
 

(A)   GE.12-42117    100512    180512 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة بعد املائة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٣٠-١٢ ،نيويورك

 ٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة                 
  العهد من

  ات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنساناملالحظ    

 الرأس األخضر    

ــة     -١ ــستها العلني ــسان يف جل ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــرت اللجن  ٢٨٧٧نظ
)CCPR/C/SR.2877(،    حالـة احلقـوق املدنيـة      يف  ،  ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢١ املعقودة يف

لسياسية، وذلك  والسياسية يف الرأس األخضر مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا          
 مـن النظـام     ٧٠ من املـادة     ١للفقرة  اً  ووفق.  تقرير من الدولة الطرف    ظل عدم وجود  يف  

 مـن   ٤٠ دولة ما أي تقرير مطلوب مبوجب املادة         عدم تقدمي الداخلي للجنة، فإنه يف حال      
 العهد، جيوز للجنة أن تنظر يف جلسة علنية يف التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف إعمـاالً                

  . املالحظات اخلتاميةتعتمد لحقوق املعترف هبا يف العهد ول
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٨ املعقودة يف    ،)CCPR/C/SR.2887 (٢٨٨٧ويف جلستها     -٢

 وذكر.  الدولة الطرف تقريرها األويل    اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية، ريثما تقدم      
  .أن التقرير سُيقدم يف الوقت املناسباملمثل الدائم للدولة الطرف لدى األمم املتحدة 

 CCPR/C/CPV/CO/1  األمم املتحدة 
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  مقدمة  -ألف  
، أي أن   ١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦دخل العهد حيز النفاذ يف الرأس األخضر يف           -٣

 مـن   ٤٠من املـادة    ) أ(١ تقريرها األويل مبوجب الفقرة      الدولة الطرف كانت ملزمة بتقدمي    
الدولـة الطـرف   وفـاء  ة لعدم  وتأسف اللجن . ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥العهد حبلول   

تقريـر األويل رغـم     ال هاميتقدلعدم   من العهد، و   ٤٠بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب املادة      
إال أن  . املـذكورة لتزاماهتا مبوجب املادة    الاً  خطرياً  انتهاكيعد  الرسائل التذكريية العديدة، مما     

مم املتحـدة اجللـسة، وتقدميـه       اللجنة تقدر حضور املمثل الدائم للدولة الطرف لدى األ        
  .إيضاحات لعدد من املسائل

  اجلوانب اإلجيابية   -باء  
  :ةترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل املعاهدات التالي  -٤

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             )أ(  
 يهدف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام،        والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد والذي     

  ؛٢٠٠٠مايو / أيار١٩ يف
  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )ب(  
 األطفـال يف    إشـراك تفاقية حقوق الطفل بشأن     الربوتوكول االختياري ال    )ج(  

  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٠املنازعات املسلحة، يف 
 ي امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال        الربوتوكول االختيار   )د(  

  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٠، يف واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
، التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم          ا  )ه(  

  .١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦ يف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -يمج  
 اللجنة عن ترحيبها بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنة، ولكنها           تعرب  - ٥

وتـشاطر  . تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن أعمال تلك اللجنة واستقالليتها           
اللجنة جملس حقوق اإلنسان الشواغل اليت أعرب عنها خالل اسـتعراض حالـة الدولـة           

وري الشامل، بشأن ضرورة تعزيز اللجنـة الوطنيـة       الطرف، يف إطار آلية االستعراض الد     
، ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (حلقوق اإلنسان واملواطنة مبا حيقق االمتثال ملبادئ باريس         

  ). من العهد٢املادة ) (املرفق
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ويتعني على الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرها األويل عن والية اللجنـة               
عـن ذلـك،      وفضالً. واطنة واستقالليتها ومتويلها وأنشطتها   الوطنية حلقوق اإلنسان وامل   

يتعني عليها اإلبالغ عن التدابري املتخذة، منذ استعراض جملس حقوق اإلنسان حالتها يف             
إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، من أجل تعزيز اللجنة الوطنية املذكورة حىت تعمل 

  ).، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (ملبادئ باريس اً وفق
 من الدستور اجلديد تنص على أن تكـون كـل   ١٢وبينما تالحظ اللجنة أن املادة     -٦

من القانون احمللي، فإهنـا     اً  املعاهدات اليت صدقت عليها الدولة الطرف، مبا فيها العهد، جزء         
ـ عدم توفر   تشري إىل    ارة معلومات عن احلاالت اليت مت فيها االستشهاد بأحكام العهد أو اإلش

  ).٢املادة (احملاكم الوطنية يف إليها 
ويتعني على الدولة الطرف تقدمي معلومات عن احلاالت اليت أشارت فيها احملاكم              

عن ذلك، يتعني عليها أن تتخـذ         وفضالً. احمللية إىل أحكام العهد وتاريخ ذلك وكيفيته      
ة بالعهد من أجـل ضـمان       التدابري املالئمة لتوعية القضاة واحملامني وأعضاء النيابة العام       

  .مراعاة احملاكم الوطنية أحكامه، حسب االقتضاء
معلومات عن كيفية تأثري التدابري اليت تتخـذها الدولـة          عدم توفر   وتالحظ اللجنة     -٧

  ).٢املادة (الطرف ملكافحة اإلرهاب على احلقوق احملمية مبوجب العهد 
ا األويل عن كيفيـة تـأثري       ويتعني على الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريره         

  .التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب على احلقوق احملمية مبوجب العهد
وبينما تعرب اللجنة عن ترحيبها باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال املساواة               -٨

 بني اجلنسني، وال سيما على املستويات احلكومية العليا، فإهنا تالحظ عدم توفر معلومات عن             
وجود خطط وبرامج لتعزيز املساواة بني اجلنسني عقب انتهاء اخلطـة الوطنيـة للمـساواة               

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء البطء يف        . ٢٠٠٩-٢٠٠٥بني اجلنسني للفترة    واإلنصاف  
التقدم احملرز من أجل تعزيز متثيل املرأة يف مراكز صنع القرار، وال سيما يف القطاع اخلـاص                 

وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية السلبية املترسخة           . يعيةواهليئة التشر 
  ).٢٦ و٣املادتان (اً للمجتمع األبوي إزاء أدوار املرأة والرجل يف األسرة ويف اجملتمع عموم

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هنج شامل ومتكامل يف سياساهتا لضمان            
كما توصي اللجنة بأن تتخـذ      . ة املنظور اجلنساين على الصعد كافة     ممارسة تعميم مراعا  

الدولة الطرف تدابري خاصة من أجل زيادة عدد النساء يف مراكز صنع القرار يف كافـة                
عن ذلك، يتعني على الدولة الطرف حتـسني          وفضالً. اجملاالت، وال سيما القطاع اخلاص    

طية األبوية واجلنسانية القائمة عـن أدوار       جهودها الرامية إىل القضاء على القوالب النم      
ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع، بطرق من بينها اعتماد برامج تـسعى إىل              

  .توعية اجملتمع باملساواة بني اجلنسني
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر بيانات عن حوادث العنف ضد املرأة، مبـا يف                  -٩
غياب املعلومات عن التدابري املتخذة حىت اآلن ملكافحة هذه الظاهرة، مثل           ذلك العنف املرتيل، و   

  ).٧و ٣املادتان (حتقيقات الشرطة واملالحقات القضائية وسبل االنتصاف املتاحة للضحايا 
 ، مصنفة حسب السن واألصل العرقي     ني على الدولة الطرف تقدمي بيانات،     ويتع  

ويف هذا الصدد، يـتعني     .  ذلك العنف املرتيل   حجم مشكلة العنف ضد املرأة، مبا يف      عن  
على الدولة الطرف اإلبالغ عن التدابري املتخذة لضمان إجراء حتقيقات دقيقة يف حاالت             

هبم  إنزال العقوبات املناسبة  العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وحماكمة اجلناة و          
  . ، وتقدمي التعويض الكايف للضحاياةداناإليف حالة 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بـشأن إسـاءة معاملـة األطفـال                 -١٠
بيانات عن عدد احلاالت اليت     عدم توفر    وإزاءيف مدارس الدولة الطرف،     اً  واستغالهلم جنسي 

للجناة، وعن التعويضات الـيت قـدمت لـضحايا تلـك           وحماكمات  جرت فيها حتقيقات    
معلومات عـن عـدد   عدم توفر رب اللجنة عن القلق إزاء  عن ذلك، تع    وفضالً. االعتداءات

  ). ٢٤ و٧املادتان (املالجئ املتاحة يف الدولة الطرف لضحايا االنتهاك واالستغالل اجلنسيني 
ويتعني على الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، أن تعزز من جهودها الرامية              

 من خالل حتسني آليات الكـشف       ،اًإىل مكافحة إساءة معاملة األطفال واستغالهلم جنسي      
املبكر، وتشجيع اإلبالغ عن االنتهاكات سواء الفعلية أو املشتبه يف وقوعهـا، وضـمان      
خضوع حاالت االنتهاك لتحقيقات دقيقة وحماكمة اجلناة وإنزال العقوبات املناسبة هبم يف            

 ذلك، يـتعني    عن  وفضالً. حالة اإلدانة، وكفالة إعادة تأهيل الضحايا على النحو الكايف        
  .على الدولة الطرف تقدمي معلومات عن عدد املالجئ املتاحة فيها هلذا الغرض

مشكلة جنوح األحداث وعصابات الشباب يف الدولـة        تفاقم  وبينما تالحظ اللجنة      -١١
، بوحشيةمعاملة الشرطة لألحداث    بأن  الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة         

يف ويزعم أن اجملتمـع يقبلـه   اً شائعاً رمبا تكون أمر خارج نطاق القانون، كنوع من العقاب  
الـيت جـرت فيهـا      احلاالت   معلومات عن عدد     عدم توفر اللجنة  تالحظ  و. الدولة الطرف 

للجناة، وعن التعويضات املمنوحة لضحايا تلـك االنتـهاكات الـيت           حماكمات  حتقيقات و 
  ). ٢٤ و٧املادتان (ون املوظفون املكلفون بإنفاذ القانيرتكبها 
ويتعني على الدولة الطرف أن تتخذ تدابري ملموسة ملكافحة جنوح األحـداث               

وزيادة عدد عصابات الشباب بطرق من بينها مواجهة األسباب الرئيسية لزيادة اجلنوح            
كما يتعني عليها ضمان إجراء حتقيقات فعالة يف ادعـاءات    . وانتشار تلك العصابات فيها   

لوحشية وغريها من أشكال االنتهاك على يد املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون،            املعاملة ا 
  .ومساءلة مرتكبيها
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وبينما تالحظ اللجنة أن العقاب البدين غري مـشروع يف املـدارس واملؤسـسات                -١٢
اإلصالحية ومؤسسات الرعاية، فإهنا تعرب عن القلق من أن العقاب البدين ال يزال ُيستعمل              

التقارير الواردة عن   إزاء  عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها         وفضالً. ط يف املرتل  كتأديب مفر 
  ).٢٤و ٧املادتان (استعمال املعلمني املتكرر للعقاب البدين 

ويتعني على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدين يف               
البـدين يف املـدارس،   وعليها أن تعمل بدأب ملكافحة استعمال العقـاب       . كل األوساط 

وتروج ألشكال التأديب غري العنيفة كبديل للعقاب البدين، وتـنظم محـالت إعالميـة              
  .للتوعية بآثاره الضارة

وتعرب اللجنة عن قلقها من انتشار االجتار باألشخاص وال سيما النـساء واألطفـال،                -١٣
 اللجنة على وجه اخلصوص     وتالحظ. ما ُيستغل إقليم الدولة الطرف ألغراض العبور      اً  حيث كثري 

عدم توفر معلومات عن عدد التحقيقات واحملاكمات واإلدانات يف هذا اجملال، وكـذلك عـن               
  ).٨املادة (آليات منع االجتار وآليات محاية الضحايا، مبا يف ذلك برامج إعادة التأهيل 

 ويتعني على الدولة الطرف تقدمي بيانات عن حجم مشكلة االجتار بالبشر فيهـا،              
مع تصنيفها حسب السن ونوع اجلنس واألصل العرقي، والتركيز على تدفقات االجتـار             

كما يتعني عليها تدريب ضباط الـشرطة ومـوظفي احلـدود           . من إقليمها وإليه وعربه   
والقضاة واحملامني وغريهم من املوظفني املعنيني من أجل التوعية بتلك الظاهرة وحبقـوق             

ي على الدولة الطرف أن تكفل التحقيق مع كل مرتكيب          عن ذلك، ينبغ    وفضالً. الضحايا
جرائم االجتار باألشخاص وحماكمتهم وإنزال العقوبات املناسبة هبم يف حالة اإلدانـة، وأن     

كما جيب عليهـا تقـدمي      . تضمن توفري احلماية واجلرب والتعويض بالقدر الكايف للضحايا       
  .  منع االجتار وإعادة تأهيل ضحاياهمعلومات عن التدابري املتخذة لوضع برامج هتدف إىل

 بالدولـة   التقارير الواردة بأنه يف مرافـق االحتجـاز       إزاء  وتعرب اللجنة عن قلقها       -١٤
يف مكـان   حيتجز املتهمون   ، ال ُيحتجز األحداث يف مكان منفصل عن البالغني، وال           الطرف

ن طول فترة االحتجاز قبل التقارير الواردة عإزاء اً وتعرب عن القلق أيض. منفصل عن املدانني
احملاكمة مما يؤدي إىل اكتظاظ السجون وأماكن االحتجاز وهو ما يزعم تفاقمه بسبب التأخر 

ختفيـف  معلومات عن كيفية    عدم توفر   اللجنة  تالحظ  عن ذلك،     وفضالً. يف حتقيق العدالة  
وغريها من   من مشكلة االكتظاظ     ، اللذين أنشأهتما الدولة الطرف    ،مرفقي السجون اجلديدين  
  ). ١٤ و١٠املادتان (الظروف داخل السجون 

ويتعني على الدولة الطرف، على سبيل االستعجال، وضع نظام لفصل األحداث             
كما ينبغي عليها اختـاذ كـل اخلطـوات         . عن السجناء البالغني، واملتهمني عن املدانني     

ن والـسجناء  الضرورية من أجل حتسني الظروف داخل السجون وضمان معاملة احملتجزي        
ألحكام العهد وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا       اً  يف مرافق االحتجاز والسجون وفق    



CCPR/C/CPV/CO/1 

GE.12-42117 6 

عن ذلك، يتعني على الدولة الطرف استعراض نظامها إلقامـة            وفضالً. ملعاملة السجناء 
  .العدل من أجل التعجيل بتحقيق العدالة

عن تعيني القضاة وترقيتهم، وكذلك     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات           -١٥
إزاء التقارير الواردة   اً  وتعرب عن القلق أيض   . عن اإلجراءات التأديبية للقضاة يف الدولة الطرف      

سيما يف ضوء ظهور     عن ضعف رواتب القضاة مما يعرضهم بشدة ملخاطر الرشوة والفساد، وال          
  ).١٤املادة (العدل مجاعات االجتار باملخدرات اليت قد تتدخل يف عملية إقامة 

ويتعني على الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرها األويل عن إجراءات تعيني              
كما ينبغي عليها اختاذ خطـوات      . القضاة وترقيتهم وما خيصهم من اإلجراءات التأديبية      

لترسيخ استقالل القضاء من خالل كفالة أن تكون أجور القضاة كافية لضمان استقاللية             
وينبغي على الدولة الطرف يف هذا الصدد تقدمي معلومات عن التـدابري            . ونزاهتهالقضاء  

املتخذة ملواجهة كل أشكال التدخل احملتمل يف استقالل القضاء، بطرق من بينها ضـمان              
إجراء حتقيقات فورية ودقيقة ومستقلة وحمايدة يف أية مزاعم بالتدخل، مبا يف ذلك عـن               

  .  ومعاقبتهم، مبن فيهم املوظفون القضائيون احملتمل تورطهمطريق الفساد، وحماكمة اجلناة
م للحق يف حرية الرأي      املنظِّ معلومات عن اإلطار الرقايب   عدم توفر   اللجنة  وتالحظ    -١٦
  ). ١٩املادة (يف الواقع تعبري وكيفية التمتع بذلك احلق وال

 املنظِّم للحق   وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقدمي معلومات عن اإلطار الرقايب           
  . يف حرية الرأي والتعبري فيها وكيفية التمتع بذلك احلق يف الواقع

الدولة الطرف من أجل     معلومات عن التدابري اليت تتخذها       عدم توفر  اللجنة   الحظوت  -١٧
زيد امل هبدف ضمان    ، اللجنة االنتخابية الوطنية بتعديل أحكام قانون االنتخابات       تنفيذ توصية 
 املعلومات عن التدابري    غياباً  اللجنة أيض وتالحظ  . شفافية يف إجراء االنتخابات   من األمن وال  

  ). ٢٥املادة (املتخذة الستعراض عملييت حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم 
ويتعني على الدولة الطرف تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيـذ              

قانون االنتخابات هبدف ضمان املزيد من األمن       توصية اللجنة االنتخابية الوطنية بتعديل      
  .والشفافية يف العملية االنتخابية، والستعراض عملييت حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم

 بيانات عن وجود األقليات العرقية والدينيـة واللغويـة          عدم توفر وتالحظ اللجنة     -١٨
 مـن   ٢٧وجب املـادة    كيفية ضمان حقوقها املكفولة مب    عن  وحجمها يف الدولة الطرف، و    

املعلومات عن التدابري املتخذة من أجل التصدي للمـصادمات         غياب  اً  وتالحظ أيض . العهد
املتفرقة املزعومة بني املهاجرين من غرب أفريقيا وأفراد الشرطة واجليش عقب مقتل مهـاجر              

 ٢٠٠٢عامي  بيساو، وهو عاشر شخص من غرب أفريقيا يقتل يف الفترة ما بني              - من غينيا 
  ).٢٧ و٢٦ و٦املواد  (٢٠٠٥و
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ويتعني على الدولة الطرف تقدمي بيانات مصنفة حسب األصل العرقي عن وجود              
 ٢٧األقليات وحجمها يف الدولة الطرف، وكيفية محاية حقوقها املكفولة مبوجب املـادة             

عن ذلك، يتعني على الدولة الطرف إجراء حتقيقات دقيقة يف األسباب             وفضالً. من العهد 
رئيسية ملقتل املهاجرين من غرب أفريقيا، وضمان حماكمة مرتكيب ذلك العنف املزعومني            ال

  .اًكافياً وإنزال العقوبات املناسبة هبم، وتعويض أفراد عائالت الضحايا تعويض
األمم املتحدة هيئات ر اللجنة الدولة الطرف بإمكانية التماس التعاون التقين من       وتذكِّ  -١٩

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان، مـن أجـل          كذلك من   لة، و ووكاالهتا ذات الص  
  .الوفاء بالتزاماهتا اخلاصة بتقدمي التقارير مبوجب العهدعلى هتا تطوير قدرمساعدهتا يف 

 والربوتوكـولني   ،لدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسـع العهـد         اويتعني على     -٢٠
اً أيضتقترح اللجنة و. وهذه املالحظات اخلتامية ، ونص التقرير األويل،امللحقني بهاالختياريني  

  . هذه املالحظات اخلتامية إىل اللغة الرمسية للدولة الطرفترمجة 
  .٢٠١٣مارس / آذار٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها األويل قبل   -٢١

        


