها من حيث املبدأتفقالزيارات امل

  ال يوجد   ليت مل يتفق عليها بعدالزيارات املطلوبة وا
    التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
  ال يوجد  متابعة الزيارات

 إىل  ١/٧/٢٠٠٤من  مل توجه إىل حكومة الرأس األخضر أية رسالة يف الفترة             الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
٣٠/٦/٢٠٠٨.  

 اليت ١٢ل على أيٍّ من االستبيانات ا ضمن املهل احملددة  مل يرد الرأس األخضر     )٢٥(ايا املواضيعيةالردود على االستبيانات املتعلقة بالقض
 ١ يف الفترة بـني      )٢٦(اإلجراءات اخلاصة يف إطار   واليات  املكلفون ب أرسلها  

  .، ضمن املهل احملددة٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٤يوليه /متوز

  ق اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقو -٣  

 يف دكار يغطي بلـدان غـرب         جديداً  إقليمياً أنشأت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية مكتباً          -٨
على مجلة أمور منها إقامة عالقات تعاون مع البلدان اليت ال يوجد للمفوضية أي حضور فيها، مثل الـرأس                    لريكز   أفريقيا
كومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك مع شركاء      مع احل أنيط باملكتب العمل    و. األخضر

  .)٢٧(األمم املتحدة، بغية صياغة وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لدعم تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف املنطقة

  حقوق اإلنسانيف جمال  تنفيذ االلتزامات الدولية -باء 

 ملساواة وعدم التمييز ا-١

 الدولة باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان املساواة يف         جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، أوصت   ٢٠٠٣ام  يف ع   -٩
 من أن   هاوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق     . )٢٨(متتع املرأة، دون أي متييز عنصري، باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية          

  .)٢٩(، يظل ممارسة شائعة على الصعيد العملياالتمييز ضد املرأة، وهو ما قد يؤثر على أطفاهل

 إزاء ما يشاع من قوالب منطية جتاه املرأة، وال سيما جتـاه             ها عن قلق  جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأعربت    -١٠
ويف النساء من أصل أجنيب يف الرأس األخضر، وكذلك إزاء ضعف متثيل املرأة يف املناصب السياسية العليا ويف سوق العمل   

 إزاء اسـتمرار    هـا  عـن قلق   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، أعربت   ٢٠٠٦ويف عام   . )٣٠(الشؤون الثقافية 
وأوصت بتشجيع وسائط . )٣١(القوالب النمطية التقليدية املتجذرة القائمة على السلطة األبوية بشأن دور املرأة ومسؤولياهتا         

  .)٣٢(عن املرأة وعن الترويج للمساواة يف وضع املرأة مع الرجل يف احلقلني اخلاص والعاماإلعالم على إشاعة صور إجيابية 

 عاجلة لتحسني احترام حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، مبا         وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تبذل الدولة جهوداً         - ١١
  .)٣٣(معيشي مناسبستوى التمتع مبيف ذلك احلق يف عدم التمييز واحلق يف احلياة األسرية واحلق يف 
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   والشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن -٢

 بالتدابري اليت اختذت للتصدي للعنف ضد املـرأة، مبـا يف   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   رحبت    - ١٢
ن أل هاعربت عن قلق  ألكنها  ،  ٢٠٠٤ذلك جترمي العنف املرتيل مبقتضى القانون اجلنائي الذي دخل حيز التنفيذ يف عام              

على التمييـز   اللجنة املعنية بالقضاء    وأوصت  . )٣٤(العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، ال يزال منتشراً يف البلد            
 مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك نع بأن ترصد الدولة عن كثب أثر سياساهتا وبراجمها املتعلقة مبضد املرأة

وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة ما أوصت به، بأن تبذل الدولة كل . )٣٥(إنصاف الضحاياالتحرش اجلنسي، و
  .)٣٦( احملارم والعنف املرتيلسفاحما يف وسعها لرصد وتسجيل حوادث االعتداء، مبا فيها االعتداء اجلنسي و

دين على نطاق واسع يف     ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من انتشار ممارسة العقاب الب           ٢٠٠٣ويف عام     - ١٣
أوصت بأن تتخذ الدولة    ، ف )٣٧(البيت واملدرسة، وعلى أيدي قوات الشرطة ضد جمموعات ضعيفة مثل أطفال الشوارع           

أو يعملون / من وجود أطفال يعيشون ووأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً. )٣٨(خطوات لوضع حد ملمارسة العقاب البدين
 يف مجلة ما أوصت به،      ،لجنةالوأوصت  . )٣٩( معرضون لسوء املعاملة واالستغالل    أن هؤالء األطفال  من  يف الشوارع، و  

  .)٤٠(أو يعملون يف الشوارع/بأن تنفذ الدولة تدابري حلماية ومساعدة األطفال الذين يعيشون و

 عن أيضاًفقد أعربت جلنة حقوق الطفل . )٤١(وعلى غرار ما أشارت إليه جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية  - ١٤
 إزاء ممارسات العنف اجلنسي واالستغالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك بغاء األطفال، وهي املمارسات اليت تطال          هاقلق

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي         . )٤٢(الفتيات بالدرجة األوىل، ولكنها تطال الفتيان أيضاً      
نسي واستغالل جنسي، مبا يف ذلك البغاء، وذلك بواسطة أمور منها النظام القضائي             األطفال من عنف ج   له  ملا يتعرض   

  .)٤٣(ووسائط اإلعالم، وبواسطة محالت إعالمية، ووضع خطة عمل وطنية للتصدي لالستغالل اجلنسي

ال يـزال   الرأس األخضرألن  ها عن قلق  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، أعربت   ٢٠٠٦ويف عام     - ١٥
وطلبت تنفيذ تدابري ترمي إىل حتسني احلالة االجتماعية واالقتصادية للنساء ومن ،  )٤٤(بلد عبور لالجتار بالنساء والفتيات    

 علماً بالتقارير اليت تتحدث عـن       جلنة القضاء على التمييز العنصري     أحاطت   إذ، و ٢٠٠٣ويف عام   . )٤٥(البغاءمنع  مث  
 بصفة خاصـة    شملأعربت عن قلقها إزاء وقوع حاالت اجتار باألشخاص ت        فقد  ة للعبور،   بني البلد نقط  استعمال املهرِّ 

وأوصت بأن ترصـد الدولـة عـن كثـب ظـاهرة االجتـار       . األجانب واألشخاص من أصل عرقي أو إثين خمتلف     
ظر بيع األطفـال    وطلبت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية من احلكومة اختاذ التدابري الالزمة حل            . )٤٦(باألشخاص

  .)٤٧(االجتار هبم ألغراض االستغالل اجلنسي أو االقتصاديحظر  و عاما١٨ًدون 

تـدابري  مـا اختـذ مـن    إىل أنه رغم " One Programme au Cap Vert"ألمم املتحدة بعنوان لوأشار تقرير   - ١٦
طفال وسوء معاملتـهم، وظـاهريت       االعتداء اجلنسي على القُصَّر، وهجر األ      كافحةبد من بذل جهود مل      ال ،سياساتية

 )٤٩( حيال املمارسات املتصلة بعمل األطفال     هاوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق     . )٤٨(أطفال الشوارع وعمل األطفال   
وأوصت بضمان تنفيذ املعايري الدولية للعمل فيما خيص األطفال، ورفع احلد األدىن لسن العمل، والنظـر يف إمكانيـة                   

وأشـارت  . )٥٠( بشأن احلد األدىن لسن االستخدام     ١٩٧٣ لعام   ١٣٨ منظمة العمل الدولية رقم      التصديق على اتفاقية  
فيما خيص األطفال وصغار السن     جلنة وطنية لإلصالح القانوين واملؤسسي      أن  جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل        

  .)٥١(شكال عمل األطفال والقضاء عليهايف اآلونة األخرية هبدف اختاذ تدابري فورية لضمان حظر أسوأ أأنشئت 
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  إقامة العدل وسيادة القانون-٣

 لعدم تطبيق معايري قضاء األحداث يف الواقع العملـي          ها، عن قلق  ٢٠٠١أعربت جلنة حقوق الطفل، يف عام         - ١٧
 بديلـة   تدابريوجود  كما أعربت عن قلقها إزاء أمور منها عدم         . ألسباب منها عدم وجود مؤسسات مالئمة لتنفيذها      

 سنة، وحلبس األطفال مع البالغني، وألن األطفال املسجونني ال يتلقون أي            ١٦حلبس األطفال الذين تتجاوز أعمارهم      
  .)٥٢(نوع من التعليم الرمسي

  سريةاألياة احل احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف -٤

 مع القلق أنه بالرغم مـن أن التـشريع   ةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ، الحظت ٢٠٠٦يف عام    - ١٨
األمر الرجل يف مسائل الزواج والعالقات األسرية، ال تزال املرأة تواجه حبكم            حقوق   متساوية مع    يكفل للمرأة حقوقاً  

اواة وطلبت اللجنة إىل الدولة تنفيذ تدابري إلذكاء الوعي بغية حتقيق املس. )٥٣( يف جماالت مثل تعدد الزوجاتالواقع متييزاً
تدابري ترمي إىل إلغاء تعدد الزوجات وإىل إعمـال سـن          اختاذ  بني اجلنسني يف الزواج والعالقات األسرية، مبا يف ذلك          

  .)٥٤( بالنسبة للفتية والفتيات على السواء تاماًكحد أدىن لسن الزواج إعماالًالثامنة عشرة 

   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية-٥

بالتعيني، ملنشأة   بزيادة مشاركة النساء يف بعض اهليئات ا       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ورحبت    - ١٩
أعربت عن قلقها إزاء تدين     لكنها   يف املائة من جمموع موظفيه،       ٤٦,٩مبا فيها اجلهاز القضائي حيث متثل النساء نسبة         

 أن نسبة   ٢٠٠٨من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام         وذكر مصدر   . )٥٥(مشاركة النساء يف اهليئات املنتخبة    
 يف املائة يف  ١٨,١ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١١,١الوطين قد ارتفعت من     جملس النواب   املقاعد اليت تشغلها نساء يف      

  .)٥٦(٢٠٠٨عام 

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع ب احلق يف العمل ويف -٦

جمال  إزاء التمييز الفعلي الذي تواجهه النساء يف       ها عن قلق  القضاء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية ب  أعربت    - ٢٠
وحثت اللجنة الدولة علـى ضـمان       . )٥٧(العمالة، كما يتجلى يف عملية التوظيف والفجوة يف األجور والتفرقة املهنية          
 العام واخلاص، ال سيما للقطاعنيبالنسبة ة  تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمل ومواءمة النصوص القانوني          

 إىل أهنا طلبت من     ٢٠٠٨وأشارت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام          . )٥٨(فيما يتصل مبستحقات األمومة   
 من الرجال والنساء باحلق يف احلصول علـى أجـر          نيملااحلكومة أن تنظر يف إمكانية تعديل التشريع مبا يكفل متتع الع          

إىل أن " One Programme au Cap Vert"عنون املوأشار تقرير األمم املتحدة . )٥٩(او على عمل ذي قيمة متساويةمتس
وتعاين النـساء بـشكل   .  يف املائة من قوة العمل١٨نسبة العاطلني عن العمل تبلغ : البطالة هي السبب الرئيسي للفقر   

بينما  يف املائة ٢٣ هي  عاما١٥ًنساء الالئي تزيد أعمارهن عن من العن العمل ن نسبة العاطالت إخاص من البطالة إذ 
 يف املائة بالنـسبة     ٢٨أما يف املناطق الريفية فبلغ معدل البطالة        .  يف املائة  ١٥ من الرجال عن العمل   العاطلني  تبلغ نسبة   
  .)٦٠( يف املائة بالنسبة للرجال١٥للنساء و

  



A/HRC/WG.6/3/CPV/2 
Page 8 

 

  ستوى معيشي الئقالتمتع مب احلق يف الضمان االجتماعي ويف -٧

وهو يصيب النساء   )  يف املائة  ٦٢(يشري تقرير األمم املتحدة أيضا إىل أن الفقر أكثر انتشارا يف املناطق الريفية                - ٢١
قلـق أن  ب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    والحظت  . )٦١(بشكل خاص، مع وجود تفاوت كبري بني اجلزر       

، والنـساء   عن العمـل لنساء، وال سيما النساء املعيالت ألسر معيشية، والنساء العاطالتضحايا الفقر الرئيسيني هم ا   
 القلق يساور جلنة حقـوق الطفـل إزاء        ال يزال و. )٦٢(تدنية، وباألخص يف املناطق الريفية    املتعليمية  الستويات  املات  وذ

  .)٦٣(فقرحالة األعداد الكبرية من األطفال وأفراد أسرهم الذين يعيشون يف 

 بالتقدم الكبري الذي أحرز يف سبيل حتسني فـرص          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وبينما رحبت     - ٢٢
معدل الوفيات النفاسية   ألن   هاأعربت عن قلق  فقد  لى الرعاية واخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية،       ـرأة ع ـحصول امل 

 تنفيـذ على وجه اخلصوص باللجنة  وأوصت  . )٦٤( عن اإلجهاض غري املأمون    ، مبا يف ذلك الوفيات النامجة     عالياًال يزال   
مزيد من التدابري لدعم الفتيات احلوامل وإذكاء الوعي يف املدارس الثانوية باملـسائل املتعلقـة بالوقايـة مـن محـل                     

لذين يعيشون  فرص حصول األطفال اإزاء ضعف ها، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق٢٠٠١ويف عام . )٦٥(املراهقات
التهديد الـذي يـشكله فـريوس نقـص املناعـة           إزاء  يف اجملتمعات الريفية واجلزر النائية على اخلدمات الصحية، و        

وارتفاع معدالت محل املراهقات، وحوادث اإلصابة بـاألمراض        ،  )٦٦()اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
وأشـار تقريـر   . )٦٧(ون اليت حتدث خارج هياكل اخلـدمات الـصحية  ، وحوادث اإلجهاض غري املأم املنقولة جنسياً 

متالزمة نقـص املناعـة     / إىل أن اجلهود املبذولة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         ٢٠٠٥لليونيسيف صدر يف عام     
. )٦٨(قلـق  يبعث علـى ال     تصاعدياً مل تسفر بعد عن نتائج جمدية، بل إن هذا الوباء قد أخذ اجتاهاً            ) اإليدز(املكتسب  

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعزيز اجلهود املبذولة لتحسني فرص احلصول على الرعاية الصحية والوقاية من فـريوس                 
  .)٦٩()اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

 يف  كـبرياً إىل أن البلد قد أحرز تقدماً" One Programme au Cap Vert"عنون املوأشار تقرير األمم املتحدة   - ٢٣
 يف معدالت وفيات الرضع  كبرياًاًاخنفاضأما فيما يتعلق بالصحة، فقد سجل البلد . سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

حسبما أكـده   ،  )٧٠(العمر املتوقع متوسط   يف معدالت    ، وأحرز حتسناً  والوفيات النفاسية ويف معدالت الوفيات عموماً     
يبلـغ  مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ألفريقيا الذي أفاد أن مؤشرات الصحة بالنسبة للرأس األخضر، حيـث                 

  .)٧١(أعلى من املتوسط يف القارة األفريقيةهي ،  عاما٧٠ًالعمر املتوقع متوسط 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع-٨

 إىل أن الرأس األخضر قد حقق هـدف تـوفري    ٢٠٠٥مم املتحدة وتقرير اليونيسيف لعام      لقد أشار تقرير األ     - ٢٤
على أن مسألة النوعية تبقى مطروحة، ال سيما يف املنـاطق  . ٢٠٠٥يف عام )  يف املائة٩٦,٩(التعليم االبتدائي للجميع  

 ق الطفل بأن تبذل الدولـة جهـوداً       وأوصت جلنة حقو  . )٧٢(الريفية، حيث يوجد املعلمون غري املؤهلني بالقدر الكايف       
إتاحـة  عاجلة لتحسني نوعية التعليم يف النظام التعليمي بأسره؛ وتعزيز تدريب املعلمني وتوفري املوارد الالزمة؛ وضمان    

  .)٧٣(فرص كاملة جلميع األطفال للحصول على التعليم اإللزامي
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 بأن تواصل الدولـة بـذل وتكثيـف          ضد املرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز    ، أوصت   ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٥
جهودها لتحسني مستويات إملام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة، ال سيما النساء الريفيات، وذلك باعتماد وتنفيـذ                

  .)٧٤(برامج شاملة

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء-٩

تعامل مع   الدولة باختاذ التدابري املناسبة ملكافحة ال      ،٢٠٠٣ي، يف عام    جلنة القضاء على التمييز العنصر    أوصت    - ٢٦
  .)٧٥(منطيةعلى أساس قوالب مجاعات معينة من املهاجرين 

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
 إىل أن التحليل الذي أجرته منظومة األمم املتحـدة يف سـياق             ٢٠٠٥عام  صدر يف   ليونيسيف  لأشار تقرير     - ٢٧
 قد الحظ أن    ٢٠١٠- ٢٠٠٦  للفترة لتقييم القطري املشترك بغرض إعداد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          ا

 يف جمال كفالة احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأن مثة احتماالت  كبرياًالرأس األخضر أحرز تقدماً  
  .)٧٦(٢٠١٥ول عام جيدة لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية حبل

 وهو ،ي بارتياح التزام البلد حبقوق اإلنسانصرـمييز العن ـلى الت ـجلنة القضاء ع  ، الحظت   ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٨
 عن إنشاء مؤسسات ذات صلة وتنفيذ برامج وثيقـة           فضالً ،ما جتلى يف التصديق على عدد كبري من الصكوك الدولية         

  تطبيقـاً طبّقُتة بكون الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املصّدق عليها كما رحبت اللجن  . الصلة مبجال حقوق اإلنسان   
 اخلطوات اليت اختذت يف سبيل منح االعتراف املناسـب          بارتياح أيضاً اللجنة  والحظت  . )٧٧( أمام احملاكم احمللية   مباشراً

  .)٧٨(بلغة الكريول، دون املساس باستعمال اللغة الربتغالية كلغة رمسية

 حقوق الطفل بأوجه التحسن العديدة اليت طرأت على مدى العقدين املاضيني فيما يتعلق حبقوق               ورحبت جلنة   - ٢٩
 باعتماد إعالن وطين بشأن السياسة االجتماعية فيما خيص األطفال واملراهقني ومنح جائزة وأحاطت علماً، )٧٩(األطفال

  .)٨٠(اليونيسيف للنهوض باحلقوق إىل معهد الرأس األخضر لشؤون القُّصر

 عن تقديرها للتعاون الـذي أبدتـه الدولـة بانتظـام            اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    - ٣٠
، التمييز ضد املـرأة   مجيع أشكال   القضاء على   ولشراكتها مع منظمات غري حكومية يف مسعى يرمي إىل تنفيذ اتفاقية            

  .)٨١(نفيذ تلك الربامج واملشاريعوالتخطيط لربامج ومشاريع شىت بشأن قضايا اجلنسني وت

 إىل أن التحدي الرئيسي الذي سيواجهه الرأس األخـضر هـو   ٢٠٠٥عام صدر يف  ليونيسيف  لوأشار تقرير     - ٣١
ويكمـن  . )٨٢(منواًالبلدان  أقل   من قائمة    "هجيرخت" لىالتكّيف مع االنعكاسات الفورية واملباشرة وغري املباشرة املترتبة ع        

ي تواجهه السلطات يف تقليص الفقر وأوجه عدم املساواة، ذلك أنه رغم انتعاش االقتصاد من بعض                التحدي األكرب الذ  
 عن تطوير اقتصاد رمسي     ومن ذلك أن الرأس األخضر يكاد يكون عاجزاً       . أخرىنواحٍ   فهو شديد التأثر من      النواحي،

ومما يقلل من احترام حقوق اإلنسان، وال سيما . رمستدام كما أنه مل يفلح يف تنمية القدرات املتنوعة اليت تزخر هبا اجلز
  .)٨٣(احلقوق االجتماعية واالقتصادية، انتشار أوجه التفاوت االجتماعي واجلغرايف
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ي علماً بأن الرأس األخضر بلد نامٍ نال استقالله يف جلنة القضاء على التمييز العنصر، أحاطت  ٢٠٠٣ويف عام     - ٣٢
يتفاقم من جـراء  وارده الطبيعية، مبا يف ذلك النقص احلاد يف املوارد املائية الذي  ويعاين من ضعف قاعدة م  ١٩٧٥عام  

وذكر تقرير ملنظمة الصحة العاملية أن املشاكل اهليكلية النامجة عن سوء الظروف املناخية،             . )٨٤(متدةاجلفاف امل دورات  
وأشارت . )٨٥(راقيل خطرية يف اجملال الصحي تشكل ع،وانعدام األمن الغذائي، وشحة اإلمدادات باملياه الصاحلة للشرب

  .)٨٦( إىل صعوبة األوضاع االقتصادية وحالة الفقر اليت تواجهها شرحية عريضة من السكانجلنة حقوق الطفل أيضاً

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
 جماالت  ٢٠١٠- ٢٠٠٦  للفترة دت منظومة األمم املتحدة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية          حّد  - ٣٣

  .)٨٧(احلكم الدميقراطي، ومكافحة الفقر، والبيئة، ورأس املال البشري، واحلماية االجتماعية: التعاون االستراتيجي التالية

رف مساعدة من جهات منها اليونيسيف يف جماالت حتسني         وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تطلب الدولة الط         - ٣٤
والتصدي لالعتداءات، مبا يف ذلك     ،  )٨٩(أو يعملون يف الشوارع   /واالعتناء باألطفال الذين يعيشون و    ،  )٨٨(نوعية التعليم 

؛ كمـا   )٩١(والعنف اجلنسي، واستغالل األطفال   ،  )٩٠( وسوء معاملة األطفال يف األسر     ، احملارم سفاحو االعتداء اجلنسي 
ومـن  ؛  )٩٢(من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقـات          أوصتها بأن تطلب املساعدة     

وأوصت . )٩٣(صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية، ضمن جهات أخرى، فيما يتعلق بالرعاية الصحية
ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونيسيف وغريمها مساعدة تقنية يف         جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن تطلب الدولة من ا        

  .)٩٤(جمال قضاء األحداث وتدريب الشرطة

 يف املؤمتر   ٢٠٠٨ أن الرأس األخضر شارك يف عام        مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     وأفاد    - ٣٥
كما . سية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاباخلامس لوزراء العدل يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرن      

قّدم الرأس األخضر مسامهة كبرية يف اجتماعات أخرى تناولت قضايا منها الفساد واجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
  .)٩٥(الوطنية
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