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  مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدويل الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                - ١
 وأجري االستعراض املتعلق    .٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

وترأست وفـد الـرأس     . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ضر يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف        بالرأس األخ 
 ١٥جلسته املعقـودة يف     وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف        . األخضر وزيرة العدل، ماريسا هلينا موريس     

  .٢٠٠٨ديسمرب /األولكانون 

نسان، من أجل تيسري اسـتعراض حالـة حقـوق    ، اختار جملس حقوق اإل   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .أنغوال وبوليفيا واململكة العربية السعودية): اجملموعة الثالثية(اإلنسان يف الرأس األخضر، جمموعة املقررين التالية 

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  : خضريف الرأس األ

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )أ(  
)A/HRC/WG.6/3/CPV/2(؛  

ــرة       )ب(   ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدت ) ج(١٥م
)A/HRC/WG.6/3/CPV/3.(  

 وهولندا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا      وهناك قائمة باألسئلة أعدهتا مسبقاً الدامنرك وأملانيا والتفيا         - ٤
وتتاح هذه األسئلة على الشبكة     . العظمى وآيرلندا الشمالية أحيلت إىل الرأس األخضر عن طريق اجملموعة الثالثية          

  . لالستعراض الدوري الشامل) إكسترانت(كترونية اخلارجية لاإل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
  الة من جانب الدولة موضوع االستعراض عرض احل- ألف 

 داخلية حالت دون قيام الرأس األخضر ذكرت رئيسة الوفد، ماريسا هيلينا موريس، وزيرة العدل، أن قيوداً  - ٥
ومع ذلك، فإن الرأس األخضر على اقتناع بأن االستعراض الدوري الشامل           . بتقدمي تقرير خطي يف الوقت املناسب     

ويشكل االستعراض فرصة للتقييم الـذايت      . تعلق حبالة حقوق اإلنسان يف أي جزء من العامل        هو آلية هامة للحوار امل    
والتفكري يف وضع االستراتيجيات اجلديدة اليت ينبغي اعتمادها، كما يؤدي إىل االلتزام حبلول أكثر فعالية للمـسائل                 

يوية وتعمل على حتقيق التنمية املستدامة      وقالت إن الرأس األخضر تتمتع بدميقراطية معززة تتسم باحل        . ذات األولوية 
  . ندماج يف االقتصاد العاملياال إىل استحقاقات املواطنني املتعلقة حبقوق اإلنسان، وقد حققت استناداً

 على االستقالل يفوق  عاما٣٣ًوأوضحت الوزيرة أن منو الناتج احمللي اإلمجايل يف الرأس األخضر بعد مرور   - ٦
 وأن الفوائد املترتبة على اإلصالح االقتصادي، الذي أعقبه اعتماد عملية دميقراطية قائمة علـى               متوسطه يف أفريقيا،  

  واخنفض معدل األميـة، منـذ االسـتقالل،    . ، قد كفلت حتقيق االستقرار  ١٩٩١ بانتظام منذ عام     ىانتخابات جتر 
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وبفضل سياسة التعليم اليت تتبعها .  املائة يف ٢٠ يف املائة، وتبلغ نسبة األمية يف الوقت الراهن حوايل           ٤٠بنسبة تفوق   
 ٢٤ إىل   ١٥ يف املائة بني السكان الذين تتراوح أعمارهم من          ٩٧الدولة، بلغ معدل اإلملام بالكتابة والقراءة حوايل        

وقالت إن الرأس األخـضر تتوقـع حتقيـق         .  سنة ٤٩ إىل   ١٥ يف املائة بني من تتراوح أعمارهم من         ٨٩,٧سنة، و 
 لإلحصاءات املقدمة من وزارة الصحة،      ووفقاً. ٢٠١٥ائية لأللفية يف مجيع اجملاالت تقريباً حبلول عام         األهداف اإلمن 

 والدة  ١ ٠٠٠ من كل    ٢١,٧ إىل   ١٩٩٥ والدة يف عام     ١ ٠٠٠ من كل    ٥٧,٩اخنفض معدل وفيات األطفال من      
 إىل  ٢٠٠٠ سنة يف عـام      ٧٠,٨  للمعهد الوطين لإلحصاء، ارتفع متوسط العمر املتوقع من        ووفقاً. ٢٠٠٧يف عام   
وأدى حتسن نوعية احلياة، مبا يف ذلك       . ١٩٩٠ سنة مقارنة بعام     ١١، وتبلغ هذه الزيادة     ٢٠٠٨ سنة يف عام     ٧٢,٨

  . مستوى الدخل، إىل خروج البلد من فئة أقل البلدان منواً وحتسني ترتيبه يف مؤشر التنمية البشرية

كرامة مجيع األفراد بوصفها قيمة مطلقة ويهدف إىل متتع مجيـع           وبّينت أن دستور الدولة يكرس مفهوم         - ٧
مواطين الرأس األخضر باحلقوق واحلرية والضمانات، مبا يف ذلك احلق يف احلياة والسالمة، للمشاركة يف احليـاة                 

ادية السياسية، ويعترف حبقوق األجانب املقيمني أو الزائرين، وباحلق يف العمل وعدم التمييز وباحلقوق االقتـص              
وذكرت أن الرأس األخضر انضم إىل الصكوك األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف           . واالجتماعية والثقافية 

ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة               
 التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال

، مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              ضد املرأة، واتفاقية    
، املـسلحة  األطفال يف النـزاعات     واتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا املتعلقان بإشراك        

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة       ، و املواد اإلباحية   يف ماألطفال وبغاء األطفال واستغالهل    بيعو
  .  والربوتوكول امللحق هبا ملنع وقمع االجتار باألشخاص واملعاقبة عليهللحدود الوطنية

ن هلا األسبقية على كافة القـوانني  إ ممّيز، إذ وشددت الوزيرة على أن هذه الصكوك الدولية لديها وضع    - ٨
 من النظام القضائي يف الرأس األخضر فيما يتعلق باحلقوق          كما أهنا تشكل جزءاً   . والنصوص التشريعية الدستورية  

وعالوة على ذلك، ينص الدستور على أن القواعد الدسـتورية          . واحلريات والضمانات اليت ال يشملها الدستور     
وأوضحت أن احلقوق األساسية قابلة     . بغي تفسريها بصورة تتسق مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        والقانونية ين 

وقد مسح هذا النهج بتحقيق تطـور       . للتطبيق الفوري على الكيانات العامة واخلاصة، وهو ما مينحها فعالية أكرب          
عاهدات الدولية اليت صدقت عليهـا      ونتيجة لذلك، استلهمت الرأس األخضر من امل      . إجيايب على الصعيد الداخلي   

، الذي يشمل جرائم العنف األسري      ٢٠٠٤كثري من املبادرات التشريعية األخرى كقانون العقوبات اجلديد لعام          
، مع  ٢٠٠٥ويكفل قانون العقوبات اجلديد لعام      . واجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب       

ات احملاكمة العادلة جلميع املواطنني، كما يتضمن قاعدة هامة ملكافحـة العنـف             الصكوك سالفة الذكر، ضمان   
  .إبعاد املعتدي عن مسكن األسرةاألسري تتمثل يف 

 قد أسهم بعدة طرق يف وجـود ديناميـة          ٢٠٠٧وقانون العمل اجلديد الذي دخل حيز النفاذ منذ عام            - ٩
فعلى سـبيل   . يري الدولية اجلديدة امللزمة للرأس األخضر      من املعا  جديدة يف عالقات العمل، وهو ما يعكس بعضاً       

 سنة يف السابق، وأصبح قانون      ١٤ سنة يف الوقت الراهن بعد أن كان         ١٥املثال، أصبح احلد األدىن لسن العمل       
وذكـرت أن هنـاك     . العمل يشمل اخلدمة يف املنازل اليت كانت حىت وقت قريب ال حتظى باهتمام قانوين حمدد              
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ن اجملموعات الفقرية من الوصول ، كنظام املساعدة القانونية، الذي ميكِّ   ريعية أخرى مت تنفيذها مؤخراً    مبادرات تش 
وقد اعُتمدت هذه . كما أن القوانني املتعلقة بالوساطة والتحكيم تتيح أساليب بديلة لتسوية املنازعات. إىل العدالة

   .القوانني بعد مناقشات عامة مستفيضة جرت على نطاق واسع

، قامت بعثة مشتركة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم             ١٩٩٩ويف عام     - ١٠
املتحدة اإلمنائي بتقييم حالة حقوق اإلنسان وأبرزت احلاجة إىل إنشاء مؤسسة ميكن أن تعاجل مـسألة حقـوق                  

  .اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

، ٢٠٠٣ل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملواطنة، اليت اعتمدت يف عـام            وأضافت قائلة إن خطة العم      - ١١
حتدد احلاالت الرئيسية اليت تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان أو القيود اليت حتول دون إعماهلا، كما تستخدم خطة                 

  . قوق اإلنسان واملواطنةالعمل هذه يف حتديد األولويات اإلدارية والتشريعية وتقدمي املقترحات املتعلقة باحترام ح

وقد طّورت خطة العمل املذكورة بإجراء حوار موسع مع منظمات اجملتمع املدين عن طريق تنظيم حلقات                  - ١٢
وأوضحت أن االعتراف مببدأ املشاركة الدميقراطية أدى       . دراسية وإجراء مشاورات مع خمتلف الكيانات االجتماعية      

ونتج عن هذه اآللية . جتماعية الغرض منها وضع ورصد وتقييم السياسات العامةإىل إنشاء آليات تتعلق باملشاركة اال
  .إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة اليت تتمثل مسؤولياهتا األساسية يف كفالة تنفيذ خطة العمل

ويقع على  . ية ومن حيث امليزان    وإدارياً  وهي مستقلة مالياً   ٢٠٠٥وباشرت هذه اللجنة عملها منذ عام         - ١٣
عاتقها تعزيز التوعية والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الرأس األخضر، ودعم الدراسات املتعلقة مبسائل حقوق 
اإلنسان، وإسداء املشورة إىل احلكومة، ودعم التحريات وتقدمي املساعدة يف القضايا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان                

جنة، اليت تعمل بشكل تدرجيي على دمج مبادئ باريس، هيئةً مستقلة           وتشكل هذه الل  . والقانون اإلنساين الدويل  
  . يتسم عملها باجلدية وتتألف من أعضاء من اجملتمع املدين وكيانات حكومية

وأوضحت أن احلكومات املتعاقبة كانت تسعى إىل إحداث تغيريات اجتماعية رئيسية بغية حتسني معايري                - ١٤
وقد مسح هذا النهج بإنشاء مؤسسات تعمل لفائـدة الفئـات           . اجتماعية بعينها وفعالية احلقوق املكفولة لفئات     

الضعيفة كالنساء واألطفال، كما تعمل مع مؤسسات أخرى يف قطاعات كالزراعة والعمل والتعليم اليت تتـسم                
  .  بأمهية املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان فيهاأيضاً

لذي يغطي املراكز احلضرية الرئيسية واملناطق والقرى النائية، ويضطلع معهد شؤون األطفال واملراهقني، ا    - ١٥
ومن اهليئات الرئيسية األخرى، معهد املساواة والعدالة       . بدور كبري يف جمال مناء األطفال بصورة متسقة ومتكاملة        

ملدين بغية الوصول إىل     باملسائل اجلنسانية ومتكني املرأة، وهو يسعى إىل التعاون مع اجملتمع ا           اجلنسانية املعين حتديداً  
  .اجملموعات السكانية اليت يصعب الوصول إليها عن طريق الربامج احلكومية

. وبّينت أن مكافحة الفقر حتتاج إىل اهتمام خاص، فهي من العقبات اليت تعترض إعمال حقوق اإلنسان                 - ١٦
نبغي أن تواكبها تنمية اجتماعية بغية      ويف هذا الصدد، فإن اجلهود الرامية إىل حتقيق تنمية اقتصادية وطنية جيدة ي            

  . احلد من زيادة الفجوة بني األغنياء والفقراء
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حتسني اهلياكل األساسية، كتوفري امليـاه وخـدمات   : ويركز الربنامج الوطين ملكافحة الفقر على حمورين    - ١٧
اً واجملموعات اليت تسكن اإلصحاح األساسية؛ واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمجموعات السكانية األكثر تأثر

واجلهة اليت لديها صلة كبرية بالعمل يف جمال مكافحة الفقر هي معهـد الـرأس               . يف مناطق شديدة التأثر بالفقر    
الذي يعمل يف هذين اجملالني ملساعدة الطالب املنتمني ألسر (األخضر املعين بالعمل يف اجملالني التعليمي واالجتماعي 

الذي يعمل يف جمال مكافحة البطالة عن طريق تنفيذ سياسات (توظيف والتدريب املهين ومعهد ال) منخفضة الدخل
، )التوظيف والتدريب املهين بغية التشجيع على توظيف العاطلني عن العمل وحتسني مستويات الباحثني عن العمل            

  .ويرى هذان املعهدان أن التعليم والتدريب والكفاءة من األدوات اهلامة ملكافحة الفقر

وعالوة على  . وأردفت قائلة إن الربنامج اإلجيايب الذي تتبعه احلكومة يكفل إعمال احلقوق وإقامة العدل              - ١٨
وتدريب ) احملاكم والسجون(الربامج التشريعية، مت االستثمار يف حتسني اهلياكل األساسية الوطنية يف قطاع القضاء 

  . اء وحراس السجوناملهنيني كالقضاة واملوظفني العاملني يف جمال القض

 وهي هياكل غري قضائية "جمالس قانونية" بإنشاء ٢٠٠٥ومن املبادرات اهلامة قيام الرأس األخضر يف عام   - ١٩
  الغرض منها تعزيز الوصول إىل العدالة وإعمال احلقوق وكفالة تزويد املواطنني باملعلومات واملشورة القانونيـة،               

هذه اجملالس على حفز روح املواطنة واملشاركة املدنية واالستفادة من الوسائل وتعمل . وال سيما املواطنون الفقراء
وهتدف هذه اجملالس إىل تعريف املواطنني حبقوقهم وواجباهتم املتعلقـة         . القضائية وغري القضائية لتسوية املنازعات    

لرأس األخضر، حيصل املواطنون    وعن طريق هذه اآللية، اليت أقامت شراكة مع مجعية احملامني يف ا           . باحلياة اليومية 
  .  بديلة لتسوية املنازعاتكما أهنا توفر املأوى لضحايا العنف املرتيل وتقدم حلوالً. على املشورة القضائية

ويف السنوات األخرية كثّفت الرأس األخضر اتصاالهتا باملؤسسات الدولية واإلقليميـة املعنيـة حبقـوق                 - ٢٠
ل مؤمترات األمم املتحدة، وسعت جاهدة إىل املـشاركة يف االجتماعـات            وأعدت تقارير قُدمت خال   . اإلنسان

  .واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة حبقوق اإلنسان

وذكرت أن الرأس األخضر تعترف بأمهية إنشاء نظام معلومات قوي لتوجيه التخطيط، والتحقق من آثار     - ٢١
ومع االستقرار االقتصادي الـذي  .  جمال حقوق اإلنسانالسياسات احلكومية ومتابعة تنفيذ االلتزامات الدولية يف  

شهدته السنوات املاضية، ُنفذت بصورة تدرجيية سياسات اإلدماج االجتماعي، ومت متكني اجملموعات الـسكانية              
  وتركز السياسات احلكومية على تقليل التباين االجتمـاعي واالقتـصادي،          . األضعف وعوجلت تفاوتات الدخل   

  .  لتنفيذ االلتزامات الدولية من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسانكما ُبذلت جهود

 الكثري مما يتعني  إىل أن هناكوتوضح البيانات املتعلقة بوضع املرأة حدوث تقدم ملحوظ، لكنها تشري أيضاً  - ٢٢
 ويف القطاع   وتزيد مشاركة املرأة بصورة ملحوظة يف جماالت مثل القضاء والوظائف الوزارية          . عمله يف هذا اجملال   

وبـالرغم مـن االفتقـار إىل       .  يف الوظائف القيادية واإلدارية ويف الربملان      اخلاص، إال أن متثليها ال يزال ضعيفاً      
إحصاءات دقيقة، فإن عدد النساء قد ازداد يف اجملاالت الوظيفية اليت كان يسيطر عليها الرجال يف السابق، كقطاع 

  .  أقل مقارنة بالرجالبيد أن النساء يتقاضني أجوراً. الصحة
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وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، قالت إن الدراسة االستقصائية الثانية للسكان والصحة اإلجنابية اليت جرت يف   - ٢٣
 يف املائة من النساء الاليت مشلتهن هذه الدراسة اعترفن بالتعرض للعنف املرتيل منـذ               ٢٢ قد بّينت أن     ٢٠٠٦عام  

وهناك .  يف املائة أخرى بالتعرض للعنف خالل األشهر االثين عشر املاضية٢٠سبة واعترفت ن. سن اخلامسة عشرة
العديد من املبادرات اليت ينسقها معهد املساواة والعدالة اجلنسانية يف الرأس األخضر، مثل الـشبكة املؤسـسية                 

الـسريع والفعـال    وهتدف هذه الشبكة إىل كفالة تقدمي الدعم        . ملكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس      
خلطة الوطنية اليت وضـعت ملكافحـة       ومن املبادرات اهلامة األخرى ا    . واملساعدة واألمن لضحايا العنف األسري    

  . العنف القائم على أساس نوع اجلنس

، فإن معدل اإلملـام     )٢٠٠٧ (االستبيان املتعلق باملؤشرات األساسية للرفاه     للبيانات املستمدة من     ووفقاً  - ٢٤
 يف املائة، مع مالحظة وجود زيادة طفيفة يف نسبة ٧٩,٦ عاماً بلغ ١٥ والكتابة بني من تزيد أعمارهم عن بالقراءة
وفيما يتعلق مبجموعات السكان األصغر سـناً، فقـد         ).  يف املائة  ٧٣,١(مقارنة باإلناث   )  يف املائة  ٨٧(الذكور  

وتشكل . يع األطفال يف سن الدراسة بنظام التعليم فيما يتعلق بكفالة التحاق مج كبرياًحققت الرأس األخضر تقدماً
  .  من املناهج الدراسيةحقوق اإلنسان جزءاً

وأضافت قائلة إن الفقر هو أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه الرأس األخضر ويشكل عقبة أمام إعمال                  - ٢٥
ـ         . العديد من حقوق اإلنسان    و االقتـصادي واحلقـوق     وقد وضعت احلكومة برامج اهلدف منها الربط بني النم
 للحد من الفقر يستهدف اجملموعات السكانية احملرومة ويتسم واعتمدت احلكومة مفهوماً. االقتصادية واالجتماعية

واإلدارة ) امليزانية واجلوانب النقدية وأسعار الصرف(بسعة نطاقه ويشمل السياسات ذات الصلة باالقتصاد الكلي     
وتشمل أهداف الربنامج تقليل معدل انتشار الفقـر،        ). ت الصلة باالقتصاد اجلزئي   التدابري القطاعية وذا  (الرشيدة  

والقضاء على الفقر املدقع، ورفع مستوى الفئات اليت تعيش حتت خط الفقر إىل مستوى الفئات املتوسطة الدخل،     
  .ةوحتسني القدرات اإلنتاجية واهلياكل االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات احمللية الفقري

 توسـيع التغطيـة     وميكن مالحظة بعض التقدم الذي حتقق يف هذا السياق؛ فعلى سبيل املثال، مت حالياً               - ٢٦
وُيقدم الدعم االجتماعي لتلبية االحتياجات األساسية حلـوايل        . بالضمان االجتماعي لتشمل اجملموعات الضعيفة    

حتققت نتائج أخرى كتغطية املوظفني يف القطاع كما .  من أفراد الشعوب األصلية غالبيتهم من كبار السن٦ ٠٠٠
العام خبدمات قطاعي الصحة واألمومة، وتوسيع الضمان االجتماعي ليشمل قطاعات األنشطة األخرى، مبـا يف               

  . ذلك العمال الذين يعملون حلساهبم وأعضاء االحتادات القانونية

 من األسر احملرومة تعيش يف مساكن       فالكثري. وذكرت أن من بني الشواغل مسألة احلصول على مسكن          - ٢٧
 لتحسني "عملية األمل" مشروع ٢٠٠٣وهلذا السبب أطلقت احلكومة يف عام . بائسة تفتقر إىل املقومات األساسية

سان تومي  عن حتسني الظروف السكنية للمهاجرين من مساكن الكثري من األسر الفقرية يف مجيع أحناء البلد، فضالً
، مع التركيـز    )من املواطنني وغري املواطنني   (ويهدف املشروع إىل مساعدة الفئات الفقرية       .  وموزامبيق وبرينسييب

  . على األسر املعيشية اليت تعوهلا نساء، واألسر الكبرية، وكبار السن الذين يعيشون مبفردهم، واملعوقني

 الرأس األخضر، إال أن هذا  على اخلدمات الصحية اجملانية من احلقوق املعترف هبا يفوُيعد حصول اجلميع  - ٢٨
وتوضح البيانات اليت مت . احلق يصعب إعماله بالنسبة جلميع السكان بسبب الظروف اجلغرافية واالفتقار إىل املوارد
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وبالنـسبة  .  من السكان تشعر باالرتياح إزاء اخلدمات الصحية املقدمـة     ٨٤,٦ أن نسبة    ٢٠٠٧جتميعها يف عام    
قة باملسائل الصحية، اُتخذت مبادرات هامة لتقليل العقبات اليت حتول دون إعمال            ألوجه القصور والعقبات املتعل   

وفيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية، حيق جلميع املواطنني احلصول على املساعدة واملشورة يف           . احلق يف الصحة  
حلصول على خمتلف وسائل منع ويتمكن األزواج من ا. جماالت كالوقاية من اإليدز وتنظيم األسرة وتطعيم األطفال

 لتوفري عقـاقري النـسخ      اإليدز، نفّذت احلكومة برناجماً   /وبالنسبة للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري     . احلمل
 على تقدمي املساعدة النفسانية قبل وبعد فحص اإليدز بغية حتسني نوعية            ويشتمل الربنامج أيضاً  . العكسي باجملان 

  . مصابني هبذا الفريوساحلياة والعمر املتوقع لل

وُعزز إعمال حقوق األطفال يف الرأس األخضر باختاذ العديد من التدابري الرامية إىل تنفيذ االلتزامـات                  - ٢٩
ومن . "لعامل صاحل لألطفا" عن تلك املتصلة خبطة العمل املعنونة الدولية واملتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، فضالً

جمال محاية الطفل إنشاء مركز طوارئ لألطفال يف باريا يقدم خدماته لألطفال من مجيـع               املبادرات امللموسة يف    
ولسوء الطالع، فإن إمكانيات املركـز ال تـزال يف   . أحناء البلد يف حاالت التعرض لإلمهال أو املخاطر أو اإليذاء    

ومن . نب فصلهم عن أسرهم   ويتم التركيز على مصاحل الطفل الفضلى وجت      . حدها األدىن وهي حباجة إىل حتسينها     
 إىل أن مجيع املواطنني معنيني اخلطوات األخرى اهلامة إنشاء مراكز اتصال لألطفال الغرض منها توعية اجملتمع، نظراً

وهتدف هذه املراكز إىل متكني أي مواطن من االتصال بأحد املراكز دون الكشف عـن               . حبماية حقوق األطفال  
لديه معلومات عن وقوع انتهاكات حلقوق األطفال لكي تقوم أجهزة الدولة املعنية هويته وبطريقة سرية إذا كانت 

  . بالتصدي لألمر

  وأضافت أن املعوقني من مواطين الرأس األخضر حيصلون على اهتمام خاص مـن جانـب احلكومـة،                   - ٣٠
ىل تعزيـز إدمـاجهم     وتسعى احلكومة إ  . وال سيما فيما يتعلق بكفالة حصوهلم على عمل ومساواهتم يف املعاملة          

الوظيفي وصون كرامتهم وزيادة احترام الذات لديهم وحتقيق استقالهلم االقتصادي عن طريق تقدمي حوافز مـن                
وعالوة على  . قبيل املزايا اليت متنحها الدولة واإلعفاءات الضريبية للمؤسسات ومجيع اجلهات اليت توظّف املعوقني            

  . يع الظروف الالزمة لصون ومحاية حقوق املعوقنيذلك، ُتوفّر ملنظمات اجملتمع املدين مج

 من التدابري تشمل إصالح نظام      وفيما يتعلق باألولويات الوطنية األساسية، اختذت الرأس األخضر عدداً          - ٣١
ولبلوغ األهداف املذكورة أعاله، من الضروري واجلوهري توفري        . القضاء، ومنع وحماربة الفساد واجلرمية املنظمة     

سر واملواطنني لتمكينهم من االستفادة من حقوقهم حبرية تامة، على حنو ما ورد يف الدستور والقـانون                 األمن لأل 
وضـع  ) أ(ويتعلق حمور اإلصالحات اجلوهرية للدولة بتعزيز روح املواطنة، مبـا يف ذلـك              . والصكوك القانونية 

ترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     تعزيز اح ) ب(ام حقوق املواطنة األساسية؛     سياسات ملراقبة وتعزيز احتر   
حتسني كيفية  ) ج(ق اإلنسان يف الرأس األخضر؛      املكفولة يف الدستور والصكوك الدولية أو اإلقليمية املتعلقة حبقو        

تعزيز املساواة  ) د( ومسؤوليته عن إقامة العدل؛      تطبيق القوانني الوطنية وكفالة استجابة النظام القانوين والقضائي       
  ملواطنني يف حتقيـق العدالـة؛      زيادة مشاركة ا  ) ه(ول إىل العدالة وإزالة ما حيول دون ذلك من عقبات؛           يف الوص 

العنف عف الفئات، وحشد اجلهود ملكافحة إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفال، فهم يشكلون واحدة من أض       ) و(
ق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية وزيادة تعبئة تعزيز دور اجملتمع املدين يف جمال حقو) ز(ضد املرأة ومساعدة الضحايا؛ 

  .قدرات اجملتمع املدين
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -  باء

  . وفداً ببيانات٥٤خالل احلوار التفاعلي أدىل   - ٣٢

فاقية وأعربت شيلي عن هتنئتها للرأس األخضر على ما قامت به من إصالحات للوفاء بالتزاماهتا مبوجب ات  - ٣٣
وأشارت إىل بدء سريان قانون العقوبات اجلديد، كما أشادت جلنة          . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

 املتعلق بالعون القانوين،    ٢٠٠٤القضاء على التمييز العنصري بقانون اإلجراءات اجلنائية، واملرسوم التنظيمي لعام           
مراكز للتحكيم واملرسوم املتعلق بإنشاء مراكز قانونية للوسـاطة          املتعلق بإنشاء    ٢٠٠٥واملرسوم التنظيمي لعام    

 أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أشادت بالرأس األخضر           والحظت شيلي أيضاً  . تكفل الوصول إىل العدالة   
ة واملساواة ألهنا أخذت الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف احلسبان عند قيامها بوضع اخلطة الوطنية للعدال

، والربنامج الوطين ملكافحة الفقر، وأشارت إىل أن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة             ٢٠٠٩- ٢٠٠٥اجلنسانية للفترة   
وأضافت شيلي أن جلنة القضاء علـى التمييـز         . العمل الدولية الحظت أن اخلطة اشتملت على إجراءات إجيابية        

طنية حلقوق اإلنسان وخطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنـسان     مبا حققته اللجنة الو    ٢٠٠٣العنصري أشادت يف عام     
 أن جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن قلقها إزاء عدم تطبيق اتفاقية حقـوق               كما الحظت شيلي أيضاً   . واملواطنة

الطفل يف اهلياكل اإلدارية واحملاكم وأوصت الرأس األخضر بتعديل القوانني القدمية واعتماد قوانني جديدة تنسجم 
وسألت شيلي عما إذا كانت الرأس األخضر قد اختذت تدابري تصحيحية تتفق مع هذه التوصيات،               . ع االتفاقية م

وأوصت بتضمني التشريعات الوطنية على وجه السرعة حظر العقوبة البدنية ورصد تنفيذه بصرامة، وال سيما يف                
لى توصية جلنة حقوق الطفل املتعلقـة  وأعربت شيلي عن موافقتها ع. حاالت تعامل رجال الشرطة مع القاصرين   

بزيادة اجلهود الرامية إىل التصدي عن طريق النظام القضائي للعنف اجلنسي ضد األطفال واستغالهلم يف البغـاء،                 
ومبا أن الرأس األخضر متثل بلد عبور لالجتار بالنساء والفتيات، أوصت شيلي . وكررت التشديد على هذه التوصية

 من التدابري التشريعية واإلدارية والُشرطية ملكافحة هذه اجلرمية، اليت تؤثر بصورة خاصة على              باختاذ احلد األقصى  
النساء األجنبيات، وأوصت بإدخال تعديالت على النظام القضائي لتسريع البت يف القضايا، مبا يف ذلك إنـشاء                 

عتماد نظام يوضع مبوجبه حتت املراقبـة  حماكم جديدة أو إضافية للنظر يف اجلرائم األقل فداحة، ودراسة إمكانية ا   
 الرأس األخـضر باعتمـاد      وأوصت شيلي أيضاً  .  على اجملتمع  املتهمون بارتكاب جرائم صغرية ال تشكل هتديداً      

  .تشريعات وطنية متكنها من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

 إىل قيام الرأس األخضر باعتماد خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنـسان واملواطنـة،              وأشارت اجلزائر   - ٣٤
وأعربت عن هتنئتها للرأس األخضر على .  ملبادئ باريس، لتنفيذ خطة العملوإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً

والعدالة اجلنسانية وحماربة الفقر للفتـرة      مراعاة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان عند وضع اخلطة الوطنية للمساواة           
كما رحبت اجلزائر باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتقليل نسبة األمية يف مجيع أحناء البلد عن طريق                 . ٢٠٠٩- ٢٠٠٥

. ناهضة التمييز يف التعلـيم    اليونسكو مل اتفاقية  وأوصت احلكومة بالتصديق على     . تشجيع التحاق األطفال باملدارس   
ياسة املتعلقة بتعزيز دور املرأة يف اجملتمع، وأشارت باهتمام إىل التعديالت التشريعية اليت وضعت لكفالة ورحبت بالس

. ٢٠٠٤احلقوق األساسية وحريات املواطنني عن طريق تنفيذ عدد من القوانني األساسية، كقانون العقوبات لعـام                
ة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، واالتفاقية املتعلقـة  وأوصت اجلزائر الرأس األخضر باالنضمام إىل اتفاقية منع جرمي    

  . مبركز الالجئني، ومواصلة اإلصالحات الرامية إىل تعزيز الدميقراطية واحلريات األساسية للمواطنني



A/HRC/10/81 
Page 10 

 

وأبدت فرنسا قلقها إزاء عدم قيام الرأس األخضر بتقدمي تقرير وطين وأعربت عن أملها يف أن تتمكن من   - ٣٥
 بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      ٢٠٠٤ووجهت التهنئة إىل الرأس األخضر على قيامها يف عام          . قبالًذلك مست 

واعتربت أن جترمي العنف املرتيل يشكل . واملواطنة ورحبت بتعاوهنا مع اآلليات الدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسان
ا أن جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة قـد           والحظت فرنس . خطوة مشجعة يف سبيل حماربة العنف ضد املرأة       

 عن التـدابري املزمـع      وطرحت فرنسا سؤاالً  . أشارت مع ذلك إىل انتشار هذه الظاهرة، وال سيما العنف املرتيل          
اختاذها من جانب السلطات لكفالة أن الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املرأة، وال سيما العنف املرتيل، تـؤدي إىل                 

ائية على وجه السرعة، وأوصت فرنسا الرأس األخضر بالسعي إىل إنشاء مراكز لتقـدمي الرعايـة                املالحقة القض 
وفيما يتعلق حبقوق الطفل، ُتعد ظاهرة أطفال الشوارع من األمور املثرية           . واملساعدة للنساء ضحايا العنف املرتيل    

 وطلبت فرنسا توضيحات بشأن التدابري      .للقلق، فهؤالء األطفال ُيتركون لوحدهم ُعرضة لإليذاء البدين واجلنسي        
وأشارت فرنسا إىل أن جلنة حقوق الطفل بّينت أوجـه          . بغاء األطفال شوارع وملكافحة   املتخذة حلماية أطفال ال   

القصور اليت تعتري قضاء األحداث، وخباصة االفتقار إىل عقوبات بديلة عن االحتجاز بالنسبة للقاصرين الذين تقل 
وأوصت فرنسا الرأس األخضر بتدبر كيفية للتعامل مع جنوح األحـداث بغيـة             .  عشرة أعمارهم عن السادسة  

وأعربت فرنسا عـن قلقهـا إزاء   . التوصل إىل عقوبات مناسبة ألعمارهم، وتعليمهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع 
عـدم كفايـة    وبّينت أن الظروف يف السجون واكتظاظها و      . تأخري البت يف القضايا ومدة االحتجاز االحترازي      

الوصول إىل الرعاية تشكل صعوبات أساسية يف هذا اجملال؛ وأوصت بالتايل الرأس األخـضر باختـاذ التـدابري                  
  . الضرورية لتحسني األوضاع يف السجون

والحظت األرجنتني أن مثة تقارير تشري إىل ضعف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ويف سوق العمـل                   - ٣٦
وطرحت أسئلة عن اآلليات والسياسات اليت جيري تنفيذها أو النظر فيهـا            .  الرأس األخضر  واجلوانب الثقافية يف  

  . لزيادة مشاركة املرأة يف هذه اجملاالت

وأشارت ملديف إىل أن الرأس األخضر شهدت الكثري من التحوالت االجتماعية واالقتصادية وتواجـه                - ٣٧
والحظت ملديف ما تتعرض له الرأس األخضر من صدمات .  منواًالتحديات املقترنة خبروجها من مركز أقل البلدان

وبالرغم من التحـديات،    . خارجية على الصعيدين االقتصادي والبيئي والقيود اليت تواجهها فيما يتصل باملوارد          
وذكرت أن الرأس   . حققت الرأس األخضر الكثري من التقدم منذ استقالهلا، مبا يف ذلك يف ميدان حقوق اإلنسان              

خضر طرف يف سبع من الصكوك األساسية يف جمال حقوق اإلنسان ويف جمموعة من الربوتوكوالت امللحقة هبا، األ
وهي تسعى جبد إىل إدماج املبادئ الواردة يف هذه الصكوك يف القوانني واملمارسـات واإلجـراءات الوطنيـة،                  

، واعتماد ٢٠٠٥إلجراءات اجلنائية لعام ، وقانون ا٢٠٠٤وينعكس ذلك على سبيل املثال يف قانون العقوبات لعام 
، وإنشاء اللجنة الوطنيـة   ١٩٩٤، وإنشاء معهد املساواة والعدالة اجلنسانية يف عام         ٢٠٠٤العون القانوين يف عام     

وُتعد هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة واملفوضية السامية حلقوق        . ٢٠٠٤حلقوق اإلنسان واملواطنة يف عام      
وعليه، أوصت ملديف الرأس األخضر بالنظر يف التعاون مع . ائل املتميزة للحصول على املساعدةاإلنسان من الوس

املكتب اإلقليمي اجلديد التابع ملفوضية حقوق اإلنسان يف داكار بغية وضع وثيقة أساسية الغرض منها تبـسيط                 
ة جمموعة خمتـارة مـن املكلفـني         إعداد التقارير املطلوب تقدميها إىل هيئات املعاهدات، ودعو        توتعميم إجراءا 

فهذه اخلطوة قد . بواليات اإلجراءات اخلاصة ذات األمهية بالنسبة للرأس األخضر إىل زيارة البلد وتقدمي توصياهتم
  . تكون هامة لتوجيه دعوات زيارة مفتوحة إىل املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة
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ة احلقوق املدنية والسياسية، على حنو ما ورد يف العهد، وعزمها           ورحبت أملانيا باستمرار التزام الدولة بكفال       - ٣٨
  . على إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وخباصة فيما يتعلق بتحسني إتاحة فرص التعلـيم للجميـع               

ساءة معاملتهم وعمالة  وال تزال أملانيا تشعر بالقلق إزاء حالة األطفال املشردين، وبغاء األطفال واستغالهلم يف اجلنس وإ              
وطرحت أسئلة عن كيفية تصدي احلكومة هلذه       . ٢٠٠١األطفال، على حنو ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل يف عام            

املشاكل وعن إجراءات متابعة توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة املتعلقة بالعنف الذي تتعرض لـه النـساء،    
ر القوالب النمطية الراسخة املستمدة من السلطة األبوية اليت حتدد دور ومسؤوليات            ، وعن استمرا  الذي ال يزال سائداً   

، ٢٠٠٣ة حقوق الطفل يف عام      وأوصت احلكومة باعتماد تدابري، على حنو ما أوصت به جلن         . املرأة يف األسرة واجملتمع   
واملدارس، واليت ميارسها رجال الشرطة،     لوضع حد النتشار ممارسة العقوبة البدنية اليت يتعرض هلا القاصرون يف املنازل             

  . الفتيات األجنبيات عرب أراضيهااالجتار بالنساء واذ تدابري ملكافحة كما أوصتها باخت

ويف حني أعربت إيطاليا عن تقديرها      . وأشادت إيطاليا بالتزام الدولة بعملية االستعراض الدوري الشامل         - ٣٩
ة األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، فإهنا تشري إىل أن الدولة تواجـه  النضمام الرأس األخضر إىل الصكوك الدولي 

وأوصتها بزيـادة جهودهـا     . صعوبات تتعلق بتقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ األحكام الواردة يف تلك الصكوك           
عن حاالت  وقامت جلنة حقوق الطفل بالتبليغ      . الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات اليت صدقت عليها        

عنف واستغالل جنسيني، مبا يف ذلك حاالت تتعلق ببغاء األطفال، وأوصت احلكومة بإعطاء األولوية الختاذ تدابري 
ورحبت إيطاليا بالتحسن الذي مت التبليغ عنه فيما يتعلـق          .  العنف اجلنسي ضد األطفال وبغاء األطفال      ملكافحة

ستراتيجية وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان يف إطار النظام        ابوضع  ومع ذلك، فقد أوصت     . بتعميم التعليم االبتدائي  
 املتعلقة بالربنامج العاملي للتثقيف     ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ خلطة العمل للفترة     املدرسي على مجيع املستويات، وذلك وفقاً     

قوق يف جمال حقوق اإلنسان، ويشمل ذلك مراجعة وتنقيح املناهج والكتب املدرسية وتدريب املعلمني وممارسة ح
ومن املسائل املثرية للقلق أوضاع االحتجاز يف خمافر الشرطة والسجون بسبب مجلـة             . اإلنسان يف البيئة املدرسية   

ويف هذا الصدد، أوصت إيطاليا الرأس . أمور منها االكتظاظ واالفتقار إىل خدمات الدعم الصحي والطيب املالئمة      
 عن طريق توفري التدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان    األخضر بتحسني األوضاع يف مرافق االحتجاز والسجون 

  . للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون

كما أشادت هولندا بالتحسينات اليت أدخلتها احلكومة فيما يتعلق باحترام احلقوق املدنية والـسياسية،                - ٤٠
وتساءلت عما إذا كان استئناف . املواطنةوالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان وإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان و

دوريات الشوارع اليت تنظمها الشرطة العسكرية هو مبثابة طريقة مؤقتة للتصدي لزيادة وترية العنـف، أم أهنـا                  
ستراتيجية التصدي لتزايد   ااستجابة هيكلية ملواجهة زيادة معدالت اجلرمية يف الشوارع؛ كما تساءلت عن تقييم و            

عن اجلرمية املنظمة، بالرغم من العقبات اليت تواجه إصالحات نظام العدالة يف إطار الربملان؛ وعن               املخاطر النامجة   
مكتب اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ إستراتيجيات حماربة الفساد وغسيل األموال اليت مت تطويرها بدعم من 

أن حالة حقوق اإلنسان لألطفال حباجة إىل اهتمام        وأشارت هولندا إىل    . املعين باملخدرات واجلرمية  األمم املتحدة   
 يف جماالت بغاء األطفال، وتعرض األطفال لالنتهاكات والعنف، واألطفـال الـذين             وحتسني متواصلني، وحتديداً  

أو يعملون يف الشوارع، وعمالة األطفال، وإمهال األطفال، وحقوق األطفال املعـوقني، وحـصول              /يعيشون و 
ومة مبواصلة حتسني وأوصت احلك.  يف املناطق الريفية، واملساواة يف التعليماألطفال على التعليم اإللزامي، وخصوصاً

  . وضع األطفال
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وأشادت لكسمربغ بالرأس األخضر على اتباعها لنهج دميقراطي وتنظيم انتخابات دورية تتسم بالشفافية     - ٤١
وذكرت لكسمربغ أهنا من شركاء الرأس األخضر يف جمال حماربة الفقر وتعزيز احلقوق             . والتزامها حبقوق اإلنسان  

قافية عن طريق برامج إمنائية مت حتديدها وتنفيذها بصورة مشتركة يف جماالت تتعلـق              االقتصادية واالجتماعية والث  
والحظت لكسمربغ أن جلنة القضاء على التمييز العنـصري وجلنـة           . باملياه والتعليم والصحة، على سبيل املثال     

 سيما فيما يتعلق بالصور     القضاء على التمييز ضد املرأة أعربتا عن قلقهما إزاء وضع املرأة يف الرأس األخضر، وال              
النمطية اليت ُتلحق بالنساء األجنبيات، وذكرت أن جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد النساء     

كما شعرت هذه اللجنة بالقلق إزاء حالة أطفال الشوارع واستغالهلم يف اجلنس، والعنف الذي  . على نطاق واسع  
طفال، وعمالة األطفال، وطرحت أسئلة عن التدابري اليت تنوي الـرأس األخـضر             يتعرض له األطفال، وبغاء األ    

  . وأوصت لكسمربغ الرأس األخضر مبتابعة التوصيات الصادرة عن هذه اللجان. اختاذها

واعترفت كندا باجلهود اليت بذلتها الدولة لكفالة احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية املتعلقـة                 - ٤٢
وأشادت باخلطة الوطنيـة للمـساواة والعدالـة        . هي مبثابة منوذج لالستقرار والدميقراطية يف املنطقة      مبواطنيها، و 

وأعربت كندا عن قلقها    . اجلنسانية وبربنامج احلد من الفقر اللذين وضعا وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان           
فترة تصل إىل سنة، وأوصت الدولة باختـاذ        إزاء التقارير اليت تفيد بأن االحتجاز السابق للمحاكمة قد يستمر ل          

وأبدت استعدادها لدعم أية جهود تبذهلا احلكومـة        . تدابري لتقليص هذه املدة وجعلها متوافقة مع املعايري الدولية        
ومع اإلشارة إىل دواعي القلق اليت جرى اإلعراب عنها . لتحسني الظروف املعيشية للنساء ولكفالة احترام حقوقهن

 املرتيل يف تقريري جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري، أوصـت                 بشأن العنف 
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تدعو البلدان ) أ(٥كندا الرأس األخضر باحترام املادة    

  . مارسات االجتماعية والثقافيةإىل اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على الصور النمطية وامل

وأشادت املكسيك باجلهود اليت تبذهلا الدولة ملواجهة التحديات يف جمال حقوق اإلنسان والتقدم الـذي                 - ٤٣
أُحرز يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما فيما يتعلق مبعدالت وفيات األطفال والوفيات النفاسية، والعمر 

كما أشادت املكسيك حبقيقة أن الرأس األخضر مل تعد من أقـل            .  وتعميم التعليم االبتدائي   املتوقع عند الوالدة،  
، وبقيام احملاكم بالتنفيذ املباشر للصكوك الدولية املتعلقة ٢٠٠٤ ورحبت بتجرمي العنف املرتيل يف عام ،البلدان منواً

 اإلنسان بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب       وأوصت املكسيك الدولة بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق      . حبقوق اإلنسان 
مبادئ باريس؛ والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص              
  من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة                

 الالإنسانية أو املهينة؛ عالوة على تكثيف اجلهود الرامية إىل التصدي حلاالت العنف اجلنسي  أو العقوبة القاسية أو   
واستغالل األطفال؛ وإنشاء حماكم للقاصرين املخالفني للقانون؛ وتكثيف اجلهود ملكافحة العنف ضد النساء وزيادة 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       مشاركتهن يف سوق العمل؛ والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق ب         
  . التمييز ضد املرأة

ومع أن الـرأس    . ورحبت الربتغال بتصديق الرأس األخضر على غالبية الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان            - ٤٤
 بعد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فقد أوصتها الربتغال بأن ُتكمـل               األخضر مل تصبح طرفاً   

ديق يف أقرب فرصة ممكنة وأن تكفل تطبيق النظام األساسي واتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية               عملية التص 



A/HRC/10/81 
Page 13 

وبالنظر إىل التقارير املتعلقة بتعرض النساء للتمييز حبكم األمـر          . وحصاناهتا تطبيقاً فعاالً يف التشريعات الوطنية     
تغال أسئلة عن ما اختذ من خطـوات ملموسـة ملتابعـة            الواقع يف املسائل املتعلقة بالزواج واألسرة، طرحت الرب       

توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، والتدابري الرامية إىل زيادة الوعي بغية حتقيق املساواة اجلنـسانية يف                  
إىل ومع مالحظة أمهية اجلهود الراميـة       . الزواج والعالقات األسرية، وأوصت بإعطاء األولوية لتنفيذ هذه التدابري        

حماربة االستغالل اجلنسي للقاصرين، وإمهال األطفال وإساءة معاملتهم، وظاهرة أطفال الشوارع وعمالة األطفال، 
طرحت الربتغال أسئلة عن اللجنة الوطنية اليت أُنشئت مؤخراً لإلصالح القانوين واملؤسسي املتعلـق باألطفـال                

وأوصت بالتنفيذ الفعال ملعايري العمل الدولية      . ة األطفال والشباب، اليت هتدف إىل القضاء على أسوأ أشكال عمال        
  . املتعلقة باألطفال

وبالرغم من اجلهود . وأشارت السويد مع التقدير إىل أن الرأس األخضر طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب  - ٤٥
وطلبت إىل الرأس . اليت تبذهلا السلطات، مثة تقارير عن وحشية رجال الشرطة وسوء األحوال يف مرافق االحتجاز

األخضر تقدمي معلومات وافية عن التدابري امللموسة اليت قد تتخذها لتحسني أوضاع احملتجزين، وإعطاء معلومات               
وأوصت السويد الـرأس األخـضر      . عن التقدم الذي حتققه املبادرات املتعلقة بالتصدي لوحشية رجال الشرطة         

 مع جراءات قوات الشرطة واألوضاع يف مرافق االحتجاز متوافقة متاماًمبواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة أن تكون إ
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، والنظر يف اختاذ تدابري سياساتية لتعزيز التسامح وعدم التمييز ضد الـسحاقيات                

  .واملثليني ومشتهيي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية

 أن وحشية رجال الشرطة ال تقع بصورة منهجية، بـل هنـاك             وذكرت وزيرة العدل يف الرأس األخضر       - ٤٦
وقُدم عدد من رجال الـشرطة إىل احملاكمـة         . حاالت معزولة حتدث يف السجون ويتعامل القضاء معها بصرامة        

 مع االلتزامات واملعايري    وقالت إن احلكومة ستبذل املزيد من اجلهود يف هذا اجملال متشياً          . وصدرت أحكام حبقهم  
وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، أقرت الدولة بفداحة الوضع، بيد أهنا ستقوم خالل سنتني بإنشاء سجنني . الدولية

يف باريا وسول بتكلفة مخسة ماليني يورو، وسيؤدي ذلك إىل مضاعفة القدرة االستيعابية للسجون، كما يتوقع أن 
  . يز إعادة إدماجهم يف اجملتمعيؤدي إىل حتسني معاملة األحداث اجلاحنني، وال سيما عن طريق تعز

ويف حني تعتقد . وأوضحت الوزيرة أن زيادة عدد السائحني تسببت يف مشكالت جديدة كبغاء األطفال          - ٤٧
 بتنفيذ تـدابري    احلكومة يف إمكانية التغلب على هذه املشاكل عن طريق التثقيف وحماربة الفقر، فإهنا تقوم أيضاً              

وهناك مركزان للطوارئ يف باريا وسول للتعامل مع حاالت األطفـال           . طفاللإلسراع بالتصدي ملسألة بغاء األ    
الذين تعرضوا لإليذاء أو اإلمهال، وهناك مركز اتصال خاص بتلقي املعلومات عن األطفال الذين تعرضوا ملعاملة                

ملـواطنني  سيئة، وميكن تلقي هذه املعلومات دون حاجة املتصل إىل الكشف عن هويته، وذلك من شأنه توعية ا                
وتعمل احلكومة بصورة حثيثة ملواجهة هذه احملنة وستتخذ املزيد مـن املبـادرات،   . بكيفية محاية حقوق األطفال   
  . وخباصة يف اجملال االجتماعي

وفيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة، قالت الوزيرة إن التحدي الفعلي يكمن يف االنتشار الواسـع النطـاق                   - ٤٨
 النساء يف الرأس األخضر، ويشكل العنف املرتيل أحد الشواغل األساسية للحكومة            لسلوكيات راسخة تستهدف  

وقد جرى تنفيذ خطة عمل بواسطة شبكة من . وهناك بعض التدابري اليت اُتخذت بالفعل. ومنظمات اجملتمع املدين  
ليم من الوسائل الفعالة    وترى احلكومة أن التع   . املؤسسات املدنية والعامة، مبا يف ذلك العاملون يف ميدان الصحة         
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 معايري قضائية للتصدي للعنف املرتيل كإبعاد املعتدي عن مسكن األسرة           على األمد الطويل، لكنها اعتمدت أيضاً     
وبالرغم من هذه املشاكل، فإن وضع املرأة آخذ يف التحسن؛ فعلى سبيل املثال، فإن              . ومواصلة مراقبة سلوكياته  

وتتوىل الوزيرات .  سيدات تشغل إحداهن منصب رئيس الوزراء    ٨ بينهم   وزيراً ١٦وزراء احلكومة البالغ عددهم     
 املزيد من النساء الاليت يعملن يف وهناك أيضاً. مناصب وزارية يف غاية األمهية كالعدل والدفاع واملالية واالقتصاد        

إىل تغريات إجيابيـة    وتشري األرقام   .  على الرجال كممارسة الطب والقضاء والتدريس      أنشطة مهنية كانت حكراً   
 يف املائة من اإلناث يلـتحقن       ٩٧فعدد الطالبات يف التعليم الثانوي يفوق عدد الطالب الذكور، كما أن            : للغاية

  . بالتعليم االبتدائي

  وأعرب املغرب عن ارتياحه ملالحظة العديد من املبادرات واإلصالحات اليت اختذهتا الدولة، وال سـيما                 - ٤٩
ء، ورحب بتأسيس معهد وطين للمساواة اجلنسانية، واملستوى الرفيع لتمثيل املرأة يف مناصـب              فيما يتصل بالنسا  

 العنف ضد املرأة، وخباصة جترمي العنف املرتيل، وأشار إىل          ملكافحةكما رحب املغرب بالتدابري املتخذة      . مسؤولية
ملتعلقة منها بتقليل وفيات األطفال، وحماربة الفقر التقدم الكبري احملرز يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما ا

وأشار . وأعرب عن تشجيعه للرأس األخضر على مواصلة هذه اجلهود        . وكفالة التعليم األساسي جلميع املواطنني    
  . بارتياح إىل اعتماد خطة وطنية تتعلق حبقوق اإلنسان واملواطنة، وخباصة إشراك منظمات اجملتمع املدين يف صياغتها

والحظت اململكة املتحدة اجلهود اليت بذلتها الرأس األخضر للوفاء بالتزاماهتا الدولية، على الرغم مـن                 - ٥٠
ورحبت بالردود املقدمة على األسئلة اليت طُرحت مقدماً وقالت إن تقارير املفوضية الـسامية              . حمدودية مواردها 

سائل املتعلقة حبقوق اإلنسان ولتنفيذ غالبية املعاهـدات        حلقوق اإلنسان تبني اخلطوات اإلجيابية املتخذة ملعاجلة امل       
وأشارت إىل أن التقييم القطري العام أوضح التقدم الكبري احملرز إلعمال احلقوق املدنيـة  . املتعلقة حبقوق اإلنسان 

ـ       ول عـام  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتقدم اجليد فيما يتصل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة حبل
 للدول الصغرية النامية، ورحبت باإلصالحات وذكرت أن التقدم الذي أحرزته هذه الدولة يشكل منوذجاً. ٢٠١٥

 أن جلنـة    ومع ذلك، فقد الحظت أيضاً    . التشريعية، مبا فيها قانون العقوبات اجلديد وقانون اإلجراءات اجلنائية        
استمرار هذا التمييز يف جماالت معينة، مبا يف ذلك العنـف           القضاء على التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء          

اجلنسي واملرتيل، وتدين مشاركة املرأة يف اهليئات املنتخبة، وعدم توازن فـرص التوظيـف واألجـور، وتعـدد                  
كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حاالت العنف اجلنسي، واستغالل األطفال، وممارسـة               . الزوجات
وأوصت اململكة املتحدة الرأس األخضر باختاذ املزيد من اخلطـوات للتـصدي            . دنية وعمالة األطفال  العقوبة الب 

ورحبت بتعليقات الوزيرة املتصلة باملبادرات احلالية، . للتمييز ضد املرأة واجملموعات الضعيفة، مبا يف ذلك األطفال
وإدراكاً منها ألمهية التقارير . م تقدمي تقرير خطيمبا يف ذلك إنشاء مراكز االتصال، بيد أهنا أعربت عن أسفها لعد

املتعلقة حبقوق اإلنسان، شّجعت اململكة املتحدة الرأس األخضر على العمل بصورة وثيقة مع اجملتمع املدين بغيـة              
ميها، وبالنظر إىل عدد التقارير اليت تأخر تقد      . ختفيف العبء عن الدولة ومتكينها من الوفاء بالتزام تقدمي التقارير         

أوصت اململكة املتحدة بوضع جدول زمين متفق عليه مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل معاجلة مسألة 
كما أوصت اململكة   . التقارير املتراكمة وطريقة العمل مستقبالً، مع مواصلة التعاون مع املنظمات غري احلكومية           

عاهدات األساسية، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري امللحـق         املتحدة الدولة بتعزيز مؤسساهتا والتصديق على امل      
والحظت أن التقارير تربز األولويات والتحديات الرئيسية، مبا يف ذلك القيود املتعلقة            . باتفاقية مناهضة التعذيب  

  . باملوارد البشرية، ورحبت بالتزام الدولة بالتصدي هلذه التحديات
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أس األخضر على التقدم الكبري الذي أحرزته يف جمال حقـوق اإلنـسان،             وأعرب السنغال عن هتنئته للر      - ٥١
وفيما يتعلق باحلقوق املدنيـة والـسياسية       . وذلك بالرغم من العديد من القيود اليت هتدد بإبطاء وترية التطورات          

ألهداف اإلمنائية  يشري إىل أهنا يف طريقها للوفاء با ملموساًواالقتصادية واالجتماعية، حققت الرأس األخضر تقدماً
وناشد السنغال اجملتمع الدويل مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف هذا الصدد،             . ٢٠١٥لأللفية حبلول عام    

ودعا الدولة إىل زيادة تعاوهنا مع مؤسسات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النظر يف توجيـه دعـوات للمكلفـني                 
  طرحت السنغال أسئلة عن عمل جلنة اإلصالح القـانوين واملؤسـسي     و. بواليات اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد    

  . فيما يتعلق باألطفال واملراهقني

وأعربت الصني عن أسفها إزاء عدم متكن الرأس األخضر من تقدمي تقرير وطين بسبب االفتقار إىل املوارد   - ٥٢
 ملتعلقة مبستواها اإلمنائي، قد بذلت جهوداًوالحظت الصني أن الرأس األخضر، بالرغم من القيود ا. البشرية واملالية

وأشارت الصني إىل التقدم احملرز يف جمال احلقوق املدنية والسياسية . خالل السنوات املاضية لتعزيز حقوق اإلنسان
والحظت أن الرأس األخضر صّدقت على جمموعة من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق            . واالقتصادية واالجتماعية 

والحظت تعاون الدولة النـشط     . نشأت اآلليات ذات الصلة بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات        اإلنسان وأ 
وعملها مع األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، وبّينت أهنا قد اختذت تدابري فعلية لتعزيز حقـوق النـساء                  

 تزال تتمثل يف القضاء علـى الفقـر،       أن التحديات األساسية اليت تواجهها احلكومة ال       وذكرت أيضاً . واألطفال
. وإجياد حل لنقص املياه، وحتسني الصحة العامة وتوفري الرعاية الصحية وتلبية االحتياجات األساسـية للـسكان          

وناشدت الصني اجملتمع الدويل أن يضع يف االعتبار التحديات اليت تواجهها الرأس األخضر يف جمال تعزيز حقوق                 
ساعدة املالية والتقنية لبناء قدرات الدولة هبدف زيادة متتع املواطنني باحلقوق االقتـصادية             اإلنسان، وأن يزيد امل   
  . واالجتماعية والثقافية

وأعربت التفيا عن أسفها لعدم متكن الدولة من تقدمي تقرير خطي يف الوقت املناسب، والحظـت مـع         - ٥٣
  سياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، والتوقعـات اجليـدة        التقدير التقدم الكبري احملرز إلعمال احلقوق املدنية وال       

وأوصت التفيا احلكومة بتوجيه دعوة مفتوحـة       . ٢٠١٥فيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام         
  . جلميع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد

انون والدميقراطية النيابيـة يف الـرأس األخـضر         وأعربت سلوفينيا عن ارتياحها إزاء رسوخ سيادة الق         - ٥٤
ورحبت . والحظت أن الدستور يكفل حرمة حقوق اإلنسان واحترام الكرامة البشرية وعدم قابلية التصرف فيهما

سلوفينيا مبوافقة احلكومة على عدة برامج واستراتيجيات تتعلق حبقوق اإلنسان يف جمال التعليم والتوظيف والسياسة 
ويف حني ترحب بالتدابري املتخذة للتصدي للعنف ضد        . قضاء على الفقر واحلماية االجتماعية وغريها     الصحية وال 

النساء، مبا يف ذلك جترمي العنف املرتيل مبوجب القانون اجلنائي، الحظت سلوفينيا أن العنف ضد النساء ال يـزال                
ليت اختذهتا الرأس األخضر لتقليل عدد ضـحايا         عن التدابري اإلضافية ا    وطرحت سلوفينيا سؤاالً  .  يف البلد  منتشراً

وأوصت سلوفينيا الـرأس األخـضر   . خمتلف أنواع العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل والتحرش اجلنسي  
بإتاحة املوارد الكافية لتوفري عدد من املساكن اآلمنة إليواء ضحايا العنف املرتيل، ومواصلة حتسني فعالية اآلليات                

ورحبت سلوفينيا بأي طلب تقدمه الرأس األخضر للحصول على املساعدة          .  لتعويض ضحايا العنف املرتيل    القائمة
  . التقنية اليت ترى هذه الدولة أهنا ضرورية
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 بتحسني حالة حقوق اإلنسان عـن        كبرياً والحظت أنغوال مع االرتياح أن الرأس األخضر تبدي التزاماً          - ٥٥
ورحبت باالستراتيجيات الـيت    . لية وقبول خمتلف التوصيات املتعلقة بتحسينها     طريق التصديق على الصكوك الدو    

وطرحت أنغوال أسئلة عن . ُنفّذت لتعزيز حقوق األطفال، كاإلعالن الوطين للسياسة االجتماعية املتعلقة باألطفال
تمع الدويل من مـساعدة     التحديات اليت تواجه تنفيذ السياسات القائمة يف هذا اجملال وعن الكيفية اليت متكن اجمل             

ويف حني تعرب أنغوال عن ارتياحها إزاء اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتنفيذ السياسات الرامية إىل               . الرأس األخضر 
 التمييز ضد املرأة، والقضاء على ملكافحةحتقيق املساواة اجلنسانية، فإهنا توصي احلكومة مبواصلة جهودها اإلجيابية   

ومبا أن الرأس األخضر من أكثر البلدان تـأثرا باجلفـاف           .  السلبية املتجذرة يف اجملتمع    السلوكيات والتوجهات 
والتصحر، فقد طرحت أنغوال أسئلة عن أثر هذه املشكلة على االقتصاد والبيئة، وعن الكيفية اليت يـتمكن هبـا                   

  . اجملتمع الدويل من دعم البلد يف هذا الصدد

ين والتنظيمي الذي اعتمدته الرأس األخضر لتعزز، على املستوى احمللـي،           وأقرت الربازيل باإلطار القانو     - ٥٦
تطبيق الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ووضع خطة عمل تتعلق حبقـوق                

سية الـيت   والربازيل على اقتناع بأن الرأس األخضر ستتمكن من التغلب على التحديات الرئي           . اإلنسان واملواطنة 
تواجهها وحتقيق التنمية املستدامة وحماربة الفقر، وذلك عن طريق التزامها واحلوار املفتوح مـع اجملتمـع املـدين      

وطرحت الربازيل أسئلة عن كيفية تفاعل الرأس األخضر مع اللجنة األفريقية           . والتعاون الوثيق مع اجملتمع الدويل    
.  تواجهها يف إطار النظم اإلقليمية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         حلقوق اإلنسان وعن التحديات األساسية اليت     

كما طرحت أسئلة عن اخلطوات األساسية املتخذة لتعزيز وإعمال حقوق األطفال والنساء، وملكافحة مجيع أشكال 
تماعيـة  التمييز، وأسئلة أخرى عن ما اختذ من خطوات وعن أوجه القصور املتعلقة باحلقوق االقتـصادية واالج               

وأخرياً، سألت الربازيل عن االحتياجات العاجلة للرأس األخضر إلعمال احلق يف التنمية، مع التركيـز               . والثقافية
وأوصت الربازيل الرأس األخضر بتحقيق أهـداف حقـوق         . بشكل خاص على بناء القدرات واملساعدة التقنية      

صديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة         ، والنظر يف الت   ٩/١٢اإلنسان اليت حددها اجمللس يف قراره       
الدولية، واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،                 
والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،              

يف توجيه دعوات زيارة للمكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة، وتعزيز سياساهتا لتكفل حقوق            عالوة على النظر    
الطفل بشكل تام، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية األبوية، والنظر يف تعزيـز بـرامج                   

  .  على النساء واألطفالاإليدز والوقاية منه، مع التركيز بشكل خاص/مكافحة فريوس نقص املناعة البشري

وأشارت الكامريون باهتمام إىل قيام الرأس األخضر بإنشاء معهد ُيعىن باملساواة والعدالـة اجلنـسانية،                 - ٥٧
. ووضع خطة وطنية يف هذا اجملال، والتقدم الذي حتقق فيما يتعلق مبتوسط العمر املتوقع على الـصعيد الـوطين                  

ل إعداد التقارير اليت ُتقّدم إىل هيئات املعاهدات، ومواصـلة محلتـها        وشّجعت الكامريون احلكومة على استكما    
الرامية إىل مناهضة مجيع أشكال التمييز والتصديق على اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقـة                

  .باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها وغريها من املواد ذات الصلة

أفريقيا بالرأس األخضر لكوهنا وضعت الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف االعتبار عند وأشادت جنوب   - ٥٨
وأبرزت .  والربنامج الوطين لتخفيف الفقر٢٠٠٩- ٢٠٠٥قيامها بصياغة اخلطة الوطنية للمساواة اجلنسانية للفترة 
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اواة والعدالة اجلنسانية لكفالة مساواة السياسات والتدابري اهلامة اليت اختذهتا لتعزيز حقوق املرأة، كإنشاء معهد املس
 الذي الحظت فيه اليونيسيف التقدم الكبري الذي حققته ٢٠٠٥وأشارت إىل تقرير عام . النساء يف التمتع باحلقوق

احلكومة إلعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتوقعات اجليدة املتعلقة بتحقيق األهداف            
  .٢٠١٥لأللفية حبلول عام اإلمنائية 

وأشارت بشكل خاص إىل جدول     . واعترفت نيجرييا بالتزام الدولة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان          - ٥٩
ويف حني تعمل الدولة على تعزيـز       . األعمال املتعلق بتمكني املرأة، وتعميم منظور نوع اجلنس وحقوق األطفال         

اسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، فإن نيجرييا تعترف بالتحديات الرئيسية مجيع حقوق اإلنسان واعتماد املعاهدات األس
 عن جدول أعمال التنمية الرامي إىل اليت تواجهها الرأس األخضر فيما يتصل بتنفيذ االتفاقيات بشكل فعال، فضالً

يل مساعدة الـرأس    وناشدت نيجرييا اجملتمع الدو   . احلد من الفقر وتوفري فرص العمل وحتقيق الرفاه العام للسكان         
  . األخضر على حتقيق هذه األهداف واألهداف اإلمنائية لأللفية

 يف جمال البيئة جيري متويلها عن طريق املساعدة          برناجماً ١٥وذكرت الرأس األخضر أهنا تعكف على تنفيذ          - ٦٠
. املشاكل الوطنية الرئيـسية    إىل أن شح املياه ال يزال من         ويتعلق أحد هذه الربامج بتشييد سد مائي، نظراً       . الدولية

 وُيعد جنوح األحداث الذي يتجلى يف شكل عصابات الشباب وانتشار تعاطي املخدرات من الظواهر اجلديدة نسبياً           
ومن املشاكل األخرى اليت تواجههـا الـرأس        . ذات الصلة باجلرمية املنظمة وانتشار التهريب وتطور قطاع السياحة        

ويشعر املواطنون بانعدام األمن وتشهد بعض املناطق احلضرية     . يها الذين أُدينوا جبرائم   األخضر اإلعادة القسرية ملواطن   
 لعد توفر األعداد الكافية من رجال الشرطة ملواجهة هذا الوضع، قـررت             ونظراً. مثل باريا زيادة يف التدابري األمنية     

وأوضـحت أن اسـتخدام     . احلضريةاحلكومة استخدام وحدات من الشرطة العسكرية لتسيري دوريات يف املراكز           
وبّينـت الـرأس    . ، وهو وارد يف النظام العام للقوات املسلحة ويف الدستور         الشرطة العسكرية هو أمر قانوين متاماً     

األخضر أن وظائف ودور الشرطة العسكرية مشاهبة إىل حد كبري لعمل قوات الشرطة الوطنية، وأن املواطنني هـم                  
  . الشرطة العسكرية، وهي ال ُتنشر إال عندما تصل األوضاع األمنية إىل مرحلة حرجةالذين طالبوا صراحةً بتدخل 

إن املوقع اجلغرايف االستراتيجي للرأس األخضر وتركيبتها االجتماعية واالقتصادية وضعف قدراهتا املؤسسية              - ٦١
، ٢٠٠٣ويف عـام    . رمية املنظمة  لشبكات اجل   لالجتار غري املشروع، وخباصة االجتار باألشخاص، ومقراً       جيعلها معرباً 

 للتصدي للجرائم الدوليـة، وتعزيـز       املعين باملخدرات واجلرمية  طلبت احلكومة املساعدة من مكتب األمم املتحدة        
ولتقليل تغلغل اجلرمية االجتماعية يف نسيج جمتمع الرأس األخضر، مثة حاجة           . تدريب رجال الشرطة ومراقبة احلدود    

وهذه املعركة اليت ستستلزم التعاون الدويل واملـساعدة        . وجتهيز املؤسسات باملعدات الالزمة   إىل تعزيز إقامة العدل     
وفيما يتعلق بالدعم املقدم ملـستخدمي      . ستراتيجية اليت تتبعها الرأس األخضر    االاملتبادلة فيما بني الدول املعنية هي       

  . ل املواطنني الذين يأتون إليه من مجيع أحناء البلداملخدرات، هناك مركز يف باريا يقدم املساعدة يف جمال إعادة تأهي

. واحلكومة ملتزمة، مبوجب القانون والواقع، مبواصلة حماربة االستغالل اجلنسي لألطفال وإساءة معاملتهم  - ٦٢
  طفـالً  ٧٠ ل طفل، كما قدمت املساعدة      ١٠٠، قامت مراكز طوارئ األطفال مبساعدة حوايل        ٢٠٠٧ويف عام   

وفيما يتعلق بقضاء األحداث، شددت الدولة على وجود عقوبـات      . ٢٠٠٨النصف األول من عام      خالل   تقريباً
وأوضحت الرأس .  عاما١٦ً إىل ١٢بديلة ومؤسسة رعاية يوضع فيها األطفال اجلاحنني الذين تتراوح أعمارهم من 

.  يتعلق األمر بأطفـال قاصـرين  األخضر أن القانون ال حيظر العالقات اجلنسية بني املثليني أو يعاقب عليها ما مل         
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وقد صدقت الرأس األخضر على اتفاقية القضاء على مجيـع          .  بالتسامح فاجملتمع يف الرأس األخضر يتسم تقليدياً     
 على الربوتوكول االختياري امللحق هبا، كما ُيتوقع أن تـصدق علـى             أشكال التمييز ضد املرأة وستصدق أيضاً     

  .اقية مناهضة التعذيبالربوتوكول االختياري امللحق باتف

  أو توصيات/استنتاجات و -  ثانياً
  :الرأس األخضرخالل املناقشة، قدمت التوصيات التالية إىل   - ٦٣

تضمني تشريعاهتا الوطنية احلظر الصريح للعقوبة البدنية ورصد تنفيذه بصرامة، وال سيما فيما يتعلـق                 -١
  ؛ )شيلي(بتعامل الشرطة مع القاصرين 

د الرامية إىل التصدي عن طريق نظام القضاء للعنف واالستغالل اجلنسيني لألطفال، كبغاء             زيادة اجلهو   -٢
  ؛ )شيلي(األطفال، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل 

اختاذ احلد األقصى من التدابري التشريعية واإلدارية والُشرطية ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات، الـذي                -٣
  ؛)شيلي(النساء األجنبيات يؤثر بصفة خاصة على 

إدخال تعديالت على نظام القضاء لتشريع إقامة العدل، ويشمل ذلك إنشاء حماكم جديدة أو زيـادة                  -٤
األقل فداحة، ودراسة إمكانية اعتماد نظام يوضع مبوجبه حتـت          عدد احملاكم اليت تنظر يف اجلرائم       

  ؛ )شيلي( على اجملتمع يداًاملراقبة املتهمون بارتكاب جرائم صغرية وال يشكلون هتد

اعتماد تشريعات وطنية متكنها من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال                - ٥
  ؛ )شيلي(التمييز العنصري 

  ؛)اجلزائر (ناهضة التمييز يف التعليماليونسكو ملاتفاقية التصديق على   - ٦

  اعية واملعاقبة عليها، واالتفاقيـة املتعلقـة مبركـز         االنضمام إىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلم        - ٧
  ؛)اجلزائر(الالجئني 

  ؛)فرنسا(إنشاء مراكز لتقدمي الرعاية واملساعدة للنساء ضحايا العنف املرتيل   - ٨

لتعامل مع جنوح األحداث بغية التوصل على عقوبات مناسـبة ألعمـارهم،            االنظر يف كيفية      - ٩
  ؛)فرنسا(تمع وتعليمهم وإعادة إدماجهم يف اجمل

  ؛ )فرنسا(اختاذ التدابري الضرورية لتحسني األوضاع يف السجون   - ١٠

النظر يف التعاون مع املكتب اإلقليمي اجلديد التابع ملفوضية حقوق اإلنسان يف داكار بغية وضع                 - ١١
  إعداد التقارير املطلوب تقدميها إىل هيئات      توثيقة أساسية الغرض منها تبسيط وتعميم إجراءا      

  ؛ )ملديف(املعاهدات 



A/HRC/10/81 
Page 19 

دعوة جمموعة خمتارة من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة ذات األمهية بالنسبة للرأس األخضر   - ١٢
  ؛ )ملديف(إىل زيارة البلد وتقدمي توصياهتم 

اعتماد مجيع التدابري الالزمة لوضع حد النتشار ممارسة العقوبة البدنية اليت يتعرض هلا القاصرون                - ١٣
ملنازل واملدارس، واليت ميارسها رجال الشرطة، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل يف               يف ا 
  ؛ )أملانيا (٢٠٠٣عام 

  ؛ )أملانيا( االجتار بالنساء والفتيات األجنبيات عرب أراضيها ملكافحةاختاذ تدابري فعالة   - ١٤

  ؛ )إيطاليا(ت اليت صدقت عليها زيادة جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيا  - ١٥

  ؛ )إيطاليا(إعطاء األولوية الختاذ التدابري الالزمة ملكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال وبغاء األطفال   - ١٦

ستراتيجية وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان يف إطار النظام املدرسي على مجيع املستويات،            اوضع    - ١٧
 املتعلقة بالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ خلطة العمل للفترة وذلك وفقاً

اإلنسان، ويشمل ذلك مراجعة وتنقيح املناهج والكتب املدرسية وتدريب املعلمـني وممارسـة             
  ؛ )إيطاليا(حقوق اإلنسان يف البيئة املدرسية 

اإلنسان حتسني األوضاع يف مرافق االحتجاز والسجون عن طريق توفري التدريب يف جمال حقوق   - ١٨
  ؛ )إيطاليا(للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي السجون 

  ؛ )هولندا(مواصلة حتسني وضع األطفال   - ١٩

متابعة التوصيات املتعلقة بالتمييز ضد املرأة الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة   - ٢٠
  ؛ )لكسمربغ(القضاء على التمييز ضد املرأة 

توصيات جلنة حقوق الطفل املتعلقة بأطفال الشوارع واسـتغالهلم يف اجلـنس، وبغـاء              تنفيذ    - ٢١
  ؛ )لكسمربغ(األطفال، والعنف الذي يتعرض له األطفال، وعمالة األطفال 

  اختاذ التدابري الالزمة لتقليص مدة االحتجاز السابق للمحاكمة وجعلها متوافقة مـع املعـايري                - ٢٢
  ؛ )كندا(الدولية 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تدعو البلدان إىل             ) أ(٥ام املادة   احتر  - ٢٣
  ؛ )كندا(اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على الصور النمطية واملمارسات االجتماعية والثقافية 

  ؛)املكسيك(يس تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب مبادئ بار  - ٢٤

  ؛ )املكسيك(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   - ٢٥
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  ؛ )املكسيك(التصديق على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   - ٢٦

  ؛ )املكسيك(التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب   - ٢٧

  ؛ )املكسيك( التصدي حلاالت العنف واالستغالل اجلنسيني لألطفال تكثيف اجلهود الرامية إىل  - ٢٨

  ؛)املكسيك(إنشاء حماكم للقاصرين املخالفني للقانون   - ٢٩

  ؛ )املكسيك(تكثيف اجلهود ملكافحة العنف ضد النساء وزيادة مشاركتهن يف سوق العمل   - ٣٠

  ء على مجيع أشكال التمييـز ضـد        التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضا        - ٣١
  ؛)املكسيك(املرأة 

إكمال عملية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف أقرب فرصة ممكنة   - ٣٢
وكفالة تطبيق النظام األساسي واتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا تطبيقاً فعاالً            

  ؛ )تغالالرب(يف التشريعات الوطنية 

إعطاء األولوية لتدابري التوعية الرامية إىل حتقيق املساواة اجلنسانية يف املسائل املتعلقة بـالزواج                - ٣٣
  ؛ )الربتغال(والعالقات األسرية 

  ؛)الربتغال(التنفيذ الفعال ملعايري العمل الدولية املتعلقة باألطفال   - ٣٤

جراءات قوات الـشرطة واألوضـاع يف مرافـق         مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة أن تكون إ         - ٣٥
  ؛ )السويد( مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان االحتجاز متوافقة متاماً

النظر يف اختاذ تدابري سياساتية لتعزيز التسامح وعدم التمييز ضد السحاقيات واملثليني ومشتهيي               - ٣٦
  ؛)السويد(اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية 

د من اخلطوات للتصدي للتمييز ضد املرأة واجملموعات الضعيفة، مبا يف ذلك األطفـال  اختاذ املزي   - ٣٧
  ؛)اململكة املتحدة(

وضع جدول زمين متفق عليه مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجل معاجلة مسألة التقـارير                  - ٣٨
  ؛)اململكة املتحدة(مية املتراكمة وطريقة العمل مستقبالً ومواصلة التعاون مع املنظمات غري احلكو

تعزيز مؤسساهتا والتصديق على املعاهدات األساسية، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري امللحق              - ٣٩
  ؛)اململكة املتحدة(باتفاقية مناهضة التعذيب 

مناشدة اجملتمع الدويل أن يضع يف االعتبار الصعوبات والتحديات اليت تواجهها الرأس األخضر يف جمال                 -٤٠
  ؛)الصني(عزيز حقوق اإلنسان، وزيادة ما يقدمه من مساعدة مالية وتقنية يف جمال بناء القدرات ت
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  ؛)التفيا(توجيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد   - ٤١

  ؛ )سلوفينيا(يل إتاحة املوارد الكافية لتوفري ما يكفي من املساكن اآلمنة إليواء ضحايا العنف املرت  - ٤٢

  ؛ )سلوفينيا(حتسني فعالية اآلليات القائمة لتعويض ضحايا العنف املرتيل   - ٤٣

ة  التمييز ضد املرأة بغرض القضاء على السلوكيات والتوجهات السلبي         ملكافحةمواصلة جهودها     - ٤٤
  ؛)أنغوال(املتجذرة يف اجملتمع 

  ؛ )الربازيل (٩/١٢ قراره حتقيق أهداف حقوق اإلنسان اليت حددها اجمللس يف  - ٤٥

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية محاية مجيع األشخاص   - ٤٦
من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختيـاري امللحـق             

  ؛ )الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة باتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على مجيع 

  ؛ )الربازيل(النظر يف توجيه دعوات زيارة للمكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة   - ٤٧

تعزيز سياساهتا لتكفل حقوق الطفل بشكل تام، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال الذين يفتقرون                - ٤٨
  ؛ )الربازيل(إىل الرعاية األبوية 

اإليدز والوقاية منه، مـع التركيـز       /مكافحة فريوس نقص املناعة البشري    رامج  النظر يف تعزيز ب     - ٤٩
  ؛ )الربازيل(بشكل خاص على النساء واألطفال 

مناشدة اجملتمع الدويل تقدمي مساعدة البلد على حتقيق أهدافه، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة                  - ٥٠
  ؛ )نيجرييا(لأللفية 

  .  التوصيات يف تقرير النتائج املقرر أن يعتمده اجمللس يف دورته العاشرةالرأس األخضر على هذهسيدرج رد   - ٦٤

أو موقف  /اليت قدمتها و  ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    - ٦٥
مجيع أعـضاء   حظيت بتأييد    أو التوصيات على أهنا قد    /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . الدولة موضوع االستعراض  

   .الفريق العامل
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 املرفق

 تشكيلة الوفد

 The delegation of Cape Verde was headed by Marisa Helena Morais, Ministry of Justice, 
and composed of two members: 

Mr. Alcides Barros, Chargé d’Affaires, Permanent Mission of Cape Verde 

Ms. Liriam Tiujo Delgado, Counsellor, National Commission for Human Right 

 -  -  -  -  -  


