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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالسادسةالدورة 
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل / نيسان٢٢ ،جنيف

   السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً    املفوضية ومات أعدتهجتميع للمعل   
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  الرأس األخضر    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
املفوضية الـسامية    منواخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية           

والتقرير مقدم يف   . ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          حلقوق اإلنسان 
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

حات مـن   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقترا         . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . لواردة يف التقرير  ا
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

   )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/ق عليهامل يصد ستعراضاال

  صديق أو االنضمامتال
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )١٩٧٩(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٩٣(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )١٩٩٣(والسياسية 

االختياري الثـاين امللحـق     الربوتوكول  
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
والسياسية، اهلادف إىل إلغـاء عقوبـة       

  )٢٠٠٠(اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      

  )١٩٨٠(ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
  ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية      

  )١٩٩٢( املهينة أو أو الالإنسانية
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        

  )٢٠٠٢(الرتاعات املسلحة 
 التفاقية حقـوق    يالربوتوكول االختيار 

الطفل املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل      
  )٢٠٠٢(األطفال يف املواد اإلباحية 

حلماية حقـوق مجيـع     االتفاقية الدولية   
العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم       

)١٩٩٧(  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     

  توقيـع فقـط،   (من االختفاء القسري    
  )٢٠٠٧عام 

 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠١١(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      

ـ      ة ضروب املعاملـة أو العقوب
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 )٢٠١١توقيع فقط، (
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 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/ق عليهامل يصد ستعراضاال

ــات أو / والتحفظــ
 التفامهات/اإلعالنات

    

إجراءات الـشكوى   
والتحقيق واإلجراءات  

 )٣(العاجلة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  )١٩٩٢(٢٠لالإنسانية أو املهينة املادة ا
للعهـد  األول  ل االختيـاري    الربوتوكو

ــة  ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ال
  )٢٠٠٠(والسياسية، 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      
  )٢٠٠٧توقيع فقط، (االختفاء القسري 

 

الربوتوكول االختياري للعهـد    
ــاحلقوق  ــاص ب ــدويل اخل ال
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  )٢٠١١توقيع فقط، (
 االختياري التفاقية   الربوتوكول

شكال التمييز القضاء على مجيع أ
  )٢٠١١(٨ضد املرأة، املادة 

الربوتوكول االختياري امللحـق    
باتفاقية حقوق الطفل بـشأن     

  تقدمي البالغاتجراء إ
  )٢٠١٢توقيع فقط، (

االتفاقية الدولية للقـضاء   
على مجيع أشكال التمييز    

   ١٤العنصري، املادة 
العهـد الـدويل اخلــاص   

احلقوق املدنية والسياسية،   ب
  ٤١املادة 

اتفاقية مناهضة التعذيب   
وغريه من ضروب املعاملة    
أو العقوبــة القاســية أو 
الالإنــسانية أو املهينــة، 

  ٢٢ و٢١املادتان 
االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧ و٧٦املادتان 
الربوتوكــول االختيــاري 

حقوق األشخاص  التفاقية  
  ذوي اإلعاقة

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

  ق عليهامل ُيصد  االستعراض
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
  )٤(بروتوكول بشأن الالجئني

  )٥(بروتوكول بالريمو
ــة  ــف املؤرخ ــة جني /  آب١٢اتفاقي

ــسطس  ــوال والرب١٩٤٩أغ ت وتوك
 باستثناء الربوتوكول ، هبااإلضافية امللحقة
  )٦(اإلضايف الثالث

االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      
  )٧(١٣٨ باستثناء االتفاقية رقم ،الدولية

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة       
  اجلماعية واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة    
  اجلنائية الدولية

الدوليـة  اتفاقية منظمة العمل    
  )٨(١٣٨رقم 

االتفاقية اخلاصة بوضـع
واالتفاقية اخلاصةالالجئني  

بوضع األشخاص عـدميي
  )٩(اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية
  )١٠(١٨٩ و١٦٩رقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالث
١٢التفاقية جنيف املؤرخة 

  )١١(١٩٤٩أغسطس /آب
اتفاقية اليونسكو ملكافحـة

  تعليمالتمييز يف جمال ال
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أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني الرأس األخضر باالنضمام إىل اتفاقية             -١
 بشأن خفض حاالت ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام   ١٩٥٤عام  

  .)١٢(٢٠٠١انعدام اجلنسية، وفقاً لتوصية جلنة حقوق الطفل يف عام 
الرأس األخـضر   ) اليونسكو(ية والعلم والثقافة    وأوصت منظمة األمم املتحدة للترب      -٢

 بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم وكـذلك بتقـدمي           ١٩٦٠بالتصديق على اتفاقية عام     
تقرير إىل املشاورة الثامنة للدول األعضاء بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقيـة والتوصـية              

  .)١٣()٢٠١١-٢٠٠٦ترة للف(اخلاصتني مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 
 الرأس األخـضر باالنـضمام إىل        مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     وأوصت  -٣

  .)١٤(اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة املشردين داخلياً يف أفريقيا

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -باء  
 من الدسـتور    ١٢ ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن املادة       ٢٠١٢يف عام     -٤

اجلديد تعلن أن مجيع املعاهدات اليت صدق عليها الرأس األخضر مبا يف ذلك العهد الـدويل                
  .)١٥(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هي جزء من القانون احمللي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٦(ة حلقوق اإلنسانمركز املؤسسات الوطني    
  )١٧(ة االستعراض احلالي دورة خاللاملركز  ةاالستعراض السابقدورة  خالل املركز   الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة
 ة حلقوق اإلنسانالوطنياللجنة 

  واملواطنة للرأس األخضر
  ال يوجد  ال يوجد

الذي أعرب عنه    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جملس حقوق اإلنسان القلق          شاطرت  -٥
خالل استعراض الرأس األخضر يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل بشأن احلاجـة إىل              

  .)١٨(تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنـة               -٦

جديداً يتمشى مع مبادئ    أساسياً   نظاماً   ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول قدمت إىل احلكومة يف     
 األساسـي املقتـرح اللجنـة     ومن املتوقع أن مينح النظـام       . باريس لكي يوافق عليه الربملان    

  .)١٩(املطلوبةالكاملة االستقاللية 
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الرأس األخضر بأن يقوم بنشر العهد الـدويل              -٧

 األويل وكـذلك املالحظـات      ااملدنية والسياسية وبرتوكوليه ونص تقريره    اخلاص باحلقوق   
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وأوصت اللجنة املعنية حبقـوق     . )٢٠(اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على نطاق واسع       
اإلنسان أيضاً الرأس األخضر باختاذ التدابري املناسبة لبث الوعي بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

يف صفوف القضاة واحملامني واملدعني العامني لضمان مراعاة أحكامه، عند          املدنية والسياسية   
  .)٢١(االقتضاء، من جانب احملاكم الوطنية

وضع واعتماد خطـة     ٢٠١٢وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه مت، يف عام             -٨
  .)٢٢(عمل وطنية ملتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل

  ليات حقوق اإلنسان التعاون مع آ  -ثانياً  

  )٢٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات

ة ـاملالحظات اخلتامي
الواردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق

ر ــآخ
مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
أغسطس /آب

٢٠٠٣  
تأخر تقدمي التقريرين الثالث عـشر        -  -

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

  والثقافية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عـام         -  -  -
١٩٩٥  

مارس /آذار  -  -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠١٢  

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عـام       
١٩٩٤  

 املعنية بالقضاء علـى     اللجنة
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

أغسطس /آب
٢٠٠٦  

التقريران السابع والثامن بانتظار النظر       -  ٢٠١٠
  فيهما

تأخر تقدمي التقـارير مـن األول إىل       -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
 ١٩٩٧ و ١٩٩٣اخلامس منذ األعوام    

 علـــى ٢٠٠٩ و٢٠٠٥ و٢٠٠١و
  التوايل 

/ ن األولـريتش  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠١أكتوبر 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل الرابع         -  -
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ و ١٩٩٩منذ األعوام   
وتأخر تقـدمي التقريـر     . على التوايل 

األويل مبوجب الربوتوكول االختياري    
التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع       
األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل      

والتقريـر  األطفال يف املواد اإلباحيـة      
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  هيئات املعاهدات

ة ـاملالحظات اخلتامي
الواردة يف االستعراض 

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق

ر ــآخ
مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
األويل املقدم مبوجـب الربوتوكـول      
االختياري التفاقية حقـوق الطفـل      
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات      

  ٢٠٠٤املسلحة، منذ عام 
اللجنة املعنية جبميع حقـوق     
العمال املهـاجرين وأفـراد     

  أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عـام         -  -  -
٢٠٠٨  

ــوق   ــة حبق ــة املعني اللجن
  اص ذوي اإلعاقةاألشخ

 حيل موعد تقدمي التقريـر األويل يف        -  -  -
  ٢٠١٣عام 

  )٢٤(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  
  ال يوجد  ال يوجد  دعوة دائمة 

  ال يوجد  ال يوجد  الزيارات املُضطلع هبا
  ال يوجد  ال يوجد  عليها من حيث املبدأالزيارات املتفق 

  ال يوجد  ال يوجد  الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  مل يرسل أي بالغ خالل الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  .)٢٥(الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن الرأس األخضر مل يوجه أي دعوة دائمة  -٩

  ن مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالتعاو  -جيم  
تلقى الرأس األخضر مساعدة تقنية من املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقـوق              -١٠

وُنظمت دورات  . اإلنسان يف داكار، من خالل شراكة وثيقة مع فريق األمم املتحدة القطري           
ة حلقـوق اإلنـسان،     لتدريب اجلهات الفاعلة من الدولة ومن غري الدولة واملؤسسة الوطني         

شتركة هليئات املعاهدة وعلى اإلبالغ بـشأن العهـد         املساسية  األوثيقة  الركزت على وضع    
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من           

ة التقنية لوضـع    وقدمت املساعد . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
التقرير املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء  
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك لوضع خطة عمل وطنيـة ملتابعـة توصـيات             

  .)٢٦(االستعراض الدوري الشامل
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  قوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الرأس األخضر على اعتماد هنج شامل ومتكامل            حثت  -١١

وينبغي للرأس األخـضر    . إزاء سياساته لضمان ممارسة إدماج اجلنسانية على مجيع املستويات        
نية بشأن أدوار ومـسؤوليات     أن يعزز جهوده للقضاء على القوالب النمطية األبوية واجلنسا        

املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع من خالل أمور منها اعتماد برامج تسعى إىل بث الوعي                
  .)٢٧( اجملتمع باملساواة بني اجلنسنييف
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن النهوض باملساواة بني اجلنسني يتم مـن                -١٢

               يف خضر للمساواة بني اجلنـسني والعدالـة وقـد متـت            خالل التنسيق مع معهد الرأس األ     
، ٢٠٠٩-٢٠٠٥مراجعة خطة املساواة الوطنية اليت شرع يف تنفيذها يف الفترة            ٢٠٠٩عام  

ويتم حالياً تنفيذ خطة مؤقتة لسنتني تتعلق باملساواة بني اجلنسني . ٢٠١١ومت متديدها إىل عام 
)٢٨()٢٠١٢-٢٠١١(.  

 املقدمـة   ٢٠١٦-٢٠١٢طار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        وأشار إ   -١٣
بسبب نسبة النساء الاليت تترأسـن      قد ازداد   لتفاوت بني اجلنسني    اإىل الرأس األخضر إىل أن      
وبصفة خاصة يف صـفوف األسـر    ) ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٤٨(األسرة إىل جمموع األسر     

 ويف ، هن بالتأكيد الاليت تقمن أساساً بتلبية احتياجات األسرة      والنساء).  يف املائة  ٥٦(الفقرية  
  .)٢٩(معظم األحيان تكون املرأة هي املسؤول الوحيد عن غالبية األطفال يف البالد

والحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أنه على الرغم من اإلصالحات              -١٤
            نياء والفقراء وبني الرجال والنساء وبني املنـاطق       اجلذرية اليت متت، فإن الالمساواة بني األغ      

اجلنس والـسن   بوال تزال هناك أوجه تفاوت تتعلق       . )٣٠( السمة املركزية للبالد   يزال ه ال ت 
  .)٣١(وكذلك أوجه تفاوت بني املناطق الريفية واحلضرية

 االجتماعي ال يزال    وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن التحيز           -١٥
على الرغم من عدم اإلبالغ عن       فريوس نقص املناعة البشري   املصابني ب قائماً ضد األشخاص    

اإليـدز  /ويغطي قـانون فـريوس نقـص املناعـة البـشري          .  يف هذا الشأن   حاالت متييز 
)19/VII/2007 (           جماالت متعددة، تتضمن حظر التمييز القائم على حالة اإلصابة بفريوس نقص
اإليدز، ومع ذلك، ميكن حتسني القانون ليعكس على حنو أفـضل حقـوق             /اعة البشري املن

اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، ألنه يف صيغته احلاليـة ال يـشري إىل احتياجـات املـرأة                 
  .)٣٢(واحتياجات السكان املستضعفني بصفة خاصة يف سياق فريوس نقص املناعة البشري

 القطري إىل عدم وجود بيانات عن التمييز العنصري؛ ومع وأشار فريق األمم املتحدة     -١٦
  .)٣٣(، وال سيما فيما يتعلق باملهاجرين من غرب أفريقياقائمذلك فإن التحيز 
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، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات          ٢٠١١ويف عام     -١٧
على احلماية من التمييز القائم علـى       أن قانون العمل اجلديد ينص      ) جلنة اخلرباء (والتوصيات  

ـ  مل   هاجلنس، والعرق، واللون، واألصل االجتماعي، والدين، والرأي السياسي، لكن         شر إىل  ي
وأخذت جلنة اخلرباء   . نص على احلماية من التمييز املباشر أو غري املباشر        ياألصل الوطين ومل    

ع البناء وكذلك يف قطاع األعمال      علماً بتقرير يفيد بأن العمال األجانب املستخدمني يف قطا        
وطلبت من  . املرتلية يتعرضون للتمييز ألن أجورهم أقل بكثري من أجور عمال الدولة الطرف           

 احلماية الكافية من التمييز باالسـتناد   توفريالرأس األخضر اإلشارة إىل الطريقة املتبعة لضمان        
  .)٣٤(ر على السواءإىل األصل الوطين وكذلك من التمييز املباشر وغري املباش

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل الزيادة يف حاالت القتل اليت بلغت ذروهتـا يف                 -١٨
وال تـزال   .  وال سيما يف صفوف الشباب يف برايا وغريها من املراكز احلضرية           ٢٠١١عام  

 األنشطة اإلجرامية يف املدن، وتداول األسلحة الـصغرية،         ازديادالسلطات تشعر بالقلق إزاء     
ويتم استثمار مبالغ كبرية لبناء قدرات الشرطة، وحشد السلطات احمللية وتعريف الطرائـق             

  .)٣٥( التدخل عن قربلتحسنياجلديدة اليت تستخدمها شرطة البلديات 
ـ            -١٩ شرطة إىل األعمـال    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن جلوء ال

الوحشية ضد األحداث، كشكل من أشكال العقاب خارج نطاق القضاء، رمبا كان أمـراً              
وحثت الرأس األخضر على اختاذ تدابري ملموسة ملكافحة .  اجملتمع حسب املزاعموجييزهشائعاً  

ح األحداث وازدياد عدد عصابات األحداث، من خالل أمور منها التصدي لألسـباب             وجن
وأوصت الـرأس   . ح األحداث وازدياد عدد عصابات الشباب     و حاالت جن  الزديادة  اجلذري

األخضر بأن يكفل إجراء حتقيق فعال يف ادعاءات األعمال الوحشية وغريها مـن أشـكال               
  .)٣٦(االعتداء املنسوبة إىل املكلفني بإنفاذ القوانني ومساءلة املسؤولني عنها

ىل أن الرأس األخضر ال يزال يواجه حتـديات         وأشار فريق األمم املتحدة القطري إ       -٢٠
فسجون البلد مكتظة   :  السجون بأحوالتتعلق باالمتثال اللتزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق        

بالسجناء وال يتم فصل السجناء حبسب العمر على النحو الذي ينص عليه القانون املتعلـق               
 مبا يف ذلك إنـشاء سـجن        وقد اختذت تدابري للتصدي هلذه التحديات،     . بأنظمة السجون 
وإنشاء نظام مراقبة بكامريات الفيديو يف السجن املركزي الثاين         ) جزيرة سال (إقليمي جديد   

  .)٣٨(وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً شواغل مماثلة. )٣٧()سينتي فتجزيرة سان(
عنف القـائم   وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل صدور قانون خاص ملكافحة ال            -٢١

وبذلك أصبح العنف القائم علـى      ). VII/11/84قانون  ال (٢٠١١على نوع اجلنس، يف عام      
 وتتضمن اجلرائم العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي       يف حد ذاته  نوع اجلنس اآلن ُيعترب جرمية      

القانون اخلـاص أن يـتم اختـصار        ويتوخى  . واملعنوي واملتعلق بالتراث، وكذلك املضايقة    
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 ،         ت القانونية املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس وأن تكون للمهنـيني املعنـيني             اإلجراءا
وال سيما يف جمايل القانون والطب، وظائف ومواعيد حمددة يؤدي عـدم االلتـزام هبـا إىل                 

وينص على أن تكون خدمات الدعم متعددة االختصاصات وغري         . تعرضهم لعقوبات تأديبية  
مراكـز  ( طائفة من اخلدمات     تأمنيعن ذلك، ينص القانون على أنه ينبغي        وفضالً  . مركزية

ألوضاعهم، ومعاجلة اجلناة مـن خـالل       بصورة كاملة   دعم الضحايا، الرامية إىل االستجابة      
تنفيذ برامج يف جمال الطب النفسي والنفساين والتثقيف وتزويد الضحايا باملأوى والدعم املايل          

  .)٣٩(ترة سنة واحدة خالل ف) من بني أمور أخرى
وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن انتشار العنف يف النـسيج                -٢٢

فقد تعرضـت   . االجتماعي يف الرأس األخضر يؤثر بشكل كبري على العالقات بني اجلنسني          
  مخس نساء حلادث عنف مرتيل واحد على األقـل  أصلخالل السنة املاضية امرأة واحدة من       

وعدد الشباب الذين هم عرضة لنمـاذج مـن    .  تعاطي املشروبات الروحية   خطورتهزاد من   
حيث بلغ معدل العنـف  (السلوك املقرون بالعنف، يف تزايد، وال سيما يف األوساط احلضرية  

  .)٤٠() يف املائة يف العاصمة برايا٣٠املرتيل نسبة 
زاء االعتـداء علـى األطفـال    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهـا إ        -٢٣

وحثت الرأس األخضر على حتسني آليات الكشف       . واالستغالل اجلنسي لألطفال يف املدارس    
وأوصت الرأس  . هبا والتشجيع على اإلبالغ   املبكر عن حاالت االعتداء املشتبه فيها والفعلية      

 يف حالة   ،هماألخضر بضمان التحقيق بشكل شامل يف هذه احلاالت ومقاضاة اجلناة ومعاقبت          
  .)٤١(إدانتهم، بعقوبات مناسبة وإعادة تأهيل الضحايا بصورة مناسبة

وفيما تأخذ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بأن العقاب البدين غري مـشروع يف                -٢٤
املدارس واملؤسسات العقابية ومؤسسات الرعاية، يساورها القلق ألن العقاب البدين ال يزال            

ط داخل املرتل، وإزاء جلوء املدرسني واملدرسات بـصورة متـواترة إىل         ُيمارس كعقاب مفر  
وأشارت إىل أنه ينبغي للرأس األخضر أن يضع حداً للعقاب البدين يف مجيـع          . العقاب البدين 

األوساط؛ وأن يتخذ إجراءات صارمة ملكافحة ممارسة العقاب البدين يف املدارس؛ وأن ُيعزز             
لى العنف كبدائل للعقاب البدين؛ وأن ينظم محالت إلعـالم          أشكال التأديب غري القائمة ع    

  .)٤٢(اجلمهور لبث الوعي بشأن اآلثار الضارة للعقاب البدين
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهـا إزاء انتـشار ظـاهرة االجتـار                 -٢٥

تخدم باألشخاص وال سيما بالنساء واألطفال، ألن أراضي الرأس األخضر غالبـاً مـا ُتـس              
وأشارت إىل أنه يتعني على الرأس األخضر أن يركز على تدفقات االجتـار             . ألغراض العبور 

ضباط الشرطة والعاملني على احلدود والقضاة      ل التدريب   يوفرمن أراضيه وإليها وعربها؛ وأن      
واحملامني وغريهم من العاملني، لبث الوعي هبذه الظاهرة وحبقوق الضحايا؛ وأن يضمن إجراء             

يق مع مجيع مرتكيب عمليات االجتار باألشخاص ومقاضاهتم ومعاقبتهم يف حالة إدانتـهم             حتق
  .)٤٣(معاقبة مناسبة؛ وأن يضمن تقدمي ما يكفي من محاية وجرب وتعويض إىل الضحايا
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ويساور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان القلق ألن الرأس األخـضر              -٢٦
ويساورها القلق أيضاً إزاء اسـتغالل النـساء        . ار بالنساء والفتيات  يزال بلداً للعبور لالجت    ال

ستراتيجية للبقاء، وإزاء األثر الـسليب احملتمـل لزيـادة           كا والفتيات الاليت تلجأن إىل البغاء    
السياحة على ممارسة البغاء، على النحو الذي أشارت إليه اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع               

  .)٤٤(٢٠٠٦أة، يف عام أشكال التمييز ضد املر
 بـشأن   ليس لديه تشريع حمدد   وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن الرأس األخضر           -٢٧

قانون بشأن هتريـب  مشروع ومع ذلك، أُحرز تقدم فيما يتعلق بصياغة       . االجتار باألشخاص 
. عليهاملهاجرين يتضمن أحكاماً عن مكافحة االجتار باألشخاص، يتعني على الربملان املوافقة            

السلطات ومع ذلك وبغية التصدي بفعالية للمخاطر الكبرية املرتبطة باالجتار من خالل تدّخل     
 بشكل مناسب، أصبح من الضروري بشكل متزايد االستثمار يف عمليات مجع البيانات العامة

  .)٤٥(وحتليل األوضاع

  نونإقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القا  -جيم  
 مراجعة الدستور الـذي     ٢٠١٠أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه مت يف عام             -٢٨

ويركّز الدستور بصورة أساسية علـى النظـام        . اعتمدته باإلمجاع مجيع األحزاب السياسية    
وعلى الرغم من أن الربملـان أو رئـيس         . القضائي لضمان زيادة استقاللية احملاكم والقضاة     

تقومان بتعيني قضاة احملكمة العليا، فإنه يتم اآلن        اجلهتني اللتني    يف السابق مها     اجلمهورية كانا 
وبذلك حصل اجمللس األعلى    . انتخاب مجيع القضاة داخل اهليكل القضائي من جانب قضاة        

وملكافحة البطء يف عمل هيئـة القـضاء، أنـشئت حمكمـة            . للقضاء على استقاللية أكثر   
  .)٤٦(االستئناف

 ،اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن القضاة يتقاضون أجوراً قليلة          وأعربت    -٢٩
 وال سيما نظراً إىل ظهور جمموعات االجتـار         ،مما ُيعّرضهم إىل خماطر كبرية للرشوة والفساد      
وأوصت الرأس األخضر باختـاذ خطـوات       . باملخدرات اليت قد تتدّخل بأمور إقامة العدل      

من خالل ضمان أن تكون أجور القضاة كافية لضمان اسـتقاللية           لترسيخ استقاللية القضاء    
  .)٤٧(ونزاهة القضاء

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء احلبس االحتيـاطي لفتـرات               -٣٠
 الذي يؤدي إىل االكتظاظ يف السجون ويف أماكن االحتجاز والذي يفاقم من حدته              ،مطّولة

 يف  األوضـاع وحثت الرأس األخضر على حتـسني       . ب املزاعم  حس التأخري يف إقامة العدل   
السجون وضمان معاملة احملتجزين والسجناء يف مرافق االحتجاز والسجون معاملة تتمـشى            
مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وقواعد األمم املتحدة النموذجيـة             

  .)٤٨(الدنيا ملعاملة السجناء
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 املعنية حبقوق اإلنسان الرأس األخضر على فصل السجناء األحـداث           وحثت اللجنة   -٣١
وأوصـت الـرأس    . )٤٩(عن السجناء البالغني واألشخاص املتهمني عن األشخاص املـدانني        
  .)٥٠(األخضر أيضاً مبراجعة نظامه إلقامة العدل بغية التعجيل بإقامة العدل

ن بأن اإلفالت من العقاب أمر      وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن السكان يشعرو         -٣٢
، قـد   ٢٠١٢-٢٠١٠والحظ أنه بالنسبة للسنة القـضائية       . شائع يتعلق ببطء إقامة العدل    

يف حـني   ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(السنة القضائية املاضـية     من  قضية جنائية    ٣٢ ١٩٦تراكمت  
               ومل يتم تـسوية   ) ٢٠١١-٢٠١٠( قضية جديدة يف تلك السنة القضائية        ١٨ ٤٩٧أُدرجت  

ومن الناحية اإلجيابية، وعلى الرغم من الزيادة يف عدد القضايا املتراكمة،           .  قضية ٨ ٩٥٠إال  
  ازدادت، يف الوقت نفسه، عدد احلاالت اليت مت البّت فيها بفضل التدابري الـيت مت تنفيـذها                

ـ     ٥٤,٦ يف املائة بشكل إمجايل ونسبة ال تتجاوز         ٢٢,٥نسبة ال تتجاوز    ( سبة  يف املائـة بالن
  .)٥١()للعاصمة برايا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسرية  -دال  
 يف املائة من األطفـال الـذين        ٢,٧أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن نسبة           -٣٣

 عاماً مل يتم تسجيلهم يف سجالت الوالدة يف الرأس األخضر        ١٧تتراوح أعمارهم بني صفر و    
 يف املائة من ٨١ تصنيف البيانات حبسب الفئة العمرية، أن نسبة ويتبني عند ). الً طف ٥ ١١٧(

ـ أصـل   ن طفالً واحداً من     أ سنوات و  ٤أولئك األطفال تتراوح أعمارهم بني صفر و        ةأربع
ويتم حالياً مراجعة قانون السجل املدين هبدف       . أطفال دون سن الواحدة مل يتم تسجيله بعد       

  .)٥٢(اء سجل األطفال السابقحتسني اإلطار القانوين هبذا الشأن وإلغ

و املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي          أحرية الدين     -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عدم تقدمي معلومات عن اإلطـار التنظيمـي             -٣٤
 والتعبري وكيفية التمتع هبذا احلق عملياً وحثت الرأس األخضر      الذي ينظم احلق يف حرية الرأي     
  .)٥٣(على تقدمي معلومات هبذا الشأن

 مـن   ١٦٦وأشارت اليونسكو إىل أن التشهري ال يزال ُيعترب جرمية مبوجب املـادة               -٣٥
ين القانون اجلنائي وأوصت الرأس األخضر بإلغاء جترمي التشهري وبالتايل إدماجه يف القانون املد            

  .)٥٤(وفقاً للمعايري الدولية
والحظت اليونسكو أنه مل يتم بعد إصدار قانون بشأن حرية الوصول إىل املعلومات               -٣٦

وأوصت الرأس األخضر بالشروع يف عملية األخذ بقانون بشأن حرية الوصول إىل املعلومات             
  .)٥٥(لتمكني اجلمهور من الوصول بسهولة وحبرية إىل املعلومات العامة
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 تطـور وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن متثيل املرأة يف مناصب صنع القـرار                -٣٧
 يف املائة يف    ٢١ يف املائة إىل     ١١من  : بصورة إجيابية يف العقد األخري، وإن كان مبعدل ضئيل        

 يف املائة على املستوى     ٢٣ يف املائة إىل     ١٦؛ ومن   )٢٠١١ إىل   ٢٠٠١من   (ة التشريعي السلطة
ـ  الـسلطة وقد مت حتقيق املساواة بني اجلنسني يف        ). ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠١من  (احمللي    ة التنفيذي

             ٢٠٠١مـن   ( يف املائـة     ٤٧ يف املائة إىل     ٣٦بالنسبة جمللس الوزراء الثالث على التوايل من        
  .)٥٦()٢٠١١إىل 
ب وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الرأس األخضر بزيادة عدد النساء يف مناص             -٣٨

  .)٥٧( وال سيما يف القطاع اخلاص،صنع القرار يف مجيع اجملاالت

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
 وال سيما يف صـفوف      ،أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن البطالة متثل حتدياً           -٣٩

 يف املائة يف    ١٠,٧ كان ( يف املائة  ١٢,٢البطالة  معدل   بلغ   ٢٠١١ويف عام   . الشباب والنساء 
ويتـأثر  .  يف املائة بالنسبة لإلنـاث     ١٣,٢ يف املائة بالنسبة للذكور و     ١١,٤و) ٢٠١٠عام  

تتـراوح  فقد بلغ معدل البطالة يف صفوف الشباب الـذين          : الشباب بصفة خاصة بالبطالة   
 يف املائـة يف     ١٨,٣ :٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٢١,٣ نسبة    عاماً ٢٤ و ١٥أعمارهم بني   

  .)٥٨( يف املائة يف صفوف الشابات٢٥,٥صفوف الشباب و
 من الدستور تنص علـى مبـدأ        ٦١، ذكرت جلنة اخلرباء أن املادة       ٢٠١١ويف عام     -٤٠

 من قانون العمل اجلديد تنص على       ١٦تساوي القيمة وأن املادة     املعمل  التساوي األجور عن    
.  وفقاً لطبيعة وكمية ونوعية العمل الذي يقومون بـه         حق مجيع العمال يف تلقي أجور عادلة      

ومع ذلك، ذكرت جلنة اخلرباء أن هذه األحكام املنصوص عليها يف الدستور وقانون العمـل             
عمـل  الليست كافية لضمان التطبيق الكامل ملبدأ تساوي األجور بني الرجل واملـرأة عـن           

القضاء على التمييز يف األجور القائم على تساوي القيمة وأهنا قد تعوق إحراز تقدم يف جمال   امل
وفضالً عن ذلك، ويف حني أن باإلمكان استخدام معايري مثل النوعية والكميـة       . نوع اجلنس 

إجـراء تقيـيم    يعيـق   لتحديد مستوى األجور، فإن استخدام هذين املعيارين وحدمها قد          
 أوسع من املعايري اخلالية     ناث باالستناد إىل طائفة   اإلذكور و اليقوم به   الذي  عمل  لموضوعي ل 

  .)٥٩(من التحيز اجلنساين
، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن قانون العمل           ٢٠١١ويف عام     -٤١

 أو شخص   املدرب من جانب رب العمل، أو       حترش جنسي ال يشري إال إىل احتمال حدوث       
والحظت .  عمال آخرون  قوم به التحرش اجلنسي الذي ي   آخر برتبة أعلى، دون أن يشري إىل        

 ينص على تدابري ملنع وقمع العنف القائم على         VII/2011/84جلنة اخلرباء أيضاً أن القانون رقم       
أي شخص لديه   التحرش اجلنسي الذي يقوم به      نوع اجلنس وأن هذا القانون يشري أيضاً إىل         

 هبـا يقة اليت تطبـق     وطلبت جلنة اخلرباء من الرأس األخضر تقدمي معلومات عن الطر         . سلطة
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 اجلنـسي يف    التحرش، على   VII/2011/84بالقانون رقم   مقترنة   من قانون العمل،     ٤١٠املادة  
  .)٦٠(أماكن العمل وتقدمي احلماية للعمال ضد أفعال يرتكبها أرباب عمل وعمال آخرون

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
ة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن أوجـه عـدم املـساو           أشار إطار عمل ا     -٤٢

االجتماعية وتلك املتعلقة بنوع اجلنس تتفاعل مع أوجه التباين بني الوسطني الريفي واحلضري 
األهداف اإلمنائية لأللفية،   اليت ما زالت قائمة فيما يتعلق مبعظم         اإلقليمي   ه عدم التماثل  جوأو

ويواجه الرأس  . املاء الصاحل للشرب واإلصحاح   واحلصول على   الفقر  املتعلقة ب تلك  وال سيما   
لأللفية وضمان التنمية املتجانـسة     اإلمنائية  هداف  األاألخضر صعوبات أيضاً يف بلوغ مجيع       

أوجه التفاوت هذه أساساً    وترتبط  . للسكان يف جممل أراضيه بسبب استمرار أوجه التفاوت       
  .)٦١( االقتصادية والشرائح العمرية ونوع اجلنس-جتماعية الفروق بني األقاليم واألوساط االب

وأبلغ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية عن أن الفقـر ال يـزال ظـاهرة           -٤٣
منتشرة يف األرياف؛ فلم يستفد سكان هذا الوسط، فيما يبدو، إال قليالً من النمـو الـذي                 

اُألسر وتـزداد حدتـه يف      معيالت  نساء   الفقر بصفة خاصة ال    ويصيب. )٦٢(حدث يف البالد  
الفقر أيضاً األطفال والـشباب يف      ويصيب  . )٦٣(األوساط احلضرية باألوساط الريفية باملقارنة    
  .)٦٤(اُألسر اليت تترأسها النساء

 نظـام   ١٩٥٧أنه أُنشئ منذ عام     وأشار إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل          -٤٤
ومع . تنظم احلماية االجتماعية  جديدة  قوانني   ٢٠٠٣منذ عام   دت  واعُتمللحماية االجتماعية   

 يف املائة من السكان     ٥٧,٢ يف املائة من السكان يف األرياف ونسبة         ٧٣,٣ذلك، فإن نسبة    
  .)٦٥(يف املدن غري مشمولة بأي تغطية أو تأمني اجتماعي

مية إىل التـصدي    وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الربامج والسياسات الرا           -٤٥
للمشاكل اهلامة املتعلقة بالسكن وبالشؤون االجتماعية ال تـزال جاريـة، وهـي تعكـس        

قوق اجتماعية  حباإلجنازات احملدودة إىل حد ما يف جمال السكن والتخطيط احلضري، باملقارنة            
والعيش يف سكن غري مستقر وغري صحي أمر شائع بصفة خاصة يف برايا ومنـديلو،               . أخرى
ـ أكرب مدينتني يف البالد، ويف جزيريت سال وبوا فيستا ومها أكثـر جز            ومها   ـ  ي ا رتني يرتادمه
  .)٦٦(السياح
ربوطة املوالحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أن نسبة األسر املعيشية              -٤٦

  يف املائة يف بعض البلديات وأكثـر     ٢٠كات اإلمداد باملياه تتراوح بني أقل من        ببشمساكنها  
 يف  ١٩,٦وتتراوح نسبة املساكن اليت فيها مراحيض بني        .  يف املائة يف بلديات أخرى     ٧٠من  

 ٣٨,٢و يف املائة يف املناطق احلضرية       ٦٨,٣ ( يف املائة يف سال    ٨٣,٦ دومينغو و  املائة يف ساو  
  .)٦٧()يف املائة يف املناطق الريفية
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  احلق يف الصحة  -حاء  
للمساعدة اإلمنائية إىل أن الوصول إىل خمتلف املرافق        أشار إطار عمل األمم املتحدة        -٤٧

وسكان املناطق الريفية   . مشكلة بسبب أوجه التفاوت    ال يزاالن واالستفادة منها   واخلدمات  
فأقرب املراكـز   . هم الذين يعيشون على بعد مساحات كبرية من اهلياكل األساسية للصحة          

 يف املائـة مـن      ٢٣األقدام بالنسبة لنسبة    على  سرياً  دقيقة   ٣٠مسافة   أكثر من    الصحية تبعد 
 يف املائة من السكان يف املناطق احلضرية؛ ويعاين سكان جـزر            ٨السكان يف األرياف مقابل     

  .)٦٨(نيكوالو وبرافا أكثر من غريهم من هذه القيود .أنتاو وس .س
 وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الرأس األخضر يواجه بـصورة متزايـدة               -٤٨

 ويف  ،مشاكل صحية ترتبط باألمراض غري املعدية واألمراض املترتبة على السلوك االجتماعي          
وال تزال هناك حتديات فيمـا يتعلـق        . الوقت نفسه يواجه حتديات تتعلق باألمراض املعدية      

وتشمل التحديات األخرى اهتمـام     . بنوعية خدمات الرعاية املقدمة واألشخاص املستفيدين     
لية بقضايا اجتماعية حمددة منها احلمل يف صفوف املراهقات، واحلد من الوفيات  اجملتمعات احمل 

) وهو ثاين سبب من أسباب الوفيات بسبب السرطان يف الـبالد (بسبب سرطان عنق الرحم    
  .)٦٩(والقضاء على املالريا وشلل األطفال واحلمرياء اخللقية ومحى الدنغ

دة اإلمنائية أن معدل وفيات الرضـع قـد         والحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساع       -٤٩
          ، لكن الوفيات ما قبـل الـوالدة        ٢٠٠٩ حالة يف عام     ١ ٠٠٠ لكل حالة   ٢٠اخنفض إىل   

وهذه .  يف املائة من وفيات املواليد    ٦٨ وليد، مما يشكل نسبة      ١ ٠٠٠ حالة لكل    ٢٥ال تزال   
           وتتطلـب  .لـشواغل يف الـبالد   مما يشكل أحد ا،النتيجة أكثر وضوحاً يف األوساط الريفية 

            حالـة وفـاة    ١٧,٣أوجه التفاوت يف معدالت الوفيات النفاسية االهتمام حيث أهنا بلغت           
             مولـود حـي يف     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٥٣,٧ و ٢٠٠٥ مولود حي يف عام      ١٠٠ ٠٠٠لكل  
  .)٧٠(٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي 
عدة اإلمنائية الزيادة يف نسبة حاالت الوالدة       والحظ إطار عمل األمم املتحدة للمسا       -٥٠

. ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨٧ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧٨مبساعدة قابالت مأذونات من     
وعلى الرغم من هذه النتائج املشجعة، فإن التفاوت بني املناطق املختلفة يف الـبالد يتطلـب                

 ٥٠(ء يف خمتلف البلديات وشرائح اجملتمـع        فيما يتعلق بتلبية احتياجات النسا    استجابة خمتلفة   
  .)٧١()نيكوالو . يف املائة يف س٩يف املائة يف برايا و

  احلق يف التعليم  -طاء  
هي الحظ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أن الزيادة يف معدل حمو األمية   -٥١
 يف ٧٠بة األمية أكثر مـن فقد كانت نس .  الرأس األخضر  د أوجه التقدم اهلامة اليت حققها     أح

 الشباب الذين   بني يف املائة    ٨٢,٨املائة عندما حصل الرأس األخضر على االستقالل وبلغت         
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واليوم ال تتجاوز نسبة األمية يف صفوف       . ٢٠١٠ عاماً فما فوق، يف عام       ١٥ أعمارهم   تبلغ
على الرغم  ومع ذلك، و  .  يف املائة  ٤ عاماً،   ٢٤ و ١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني      

 يف املائة مـن     ٤٢من التقدم الكبري والسريع الذي مت إحرازه، فإن مستوى التعليم لدى نسبة             
توى االبتدائي وهو مستوى  يف املائة من الرجال العاملني ال يتجاوز املس٥٠النساء العامالت و 

ماج فيما يتعلق باملنافـسة واالنـد     الطموح  ،   على األقل  يف األجل القصري  ليحقق   غري كاف 
  .)٧٢(االقتصادي للبالد

بشكل عام  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن التعليم ما قبل املدرسة يستبعد               -٥٢
 تتعلق بالتكـاليف    ريفية ألن هذه األسر تواجه صعوبة     األطفال من األسر احملرومة واملناطق ال     

نصف البلـديات يف     أكثر من    لدىو. رياض األطفال مكان اإلقامة وندرة    والبعد النسيب عن    
ونوعية اخلـدمات   .  الوطين املتوسطما قبل املدرسة أقل من      بالتعليم  البالد معدالت التحاق    

  .)٧٣(أيضاً غري متساوية
وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن نسبة أطفال األسر الفقرية               -٥٣

 يف املائة يف حني تبلـغ       ٨١دراسة تصل إىل    املرحلة االبتدائية من ال   أن ينهوا   الذين من احملتمل    
وال تزال أوجه التفاوت قائمة فيمـا يتعلـق         .  يف املائة ألطفال األسر الغنية     ٩٠هذه النسبة   

بالتعليم ما قبل املدرسة والتعليم الثانوي واملهين والوصول إىل التعلـيم العـايل نظـراً ألن                
ترتب عليها تكاليف أكثر بالنسبة لألسر      مستويات التعليم هذه تتركز يف املناطق احلضرية وي       

الفقر والتهميش ألن عدم اإلعـداد    دورة   أوجه التفاوت هذه     وتغذي. ذات الدخل املنخفض  
  .)٧٤(واإلطار االجتماعيإمكانية احلصول على عمل املناسب حيدد 

  مثالً، قوانني خاصة ك ،وأوصت اليونسكو الرأس األخضر باعتماد مزيد من التدابري         -٥٤
 إىل مكافحة التمييز يف التعليم ومحاية جمموعات األقليات ومكافحة األميـة وتعزيـز              ترمي

  .)٧٥(املساواة بني اجلنسني

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه مت إعداد نصوص تنظيمية للقانون اإلطاري               -٥٥

فيمـا يتعلـق بإمكانيـة      (لهم وإدماجهم   وإعادة تأهي  األشخاص ذوي اإلعاقة     بوقايةاملتعلق  
الوصول املادي، وتكييف عملية التعليم لالحتياجات التعليمية اخلاصة، والرعايـة الـصحية            

ومع ذلك، هناك إدراك ) ألغراض الوقاية، والعالج وإعادة التأهيل، وبرنامج التشغيل والتأهيل   
  .)٧٦(نفسهالقانون اإلطاري  إىل إعادة النظر يف للحاجة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن األمر يتطلب وضع خطة استراتيجية وطنية             -٥٦
 وحتسني ظـروف     األشخاص ذوي اإلعاقة   لوقايةلإلعاقة ترمي إىل االستجابة بصورة منسقة       

وال توجد بيانات منتظمة بـشأن اإلعاقـة،        .  وضع إطار قانوين شامل    جانبإىل  ،  معيشتهم
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عامـة   مما جيعل صياغة سياسـات       ،االقتصادي -االجتماعي  تتضمن معلومات عن اجلانب     
  .)٧٧(تستهدف اجلمهور على حنو أفضل أمراً صعباً

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن خطة الصحة الوطنية تشري إىل األشخاص               -٥٧
أي ح  ال تقتر  اذوي اإلعاقة على أهنم حيتلون مقام األولوية وفقاً ملا ينص عليه الدستور، لكنه            

تنفيذ يعيق  املوارد البشرية املؤهلة يف جمايل التعليم والصحة        ونقص  . تدبري حمدد يف هذا الصدد    
فليس هناك إال مركز واحد إلعـادة تأهيـل         . السياسات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة    

ـ      . األشخاص ذوي اإلعاقة يف البالد موجود يف برايا        يم إما فيما يتعلق بنظام التعليم، فإن التعل
املتخصص يف تزايد حيث يتم تدريب املعلمني واملعلمات وشراء املعدات وإنشاء وحـدات             

  .)٧٨(لالحتياجات اخلاصة داخل بعض املدارس

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
أخذت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً باالصطدامات العشوائية املزعومـة بـني              -٥٨

 أفريقيا والشرطة واجليش بعد قتل مهاجر من بلد جماور كـان عاشـر              املهاجرين من غرب  
وحثت الرأس األخضر   . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢شخص من غرب أفريقيا يقتل يف الفترة بني عامي          

على إجراء حتقيق شامل يف األسباب اجلذرية لقتل املهاجرين من غرب أفريقيـا؛ وضـمان               
تهم بصورة مناسبة وتقـدمي التعـويض       مالحقة مرتكيب أعمال العنف هذه املزعومني ومعاقب      

  .)٧٩(املناسب ألفراد أسر الضحايا
على الـرغم مـن    لشؤون الالجئني إىل أنه     وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية        -٥٩

علـى هـذا     منذ عقدين، وما يترتـب       ١٩٦٧انضمام الرأس األخضر إىل بروتوكول عام       
ضع بعد تشريعاً وطنياً لتنفيذ أحكام      إنه مل ي  ، ف ١٩٥١ من التزام مببادئ اتفاقية عام       االنضمام
فبدون تشريع وطين وهيئة مؤسسية داخل احلكومة مسؤولة عن ملتمسي اللجـوء            . االتفاقية

  .)٨٠(والالجئني، فإن الرأس األخضر ال ميتثل بالكامل اللتزاماته الدولية يف جمال محاية الالجئني
عدد طلبات اللجوء    ون الالجئني إىل أن   لشؤوأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية        -٦٠

العدد الفعلي مللتمسي اللجوء الذين يـصلون إىل أراضـي   إال أن  للغاية،  قليلاملسجلة سنوياً   
الرأس األخضر غري معروف ألنه ال يوجد أي إجراء معمول به لضمان التـسجيل املنـتظم                

شخاص الذين هم حباجة    وال توجد معلومات متاحة عن معاملة األ      . لطلبات اللجوء وجتهيزها  
 احلدود أو من داخل     عنداإلعادة القسرية   إىل احلماية الدولية وال عن الضمانات الفعالة ضد         

  .)٨١(اإلقليم
الرأس األخـضر بوضـع     لشؤون الالجئني   وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية        -٦١

فوضية بغية  املعدة  وإجراء حتديد وضع الالجئ مبسا    اخلاص باللجوء   التشريع الوطين املطلوب    
  .)٨٢(االمتثال اللتزاماهتا الدولية بصورة أكمل
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  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -الم  
تـسم  هش ي للرأس األخضر   الوضع البيئي   أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن          -٦٢

قد اختذ  و. ة واجليومورفولوجية والبحرية والربي   واجليولوجيةبغرابة النظم اإليكولوجية املناخية     
 حامساً ملكافحة التصحر من أجل احلفاظ على التربة واملياه واحلد من تدهور البيئة              د إجراءً البل

د من ضعف كبري بسبب خماطر تغري       ويعاين البل . ويف الوقت نفسه احلد من الفقر       رببصورة أك 
 واالجتمـاعي للـرأس    على النظام الطبيعي  اًكبريتأثرياً  املناخ ومن املتوقع أن يؤثر تغري املناخ        

ويف هذا الصدد، فإن إدماج املناخ      . املياه والوصول إىل موارد الطاقة    ، ليس أقله توفر     األخضر
  .)٨٣(يف عملية التنمية يف الرأس األخضر هو أمر هام للغاية
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