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 مقدمة  
 جيمـع بـني التقـارير األوَّيل      ذيالـ ة الرأس األخضر هذا التقرير،      أَعدت حكومة مجهوري   - ١

َـاه اتفاقيـة      والثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس الواجبة التقدمي يف ضوء مراعـاة مـا تتـوخ              
، وبنـاء  )�االتفاقيـة �املسـمَّاة مـن اآلن فصـاعدا    (القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة      

 . من االتفاقية١٨ر األحوال يف هذا الشأن، ووفقا للمادة على االستناد إىل تطّو
قت عليهــا دَّ، قــد صــ١٩٧٩ديســمرب / كــانون األول١٨ يف اعُتمــدتواالتفاقيــة، الــيت  - ٢

 .١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٥مجهورية الرأس األخضر يف 
ا وقد أكدت مجهورية الرأس األخضر، مـن منطلـق تصـديقها علـى هـذه االتفاقيـة، أهنـ                   - ٣

ترغــب يف اســتيعاب تلــك العمليــة الدوليــة املتصــلة بــاإلقرار حبقــوق املــرأة، ممــا يتضــمن كفالــة    
 .االلتزام بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الداخلي

 بعـرض ومشـمول التقـارير       املتعلقـة  ومن مث، فقد ُوضع هـذا التقريـر طبقـا للتوجيهـات            - ٤
ة، مما سبق اعتماده مـن جانـب اللجنـة املعنيـة             يف االتفاقي  األطرافاليت ينبغي تقدميها من الدول      

 .HRI/GEN/2&Rev.1ومما ورد يف الوثيقة (بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
: يرهــا، وذلــك لألســباب التاليــةومل يســبق جلمهوريــة الــرأس األخضــر أن قــدمت تقار  - ٥
ت الدولـة يف  ، كانـ ١٩٧٥تقالل احلديث للبلد يف عام    سيف عقد الثمانينات، ومن جراء اال      )أ(

مل ُتنَشـأ   ) ب(حالة تشكّل وتكّون، وهذه عملية بطيئة جتعل من صـْوغ التقـارير أمـرا متعـذّرا؛                 
ــة وضــع املــرأة، إال يف عــام        ــاملرأة، مثــل هيئ ــة الــيت مــن شــأهنا أن تعــتين باملســائل املتعلقــة ب اهليئ

ن ذلــك؛ ، وكـان مثـة تـأّخر يف تشـكيل هيكلـها اإلداري، وهــو قيـد اإلعـداد، فضـال عـ         ١٩٩٤
كانت هناك أيضا صعوبات مالية وتقنية فيما يتصـل بالشـروع يف عمـل مـن هـذا القبيـل؛                 ) ج(
ــرأة بســبب        ) د( ــا مت مــن أعمــال لصــاحل حقــوق امل ــع املعلومــات اخلاصــة مب ــام جبمي تعــّوق اإلمل

 .التنقالت العديدة يف حميط املوظفني ويف دواوين احلكومة
ــالرأس األخضـــر، والـــيت تتعلـــق   وينبغـــي أن ُيوضَّـــح أن البيانـــات وا  - ٦ ــام احلديثـــة بـ ألرقـ

خبصــائص الســكان والوضــع الــدميغرايف والنشــاط االقتصــادي، والــيت وردت يف هــذا التقريــر،    
ولقــد .  أو إىل اإلحصــاءات املوضــوعة مــن قبــل بعــض اإلدارات٢٠٠٠تســتند إىل تعــداد عــام 

، وكانـت  ١٩٩٦ئت يف عـام  اضطُلع هبذا التعداد من جانب هيئة اإلحصاءات الوطنية اليت أنش    
ــيق        ــوزارة التنسـ ــة لـ ــاءات التابعـ ــة لإلحصـ ــد اإلدارة العامـ ــى يـ ــابقا علـ ــرى سـ ــدادات ُتجـ التعـ
ــيم          ــيت تتضــمن تقي ــدادات ال ــاليف، أن التع ــق بالتك ــباب تتعل ــن املالحــظ ألس االقتصــادي، وم

 ١٩٨٠البيانات السكانية بصفة عامة تتم كـل عشـر سـنوات، ممـا يعـين إجراءهـا يف السـنوات                     
ــة الــيت      . ٢٠٠٠ و١٩٩٠و ــر حداث ــة األكث ــر يشــمل البيانــات الوطني ــإن هــذا التقري ــايل، ف وبالت
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جاءت هبا هيئة اإلحصاءات الوطنية أو البيانات املوضوعة من قبـل بعـض اإلدارات احلكوميـة،                
 . وذلك يف ضوء مدى توفّر هذه البيانات

نــه كــان هنــاك مزيــد مــن وهــذا أول تقريــر يــتم تقدميــه، ومــن مث، فإنــه ينبغــي القــول بأ - ٧
لّتشديد على التشريعات واألوضاع الراهنة، وذلك من جّراء تراكم السنوات الـيت كـان ينبغـي              

: وكان مثـة أخـذ بالنظـام التـايل، فيمـا يتصـل بـاجلزء الثـاين مـن التقريـر                    . أن تقدم تقارير بشأهنا   
 لترتيـب زمـين، أي منـذ         من االتفاقيـة قـد ُعرضـت وفقـا         ٢ و ١فاملسائل املشار إليها يف املادتني      

 إىل يومنا هذا، وذلك من أجل القيام، بصفة خاصة، بـإبراز كيفيـة تلقّـي االتفاقيـة                  ١٩٨٠عام  
على يد النظام الدستوري القائم يف هذا الوقت، وكيفية استيعاهبا تـدرجييا مـن جانـب التشـريع       

 .١٩٩٢الداخلي ودستور اجلمهورية الذي ُوضع يف عام 
ــا يتصــل بامل  - ٨ ــة     وفيم ــواد الالحق ــواردة يف امل ــائل األخــرى ال ــواد (س ــن ) ١٦ إىل ٣امل م

االتفاقية، كان هناك تركيز يف البداية على تشريعات النظام احلـايل جبمهوريـة الـرأس األخضـر،        
ويرجع العمل هبـذا النـهج إىل     . مع القيام، بعد ذلك، ببيان كيفية تنظيم هذه املسائل يف املاضي          

الثمانينات غري كافيـة، كمـا أهنـا غـري منظَّمـة، وذلـك عـالوة علـى عـدم                   أن املعلومات املتصلة ب   
كفايتــها يف بعــض األحيــان، وخاصــة، وكمــا ســبق القــول، يف ضــوء عــدم احلصــول علــى           

 .االستقالل إال مؤخرا، واملضي بصورة تدرجيية يف تنظيم شؤون الدولة
 أن تشـّدد جمـّددا      ولدى تقدمي هذا التقرير، تنـوي حكومـة الـرأس األخضـر، مـع هـذا،                - ٩

على أحكام الدستور، وأن تقوم، بقدر اإلمكان، بسّد الثغرات القائمة، حيث تعـرض التقـارير           
 .الواجبة مع بعضها

 
 اجلزء األول  
 الوقائع واألرقام األساسية  
 احلالة االجتماعية والدميغرافية  

 بـارزة، كمـا أهنـا كانـت         إن املسائل املتصلة بالتمييز ضد املرأة قد شغلت دائما مكانـة           - ١٠
 .موضع اهتمام، لدى احلكومات املتعاقبة اليت ُشكِّلت منذ استقالل مجهورية الرأس األخضر

. وكانــت نســاء الــرأس األخضــر، طــوال حقبــة مديــدة، يف مركــز دون مركــز الرجــال - ١١
بـل وخبيـارات   وكثريا ما كانت ُتثار، تربيرا هلذا الوضع، أمور ترتبط بالثقافة والتقاليد والـدين،        

السياسة الشعبية، ولقد جعل هذا من النساء، يف الواقع، فئة ضـعيفة حباجـة إىل اإلعالـة، حيـث                   
ويف .  اقتصــادية–خضــعت أحواهلــا يف ظــروف عديــدة لصــعوبات أســرية وتقلبــات اجتماعيــة   
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معظم األموال، تضطلع املرأة يف الرأس األخضـر، علـى حنـو تقليـدي، مبسـؤولية تربيـة األطفـال                 
 .اية املسّننيومح
ومع استقالل مجهورية الرأس األخضر، كان هناك اعتراف تدرجيي، رغـم ذلـك، بـأن        - ١٢

النساء حيظني حبقوق مساوية حلقوق الرجـال، سـواء علـى الصـعيد السياسـي أم االقتصـادي أم                   
وقــوانني الــرأس األخضــر تكفــل للمــرأة . الثقــايف أم االجتمــاعي أم فيمــا يتصــل باحليــاة األســرية

 .ملساواة مع الرجل يف احلقوق ويف الكرامةا
ومجهوريـة الـرأس األخضــر تّتخـذ التــدابري التشـريعية واإلداريـة والتعليميــة الالزمـة مــن        - ١٣

أجل القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، كمـا أهنـا تتـوىل محايـة مـا هلـن مـن حقـوق                           
كهن ملستقبلهن، باملشـاركة التدرجييـة      وتقوم النساء هبذا البلد، من منطلق إدرا      . ومصاحل خاصة 

النشطة يف التنمية الوطنية ويف توفري مسـامهات ضـخمة يف قطاعـات الصـناعة والزراعـة والعلـم                   
ويف نفـس الوقـت، حـازت النسـاء االحتـرام والثقـة والتقـدير               . والثقافة والتربية والصحة العامـة    

كة السياســية والتربويــة والعلميــة علــى الصــعيد الــذايت، ممــا أفضــى إىل تقــدمهن يف جمــال املشــار 
 .واإلنتاجية

ومــن الواضــح أن التمييــز ضــد املــرأة، بــل وانتــهاك مصــاحلها وحقوقهــا، ليســا بــاألمر    - ١٤
 .النادر الوقوع، ومثة حاجة إىل تعزيز كثري من املواهب واملهارات النسائية

لنظــام القــانوين، ومجهوريــة الــرأس األخضــر قــد تكّرســت للتنميــة االقتصــادية وتعزيــز ا - ١٥
كما أهنا قد قضت على التمييز ضـد املـرأة، حـىت ولـو كـان متييـزا كامنـا، ممـا يتفـق بالتـايل مـع                            
األهداف االستراتيجية إلعالن وبرنامج عمـل بـيجني املعتمـدين يف املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين                   

 .باملرأة
، ٢٠٠٠الـذي أجـري يف عـام        ويف إطار حتليل للحالة الوطنية، ووفقـا للتعـداد األخـري             - ١٦

ــر    ــالرأس األخضـ ــون بـ ــكان املقيمـ ــغ السـ ــد   ٤٣٤ ٦٢٥يبلـ ــؤالء، توجـ ــن بـــني هـ ــمة، ومـ  نسـ
والتوقعــات الدميغرافيــة تشــري، .  يف املائــة مــن جممــوع الســكان٥١,٥٣ امــرأة، أي ٢٢٣ ٩٩٥

ــام   ــل بعــ ــا يتصــ ــيبلغون ٢٠٠٥فيمــ ــكان ســ ــود  ٤٧٥ ٩٤٧، إىل أن الســ ــع وجــ ــمة، مــ  نســ
ويف تقـديرات أكثـر     .  يف املائـة مـن إمجـايل السـكان         ٥١,٧٨ي نسبة    من النساء، أ   ٢٤٦ ٤٥٩

ــة تتعلــق بعــام   ــد أن معــدّ  ٢٠٠٢حداث ــغ  ، يالحــظ يف هــذا البل  وفيــات لكــل  ٧ل الوفيــات يبل
والعمــر .  يف املائــة٠,٨٥ مــن الســكان، ممــا يعــين أن مثــة منــوا ســنويا طبيعيــا ُيقــدَّر بـــ    ١ ٠٠٠

ــع يصــل إىل   ــام   ( للرجــال  ســنة٧٠ ســنة للنســاء و ٧٢املتوق ــديرات ع ــا لتق ــا ). ٢٠٠٠وفق أم
 مــن الســـكان يف  ١٠٧,٨ حــوايل  ٢٠٠٠الكثافــة املتوســطة للســكان، فقــد كانــت يف عــام       

 .الكيلومتر املربع الواحد
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ومـن بـني هـذه األسـر،       .  أسـرة  ٩٣ ٩٧٥، ما ينـاهز     ٢٠٠٠ويوجد، وفقا لتعداد عام      - ١٧
 هـذا، إن مـن بـني النسـاء     ٢٠٠٠داد عـام  ويقـول تعـ  .  يف املائة إلدارة امرأة٤٠,١ختضع نسبة   

 يف املائـة تعـيش مـن القيـام     ٢١,٩الالئي يتولَّني رئاسـة األسـر، هنـاك عـالوة علمـا ذلـك نسـبة           
 يف املائة تقريبا من األنشطة الرمسيـة وشـبه          ٣٩,٩باألعمال الزراعية والصيد، بينما تعيش نسبة       

 .لعمل غري الرمسي يف املائة تعيش من ا٣٨,٢الرمسية، ومثة نسبة تناهز 
ــل ذي أصــل          - ١٨ ــة الــرأس األخضــر مــن أرخبي ــة، تتكــون مجهوري ــن الناحيــة اجلغرافي وم

 كيلـومترا تقريبـا مـن       ٤٥٠ جزيـرة، وتقـع علـى بعـد          ١٣ جـزر و   ١٠بركاين، وهي تتألف من     
واجلـزر مبعثـرة عـن بعضـها وهـي تشـغل مسـاحة تبلـغ                . الساحل الغريب إلفريقيا جبوار السنغال    

 .كيلومترات املربعة من ال٤ ٠٣٣
مقّسم إىل جممـوعتني كـبريتني، ومهـا جمموعـة اجلـزر الـيت هتـب منـها الـريح                     يلواألرخب - ١٩

والـرأس األخضـر جـزر مـن     . وجمموعة اجلزر اليت هتب عليها الريح، وفقا الجتاه الرياح السائدة      
رة، وهـي   منطقة الساحل، وهي تتميز مبناخ قاحل وشبه قاحل، مع وجود أمطار دوريـة ومتغيّـ              

 .وحاالت اجلفاف بالغة االنتشار. أمطار قاصرة على بضعة أيام كل عام
ومن اجلزر العشـر الـيت تشـكل البلـد، واملسـّماة سـانتياغو، وسـان فيسـنت، وبدفسـتا،                - ٢٠

 .وسان نيكوالو، وسانتا لوزيا، يالحظ أن اجلزيرة األخرية هي الوحيدة غري املأهولة
 كافية بالبلد، ومع هـذا، فـإن املنطقـة االقتصـادية اخلالصـة تغطـي                واملوارد الطبيعية غري   - ٢١

 . كيلومتر مربع٧٠٠ ٠٠٠مساحة تناهز 
ومن اجلـدير بالـذكر أنـه، مـن بـني جممـوع سـكان الـرأس األخضـر، يالحـظ أن نسـبة                         - ٢٢

 يف املائــة تقريبــا تتركــز يف جزيــرة ســانتياغو، حيــث توجــد مدينــة برييــا، وهــي عاصــمة  ٥٠,٤
 . يف املائة من السكان من النساء٥٣,٢ا من حيث نوع اجلنس، فإن نسبة البلد، أم

ــى أن نســبة      - ٢٣ ــع املعيشــة، يراَع ــا يتصــل مبوق ــيش    ٥٣,٨وفيم ــن الســكان تع ــة م  يف املائ
والنسـاء  .  يف املائـة بالوسـط الريفـي       ٤٦,٢بالوسط احلضري، بينما تعيش النسبة املتبقّية، وهي        

، ٢٠٠٠ووفقـا لتعـداد عـام       .  الريفي أم يف الوسط احلضـري      يشكلن األغلبية، سواء يف الوسط    
ــن ســكان الوســط احلضــري، وهــن يكــّون      ٥١,٥تكــّون النســاء   ــة م ــة ٥٢,١ يف املائ  يف املائ
 . بالوسط الريفي

والربتغالية هي اللغة الرمسية، وهي ُتسـتخَدم، بصـفة خاصـة، يف املـدارس واالتصـاالت                 - ٢٤
ومع هـذا، فـإن سـكان الـرأس األخضـر يتحـدثون             . اءاتاالجتماعية وبعض االجتماعات واللق   
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يف حياهتم اليومية باللغة الكربيولية، وهـي آخـذة يف االّتسـام بالطـابع الرمسـي، وُتعـّد أيضـا لغـة                      
 .االتصال

 يف  ٨٠وتشـري التقـديرات إىل أن نسـبة         . وغالبية سكان الرأس األخضر من املسـيحيني       - ٢٥
 يف املائــة إىل ١٠ املائــة مــن الربوتســتانت، بينمــا تنتمــي   يف١٠املائــة تقريبــا مــن الكاثوليــك، و 

 .ديانات أخرى
 عامــا أو أكثــر  ٦٠، يالحــظ أن املســّنني الــذين يبلغــون    ٢٠٠٠وطبقــا لتعــداد عــام    - ٢٦

ومـن بـني جممـوع      .  يف املائة من السكان، فالبلد يتمّيز بصغر سن سـكانه          ٨,٦يشكلون حوايل   
 .النساء يف املائة من ٥٨,٨املسّنني، هناك 

 أن النسـاء الالئـي يعشـن بالوسـط          ٢٠٠٠وفيما يتعلق بالتعليم، يتـبني مـن تعـداد عـام             - ٢٧
 يف املائـة مـن النسـاء        ٢٢,٣ عاما يشكلن ما يقرب من نسـبة         ١١احلضري والالئي تعلّمن ملدة     

الالئي يلتحقن بالنظام التعليمـي، وهـذا يعـين أن هـذه النسـبة متثـل نسـبة النسـاء الالئـي يـتممن                       
 يف املائـة تــتم مرحلـة الدراسـة األوليــة املوّحـدة، كمــا أن     ٥٣,٨دراسـتهن الثانويـة، ومثــة نسـبة    

أمــا األرقــام املنظــرة للنســاء  .  يف املائــة تقريبــا مــن األميــات وشــبه األميــات ١٤,٢هنــاك نســبة 
 يف املائـة، علـى      ٢٩,٨ يف املائـة و    ٥٤,٤ يف املائـة و    ٧,٣٤الالئي يعشـن بالوسـط الريفـي فهـي          

 يف املائـة لـدى   ٣٢,٨ يف املائة، وهذا املعـّدل يصـل إىل   ٢٥,٢ومعدل األّمية العام يبلغ     . ايلالتو
 .النساء
ولقــد قامــت مجهوريــة الــرأس األخضــر بــإدراج بــرامج تتعلــق بصــحة األم والطفــل يف   - ٢٨

، وهـذا الربنـامج     ٢٠٠٥-٢٠٠١الربنامج احلكـومي املتعلـق باهليئـة التشـريعية السادسـة للفتـرة              
ــع مســتوى       يســته ــرأة ورف ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــق القضــاء عل دف، يف ســياق حتقي

معيشتها، حتسني الوصول إىل خدمات تنظـيم األسـرة وصـحة األم والطفـل، مـع التركيـز علـى                
 .التدابري الوقائية

 
 احلالة السياسية  

، مل تكــن ١٩٧٥لــدى تشــكيل أول حكومــة بعــد احلصــول علــى االســتقالل يف عــام   - ٢٩
وتوجــد حاليــا ثــالث نســاء . نــاك أيــة امــرأة تتــوىل مســؤولية وزارة مــا مــن الــوزارات العشــر ه

وزيــرات، وهــن يشــغلن وزارات يف غايــة األمهيــة وهــي وزارة العــدل، ووزارة التعلــيم وتنميــة   
ــة والصــيد    ــة والزراع ــوارد البشــرية، ووزارة البيئ ــة   ٨وتوجــد أيضــا  . امل ــات باجلمعي  نســاء نائب

بة أو مستشارة على الصعيد احمللي يف اجملالس البلدية أو البلـديات، ومـن بـني                 نائ ٦٨الوطنية، و 
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هــؤالء، هنــاك امرأتــان ترأســان جملســني بلــديني وامــرأة واحــدة تــرأس إحــدى البلــديات باملــدن  
 . يف الرأس األخضرةالسبع عشرة القائم

 ذلـك   ، وشـرعت بعـد    ١٩٧٥ولقد حازت مجهورية الرأس األخضر استقالهلا يف عـام           - ٣٠
 .بوقت قصري يف عملية لتهيئة وإعادة تشكيل النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي بالبلد

وعلــى الصــعيد السياســي، ينقســم تــاريخ البلــد إىل فتــرتني متمّيــزتني، ومهــا اجلمهوريــة  - ٣١
 ١٩٩٠، واجلمهورية الثانية مـن عـام        ١٩٩٠ إىل عام    ١٩٧٥األوىل اليت تشمل الفترة من عام       

ويف املرحلة األوىل، كان يسـود البلـد نظـام احلـزب الواحـد، ويف املرحلـة الثانيـة،                   . اليوموحىت  
 .ّددية األحزابعاضطُلع بإصالح اقتصادي أدى إىل إرساء ت

ومجهورية الـرأس األخضـر دولـة دميقراطيـة، وهـي شـبه رئاسـية، وتتميـز بالفصـل بـني                      - ٣٢
 .السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

والســلطة التنفيذيــة مشـــتركة بــني رئــيس اجلمهوريـــة ورئــيس احلكومــة، أي رئـــيس        - ٣٣
 وزارات  ٩واحلكومـة القائمـة اليـوم تتـألف مـن           . زراء، يف قطاعات عديدة حمّددة بالدستور     وال
 . وزارات دولة٥و

 نائبـا  ٦٦والسلطة التشريعية جتري ممارستها على يد اجلمعية الوطنية، وهي مؤلفة مـن           - ٣٤
 نائبا كحد أقصى، ومثة انتخاب هلؤالء النواب بالتصويت العـام املباشـر لفتـرة               ٧٢ىن و كحد أد 

 . سنوات٥والية متتد 
 .والسلطة القضائية تتم ممارستها من خالل احملاكم - ٣٥
ــدات الســبع      - ٣٦ ــة للنظــام السياســي يف البلْ ــة، يالَحــظ أن مثــة هتيئ ويف ســاحة اإلدارة احمللي

، وختضع كل بلدة إلدارة رئيس البلدية الذي يـتم انتخابـه يف             ٣١ددها  عشرة والدوائر البالغ ع   
وهـي  (أما اهليئات التمثيليـة باملـدن، فهـي تتـألف مـن اجملـالس البلديـة                 . اقتراع عام مباشر سري   

 ).ذات السلطة التنفيذية احمللّّية(والبلديات ) جمالس تشريعية
 

 احلالة االقتصادية  
لبلــدان الناميــة، وهــو يتعــرض ملصــاعب اقتصــادية كــثرية،   والــرأس األخضــر بلــد مــن ا  - ٣٧

، يف ٢٠٠٤ومــع هــذا، فــإن هــذا البلــد قــد شــرع، يف عــام  . ويعتمــد علــى املســاعدة اخلارجيــة
عملية انتقالية تتضـمن اخلـروج مـن طائفـة البلـدان األقـل منـوا واالنضـمام إىل فئـة البلـدان ذات                

 . البشرية لديهاالتنمية املتوسطة، على إثر حتّسن مؤشر التنمية
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، وإزاء اهلجرة، يوجد حتويل كبري للنقـد األجـنيب مـن غالبيـة           ٢٠٠٠ووفقا لتعداد عام     - ٣٨
 .األسر اليت تعيش أساسا يف الربتغال والواليات املتحدة وهولندا وفرنسا

 مليـون دوالر، حيـث يسـهم القطـاع األّويل بنسـبة             ٦٠٠ويناهز الناتج احمللي اإلمجايل      - ٣٩
.  يف املائـة ٦٩,٤ يف املائـة، والقطـاع الثالـث بنسـبة        ١٩املائة، والقطاع الثاين بنسـبة       يف   ١١,٦

 قـد بلـغ     ٢٠٠٠ أن معـدل منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام                ٢٠٠٠ولقد جاء يف تعداد عـام       
ــي اإلمجــايل الفــردي يف مســتوى     ٦,٨ ــاتج احملل ــة، حيــث كــان الن  دوالرا مــن ١ ٤٧٢ يف املائ

 .املتحدةدوالرات الواليات 
-٢٠٠١وخــالل فتــرة تطبيــق الربنــامج احلكــومي للهيئــة التشــريعية السادســة للفتــرة     - ٤٠

، اختذت احلكومة تدابري ترمي إىل تشجيع املساواة يف الفرص هبدف إشراك املرأة علـى               ٢٠٠٥
حنــو حقيقــي يف األنشــطة االقتصــادية والسياســية والثقافيــة، ورفــع مســتوى تدّخلــها يف هيئــات  

 . ارصنع القر
 أن عـدد السـكان الناشـطني        ٢٠٠٠وتفيد البيانات الواردة واملستكملة يف تعـداد عـام           - ٤١

 من العاملني، ومـن هـذا العـدد اإلمجـايل، كـان            ١٤٤ ٣١٠، مما يتضمن    ١٧٤ ٦٤٤كان يبلغ   
 يف املائـة، يف حـني أن املعـدل املنـاظر للرجـال كـان                ٢٩,٥املعدل الشامل للنساء الالئي يعملن      

 يف املائـة، وفيمـا يتصـل بالرجـال ُيعَتـرب            ١٧,٤ومعـّدل البطالـة يصـل إىل        .  يف املائـة   ٣٧,٧يبلغ  
ـــ   ١١,١هــذا املعــدل  وعلــى حنــو .  يف املائــة٢٣,٨ يف املائــة، أمــا بالنســبة للنســاء فهــو يقــدر ب

 يف املائــة، وهــذا املعــدل يف مســتوى ١٨,٧منفصــل، يبلــغ معــدل البطالــة يف الوســط احلضــري 
 :ولننظر يف اجلدول التايل.  الوسط الريفي يف املائة يف١٥,٧

  
 السكان املقيمون، وتوزيع السكان الناشطني بفئاهتم، حسب نوع اجلنس 

 
 اجملموع النساء الرجال 

 العدد 
ــبة  النسـ
 العدد املئوية

ــبة  النسـ
 العدد املئوية

ــبة  النسـ
 املئوية

       

 السكان املقيمون
٢٠٧,٩٩

٤ - 
٢٢٣,٩٩

٥ - 
٤٣١,٩

٨٩ - 
ــكان   ــوع الســــــ جممــــــ

 ١٠٠ ٨٦,٥٧٤ ١٠٠ ٨٨,٠٧٠ الناشطني
١٧٤,٦

١٠٠ ٦٤ 
الســــــكان الناشــــــطون 

 ٨٢,٦ ٣١٠ ٧٦,٢ ٦٥,٩٩٦ ٨٨,٩ ٧٨,٣١٤ العاملون
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 اجملموع النساء الرجال 

 العدد 
ــبة  النسـ
 العدد املئوية

ــبة  النسـ
 العدد املئوية

ــبة  النسـ
 املئوية

       

 السكان املقيمون
٢٠٧,٩٩

٤ - 
٢٢٣,٩٩

٥ - 
٤٣١,٩

٨٩ - 
الســــــكان الناشــــــطون 

 ٢٣,٨ ٢٠,٥٧٨ ١١,١ ٩,٧٥٦ املعرضون للبطالة
٣٠,٣٣

١٧,٤ ٤ 
 

 ، اخلصائص االقتصادية للسكان ٢٠٠٠تعداد عام : املصدر  
  
جبمهورية الـرأس األخضـر مشـاكل جـديرة باملكافحـة، وال سـيما فيمـا يتصـل             وتوجد   - ٤٢

بالفقر، وخاصة على صعيد االضطالع بالتحسـينات الالزمـة يف جمـال اإلسـكان والوصـول إىل               
املمتلكـــات، وكـــذلك إىل اخلـــدمات األساســـية مـــن قبيـــل األغذيـــة وامليـــاه الصـــاحلة للشـــرب 

ــية  ــام  وخـــدمات الصـــحة واملرافـــق الصـــحية األساسـ ــة إلعـــداد الطعـ ــة الالزمـ  ومصـــادر الطاقـ
وينبغـي أن يكـون مـن       . واإلضاءة، وسائر العوامـل الضـرورية لتحسـني مسـتوى معيشـة األسـر             

 .الواضح أن هذه املشاكل أكثر انتشارا بالوسط الريفي
، يالَحظ أن القطـاع الثالـث هـو    ٢٠٠٠ويف إطار النسب املئوية الواردة يف تعداد عام      - ٤٣

 يف املائة تقريبا، وبعد ذلـك، جيـيء   ٥٧,١تولّى تشغيل السكان، وذلك بنسبة تبلغ       أول قطاع ي  
ــاهز   ــة بنســبة تقــرب مــن     ٢٣,٩القطــاع األّويل بنســبة تن ــاين يف النهاي ــة، مث القطــاع الث  يف املائ

ــة١٩,١ ــل      .  يف املائ ــق بالصــناعات، متث ــود تتعل ــاين، وهــي قي ــود املوجــودة يف القطــاع الث والقي
ل، حيث ال تتوفر سوى أماكن ضـئيلة يف هـذا القطـاع، ومثـة بـديل يف هـذا                    مشكلة من املشاك  

 .الشأن، وهو القطاع غري الرمسي، وال سيما فيما يتصل بالنساء
وباإلضافة إىل ذلك، فإن النساء ُيعتـربن ضـحية رئيسـية للفقـر، وخاصـة النسـاء ربـات            - ٤٤

 .األسر والعاطالت عن العمل وذوات احلّد األدىن من التعليم
ولقد اختذت، علـى الصـعيدين املتوسـط األجـل والطويـل األجـل، اإلجـراءات الالزمـة             - ٤٥

لتحســني الوضــع القــائم، وال ســيما فيمــا يتصــل بالنســاء، ممــا يتضــمن الوصــول إىل االئتمانــات 
 .والتعليم واخلدمات الصحية، كما سيتبني طوال هذا التقرير
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 اجلزء الثاين  
 باالتفاقية يف مجهورية الرأس األخضرتنفيذ األحكام الواردة   
 التدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة : ٢ و١املادتان   

، ممــا ١٩٧٥يوليــه / متــوز٥ومجهوريــة الــرأس األخضــر قــد أعلنــت اســتقالهلا رمسيــا يف  - ٤٦
 دةيعـــين أهنـــا قـــد خرجـــت مـــن مرحلـــة االســـتعمار وأصـــبحت دولـــة حـــرة وســـيادية وموحـــ 

ويف نفس الوقت، بدأ سريان قانون التنظيم السياسي للدولة، الذي أرسـى أجهـزة              . ودميقراطية
 سياسـي، وهـو تشـكيل ال بـد منـه بالنسـبة حلكـم                –السلطة باألمة وحّدد أول تشـكيل قـانوين         

 .وإدارة البلد، وذلك إىل حني اعتماد دستور للدولة
علــى أول دســتور سياســي جلمهوريــة ، ُووفــق ١٩٨٠أكتــوبر / تشــرين األول١٣ويف  - ٤٧

الرأس األخضر، وقد أبرز هذا الدستور تلك املبادئ والسياسات واألحكام اليت سيتم تطبيقهـا              
 .بالبلد
، وعلى الرغم مـن أن هـذا النظـام    ١٩٨٠ووفقا للنظام الدستوري الذي ُوضع يف عام         - ٤٨

ــان       ــتور ك ــوانني، يالحــظ أن الدس ــي للق ــدّرج هرم ــانون   ال يشــري إىل أي ت ــل بوضــوح الق ميث
األساســي جبمهوريــة الــرأس األخضــر، ممــا يتضــّمن أن ســائر الوثــائق التشــريعية والتــدابري ذات   

 ي مـن دسـتور عـام        – ٦٢املـادة   (الطابع املعياري ينبغي هلا أن تكون مّتفقة مـع هـذا الدسـتور              
١٩٨٠.( 
ت املعمـول هبـا      تـنص علـى أن التشـريعا       ١٩٨٠ من القانون األساسي لعام      ٩٩واملادة   - ٤٩

لدى االستقالل حتتفظ بصحتها، على حنو انتقايل، مادامت ال تتعارض مع الدسـتور أو قـوانني                
 .اجلمهورية أو أهداف احلزب األفريقي الستقالل غينيا والرأس األخضر

ومن اجلدير بالـذكر بصـورة مؤكـدة أن النصـوص القانونيـة املطبقـة بنـاء علـى دسـتور                      - ٥٠
ويف ضوء هـذا، يراَعـى      . خضر ال تتضمن أي نصوص تتعلق حبقوق اإلنسان       مجهورية الرأس األ  

احلقــوق واحلريــات والضــمانات والواجبــات  � يقــول بــأن ١٩٨٠أن القــانون األساســي لعــام  
 .�احملددة يف الدستور ال تستبعد ما قد تتضمنه سائر القوانني باجلمهورية من بنود مماثلة

ــاين مــن القــانون األ   - ٥١ ــوخى بشــكل حمــّدد   ١٩٨٠ساســي لعــام  ويف البــاب الث ، الــذي يت
 منـه تشــري إىل تســاوي  ٢٥، يالحـظ أن املــادة  �احلقـوق واحلريــات والضـمانات والواجبــات  �

مجيـع املـواطنني أمـام القـانون، مـع متــتعهم بـنفس احلقـوق وخضـوعهم لـذات الواجبــات، دون          
العقيدة الدينية أو االقتنـاع     متييز بسبب اجلنس أو املستوى االجتماعي أو الفكري أو الثقايف أو            

 .الفلسفي
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وثيقـة  �وعالوة على هذا، وفيما يتصل بصورة حمّددة مبسألة نـوع اجلـنس، يراَعـى أن                - ٥٢
تسـاوي الرجـل واملـرأة أمـام        � منـها علـى      ٢٦ تـنص يف املـادة       ١٩٨٠لعام  � احلقوق األساسية 

 .� والثقافيةالقانون على مجيع صعد احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
وهناك حقوق وحريات أساسية أخرى تتـوخى املسـاواة القانونيـة واالجتماعيـة، كمـا                - ٥٣

 :هو مبني أدناه
 ؛)٢٧املادة (احلق يف املساواة بني األبناء بصرف النظر عن احلالة املدنية لألسالف  - 
 ؛)٣٤املادة (احلق يف االلتجاء إىل األجهزة القضائية  - 
ق يف احليـاة والسـالمة املاديـة واملعنويـة، وعـدم التعـرض لالعتقـال أو                 ضمان حرمة احلـ    - 

ــود       ــع وجـ ــانون ومـ ــا يف القـ ــوص عليهـ ــاالت املنصـ ــزاء إال يف احلـ ــوع ألي جـ للخضـ
خضـاع أي شـخص للتعـذيب أو عقوبـة          إالضمانات التشريعية الالزمـة؛ وعـدم جـواز         

 األمنيـة الـيت تـؤدي إىل        اإلعدام أو السجن املؤبـد أو األشـغال الشـاقة أو سـائر التـدابري              
 ؛)٣٥املادة (احلرمان من احلرية لفترة غري حمددة أو ألجل غري مسمى 

 ؛)٣٦املادة (احلق يف عدم تطبيق القانون اجلنائي بشكل رْجعي  - 
 ؛)٣٩املادة (احلق يف الّتمكّن من اختيار املهنة أو العمل  - 
 ؛)٤٠املادة ( العملاحلق يف احلماية واألمن والنظافة الصحية يف مكان - 
 ؛)٤١املادة (احلق يف حْرمة املسكن والتراسل وبقية وسائل االتصال اخلاص  - 
 ؛)٤٢املادة (احلق يف محاية الصحة  - 
 ؛)٤٤املادة (احلق يف التعليم على مجيع املستويات  - 
مـع عـدم تعـارض ذلـك مـع تشـجيع            �احلق يف حرية النشاط الفكري والفين والعلمي         - 

 ؛)٤٥املادة (�  االجتماعيالتقدم
احلــق يف املشــاركة يف احليــاة السياســية واالقتصــادية والثقافيــة بالبلــد، وواجــب القيــام    - 

 ؛)٤٦املادة (بذلك 
 ؛)٤٧املادة (احلق يف حرية التعبري الفكري واالجتماع والترابط والتظاهر والتدين  - 
 املقـيمني أو    نيحيظى كل املواطن  ،  ١٩٨٠سي لعام    من القانون األسا   ٢٨وطبقا للمادة    - ٥٤

ويف ضـوء هـذا، ومـن    . املوجودين باخلارج بنفس احلقوق، كما أهنم خيضعون لذات الواجبات      
ون أو يوجـدون بـإقليم      يمـ جانب وعدميي اجلنسية الـذين يق     منطلق املعاملة باملثل، يالَحظ أن األ     
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صـل بـاحلقوق السياسـية      البلد يتمتعون بـنفس احلقـوق ويلتزمـون بـذات الواجبـات، إال فيمـا يت               
وممارسة الوظائف العامة وسائر احلقـوق والواجبـات القاصـرة علـى املـواطنني مبوجـب القـانون                  

 .ومن الواضح أنه ال يوجد متييز ما بسبب اجلنس). ٣٠ و٢٨املادتان (
ــام     - ٥٥ ــانون األساســـي لعـ ــواردة يف القـ ــذكورة والـ ــام املـ ــة األحكـ ــا لكافـ  .١٩٨٠ ووفقـ
س حبقوق املـرأة، سـواء يف احليـاة السياسـية أم االقتصـادية أم االجتماعيـة أم         ُيسَمح بأي مسا   ال

ــة ــرأس      . الثقافي ــة ال ــرة األوىل جبمهوري ــة للمــرأة، يف هــذه الفت ــإن املشــاركة الفعلي ومــع هــذا، ف
 .األخضر، كانت تتسم بالضآلة يف خمتلف القطاعات

ــام    - ٥٦ ــة   ١٩٨٠ويف إطــار دســتور ع ــى اتفاقي ــذا، مت التصــديق عل ــع    ه ــى مجي  القضــاء عل
وكــان مثــة ترحيــب هبــذا    . ١٩٨٠ديســمرب / كــانون األول٥أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف    

الدستور بكامله لدى النظام القضائي الداخلي بـالرأس األخضـر، ومل يكـن هنـاك أي اخـتالف        
 .مع أية قاعدة من القواعد الواردة فيه

تنقيحات دستورية؛ وكان التنقـيح     ، كانت هناك ثالثة     ١٩٨٠وبعد إقرار دستور عام      - ٥٧
؛ أمــا التنقــيح الثــاين ١٩٨١فربايــر / شــباط١٤ الصــادر يف ٢/٨١األول مبوجــب القــانون رقــم 

ــم    ــتوري رقـ ــانون الدسـ ــان مبوجـــب القـ ــادر يف  III/88/1فكـ ــانون األول١٧الصـ ــمرب / كـ ديسـ
ظـام   وإرسـاء التعدديـة بافتتـاح ن       ١٩٨٠ مـن دسـتور عـام        ٤، الذي تضمن إلغـاء املـادة        ١٩٨٨

سياسي جديد بالبلد، الذي كان يسوده حىت ذلكالوقت نظـام احلـزب الواحـد؛ ولقـد اضـطُلع                  
ســبتمرب / أيلــول٢٩الصــادر يف  III/90/2بــالتنقيح الثالــث مبقتضــى القــانون الدســتوري رقــم      

 ووضـع مبـادئ االقتـراع    ١٩٨٠ مـن دسـتور عـام      ٦٤، الذي نـص علـى تعـديل املـادة           ١٩٩٠
املباشر والسري من قبل مجيع املواطنني الناخبني الـذين جـرى حصـرهم         احلر والعام واملتكافئ و   

داخل إقليم البلد، وذلك يف االنتخابات املتعلقـة باختيـار رئـيس اجلمهوريـة الـذي كـان ُيختـار                    
يف املاضـي علــى يـد اجلمعيــة الشـعبية الوطنيــة، وقــد نـص هــذا القـانون أيضــا علـى أهليــة مجيــع       

 عامـا،  ٣٥تمـون إىل الـرأس األخضـر والـذين تزايـد أعمـارهم عـن            املواطنني الناخبني، الـذين ين    
وينبغـي القـول بأنـه ال يوجـد أي تعـديل دسـتوري             . لترشيح أنفسهم ملنصب رئيس اجلمهوريـة     

جحافات ما فيما يتعلق حبقوق املرأة، كما أنه لـيس مثـة نـص مـا يتضـمن                  إمن شأنه أن يتوّخى     
 .اختالفات مع هذه االتفاقية

 والتعــديالت ذات الصــلة الــيت أدخلــت  ١٩٨٠، ألغــي دســتور عــام  ١٩٩٢ويف عــام  - ٥٨
عليه، ومت التصديق على دستور جديد جلمهورية الـرأس األخضـر مبوجـب القـانون الدسـتوري                 

. ر اجلديد هو الساري اليـوم     وهذا الدستو . ١٩٩٢سبتمرب  / أيلول ٢٥ الصادر يف    IV/92/1رقم  
 التنقـيح األول مبوجـب قـانون تعـديل          ن وكـا  قاب ذلـك، اضـطُلع بتنقـيحني دسـتوريني،        عويف أ 
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، أمــا التنقـيح الثـاين فقــد   ١٩٩٥نـوفمرب  / تشــرين الثـاين ١٣ الصـادر يف  IV/95/1الدسـتور رقـم   
 ١٩٩٩نـوفمرب  / تشـرين الثـاين  ٢٣ الصادر يف   V/99/1كان مبقتضى قانون تعديل الدستور رقم       

 .الذي تضمن تغيريات كبرية
ــر الدســتوري املعمــ    - ٥٩ ــا لألم ــام  ووفق ــه يف ع ــائر   ١٩٩٢ول ب ــوانني وس ، يالحــظ أن الق

النصوص املعيارية للدولة، مبا يف ذلك املعاهدات واالتفاقات الدوليـة، ختضـع للدسـتور، ولـيس             
). ١٩٩٢ من دسـتور اجلمهوريـة لعـام       ٣املادة  (من اجلائز هلا أن ُتطبَّق إال يف حالة اتفاقها معه           

ــادة   املعــدل مبوجــب القــانون   (١٩٩٢دســتور عــام   مــن ٤-١٢وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن امل
تــنص علــى أن معــايري ومبــادئ القــانون الــدويل العــام أو  ) ١٩٩٩الدســتوري الصــادر يف عــام 

العمومي والقانون الدويل التقليدي، اليت ُتعتمد أو تصدق على النحـو الواجـب، حتجـب مجيـع                 
توري، وذلـك بعـد سـريان تلـك        القوانني التشريعية واملعيارية الداخلية ذات املستوى دون الدس       

 .املعايري واملبادئ يف النظام القانوين الدويل والداخلي
ويف ضوء هذا، يراَعى أن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة كانـت                    - ٦٠

، فهــي متمشِّــية متامــا مــع القــانون  ١٩٩٢موضــع قبــول لــدى النظــام الدســتوري اجلديــد لعــام  
ُمَرجَّحة على كافة القواعد دون الدستورية، ممـا يعـين وجـوب توافـق هـذه               األساسي، كما أهنا    

 . ومع االتفاقية أيضا١٩٩٢القواعد بكاملها مع دستور عام 
 من القانون األساسي املطبق تتوىل، على الرغم مما قـد تؤكـده القـوانني               ١-١٧واملادة   - ٦١

غري الـواردة يف الدسـتور، ومـن مث،          والضمانات   اتأو االتفاقيات الدولية، تلك احلقوق واحلري     
فإن مجيع نصوص االتفاقيـة قـد حظيـت علـى هـذا النحـو بكامـل القبـول مـن جانـب الدسـتور                    
املعمول به، مع أن هذا الدستور يتضمن حقوقـا وحريـات وكفـاالت أكثـر مشـوال ممـا جـاء يف                       

 .االتفاقية
 املتصــلة بــاحلقوق والدســتور الســاري يضــمن أيضــا تفســري نطــاق القواعــد الدســتورية  - ٦٢

واحلريــات والكفــاالت ومضــموهنا األساســي بصــورة ال تتعــارض مــع اإلعــالن العــاملي حلقــوق  
 مـــن الدســـتور ٣ مـــن املـــادة ١٧ و٣الفقرتـــان (اإلنســـان، وعـــدم تفســـريها بشـــكل تقييـــدي 

 ).الساري
 ينص علـى أنـه جيـب علـى الدولـة بصـورة أساسـية أن        ١٩٩٢والقانون األساسي لعام     - ٦٣

احترام حقوق اإلنسان وأن تضمن ممارسة احلقـوق واحلريـات األساسـية بالنسـبة جلميـع                تكفل  
 ).١٩٩٢ ب من دستور عام – ٧املادة (املواطنني 

، يالحـظ أن وثيقـة احلقـوق األساسـية تشـري            ١٩٩٩ويف ظل التعديل الدستوري لعـام        - ٦٤
رفـاه سـكان الـرأس     �صراحة، عـالوة علـى ذلـك، إىل أنـه يـتعني علـى الدولـة أن تقـوم بتعزيـز          
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األخضر وخاصـة أشـدهم فقـرا، إىل جانـب حتسـني نوعيـة احليـاة لـديهم، باإلضـافة إىل اإلزالـة                      
التدرجييــة للعقبــات ذات الطــابع االقتصــادي واالجتمــاعي والثقــايف والسياســي الــيت حتــول دون 

ألسـرة  تساوي الفرص بني املواطنني بشـكل حقيقـي، وال سـيما عوامـل التمييـز ضـد املـرأة يف ا              
 ).، والدستور الساري٧املادة (� ويف اجملتمع

 يكفـل احتـرام كرامـة الشـخص، ويقـّر حبرمـة حقـوق               ١٩٩٢والقانون األساسي لعام     - ٦٥
اإلنسان وعدم قابليتها للتصرف، وهو يكّرس أيضا املساواة بني مجيـع املـواطنني أمـام القـانون،                 

ــة االقتصــادية      ــى املنشــأ أو احلال ــاء عل ــز بن ــد   دون متيي ــدين أو العقائ أو العنصــر أو اجلــنس أو ال
السياسية أو األيديولوجية أو الوضع االجتماعي، ويضمن هذا القانون أيضا للمواطنني ممارسـة             

 ). من الدستور الساري١ من املادة ٧ و٢ و١الفقرات (احلريات األساسية 
 :ستور، مثلومبدأ املساواة يرتبط، من ناحية أخرى، مببادئ أخرى واردة يف الد - ٦٦
 ؛) من الدستور الساري٢١املادة (احلق يف الوصول إىل العدالة واحلماية القضائية  - 
احلق يف حرية الفكر والتعـبري واإلعـالم والتـرابط والـدين والعقيـدة واإلبـداع الفكـري                   - 

 ؛) من الدستور الساري٢٨املادة (والفين والثقايف والتظاهر، وما إىل ذلك 
ة واألمن الشخصي، مع متكني كـل مـن يتعـرض لالحتجـاز أو االعتقـال                احلق يف احلري   - 

 مــن ٣٥ و٢٩املادتــان (علــى حنــو غــري مشــروع مــن احلضــور أمــام احملكمــة املختصــة   
 ؛)الدستور الساري

 ؛) من الدستور الساري٣٩املادة (احلق يف اجلنسية  - 
ــة    -  ــائف العامـ ــة والوصـــول إىل الوظـ ــار املهنـ ــادة (احلـــق يف اختيـ ــتور ٤١املـ  مـــن الدسـ

 ؛)الساري
 ؛) من الدستور الساري٤٤ و٤٣املادتان (احلق يف احلياة اخلاصة  - 
 ؛) من الدستور الساري٤٦املادة (احلق يف الزواج  - 

 ؛) من الدستور الساري٤٧املادة (احلق يف حرية التعبري واإلعالم  - 
 ؛)ر الساري من الدستو٤٨املادة (احلق يف حرية الضمري والدين واملعتقد  - 
 ؛) من الدستور الساري٤٩املادة (احلق يف حرية الّتعلّم والّتثقّف وتوفري املعلومات  - 
 ). من الدستور الساري٥٠املادة (احلق يف حرية االنتقال واهلجرة  - 
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حيظـى مواطنـو الـرأس األخضـر،     � مـن الدسـتور السـاري    ٢٢ويف سياق تطبيـق املـادة      - ٦٧
باخلـارج، مبـا جـاء يف الدسـتور مـن حقـوق وحريـات وضـمانات،                 الذين يقيمون أو يوجـدون      

ــاهبم عــن أرض          ــع غي ــارض م ــا ال يتع ــه، مم ــذكورة ب ــات امل ــنفس الواجب ــا أهنــم خيضــعونه ل كم
ــوطن ــة أخــرى،   . �ال ــن ناحي ــن يقيمــون أو      �وم ــية، مم ــدميي اجلنس ــب أو ع ــى أن األجان يراع

ألخضــر مـن حقــوق وحريــات  يوجـدون بــاإلقليم الـوطين، يتمتعــون بـنفس مــا ملــواطين الـرأس ا    
وضمانات، كمـا أهنـم ملتزمـون بـنفس واجبـات هـؤالء املـواطنني، باسـتثناء احلقـوق السياسـية                     

 مـن   ٢٣املـادة   (� واحلقوق والواجبات القاصرة على رعايا البلـد مبوجـب الدسـتور أو القـانون             
س فيمــا ويتــبني مــن ذلــك أنــه ال يؤخــذ يف االعتبــار أي متييــز بســبب اجلــن ). الدســتور الســاري

 .يتصل باالعتراف هبذه احلقوق
ومبــدأ املســاواة يــربز أيضــا يف خمتلــف فــروع القــانون، كمــا أنــه وارد يف قــوانني شــىت    - ٦٨

 .كثرية؛ فضال عن ذكره يف مجيع مستويات النظام القانوين بالرأس األخضر
فسـري  خص اإلنسـاين، فـإن مبـدأ املسـاواة يتعـرض للت     شـ ويف ضوء مبدأ مراعاة كرامة ال    - ٦٩

على أوسع نطاق ممكن، مما يعين بالتايل تضّمنه للمساواة أمام القانون، وقيـام السـلطات العامـة            
بإلغاء أو تقليل التفاوتات ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي، الـيت حتـول              

 .دون التساوي يف الفرص فيما يتصل بالرفاه ونوعية املعيشة
، يـرد  )١٩٦٧يونيـه  /وهـو قـانون معمـول بـه منـذ حزيـران      ( املـدين  ويف سياق القـانون   - ٧٠

 .مبدأ املساواة فيما يتصل حبيازة الشخصية القانونية وسائر حقوق هذه الشخصية
وكافة األفراد حتق هلم األهلية القانونية، اليت من شأهنا أن تتـيح هلـم هتيئـة أيـة عالقـات                     - ٧١

وال جيـوز القيـام، كليـا أو        .  القـانون مبـا خيـالف ذلـك        قانونية، إال يف احلاالت الـيت يقضـي فيهـا         
 ). من القانون املدين٦٧ و٦٥املادتان (جزئيا، بإلغاء األهلية القانونية 

والشخصية القانونية ُتكَتَسب مع امليالد، وتظل قائمة طوال احليـة، وهـي ال تنتفـي إال                 - ٧٢
 ). من القانون املدين١-٦٦ و١-٦٤املادتان (بالوفاة 
وال يوجد أي تقييد لألهلية القانونية للمرأة يف التشريعات السارية يف مجهورية الـرأس               - ٧٣

 .األخضر
والتقييدات املتعلقة باألهلية القانونية، املقررة مبوجـب القـانون، تتصـل مبمارسـة بعـض                - ٧٤

هم ور علـي  وال سيما يف حاالت القّصر واحملج     احلقوق، وهي قائمة إزاء معايري موضوعية هامة،        
والقاصر، يف نظر قوانني الـرأس األخضـر، هـو مـن مل يبلـغ الثامنـة عشـرة مـن                     . وعدميي األهلية 

واحملجور عليه هو العاجز عـن التصـرف يف حياتـه أو ممتلكاتـه بسـبب شـذوذ نفسـي أو                    . العمر
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وقد يدخل أيضـا يف نطـاق       . ابة بعجز نفسي حّسي   صفقدان القدرة على السمع والكالم أو اإل      
أولئك األفراد الذين يعانون من الشذوذ النفسي أو فقدان القدرة على السـمع             �لية  عدميي األه 

والكالم أو العجز النفسـي احلّسـي علـى حنـو دائـم وإن كـان غـري خطـري، وكـذلك مـن يرجـع                          
 عدم قـدرهتم علـى      وتحولية أو املؤثرات العقلية مع ثب     احلجر عليهم إىل تعاطي املشروبات الك     

وســواء يف ).  مــن القــانون املــدين ١٥٧ و١٤٣ و١٣٣املــواد ( ســليمة إدارة ممتلكــاهتم بصــورة
حالة احلْجـر أم يف حالـة عـدم األهليـة، يالحـظ أن التفويضـات ذات الصـلة تتـأتى مـن الـدوائر                

 .القضائية
والقانون يعترف لألفراد باحلقوق املتعلقة بالشخصية، وال سيما احلق يف اختـاذ التـدابري               - ٧٥

ــد بارتكــاب هــذا العمــل، واحلــق يف التَّســّمي،     املناســبة إزاء أي عمــ  ل غــري مشــروع أو التهدي
اة الشخصية واحلياة اخلاصة، واحلق يف امللكية، وذلك مـن بـني   يواحلق يف الّتخّيل، واحلق يف احل 

 .حقوق أخرى
وفيما يتصل هبذا، يراَعـى أن      . ومن احلقوق األساسية أيضا، حرية الزواج وإقامة أسرة        - ٧٦

 ١-١٨املـادة   (� األسرة مبثابة العنصر الرئيسـي واخلليـة األساسـية لكـل جمتمـع            �رب  الدستور يعت 
 مـن   ٢-٨١املـادة   (� األبوة واألمومة من القـيم االجتماعيـة البـارزة        �، و )من الدستور الساري  

، واملسؤوليات املنبثقة عن الزواج أو املرتبطة بتكوين األسرة واجبة التقسـيم            )الدستور الساري 
ومـن املتعـّين أيضـا    ).  ومـا يليهـا مـن القـانون املـدين     ١٧٢٤املادة ( الرجل واملرأة   بالتساوي بني 

على الدولة واملؤسسات االجتماعية أن تعّد الظروف الالزمة لكفالة وحدة واسـتقرار األسـرة،            
متها االجتماعيـة ومـن حتقيـق أعضـائها لشخصـيتهم           انب متكني األسر من االضطالع مبه     إىل ج 

 ).دستور من ال٨٦املادة (
ومثة سرد مناسب فيمـا يتصـل بسـائر جوانـب املسـاواة وعـدم التمييـز بنـاء علـى نـوع                        - ٧٧

 .اجلنس، وال سيما يف سياق القانون املدين، يف إطار مواد االتفاقية األخرى
ومن اجلدير بالذكر أنه ال توجـد أحكـام جنائيـة متييزيـة بشـأن املـرأة يف نظـام القـانون                       - ٧٨

 . ألخضراجلنائي بالرأس ا
ــام        - ٧٩ ــدوائر القضــائية وغــري القضــائية بالنظ ــوا إىل ال ــع األشــخاص أن يرجع وبوســع مجي

القــانوين جبمهوريــة الــرأس األخضــر يف حالــة انتــهاك حقــوقهم، الــيت تتضــمن احلــق يف املســاواة 
 .وعدم التمييز
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 التدابري املتخذة لكفالة تطور املرأة وتقدمها : ٣املادة   
هورية الرأس األخضر حبْرمة القوانني واحلريات األساسية، وهي تكفـل          تقّر حكومة مج   - ٨٠

 .ممارستها ومحايتها بالنسبة لألفراد
ويف ضوء هذا، وافقت مجهورية الرأس األخضر علـى العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                  - ٨١

، والعهـد  ١٩٩٣مـارس  / آذار١٥ الصـادر يف  IV/92/75املدنية والسياسية مبوجب القانون رقم     
 ١٥الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة مبقتضــى القــانون الصــادر يف    

، وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املصدق حبكـم القـانون رقـم             ١٩٩٣مارس  /آذار
12/III/86    ومـن مث، فـإن مجيـع هـذه الصـكوك            ١٩٩٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٣١ الصادر يف ،

بيق يف مجهورية الرأس األخضر، وبوسع أي فرد أن يتذّرع هبـا أمـام احملـاكم                الدولية جائزة التط  
 . باعتبارها من الصكوك املعمول هبا يف نطاق البلد الداخلي

، ومــن خــالل اجلهــود املشــتركة للجنــة ٢٠٠٥فربايــر /وعــالوة علــى هــذا، ويف شــباط - ٨٢
احلكومـة ذاهتـا، وافـق جملـس        الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنية، وهي منظمـة غـري حكوميـة، و           

الوزراء على الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي حلقوق املرأة يف أفريقيا كيما يـتمكن الربملـان     
وهذا يثبت بالتايل أن شىت القطاعات تبذل جهـودا مسـتمرة لصـاحل إعمـال               . من التصديق عليه  

 .حقوق املرأة
ــرأس األخضــر      - ٨٣ ــة ال ــة مجهوري ــإن حكوم ــذا، ف ــع ه ــدابري   وم ــذه الت ــي باختــاذ ه ال تكتف

التشريعية فحسب، بل أهنا تقوم أيضا بتنفيذها يف شىت اجملاالت هبدف تشجيع اختاذ عديـد مـن         
 . اإلجراءات من أجل محاية وتعزيز املرأة

ومثة اضطالع بتشجيع حقوق املرأة، سواء من خـالل العمـل احلكـومي أم عـن طريـق                    - ٨٤
هدف، مــع هــذا، النــهوض بأعمــال التوعيــة، إىل جانــب اختــاذ اهليئــات غــري احلكوميــة، ممــا يســت

وتلك اهليئات هتتم بقضية املرأة يف جماالت الصحة والثقافـة          . تدابري أكثر حتديدا يف هذا السياق     
 .واالقتصاد، فضال عن الدور االجتماعي الذي تضطلع به املرأة يف جمتمع الرأس األخضر

تتمثل املهمة األساسـية يف بيـان حقـوق املـرأة، سـواء             وفيما خيص املعلومات القانونية،      - ٨٥
عــن طريــق تنظــيم املناقشــات ونشــر املقــاالت وتوزيــع الكتيبــات علــى اجلمهــور العــام، أم عــن  

 .طريق القيام باحلمالت الالزمة والنهوض بالدعاية الواجبة
ــة تطــور املــرأة   ١٩٨٥/١٩٨٦ وحــىت عــام ١٩٨٠ومنــذ عــام  - ٨٦ ــة مســاعدة عملي ، وبغي
مها، قامت اإلذاعة التثقيفية وإذاعة صـوت سـان فيسـنت بتشـجيع بـث الربنـامج املسـّمى                   وتقد
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ــرأة� ــاء        �امل ــه اآلب ــل وتوجي ــن الطف ــق مبســائل أم ــأمور النســاء، ويتعل ــامج خــاص ب ، وهــو برن
 .واألمهات بشأن احلياة العائلية وتربية األبناء

مرتني يف األسـبوع    � رأةركن امل � إذاعة برنامج    ١٩٩٨ويف هذا املنحى، متت يف عام        - ٨٧
، مما هو جار على يد راديو وتلفزيـون الـرأس األخضـر، ومهـا مـن اإلذاعـات                   )االثنني واجلمعة (

 .العامة
، وهـو برنـامج يـومي       �مرحبا بالكرييولية �، أذيع برنامج    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويف عامي    - ٨٨

هبــدف مناقشــة مــن يــوم االثــنني وحــىت يــوم اجلمعــة، مــن قبــل إذاعــة الــرأس األخضــر الوطنيــة، 
 .األمور ذات الصلة

، ولفتـرة سـتة شـهور، قـام راديـو وتلفزيـون الـرأس               ٢٠٠٠-١٩٩٦وفيما بـني عـامي       - ٨٩
، وهــو برنــامج نصــف شــهري تــدور مواضــيعه الرئيســية  �الشــراكة�األخضــر بإذاعــة برنــامج 

 .حول بيان قانون األسرة والسياسة الوطنية يف جمال السكان والصحة اجلنسية واإلجنابية
، الــذي يــذاع يف أيــام �األنثــى�، يالحــظ أن الربنــامج األســبوعي ٢٠٠٣ومنــذ عــام  - ٩٠

لعــام � املــرأة�زيــون الــرأس األخضـر والربنــامج األســبوعي الصــغري  فاجلمـع مــن قبــل راديــو وتل 
، الــذي يــذاع يف أيــام األربعــاء وتعــاد إذاعتــه يف أيــام األحــد مــن جانــب منظمــة املــرأة   ٢٠٠٤

 استهدفا تطّور املرأة وتقـدمها، مـع اهتمامهمـا أيضـا مبواضـيع أخـرى مـن                  بالرأس األخضر، قد  
متالزمـة نقـص   /قبيل الرضاعة، وقانون العمل، والصحة اإلجنابية، وفريوس نقص املناعة البشرية 

 .، وذلك من بني مواضيع أخرى)السيدا/اإليدز(املناعة املكتسب 
يراَعى أنـه قـد اضـطِلع أيضـا حبمـالت        وعالوة على تشجيع برامج الراديو والتلفزيون،        - ٩١

، علـى سـبيل املثـال، مناقشـة     ١٩٩٢عديدة لصاحل تطور املرأة وتقدمها، حيث ُنظِّمت يف عـام      
ــدة مســتديرة حــول   ــة �مائ ــرأة والتنمي ــرأة إىل الســاحة    � امل ــع إشــكالية امل ــا، هبــدف دف يف بريي

 . تتعلق باملرأةاجلماهريية وإثبات مدى أمهية القيام بتعريف وتنفيذ سياسات عامة
، أنشــئت اهليئــة املعنيــة بوضــع املــرأة، مبوجــب املرســوم بقــانون رقــم    ١٩٩٤ويف عــام  - ٩٢
يناير، هبدف التـدخل يف املسـائل املتصـلة بـاملرأة مـن أجـل               / كانون الثاين  ١٠ الصادر يف    ١/٩٤

اة يف  تشجيع التغيريات االجتماعية والّسلوكية، وذلك كيما تكون هناك ممارسـة فعليـة للمسـاو             
احلقوق والفرص والكرامة، إىل جانب تعزيز دمـج املـرأة يف التنميـة الوطنيـة ويف مجيـع جمـاالت                    

 .ومستويات احلياة األسرية واملهنية والثقافية واالقتصادية والسياسية
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 وحـىت اليـوم،     ١٩٩٤واهليئة املعنية بوضع املـرأة تسـتهدف بالدرجـة األوىل، منـذ عـام                - ٩٣
ومــن مث، فقــد ُوصــفت وُنفِّــذت، يف ســياق توجيــه هــذه اهليئــة،  . ية املــرأةزيــادة االهتمــام بقضــ

 .برامج خمتلفة تتعلق بتقدم املرأة وتطورها بالبلد
ومــن بــني األعمــال املضــطلع هبــا عــن طريــق هــذه اهليئــة، وضــع كتّيــب إرشــادي عــن    - ٩٤

املـرأة، وذلـك    حقوق املرأة، وإجراء دراسة عن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 
 .٢٠٠٠ و١٩٩٦يف عامي 

ــرة  - ٩٥ ــد     ٢٠٠٠-١٩٩٦ويف الفت ــاملرأة، وق ــهوض ب ــة للن ، اعتمــدت خطــة العمــل الوطني
أدت هذه اخلطة إىل تناول مسـألة نـوع اجلـنس علـى صـعيد التخطـيط الشـامل والقطـاعي، إىل           

اعـات  يف القط� نـوع اجلـنس  �جانب تشكيل أفرقة ملتابعة وتقييم مدى تنفيـذ موضـوع تنـاول        
وذلك بالقيام بصفة حمّددة بإدراج هذا التنـاول يف الدراسـة االستقصـائية الدميغرافيـة               (احلكومية  

 ).٢٠٠٠ وأيضا يف إطار إعداد التعداد الزراعي لعام ١٩٩٨للصحة اإلجنابية لعام 
ومن بني أعمال أخرى اضطلعت هبا اهليئة املعنية بوضع املـرأة، القيـام بالتنسـيق الـالزم                  - ٩٦
 املنظمات غري احلكومية فيما يتصـل بتنفيـذ عمليـات التوعيـة ذات الصـلة يف قطـاع الصـحة                مع

اإلجنابيــة واألنشــطة املولّــدة للــدخل واحلقــوق واملشــاركات واحللقــات التدريبيــة واإلجــراءات    
املتصلة بالتمرين يف حقل التوعية بشأن مسائل نوع اجلـنس وتشـجيع املناقشـات املتصـلة بـدور         

لتنميــة، وتعزيــز احلمــالت املناِهضــة للعنــف املــرتيل، ونشــر كتيبــات إرشــادية إلبــراز    املــرأة يف ا
حقوق املرأة وطبع نشرات مصّورة عـن قـانون األسـرة ووضـع بـرامج وتصـميم إعالنـات عـن                      

 .تنظيم األسرة والشباب واألسرة ومحل املراهقات
 قـام مكتـب     ،١٩٩٦، ويف أعقـاب مـا ُشـِرع فيـه يف عـام              ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويف عامي    - ٩٧

رئيس الوزراء واهليئة املعنية بوضع املرأة وصندوق األمـم املتحـدة للسـكان بالعمـل يف الربنـامج            
يف القطاع الصـحي وقطـاع تعلـيم    (املتصل بإدخال عامل نوع اجلنس يف خطط وبرامج التنمية        

 ، فمسألة تناول موضوع نـوع اجلـنس مل تنـدرج علـى حنـو كـاف يف          )الكبار، على سبيل املثال   
ويتــألف اهلــدف املنشــود مــن النوعيــة بشــأن مواءمــة واســتخدام  . السياســات واخلطــط اإلمنائيــة

مفهــوم نــوع اجلــنس كوســيلة مــن وســائل التنميــة، هبــدف الــتمكن، مــن خــالل البيانــات ذات  
ومثـة  . الصلة، من حماولـة تقليـل أو إلغـاء التفاوتـات بـني عنصـري اجملتمـع، ومهـا الرجـل واملـرأة                  

صـل، علـى حنـو خـاص، ألجهـزة اإلدارة العامـة حـىت تضـطلع بالعمـل مـع تنـاول            اجتاه حنـو التو  
موضوع نوع اجلنس، فضال عن احلصول على إحصـاءات إرشـادية أرفـع شـأنا وبيانـات هامـة                   

 .أخرى تتعلق بالدراسة االجتماعية
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ومــع هــذا، فــإن هــذه السياســة ال تــزال مــْوطن مناصــرة مــن قبــل معهــد مركــز املــرأة،   - ٩٨
 .يع اإلدارات واملؤسسات حتظى بوعي كاف يف هذا الصددفليست مج

، قام معهـد مركـز املـرأة، هـو وشـبكة الصـحفيني املعنـيني بالسـكان،                  ٢٠٠١ويف عام    - ٩٩
الســيدا، وتوزيــع /ظــيم مــؤمترات ملكافحــة مــرض اإليــدزنبشــن محلــة لتوزيــع مــواد إعالميــة، وت

قـرارات وزارة التربيـة؛ وتعمـيم       بشـأن احلمـل يف املـدارس و       � مـن أجلنـا   �نشرات حتت عنوان    
؛ والشـباب واملخـدرات؛     �املـراهقني �و� املراهقـات �؛ و �البنـات واألوالد  �أدلّة للجيب عن    

 .فضال عن نشر قانون العمل ومواد إيضاحية أخرى
املســاعدة يف �، اضــطلع معهــد مركــز املــرأة بالعمــل الــالزم يف جمــال  ٢٠٠٢ويف عــام  - ١٠٠

، حيث كان هناك اجتـاه حنـو دراسـة مـدى      � وتعزيز قدرات املرأة   تشجيع املساواة بني اجلنسني   
؛ ولقـد   )االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية     (تناول موضوع نـوع اجلـنس مـن خمتلـف األبعـاد             

كان مثة وصول إىل اإلقليم الوطين يف سـياق مشـاركة مجيـع الوحـدات اإلداريـة بالبلـد تقريبـا؛                     
بات واإليضــاحات واحلمــالت واحللقــات الدراســية، ممــا حتقّــق مــن خــالل اإلجــراءات والتــدري 

باإلضافة إىل استهداف التوعية يف جمـال القـروض الصـغرية، وهـي قـروض حتظـى بأمهيـة كـبرية                
 . املايل للمرأة–على صعيد مكافحة الفقر واالتكال االقتصادي 

ب ، ُشكِّلت اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، مبوجـ          ٢٠٠٤ و ٢٠٠١وفيما بني عامي     - ١٠١
، حيـث عملـت هـذه اللجنـة بصـورة كافيـة يف جمـال إيضـاح                  ١٩/٢٠٠١املرسوم بقانون رقـم     

حقــوق املــرأة، ســواء بــاجملتمع عمومــا أم باملــدارس، ولقــد تضــمنت مهــام هــذه اللجنــة حتديــد    
 .االستراتيجية الالزمة وضمان وضع خطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

ة واملتوّخاة يف خطة العمل السالفة الذكر، أنشـأت حكومـة           وبناء على األعمال الوارد    - ١٠٢
ومثـة نظـرة     (٢٠٠٤مجهورية الرأس األخضـر مكتبـا السـتقبال ضـحايا العنـف العـائلي يف عـام                  

، اليت تتعلق بالقضاء على النموذج النمطي املتصـل         ٥خاصة إىل هذه النقطة لدى مناقشة املادة        
 ).بدونّية املرأة

ــز املســاواة بــني      ومــن أهــداف خطــة ا  - ١٠٣ ــة يف جمــال حقــوق اإلنســان، تعزي لعمــل الوطني
ومن املؤشرات اليت طّبقها هذا اهلدف، على حنو ناجح، زيادة عدد الطالبـات الالئـي          . اجلنسني

حيصلن على منح دراسية من حكومة الرأس األخضر يف حقل التعليم العايل، بالقيـاس إىل عـدد       
، يالحظ أنه مـن بـني إمجـايل املـنح املقدمـة، كانـت               ٢٠٠٤ويف العام األخري، وهو عام      . الطلبة

ولالطالع على مزيد مـن التفاصـيل بشـأن التطـور     ( يف املائة من أجل النساء     ٦٠,٣هناك نسبة   
 املتعلقة بتساوي الرجال والنساء يف احلقـوق يف ميـدان          ١٠احلادث يف هذا السياق، انظر املادة       

 ).التعليم واأللعاب الرياضية
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طة تتوّخى أيضا وضع قوانني لتنظيم األعمال املرتلية، كما أن مثـة نظامـا للضـمان                واخل - ١٠٤
 .االجتماعي لصاحل اخلادمات جيري العمل بشأنه

نيـة، مبوجـب املرسـوم      ة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواط    ، أنشئت اللجن  ٢٠٠٤ويف عام    - ١٠٥
 ومـن هـذا املنطلـق، قامـت         لتحل حمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،      ٣٨/٢٠٠٤بقانون رقم   

اللجنة اجلديدة اليت تضطلع بالعمل يف الوقت الراهن، مبتابعـة تنفيـذ اإلجـراءات املتعلقـة بتعزيـز                  
 .تقدم املرأة، باإلضافة إىل النهوض مبا يلزم يف قطاع حقوق اإلنسان على حنو عام

 يومنـا هـذا،      وإىل ١٩٨١ويف وقت سابق، وقبل إنشاء معهد مركز املـرأة، ومنـذ عـام               - ١٠٦
يالَحظ أن منظمة نساء الرأس األخضر كانت مبثابة اهليئة اليت تعمل يف حقـل تشـجيع املسـاواة       
بني اجلنسني، من خالل مساعدة النساء يف حلّ املسائل املرتبطة بإشـكالية املسـاواة يف احلقـوق                 

جمــال الصــحة فيمــا بــني أفــراد األســرة وبــالتعليم وبالصــحة وبالوصــول إىل الرعايــة الالزمــة يف   
 .العامة
ــام   - ١٠٧ ــذ ع ــع      ١٩٨١ومن ــى مجي ــرأس األخضــر تســاهم يف القضــاء عل ــة نســاء ال ، ومنظم

أشــكال التمييــز والعنــف ضــد املــرأة، فهــي تــوفر املســاعدة الالزمــة يف جمــال الكفــاح مــن أجــل 
ومثــة اضــطالع هبــذا العمــل يف مجيــع جــزر  . اســتقالل املــرأة االقتصــادي واالجتمــاعي والثقــايف 

 .البلد
افة إىل املؤسسات احلكومية، توجد أيضا بالتـايل منظمـات غـري حكوميـة شـىت                ضوباإل - ١٠٨

ويوجد حاليـا جبمهوريـة الـرأس األخضـر مـا ال            . تضطلع بالعمل من أجل تقدم املرأة وتطورها      
:  منظمات نسائية، حيث تعمل هذه املنظمات يف قطاعات بعينها، وذلك مـن قبيـل              ٦يقل عن   

 التطــور التلقــائي للمــرأة يف حقــل التنميــة، ورابطــة الــرأس األخضــر للنســاء  رابطــة املســاعدة يف
ــالرأس       ــرأس األخضــر، ورابطــة النســاء املضــطلعات باملشــاريع ب ــات، ومنظمــة نســاء ال القانوني

وعـالوة  . األخضر، وشبكة النسـاء الربملانيـات، وشـبكة النسـاء االقتصـاديات بـالرأس األخضـر               
 مــن مؤسســات اجملتمــع املــدين، وهــذه املؤسســات  ٣١ عــن علــى هــذا، يوجــد بالبلــد مــا يزيــد 

منتشرة بشىت جزر البلد، وهي ال تضطلع بدور يتعلق باملرأة على حنـو حصـري، ولكنـها تقـوم              
بتشجيع اإلجراءات املتخذة يف هـذا الصـدد، وكـثريا مـا تسـعى يف سياسـاهتا إىل عـزو األولويـة          

 .للنساء باعتبارهن فئة ضعيفة
بغي أن يالَحظ أن مثة صعوبات مـا يف النـهوض باألعمـال القائمـة لصـاحل                 ومع هذا، ين   - ١٠٩

املــرأة يف إطــار ظــروف تّتســم باملســاواة بكافــة اجلــزر، وإجــراءات العديــد مــن احلكومــات          
واملنظمات غري احلكوميـة تسـعى إىل االضـطالع بالعمـل يف خمتلـف اجلـزر، ورغـم ذلـك، فـإن                      

 .قع اليت تضم أكرب كثافات سكانيةأكرب تركيز هلذه املؤسسات كان يف املوا
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 التدابري املؤقتة اخلاصة: ٤املادة   
 ١ال توجد يف النظام القانوين بـالرأس األخضـر تـدابري مؤقتـة بـاملعىن الـوارد يف الفقـرة                      - ١١٠

 . من االتفاقية٤من املادة 
أ ، ولـدى بــد ١٩٩٩ومـع هـذا، وبغيـة إشــراك النسـاء يف اخلطـة السياسـية، ومنــذ عـام         - ١١١

الدولـة لألحـزاب   سريان قانون االنتخابات، يشترط، مـن أجـل تقـدمي إعانـة انتخابيـة علـى يـد                   
اهتا والترشيحات املقدمـة مـن جانـب جمموعـات املـواطنني مبـا فيهـا ترشـيحات           السياسية وائتالف 
قل، بانتخـاب مخسـة وعشـرين يف        م هذه اجلهات، على الصعيد البلدي على األ       والقوائم، أن تق  

 ). من قانون االنتخابات٤٢٠املادة ( النساء  منائةامل
وتقدم الدولة نفـس هـذه اإلعانـات، يف إطـار ذات الظـروف، يف االنتخابـات الوطنيـة                    - ١١٢

 ). من قانون االنتخابات٤٠٤املادة (
وعــالوة علــى ذلــك، وكمــا سيتضــح ممــا ســيلي فيمــا بعــد، يالَحــظ أن احلكومــة قــد      - ١١٣

 ملكافحة الفقـر، بتحديـد أهـداف واجبـة التحقيـق، وذلـك مـن        قامت، يف إطار الربنامج الوطين  
قبيل إفادة حد أدىن من األشخاص، على سبيل املثال، كمـا أن مثـة توجيهـات حكوميـة، لـدى                   

 يف املائة مـن جممـوع املسـتفيدين مـن الربنـامج             ٦٠وضع كثري من السياسات، بأن تكون نسبة        
. ع على األقل، مما خيتلف حسب كـل حالـة         من النساء، أو أن تشكل النساء نصف هذا اجملمو        

ــوفري           ــية وت ــاء اهلياكــل األساس ــين وبن ــدريب امله ــة والت ــو األمي ــا ذات الصــلة تتضــمن حم واملزاي
 .القروض الصغرية

ويتضح من هذه التدابري، بالتايل، أن حكومة الرأس األخضر مهتمـة مبحاولـة التعجيـل                - ١١٤
الل تــوفري مزيــد مــن الوصــول للنســاء، هبــدف بتحقيــق املســاواة بــني الرجــال والنســاء، مــن خــ

 .التعويض عن التفاوت القائم يف غري صاحلها
وباإلضافة إىل هذا، وكما سبق الذكر بشأن مبدأ املساواة، يراَعـى أن النظـام القـانوين                 - ١١٥

بــالرأس األخضــر يتضــمن جمموعــة مــن التــدابري اخلاصــة، كمــا هــو احلــال يف الســياق القــانوين    
 .اسة األسريةاملتصل بالسي

ويف هذا السياق القانوين للسياسة املتعلقة باألسـرة، حيـق للنسـاء العـامالت أن حيصـلن                  - ١١٦
 مـن املرسـوم    ١٣٢املـادة   (على إجـازة أمومـة دون فقْـد للراتـب أو لالسـتحقاقات االجتماعيـة                

 ، والدستور الساري ينص علـى أن يتضـمن القـانون تـوفري محايـة خاصـة                 )٦٢/٨٧بقانون رقم   
 ). من الدستور الساري٦٤املادة (لعمل املرأة أثناء احلْمل وبعد الوالدة 
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وعالوة على ذلك، فإن القانون األساسي املعمول بـه يقضـي بـأن شـروط العمـل الـيت                    - ١١٧
مــن شــأهنا أن تيّســر مهــام األمومــة واألســرة ُتَعــد مبثابــة تــدابري متييزيــة، فمــن واجــب الدولــة أن 

لك الشروط الـيت تنطـوي علـى متييـز ضـد املـرأة ، وأن تكفـل محايـة                    حترص على القضاء على ت    
 ).من الدستور الساري) ٢-٨٧املادة (حقوقها 
 والــذي ال ١٩٥٧فربايــر / شــباط٢٣ الصــادر يف ٥١٧٧وطبقــا للقــرار الــوزاري رقــم  - ١١٨

ل، يزال ساري املفعول، ينبغي أن يكون عمل املرأة احلامل على حنو ال يسيء إىل سـالمة احلمْـ                 
املـادة  (وجيب ختفيف أو تعليق هذا العمل أثناء الشهرين األخريين إذا مـا ارتـأى الطبيـب ذلـك                   

 ).١٩٥٧فرباير / شباط٢٣ الصادر يف ٥١٧٧ من القرار الوزاري رقم ١
 يكفـل جمموعـة     ٣/٩٣وفيما خيص القطاع العام، يالَحـظ أن املرسـوم التشـريعي رقـم               - ١١٩

 . مالت من احلواملمن احلقوق اخلاصة بالنسبة للعا
 يومــا، وذلــك ٦٠وحيــق للموظفــات احلكوميــات أن حيصــلن علــى إجــازة أمومــة ملــدة  - ١٢٠

وهـذه األجـازة ال مسـاس هلـا     ). ٣/٩٣ مـن املرسـوم التشـريعي رقـم      ١٥املـادة   (عقب الـوالدة    
 ).٣/٩٣ من املرسوم التشريعي رقم ١٨املادة (باحلق يف العطالت 

ق للموظفـــة احلكوميـــة، أثنـــاء الســـتة أشـــهر األوىل الالحقـــة ويف حالـــة الرضـــاعة، حيـــ - ١٢١
 دقيقـة يف كـل فتـرة مـن فتـريت العمـل، أي يف الصـباح             ٤٥للوالدة، أن تتوقف عن العمل ملـدة        

 ).٣/٩٣ من املرسوم التشريعي رقم ١٧املادة (وفيما بعد الظهر 
بري الــيت مــن  بعــض التــدا٦٢/٨٧ويف القطــاع اخلــاص، يتــوّخى املرســوم بقــانون رقــم   - ١٢٢

 .شأهنا أن حتافظ على مصاحل املرأة عند اضطالعها بواجبات األمومة
 تــنص علــى أن مــن حــق    ٦٢/٨٧ مــن املرســوم بقــانون   ١١٠ومــن مث، فــإن املــادة    - ١٢٣

 . يوما لدى الوالدة٤٥العامالت أن حيصلن على إجازة مدفوعة األجر ملدة 
 حيـّدد أيضـا بعـض       ١٩٥٧فربايـر   /باط شـ  ٢٣ الصادر يف    ٥١٧٧والقرار الوزاري رقم     - ١٢٤

 مـن هـذا القـرار حتظـر تشـغيل احلامـل يف عمـل            ٣واملـادة   . الشروط املتعلقة بعمل املرأة احلامـل     
يقتضي وقوفهـا وكثـرة تنقِّلـها، وهـي تـنص علـى وجـوب عملـها وهـي جالسـة أثنـاء الشـهور                         

 .األخرية من احلْمل
 الـذي  الشـاق العمل ) أ: (ألعمال التالية توصي حبظر ا  ٤وعالوة على ذلك، فإن املادة       - ١٢٥

يتطلب قدرا كبريا من اجلهد أو الذي يسـتغرق وقتـا طـويال، أو الـذي يسـتدعي بصـفة خاصـة               
العمــل الــذي يســتلزم مواقــف أو أوضــاعا خطــرة بالنســبة   ) ب(نقــل أشــياء مــا فــوق الــرأس؛   

و االهتـزازات   العمل الذي يتضمن تعّرض اجلسم، وال سـيما الـبطْن للصـدمات أ            ) ج(للحمل؛  
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العمل يف األنشطة الصناعية وغري الصناعية الـيت تتنـاول منتجـات سـامة أو               ) د(أو االرجتافات؛   
 .خطرة أو ضارة بالصحة

ومـن مث،   . وفيما يتصل بالرضاعة، ُتوفَّر كافة إجراءات الرعايـة، سـواء لـألم أم للطفـل               - ١٢٦
، بعمـل يتطلـب جلوسـها، كمـا أنـه ال            فإن املـرأة تشـتغل، أثنـاء شـهور الرضـاعة الثالثـة األوىل             

 مــن القــرار ٥املــادة (ُيســَمح، خــالل شــهري الرضــاعة األولــْين، بتشــغيل املــرأة يف عمــل ليلــي  
 ).١٩٥٧فرباير / شباط٢٣ الصادر يف ٥١٧٧الوزاري رقم 

 تعطـى  ١٩٥٧فربايـر   / شباط ٢٣ الصادر يف    ٥١٧٧ من القرار الوزاري رقم      ٦واملادة   - ١٢٧
ف عن العمل ملدة نصف ساعة، صـباحا وبعـد الظهـر، إلرضـاع الطفـل، دون      للمرأة حق التوق  

 .فقد لألجر، وذلك عند االقتضاء
ــادة    - ١٢٨ ــإن امل ــوزاري رقــم   ٧وفضــال عــن ذلــك، ف  ٢٣ الصــادر يف ٥١٧٧ مــن القــرار ال
ب للطبيـب أو القابلـة، اللـذين    ، تشترط أيضا أن تقوم املرأة احلامل بالـذها    ١٩٥٧فرباير  /شباط
 لــدى رب العمــل، ولكــن حتــت إشــرافه يف هــذه احلالــة، مــع احتــرام مــا يقــدم هلــا مــن  النيعمــ

 .توصيات ونصائح
واملعهد الوطين للحماية االجتماعيـة يـنص أيضـا علـى تـوفري إعانـات للرضـاعة، جيـري           - ١٢٩

عْزوهــا لكــل طفــل مــن أطفــال املــؤمن علــيهن، وذلــك يف إطــار خمّصصــات شــهرية حــىت هنايــة  
). ١٢٠/٨٢ من املرسوم بقـانون رقـم   ٣٦املادة (ذي يبلغ فيه الطفل ستة أشهر  الشهر املدين ال  

ويف هـــذا الســـياق أيضـــا، تـــربز إعانـــة األمومـــة الـــيت تقـــدَّم للمـــؤّمن عليهـــا يف نظـــام احلمايـــة  
.  يوما عند والدة املولـود اجلديـد   ٣٠االجتماعية، فهذا النظام يتوىل تزويد املرأة مبساعدة لفترة         

إلعانة كذلك يف حالة والدة طفل مّيـت أو عنـد إهنـاء احلْمـل، وذلـك لفتـرة أيـام                     وُتوفَّر نفس ا  
 مــن ٣٩املــادة (  يومــا ٣٠حمــددة علــى يــد الــدوائر الطبيــة حبيــث ال يتجــاوز عــدد هــذه األيــام 

 ).١٢٠/٨٢املرسوم رقم 
ــة    - ١٣٠ ــا إلجــراءات تقوميي ــراهن   . واحلــق يف العمــل يتعــرض حالي ومثــة دراســة يف الوقــت ال
يع جديـد مـن شـأنه أن يـنظم عالقـات العمـل يف القطـاع اخلـاص، وذلـك هبـدف مواءمـة                         لتشر

وهناك ضرورة كـذلك لوضـع تشـريع خـاص لتنظـيم عمـل املشـتغلني             . القانون مع األمر الواقع   
 .باملنازل، من جراء ما يتَّسم به هذا العمل من صفات خاصة

 مســؤوليات مراكــز الصــحة ورعايــة صــحة املــرأة، بشــكل عــام، واحلامــل وطفلــها مــن - ١٣١
اإلجنابية، أو اهلياكل الصحية اليت تشمل مهامها رعاية األم والطفل يف حالـة عـدم وجـود تلـك      

ــة أو جزئيــة، وفقــا للقــدرة     . املراكــز ــة، بصــورة كلي ــة تتلقــى دعمــا مــن الدول واملســاعدة الطبي
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 ١٢ر املـادة    ولالطالع على مزيـد مـن املعلومـات يف هـذا الصـدد، انظـ              (االقتصادية لألشخاص   
 ).بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف ميدان الصحة

 
 القضاء على القوالب الّنمطّية املتعلقة بدونّية املرأة : ٥املادة   

قامـــت اإلدارات احلكوميـــة تـــدرجييا بوضـــع تـــدابري حمـــددة ترمـــي إىل تطـــوير املعـــايري  - ١٣٢
ــاعي     ــاط املتصــلة بالســلوك االجتم ــرأة، إىل جانــب القضــاء علــى       ال–واألمن ثقــايف للرجــل وامل

املمارسات الراسخة اليت تتعلق بفكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسـني بالنسـبة للجـنس اآلخـر أو                  
وقـد يالَحـظ هـذا مـن خـالل زيـادة مشـاركة        . هتيئة قالب من القوالب النمطيـة للرجـل واملـرأة      

 واجلهــاز القضــائي، كمــا سيتضــح فيمــا املــرأة يف احليــاة السياســة والعامــة، وكــذلك يف التعلــيم
 .بعد

ــم ســليم         - ١٣٣ ــة تفّه ــيم األســري يســهم يف هتيئ ــدرك أن التعل ــرأس األخضــر ت ــة ال ومجهوري
ــرأة إزاء      ــرار باملســؤولية املشــتركة للرجــل وامل ــة لألمومــة، وكــذلك يف اإلق للوظيفــة االجتماعي

 .رعاية األطفال
ــايل صــياغة    - ١٣٤ ــدت بالت ــق، أُعي ــدريب   ومــن هــذا املنطل  النظــام التعليمــي فيمــا يتصــل بالت

الشخصي واالجتمـاعي، مـن بـني فـروع أخـرى، ممـا مـن شـأنه أن يـؤدي، يف مجلـة أمـور، إىل               
مناقشــة املســائل املرتبطــة بنــوع اجلــنس، ومــن خــالل ذلــك يتجــه الــتفكري حنــو عالقــة اإلنســان  

قائمـة بـني الرجـل واملـرأة،        بنفسه وباجملتمع، واملسـائل املتصـلة بالصـحة اإلجنابيـة، والعالقـات ال            
 . واملشاكل والتفاوتات االجتماعية املوجودة بالبلد

ومــع هــذا، فــإن مثــة مشــكلة مــن املشــاكل تقــوم حكومــة الــرأس األخضــر يف الوقــت     - ١٣٥
الراهن بالتصدي هلا، وهي مشكلة العنف العائلي، اليت تتعرض حلملة على الصعيد الـوطين مـن            

اهرة خضوع املرأة، واالضطالع بالتايل بالقضاء التدرجيي علـى         شأهنا أن تفضي إىل مكافحة ظ     
 .ذلك القالب النمطي املتعلق بالدونية

: واألسباب املقدمة هلذا العنف العائلي بـالرأس األخضـر كـثرية، مـع هـذا، ومـن أمههـا                   - ١٣٦
ال يـزال    االقتصادية والذّكورّيـة أو الشـعور بتفـوق الرجـل علـى املـرأة، ممـا                  –احلالة االجتماعية   

ومثــة إشــارة أيضــا ملشــاكل أخــرى، . ســائدا يف اجملتمــع وخاصــة لــدى الطبقــات األشــّد حْرمانــا
 .عالوة على هذا، من قبيل إدمان املْسكرات وتعاطي املخدرات والبطالة وما إىل ذلك

اء هــذا، تقــوم حكومــة مجهوريــة الــرأس األخضــر يف الوقــت الــراهن بالعمــل علــى   زوإ - ١٣٧
ريعية حمددة من أجل مكافحة هذا النوع من العنـف، كمـا أهنـا ستشـن محـالت                  اختاذ تدابري تش  
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تستهدف تعبئة النساء بشأن ماهلن من حقوق، إىل جانب تنبيه اجملتمع ذاته إىل أن األمـر يتعلـق        
 .مبشكلة جديرة باملكافحة من قبل اجلميع

 املرســوم  بالتحديــد، كــان مثــة جتديــد مبوجــب ١٩٩٧وعلــى هــذا النحــو، ومنــذ عــام   - ١٣٨
االعتــداد �أبريــل، الــذي يتــوّخى معاقبــة جرميــة / نيســان٢٨ الصــادر يف ٤/٩٧التشــريعي رقــم 

، يف �إرهــاق القصَّــر أو املعــّوقني أو املرؤوســني أو اإلرهــاق فيمــا بــني الــزوجني  �أو � البــدين
 منــه، وهــذا القــانون يعاقــب أيضــا بالســجن لفتــرة تتــراوح بــني ســنة واحــدة ومخــس     ٤املــادة 
 سـنوات   ٨-٢وُتـَزاد فتـرة السـجن إىل        . لكل من يعتدي على الزوجـة بـدنيا أو نفسـيا          سنوات

إذا ما كان هناك اعتـداء خطـري علـى السـالمة البدنيـة أو النفسـية، كمـا حيكـم بالسـجن لفتـرة                         
 . سنوات إذا ما حدثت وفاة أو إعاقة دائمة١٠-٤

  

، قـد  ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ١ والقانون اجلنـائي بـالرأس األخضـر، الـذي بـدأ إنفـاذه منـذ           - ١٣٩
أثبــت اهتمامــه هبــذه املســألة، فهــو يــنص علــى أن اجلرميــة قيــد النظــر تتــألف مــن تعــريض أحــد  
الزوجني العتداء بدين أو نفسـي أو ملعاملـة قاسـية، ممـا يسـتدعي توقيـع عقوبـة بالسـجن لفتـرة                       

 ). من القانون اجلنائي١٣٤املادة (تتراوح بني سنة واحدة وأربع سنوات 
ومن هذا املنطلق، يراَعى أن التشريع اجلديد يسعى إىل الرد بصفة خاصـة علـى مسـألة              - ١٤٠

العنف العائلي من جراء ما تقسم به من خطورة، فضـال عـن ممارسـتها يف الكـثري مـن احلـاالت                 
 . ال يتعرض هلذه املسألة١٨٨٧والقانون اجلنائي السابق لعام . ضد املرأة
، حبمـالت لتوعيـة   ٢٠٠٤يوليـه  /ومـة تضـطلع، منـذ متـوز      وعالوة على ذلك، فإن احلك     - ١٤١

املرأة بشأن حقوقهـا، مـع توضـيح ماهيـة هـذه احلقـوق وبيـان خمتلـف أشـكال العنـف العـائلي،                 
 .وإبراز الوسائل املتاحة أمام املرأة يف حالة تعرضها لظروف من هذا القبيل

بشـأن التعـرض للعنـف      ال صـْمت بعـد اليـوم        �وكان مثة شن للحملة املتعلقة مبوضوع        - ١٤٢
، وذلك من خالل توزيع نشرات إعالمية، إىل جانب القيام على حنو واسـع النطـاق            �يف املرتل 

 .ببث أعمال الدعاية الالزمة عْبر التلفزيون الوطين
ومــن اجلــدير بالــذكر أن هــذه احلملــة تســتهدف تعريــف وتوعيــة اجملتمــع كلــه بشــأن     - ١٤٣

سواء كانـت بدنيـة أو جنسـية أو نفسـية أو اقتصـادية، مـع        أشكال العنف اليت جتري ممارستها،      
ــالغ عــن         ــة للنســاء مــن الضــحايا فيمــا يتصــل بالتمــاس املســاعدة واإلب تقــدمي املشــورة الالزم
املعتدين، فضال عن موافاهتن بأمساء اهليئات املعنية مبساعدهتن واملستعدة لتقـدمي هـذه املسـاعدة،             

 ومراكــز اســتقبال الشــرطة  يخــدمات الطــب النفســ مبــا يف ذلــك الــدوائر الطبيــة املتخصصــة و 
 .وجهات االستقبال القضائي وسائر أجهزة التوجيه
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مبستشـفى  � مكتـب اسـتقبال ضـحايا العنـف العـائلي         �، افُتـتح    ٢٠٠٤يوليـه   /ويف متوز  - ١٤٤
وإنشـاء هـذا املكتـب ُيَعـد جتسـيدا ملشـروع رائـد، ومـن              . أغوستينو نيتو يف برييـا عاصـمة البلـد        

.  إىل سـائر جـزر ومنـاطق البلـد        قريـب حـىت ميتـد     يتم توسيع نطاق هذا املشروع عما       املزمع أن   
ووجود هذا املكتـب داخـل إحـدى املستشـفيات يرمـي إىل تيسـري وصـول الضـحايا إىل خدمـة            
متخصصـــة، مـــع تـــوفري الوقـــت وتزويـــد املـــرأة بالـــدعم الـــالزم يف إطـــار مـــن احملافظـــة علـــى   

إجنــاز وزارة العــدل ووزارة اإلدارة الداخليــة ووزارة وهــذا املشــروع الرائــد مــن . خصوصــياهتا
الصـــحة ووزارة العمـــل والتضـــامن، إىل جانـــب منظمـــات أخـــرى مـــن قبيـــل رابطـــة النســـاء    

 .القانونيات ومنظمة نساء الرأس األخضر
وفيما يتصل هبذا، اضطُلع بربامج لتوعية موظفي الشرطة والشرطة القضـائية مـن أجـل             - ١٤٥

 .اء من ضحايا العنف وتزويدهن مبكان جلوء مناسبحتسني استقبال النس
ــية       - ١٤٦ ــادات النفسـ ــة واإلرشـ ــورات القانونيـ ــة واملشـ ــاعدات الطبيـ ــافة إىل املسـ  –وباإلضـ

االجتماعية، يتوخى املشروع أيضا تقدمي الدعم الضروري يف حـاالت الطـوارئ، وذلـك لـدى                
نـدما ال جتـد أمامهـا مكانـا تتجـه           تعـذر إبعادهـا عـن املعتـدى أو ع         يتعّرض املرأة للخطر عندما       

ويف مثـل هـذه احلـاالت، ُيعـّد اسـتقبال الضـحية يف              . إليه أو إذا مل يكـن هنـاك أقربـاء ملسـاندهتا           
 .مآوي ذات طابع مؤقت وسّري

 امـرأة،  ٢٤٥ومنذ إنشاء مكتب استقبال ضحايا العنف العائلي، كـان مثـة اسـتقبال لــ             - ١٤٧
 .٢٠٠٤ديسمرب من عام /وليوليه إىل كانون األ/وذلك من متوز

ينــاير /ويف ضــوء هــذا، قامــت حكومــة مجهوريــة الــرأس األخضــر يف كــانون الثــاين        - ١٤٨
، من خالل مؤسسـة الـرأس األخضـر لألحـداث، بإنشـاء مركـزين للطـوارئ مـن أجـل                     ٢٠٠٤

 .األطفال مبدينيت برييا ومنديلو، ومها مركزان يتسعان أيضا الستقبال أطفال من سائر اجلزر
واملراكز من هذا القبيل تشـكل مكانـا لالسـتقبال املؤقـت واالنتقـايل بالنسـبة لألطفـال                   - ١٤٩

من ضحايا االعتداء البدين أو اإلمهال أو العنف أو إسـاءة املعاملـة اجلنسـية، أو األطفـال الـذين                    
وهي مزّودة أيضا مبرافق لتقـدمي املسـاعدة النفسـية    . يعيشون يف إطار ظروف ُتعد ذات خطورة  

جتماعية واملدرسية، وتضـم مشـرفني للعمـل علـى حتقيـق الرفـاه املـادي والنفسـي لألطفـال                    واال
 سنة، كما أهنا قـد تسـتقبل مـن تتـراوح            ١٢وهي تستقبل األطفال حىت سن      . حتت مسؤولياهتا 

 . سنة١٦ و١٣أعمارهم بني 
 سـاعة،  ٢٤ومراكز الطوارئ املعنية باألطفال تضم أيضا خطا هاتفيا جمانيا يعمل ملـدة             - ١٥٠

وذلــك للقيــام بــاإلبالغ والتوجيــه واإلعــالم فيمــا يتصــل باالعتــداءات البدنيــة وحــاالت إســاءة  
 .املعاملة اجلنسية اليت قد يتعرض هلا األطفال
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ولــدى العمــل أيضــا بشــأن مســألة العنــف ضــد األطفــال واملــراهقني يف ســياق احليــاة      - ١٥١
 تقـوم، علـى حنــو أوسـع نطاقـا، بــالنظر يف     العاديـة، حتـاول مجهوريــة الـرأس األخضـر بالتــايل أن    

موضوع العنف العائلي، الذي قد ال تتعرض لـه النسـاء فحسـب، بـل قـد يتعـرض لـه األطفـال                       
 . كذلك
وكثريا ما تنظم حلقات دراسية ومـؤمترات ومناقشـات يف املـدارس، إىل جانـب إذاعـة                  - ١٥٢

ا يتصـل باالضـطالع حبشـد       حوارات عـن طريـق الراديـو، وذلـك لتـوفري املسـاعدة الالزمـة فيمـ                
مزيد من األشخاص بشأن قضية املرأة ودورها يف التقدم والقضاء على ما يتصل هبا مـن قالـب                  

 .منطي يتعلق بالّدونّية
 يف املائـة مـن األسـر إلدارة نسـائية،           ٤٠,١، ختضـع نسـبة      ٢٠٠٠ووفقا إلحصاء عـام      - ١٥٣

ــا ســيتبني       ــرأة كم ــروض الصــغرية تعطــى للم ــة الق ــا أن غالبي ــإن    كم ــذا، ف ــع ه ــد، وم ــا بع  فيم
االستقالل االقتصادي وكامـل املسـؤولية الـيت تتحملـها املـرأة إزاء أسـرهتا ال يفضـيان إىل هتيئـة                      
استقالل معنوي، ولـيس بوسـع املـرأة أن تـتخلص مـن القوالـب النمطيـة املتصـلة بدونيتـها إزاء                      

يـة قـد أصـرت علـى        ومـن مث، فـإن عـددا كـبريا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة واحلكوم                 . الرجل
 .االضطالع بالتدريب الشخصي واالجتماعي للمرأة يف شىت مناطق البلد ويف املدارس أيضا

ــة          - ١٥٤ ــاء املشــاكل االجتماعي ــل أو إلغ ــة واملتخــذة لتقلي ــدابري امللموس ــن الت ــة م ــذه أمثل وه
اذج العديدة، اليت تفضي إىل ذلك القالب النمطي املتعلـق بالدونيـة، وهـي مشـاكل قائمـة يف منـ         

ــايف   ــاعي والثق ــن       . الســلوك االجتم ــل لتحّس ــّرض بالفع ــد تع ــالرأس األخضــر ق ــرأة ب ووضــع امل
تدرجيي، وإن كـان مـن املتوقـع أن يتحقـق مزيـد مـن التحسـن يف هـذا الصـدد بعـد اختـاذ هـذه                          

 .التدابري
وعالوة على هذا، فإن أعمال حكومات مجهورية الرأس األخضر املتعاقبـة، واملضـطلع      - ١٥٥

أجل تقليل، بـل وإلغـاء، أي عـزو لقالـب منطـي يتصـل بالدونيـة إىل املـرأة، تتخـذ أيضـا                        هبا من   
 .قالب احلوافز

 مـن قـانون االنتخابـات تقضـي بتقـدمي           ٢-٤٠٤وكما سبق الذكر، يالحـظ أن املـادة          - ١٥٦
مكافآت يف صورة إعانات انتخابية من جانب الدولة، وفقـا للقـانون، إذا مـا قامـت األحـزاب                   

ــة علــى األقــل مــن املرشــحني مــن النســاء يف قوائمهــا     ٢٥وائتالفاهتــا بتقــدمي  السياســية   يف املائ
 .االنتخابية، على الصعيد الوطين

ومــن نفــس املنطلــق، ُتــوفَّر هــذه اإلعانــات أيضــا فيمــا يتصــل باحلــاالت املماثلــة علــى     - ١٥٧
 ). من قانون االنتخابات٢-٤٢٠املادة (الصعيد احمللي 
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 يراَعى أن قانون االنتخابات الساري املفعول ينص على احتـواء قـوائم     وعلى حنو عام،   - ١٥٨
ــوازن       ــة علــى متثيــل مت ــة والبلدي املرشــحني املقترحــة مــن جانــب األحــزاب لالنتخابــات الوطني

 . من قانون االنتخابات٢-٤٢٠ و١-٤٠٤املادتان (للجنسني 
ات قـدر كـبري، بـالرغم    ومع هذا، فإن مشـاركة املـرأة يف السـلطة التشـريعية مل تكـن ذ            - ١٥٩

أو سـوف جيـري تنـاول هـذه         . من حدوث زيادة ملموسـة يف هـذه املشـاركة يف غضـون ذلـك              
 من هذا التقرير، وهي املادة اخلاصـة مبشـاركة املـرأة            ٧املسألة مبزيد من التفصيل يف إطار املادة        

 ).يف احلياة العامة والسياسية
إنــه كانــت مثــة حتّســنات فيمــا يتصــل  ومــن املمكــن أن يقــال بكــل تأكيــد، مــع هــذا،    - ١٦٠

وممـا يشـهد علـى أمهيـة الوظيفـة االجتماعيـة للمـرأة بـالرأس         . باالعتراف بدور املـرأة يف اجملتمـع   
الــوزارات وأمانــات الدولــة،   (األخضــر، ذلــك التزايــد يف وجــود النســاء بالســلطة التنفيذيــة       

 وعمليات اإلشراف على الدوائر واإلدارات، وشؤون 
.  مـن النسـاء    ٨، توجد حاليـا     ٧٢ نواب اجلمعية الوطنية، الذين يبلغ عددهم        ومن بني  - ١٦١

ويف مواجهة هذا العدد املنخفض نسبيا، يالحظ أن معهد وضع املـرأة يقـوم يف الوقـت الـراهن                   
باالشتراك مع منظمات غري حكومية مبناقشة إمكانية العمل على زيـادة هـذا العـدد مـن خـالل                   

 .صعيد التمييز اإلجيايباختاذ تدابري تشريعية على 
ويف ســياق االنتخابــات البلديــة، يراَعــى بصــفة خاصــة أنــه، مــن بــني النــواب املنتخــبني   - ١٦٢

وعلـى  .  يف املائـة فقـط  ١٥,٠٩ امرأة، مما يشكل نسبة مقـدارها    ٤٨باجلمعيات البلدية، توجد    
ال قـد تعـّرض     الرغم من اخنفاض هذه النسـبة، فإنـه ميكـن القـول بـأن وجـود املـرأة يف هـذا اجملـ                      

 مـن هـذا     ٧للتزايد بكل انتخاب، كما سيتضح على حنو أكثر تفصـيال يف البنـد املتعلـق باملـادة                  
 مجعيـة بلديـة يف مـدن الـرأس األخضـر السـبع              ١٧ومن اجلدير بالذكر أيضا أنه توجـد        . التقرير

 .عشرة، وإن مثة اثنتني من هذه اجلمعيات ختضعان لرئاسة امرأة
 ١٧طة التنفيذية، تتألف حكومة الرأس األخضر يف الوقـت الـراهن مـن              ويف إطار السل   - ١٦٣

ــة        ــدل ووزارة التربي ــل وزارة الع ــن قبي ــة، م ــرات يشــغلن وزارات هام ــالث وزي ــة ث وزارة، ومث
 .وتنمية املوارد البشرية ووزارة البيئة والزراعة والصيد

 مــن جانــب الســكان، ويف األجهــزة التنفيذيــة البلديــة، الــيت ُتنتَخــب علــى حنــو مباشــر   - ١٦٤
ويف .  يف املائـة  ٢١,٣٧ امـرأة، ممـا ميثـل نسـبة تبلـغ            ٢٥ مستشارا بلـديا     ١١٧توجد من بني الـ     

، انُتخبت ألول مرة رئيسية إلحدى البلديات، وهي بلدية منـديلو، أي بلديـة ثـاين      ٢٠٠٤عام  
 . أكرب مدينة بالبلد
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يف الوقـت احلـايل، يراعـى أهنـن         وفيما خيص عـدد النسـاء الالئـي يشـغلن مواقـع إداريـة                - ١٦٥
 يف املائــة مــن هــذه املواقــع، وذلــك فيمــا بــني املــديرين ومــوظفي  ٣٤,٧يشــغلن مــا يقــرب مــن 

 .اإلدارة واملوظفني اخلاصني بشىت الوزارات وسائر اهليئات
 يف املائة تقريبـا مـن       ٤٦,٥وعلى حنو شامل، ويف إطار اإلدارة العامة متثل النساء اليوم            - ١٦٦
 .ملوظفنيإعداد ا

  
 أعداد املوظفني العامني حسب نوع اجلنس والسن  

 
 النساء الرجال

 العدد النسبة املئوية العدد السن
ــبة  النســــــــــ

 اجملموع املئوية

١٣٠ ٥١,٥ ٦٧ ٤٨,٥ ٦٣ ٢٥-٢٠ 
١ ٥٤٦ ٤٥,٣ ٧٠١ ٥٤,٧ ٨٤٥ ٣٠-٢٥ 
١ ٣٠٤ ٥١,٠ ١ ١٧٤ ٤٩,٠ ١١٣٠ ٣٥-٣٠ 
٢ ٢٦٦ ٤٦,١ ١ ٠٤٥ ٥٣,٩ ١ ٢٢١ ٤٠-٣٥ 
٢ ٥٠١ ٤٥,٣ ١ ١٣٤ ٥٤,٧ ١ ٣٦٧ ٤٥-٤٠ 
٢ ٠٠٥ ٤٣,٠ ٨٦٣ ٥٧,٠ ١ ١٤٢ ٥٠-٤٥ 
١٦٩,١ ٥٠,١ ٥٨٦ ٤٩,٩ ٥٨٣ ٥٥-٥٠ 
٥٤٤ ٤٢,٨ ٢٣٣ ٥٧,٢ ٣١١ ٦٠-٥٥ 
٢٨٧ ٤٢,٢ ١٢١ ٥٧,٨ ١٦٦ ٦٥-٦٠ 

 
 .وزارة إصالح الدولة واإلدارة العامة: املصدر  
 )٢٠٠٤ديسمرب / كانون األولسبتمرب إىل/ أيلول١والبيانات مستكملة يف الفترة من (  

  
ويف مجهوريـــة الـــرأس األخضـــر، توجـــد ضـــمانات لـــتمكني املـــرأة مـــن الوصـــول إىل   - ١٦٧

 .املناصب اهلامة يف احلياة العامة والسياسية، وليست هناك تقييدات يف هذا الشأن
، ولــدى تشــكيل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان، تولــت   ٢٠٠٤ومــن مث، ويف عــام  - ١٦٨
 . رئاسة هذه اللجنةامرأة
ــة حلقــوق اإلنســان واملوا   - ١٦٩ ــة الوطني ــام   طواللجن ــيت أُنشــئت يف ع ــة، ال ، ختضــع ٢٠٠٤ني

 .أيضا، يف الوقت الراهن، إلدارة رئيسة هلا
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ــالرأس األخضــر، كــان أول نقيــب    ٢٠٠١ويف عــام  - ١٧٠ ، ولــدى تشــكيل نقابــة احملــامني ب
 ).٢٠٠٤-٢٠٠١(منتخب هلا من النساء 

 خيص السلطة القضائية، توجد اآلن قاضية من بني قضاة احملكمـة العليـا اخلمسـة                وفيما - ١٧١
بــالرأس األخضــر، ومــن الواضــح أنــه كانــت هنــاك، يف الســنوات الســابقة، قاضــيات أخريــات  
بأرفع هيئة من هيئات السلطة القضائية بالبلد، كمـا أن مثـة زيـادة مطّـردة، عـالوة علـى ذلـك،              

.  اإلطار القانوين، سواء بالسـلك القضـائي أم بسـلك النيابـة العامـة       يف عدد النساء العامالت يف    
 .ومن اجلدير بالذكر أن عدد القاضيات يعادل تقريبا عدد القضاة يف صفوف قضاة احملاكم

 
 توزيع قضاة احملاكم حسب نوع اجلنس  
 أعداد املوظفني العامني حسب نوع اجلنس والسن  

 
 النساء الرجال

 العدد النسبة املئوية ددالع السن
ــبة  النســـــــ

 اجملموع املئوية

١٣٠ ٥١,٥ ٦٧ ٤٨,٥ ٦٣ ٢٥-٢٠ 
١ ٥٤٦ ٤٥,٣ ٧٠١ ٥٤,٧ ٨٤٥ ٣٠-٢٥ 
١ ٣٠٤ ٥١,٠ ١ ١٧٤ ٤٩,٠ ١١٣٠ ٣٥-٣٠ 
٢ ٢٦٦ ٤٦,١ ١ ٠٤٥ ٥٣,٩ ١ ٢٢١ ٤٠-٣٥ 
٢ ٥٠١ ٤٥,٣ ١ ١٣٤ ٥٤,٧ ١ ٣٦٧ ٤٥-٤٠ 
٢ ٠٠٥ ٤٣,٠ ٨٦٣ ٥٧,٠ ١ ١٤٢ ٥٠-٤٥ 
١٦٩,١ ٥٠,١ ٥٨٦ ٤٩,٩ ٥٨٣ ٥٥-٥٠ 
٥٤٤ ٤٢,٨ ٢٣٣ ٥٧,٢ ٣١١ ٦٠-٥٥ 
٢٨٧ ٤٢,٢ ١٢١ ٥٧,٨ ١٦٦ ٦٥-٦٠ 

 
 .وزارة إصالح الدولة واإلدارة العامة: ملصدرا  
 )٢٠٠٤ديسمرب /سبتمرب إىل كانون األول/ أيلول١والبيانات مستكملة يف الفترة من (  
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 أعداد املوظفني العامني حسب نوع اجلنس والسن  
 

  ءالنسا الرجال
 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

العدد 
 اإلمجايل

٢٤ ٤١,٧ ١٠ ٥٨,٣ ١٤ ١٩٩٨ 
٢٦ ٣٨,٥ ١٠ ٦١,٥ ١٦ ١٩٩٩ 
٢٨ ٣٩,٣ ١١ ٦٠,٧ ١٧ ٢٠٠٠ 
٣٠ ٤٣,٣ ١٣ ٥٦,٧ ١٧ ٢٠٠١ 
٣١ ٤١,٩ ١٣ ٥٨,١ ١٨ ٢٠٠٢ 
٣٤ ٤٤,١ ١٥ ٥٥,٩ ١٩ ٢٠٠٣ 
٣٢ ٤٦,٩ ١٥ ٥٣,١ ١٧ ٢٠٠٤ 

 
 .١٩٩٨فرباير / شباط٢، اجملموعة الثانية، ٥لنشرة الرمسية رقم ا: املصدر

 .١٩٩٩مارس / آذار١٩، اجملموعة الثانية، ١٣النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠٠فرباير / شباط١٨، اجملموعة الثانية، ٩النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠١فرباير / شباط٥، اجملموعة الثانية، ٦النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠٢مارس / آذار٢٥، اجملموعة الثانية، ١٢لرمسية رقم النشرة ا  
 .٢٠٠٣مارس /ار١ آ١٢، اجملموعة الثانية، ٦النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠٤مارس / آذار٤، اجملموعة الثانية، ٤النشرة الرمسية رقم   

  
 حسب نوع اجلنس) املّدعون العاّمون باجلمهورية(توزيع قضاة النيابة العامة   

 
  النساء الرجال

النسبة  العدد النسبة املئوية العدد
 املئوية

 
 العدد اإلمجايل

 ١٧ صفر صفر ١٠٠ ١٧ ١٩٩٨
 ٢٠ صفر صفر ١٠٠ ٢٠ ١٩٩٩
٢٢ ٩,١ ٢ ٩٠,٩ ٢٠ ٢٠٠٠ 
٢٤ ١٢,٥ ٣ ٨٧,٥ ٢١ ٢٠٠١ 
٢٥ ٨ ٣ ٩٢ ٢٣ ٢٠٠٢ 
٣٠ ١٠ ٤ ٩٠ ٢٧ ٢٠٠٣ 
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  النساء الرجال
النسبة  العدد النسبة املئوية العدد

 املئوية

 
 العدد اإلمجايل

٣٠ ١٠ ٤ ٩٠ ٢٧ ٢٠٠٤ 
 

 .١٩٩٨مارس / آذار٣، اجملموعة الثانية، ١٠ رقم النشرة الرمسية: املصدر  
 .١٩٩٩مارس / آذار١٩، اجملموعة الثانية، ١٦النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠٢مارس / آذار١٨، اجملموعة الثانية، ١١النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠٤مارس / آذار٣، اجملموعة الثانية، ٨النشرة الرمسية رقم   

  
توقف نسـبة الرجـال والنسـاء علـى قطـاع العمـل، ووفقـا آلخـر                 ويف القطاع اخلاص، ت    - ١٧٢

 :، يتمثل الوضع فيما يلي٢٠٠٠اإلحصاءات الصادرة يف عام 
 

 اجملموع النساء الرجال

 العدد حقل النشاط االقتصادي
النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 املئوية

 ١٠٠ ٣٢ ٩٧٣ ٤٨,٢ ١٥ ٨٨٢ ٥١,٨ ١٧ ٠٩١ القطاع األويل
الزراعة واالنتاج احليواين   

 ١٠٠ ٢٨ ١٠٢ ٥٣,٤ ١٥ ٠١٩ ٤٦,٦ ١٣ ٠٨٣ والصيد واحلراجة
 ١٠٠ ٣ ٦٧٥ ٣,١ ١١٥ ٩٦,٩ ٣ ٥٦٠ الصيد

 ١٠٠ ١ ١٩٦ ٦٢,٥ ٧٤٨ ٣٧,٥ ٤٤٨ الصناعات االستخراجية
 ١٠٠ ٢٦ ٦٢٤ ٤٨,٢ ٤ ٣٦٤ ٥١,٨ ٢١ ٩٦٠ القطاع الثانوي

 ١٠٠ ٩ ٨٢٠ ٣١,٣ ٣ ٠٧٦ ٦٨,٧ ٦ ٧٤٤ الصناعات التحويلية
 ١٠٠ ٩٠٧ ١٤,١ ١٢٨ ٨٥,٩ ٧٧٩ إنتاج وتوزيع الكهرباء

 ١٠٠ ١٥ ٥٩٧ ٧,٤ ١ ١٦٠ ٩٢,٦ ١٤ ٤٣٧ البناء
 ١٠٠ ٧٨ ٨١٣ ٥٤,٣ ٤٢ ٧٦٤ ٤٥,٧ ٣٦ ٠٤٩ القطاع الثالث

التجـــــــــارة وإصـــــــــالح 
ــدراجات   ــات والــ املركبــ

 ١٠٠ ٢٣ ٥٤٦ ٦٤,٢ ١٥ ١١١ ٣٥,٨ ٨ ٤٣٥ اململوكة لألشخاص
ــد  ــكان وخــــ مات اإلســــ

املطــاعم (تقــدمي األطعمــة 
 ١٠٠ ٣ ٤٩٧ ٦٠,٧ ٢ ١٢٢ ٣٩,٣ ١ ٣٧٥ )وما إليها
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 اجملموع النساء الرجال

 العدد حقل النشاط االقتصادي
النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 املئوية

النقـــــــــــــل والســـــــــــــلع 
 واالتصاالت

١٠٠ ٨ ٠٧١ ١٣,١ ١ ٠٦٠ ٨٦,٩ ٧ ٠١١ 

 ١٠٠ ٧١٥ ٥٦,٤ ٤٠٣ ٤٣,٦ ٣١٢ األنشطة املالية
ــة  ــطة العقاريـــــــ األنشـــــــ
ــدمات  ــارات وخــ واإلجيــ

 ١٠٠ ١ ٥٥٥ ٢٦,٦ ٤١٣ ٧٣,٤ ١ ١٤٢ املشاريع
عامــــة والــــدفاع اإلدارة ال

والضـــــمان االجتمـــــاعي 
 ١٠٠ ١٩ ٦٦١ ٤٣,٨ ٨ ٦٠٦ ٥٦,٢ ١١ ٠٥٥ اإللزامي 
 ١٠٠ ٨ ٠٠٦ ٦٤,٢ ٥ ١٤٣ ٣٥,٨ ٢ ٨٦٣ التعليم

الصـــــــــــحة والعمـــــــــــل 
 االجتماعي

١٠٠ ١ ٧٩٧ ٦٢,١ ١ ١١٦ ٣٧,٩ ٦٨١ 

األنشطة األخرى املتعلقـة    
باخلــــــدمات اجلماعيــــــة  

 ١٠٠ ٢٥٩,٥ ٤٨,٧ ٢ ٥٦٢ ٥١,٣ ٢ ٦٩٧ واجملتمعية والشخصية
األســر الــيت توجــد لــديها 

 ١٠٠ ٦ ٢٥٧ ٩٦,٥ ٦ ٠٤١ ٣,٥ ٢١٦ خادمات
ــ  الدوليـــة وســـائر اتاهليئـ

 ١٠٠ ٤٤٩ ٤١,٦ ١٨٧ ٥٨,٤ ٢٦٢ املؤسسات عرب الوطنية
 ١٠٠ ١٣٨ ١١٠ ٤٥,٦ ٦٣ ٠١٠ ٥٤,٤ ٧٥ ١٠٠ اجملموع
 

 .، هيئة اإلحصاءات الوطنية٢٠٠٠تعداد عام : املصدر  
  

الحظــة أن النســاء يشــغلن، بصــورة تقليديــة عــددا أكــرب مــن األمــاكن يف  ومثــة أمهيــة مل - ١٧٣
وفيمــا يتصــل هبــذه األنشــطة غــري الرمسيــة، تركــز نســاء  . قطــاع التعلــيم واألنشــطة غــري الرمسيــة

كثريات على التجارة غري الرمسية كوسـيلة للبقـاء، ممـا يرجـع، يف كـثري مـن احلـاالت، لالفتقـار                   
، وكما سيتضـح فيمـا بعـد، ُوضـعت بـرامج تعليميـة متماثلـة يف                 ومع هذا . إىل التعليم املدرسي  

حماولة لتقليـل الفـوارق، وذلـك مـن قبيـل نظـام حمـو األميـة لـدى الكبـار والوصـول إىل التعلـيم                          
العــايل واحلصــول علــى املــنح الدراســية، وذلــك يف ســياق مكافحــة القضــاء علــى ذلــك القالــب 

 .النمطي املتعلق بدونية املرأة
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 القضاء على االجتار باملرأة والبغاء باإلكراه:  ٦املادة   
مل تشهد مجهورية الرأس األخضـر، يف الواقـع، مشـاكل خطـرية تتعلـق باالجتـار بـاملرأة                    - ١٧٤

 .والبغاء باإلكراه، فهي بلد صغري احلجم
ومن القيم املكّرسة لإلنسـان جبمهوريـة الـرأس األخضـر، الكرامـة اإلنسـانية، بوصـفها                  - ١٧٥

 مـن القـانون     ١-١وهـذه القيمـة واردة علـى حنـو صـريح يف املـادة               . سية ال مساس هبا   قيمة أسا 
 .الدستوري الساري

ومــن مث، فــإن النظــام القــانوين بــالرأس األخضــر، الــذي تأكــد أيضــا مبوجــب القــانون     - ١٧٦
، يشــري إىل أن مســألة جرميــة االجتــار بــاملرأة  ٢٠٠٤يوليــه / متــوز١اجلنــائي اجلديــد املطبــق منــذ 

. بغاء باإلكراه ترتبط حبرية الفرد، أن مبا حيظى به الفرد من حرية واستقالل يف جمال اجلـنس                وال
واجلرائم ذات الطابع اجلنسي بصفة عامة، من قبيل االغتصـاب واالعتـداء اجلنسـي مل تعـد مـن                   

 إىل ومـن هـذه الناحيـة، ُينظَـر       . اجلرائم املنافية للشرف كما هو وارد يف القانون اجلنائي السابق         
احلرية اجلنسية، ال باعتبارها من جماالت األخالق، بـل باعتبارهـا حقـا متأصـال لكـل شـخص،                    
وذلك بشكل يقضي بأن اجلوهر القـانوين الـذي حيظـى باحلمايـة يف اجلـرائم اجلنسـية يتمثـل يف                     

 .حرية استقالل الشخص اإلنساين
فعـال  � عتـداء اجلنسـي  اال�وبالتايل، ووفقا للتشريع اجلنـائي بـالرأس األخضـر، يشـكل          - ١٧٧

جنسيا ُمْنجزا يف إطار العنف أو القْسر أو التهديد أو اخلديعة أو وضع الضحية عمـدا يف حالـة                   
من حاالت فقدان الوعي أو تعذّر املقاومة أو استغالل هذا املوقف، مما جيازى بعقوبـة السـحن                 

وُتوقّع نفس العقوبـة    ). ي من القانون اجلنائ   ١٤٢املادة  (لفترة تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات       
علــى مــن يســتخدم هــذه الوســائل جلعــل شــخص آخــر يعــاين مــن هــذه األفعــال اجلنســية، أو      

 سـنة، فـإن العقوبـة تصـبح     ١٤ميارسها، مع شخــص ثالث؛ وإذا كان الضحيــة قاصــــرا يبلـــغ        
 . سنوات١٠ – ٤

تسـافد الشـرجي، أو     هـو اجلمـاع، أو ال     � االعتـداء اجلنسـي مـع اإليـالج       �واملقصود بـ    - ١٧٨
التســافد الفمــوي، أو اإليــالج املهبلــي أو الشــرجي، أو اإليــالج باألصــابع أو باألشــياء املُعــّدة    
ــتعني         ــا ي ــل، مم ــار االتصــال اجلنســي، أو التقبي ــال اجلنســية أو املســتخدمة يف إط ملمارســة األفع

قبـل  ممارسته مع شخص آخـر، أو حـثّ هـذا الشـخص أو إكراهـه علـى معانـات اإليـالج مـن                        
 ٤شــخص ثالــث، وهــذا يشــكل جرميــة تســتوجب اجملــازاة بعقوبــة الســجن لفتــرة تتــراوح بــني  

 ). من القانون اجلنائي١٤٣املادة ( سنوات ١٠و
ومن املعامل اهلامة لقانون العقوبات بـالرأس األخضـر، اعتبـار أن القّصـر عـاجزون عـن                    - ١٧٩

 تتضمن القّصر تلقـى وْصـفا ممّيـزا، مثـل         البّت بشأن العالقات اجلنسية، ومن مث فإن اجلرائم اليت        
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وبغيــة تصــنيف هــذه اجلرميــة، ال توجــد أي جــدوى مــن  . �االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال�
موافقة الضحية، ومثة حتديد موضوعي للمعيـار ذي الصـلة مبوجـب الّسـن، ممـا يعـين أن اجلرميـة                    

 ).من القانون اجلنائي ١٤٤املادة (مشكّلة بالفعل مادامت تتعلق بقاصر يف الرابعة عشرة 
ويف حالة اجلرائم اجلنسية اليت تنطوي على األطفال، ُيعاقَب من ميارس الفعـل اجلنسـي               - ١٨٠

مـع قاصــر يف الرابعــة عشــرة، أو يشــجع هــذا القاصــر علــى القيــام بتلــك املمارســة مــع شــخص  
 جنسـي،    سنوات، أما يف حالة وقوع إيالج      ٨آخر، بعقوبة السجن لفترة تتراوح بني سنتني و         

).  مـن القـانون اجلنـائي      ١٤٤املـادة   ( سـنوات    ١٠ سنوات إىل    ٤فإن عقوبة السجن تصبح من      
 .بصرف النظر عن موافقة الضحية والتصنيف ذو الصلة قائم

مـع  � عامـا،    ١٦ عامـا ويقـل عـن        ١٤ويف حالة ارتكاب اجلرمية ضد قاصر يزيـد عـن            - ١٨١
لعالقات أو وضـع مـن األوضـاع أو إىل العهـد            استغالل الّتفّوق الذي يرجع إىل أي عالقة من ا        

 ٤بالضحية إىل الشخص املعين، فـإن العقوبـة تصـبح السـجن لفتـرة تتـراوح بـني سـتة أشـهر و                        
، وعند حدوث إيالج جنسي، تصري عقوبـة السـحن لفتـرة تتـراوح بـني سـنة واحـدة                    �سنوات

الرابعــة عشــرة  وفيمــا يتصــل بالقّصــر بــني    ). مــن القــانون اجلنــائي  ١٤٦املــادة ( ســنوات ٦و
 . والسادسة عشرة، يالحظ أن القانون اجلنائي ينطبق أيضا دون مراعاة ملوافقة الضحية

وبشأن احملافظة علـى احلريـة اجلنسـية للقّصـر، يـنص القـانون اجلنـائي بـالرأس األخضـر                     - ١٨٢
يشكل جرمية من اجلـرائم، والقاصـر يف هـذه    � استغالل القّصر ألهداف إباحية   �أيضا على أن    

 عاما أو من يعاين من اإلعاقة، مع استخدام هذا القاصر يف أغـراض              ١٤حلالة هو من يقل عن      ا
افتضاحية أو داعرة أو يف انتاج صور من هذا القبيل، وهـذا يعاقَـب عليـه بالسـجن ملـدة ثـالث                      

 ). من القانون اجلنائي١٥٠املادة (سنوات 
ــايل      - ١٨٣ ــتهدف، بالتـ ــر يسـ ــالرأس األخضـ ــائي بـ ــانون اجلنـ ــية   والقـ ــة اجلنسـ ــْون احلريـ ، صـ

ا إىل محايــة حــق البــت الــذايت يف األمــور اجلنســية، فهــو ضــوهــذا القــانون يرمــي أي. لألشــخاص
يتوّخى تلك اجلرائم اجلنسية اليت يتعـّرض هلـا القّصـر أو املعوقـون، حيـث ال قـدرة هلـؤالء علـى                       

 .البت الذايت
ذا، فإن أنشـطة اسـتغالل هـذا        والبغاء يف حد ذاته ليس جرمية بالرأس األخضر، ومع ه          - ١٨٤

 .البغاء تشكل تصرفات عادية يف عديد من اجلرائم املتمّيزة
وفيمــا يتصــل بــاجلرائم املرتكبــة ضــد احلريــة الشخصــية وجــرائم التــدليس، يالحــظ أن   - ١٨٥
 من القانون اجلنائي تتناول تشجيع أو تيسري ممارسة البغاء أو القيـام بأفعـال جنسـية                 ١٤٨املادة  

يف الرابعة عشرة أو معّوقني، وهي تنص على توقيع عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بـني               مع قّصر   
سنتني ومثاين سنوات، مع قْصر هذه الفترة على ما يتراوح بني سنة واحدة ومخس سـنوات إذا                 

05-45179 37 
 



 

CEDAW/C/CPV/1-6 

. مــا كــان الضــحية قاصــرا يف السادســة عشــرة أو عنــدما يتعلــق األمــر بشــخص يف غايــة الفقــر  
ادة تتضمن معاقبة استغالل ذلك النشاط، وخاصة عند اسـتخدام الضـحية            وبالتايل، فإن هذه امل   

 .كأداة من األدوات أو الدأب على انتهاز الصعوبات االقتصادية اليت تعاين منها هذه الضحية
واالجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي وارد أيضا يف التشريع اجلنـائي حتـت              - ١٨٦

، ممـا يتضـمن إغـراء قاصـر يف     �سـة األفعـال اجلنسـية باخلـارج    إغـراء القاصـر علـى ممار   �عنـوان  
السادسة عشرة أو نقلـه أو إسـكانه أو اسـتقباله، أو هتيئـة الظـروف املناسـبة لقيـام هـذا القاصـر                      
يف البلد األجنيب مبمارسة أفعال جنسية أو بالبغاء، مما يعاقَب عليـه بالسـجن لفتـرة تتـراوح بـني                    

 ). من القانون اجلنائي١٤٩املادة (سنتني ومثاين سنوات 
والقانون اجلنائي بالرأس األخضر يويل اهتمامه حباالت أخرى كذلك، كمـا هـو وارد               - ١٨٧

ــوان   ــرتالء املصــّحات واحملتجــزين  �حتــت عن ــد النظــر   . �اإلســاءة اجلنســية ل ــد القــانوين قي والبن
ئــة يتعــرض ملــن يســتغل وظيفتــه أو مكانــة بــأي شــكل يف مؤسســة تأديبيــة أو صــحية أو هي         

للمســاعدة والرعايــة أو منشــأة مدرســية أو هتذيبيــة، ويقــوم مبمارســة فعــل جنســي مــع شــخص 
معهد إليه بأحـد هـذه األمـاكن، ومثـة نـص علـى القيـام يف هـذه احلالـة بتوقيـع عقوبـة بالسـجن               

ولـدى حـدوث    ).  من القانون اجلنـائي    ١٤٦املادة  (لفترة تتراوح بني ستة أشهر وأربع سنوات        
 . العقوبة ُتزاد مع هذا إىل فترة تتراوح بني سنة واحدة وست سنواتإيالج جنسي، فإن

 مـن   ١٥٠ إىل   ١٤٢وفيما يتصل باجلرائم املذكورة أعاله، واملنصوص عليها يف املـواد            - ١٨٨
اجلنائي، ُتشَد العقوبة ذات الصـلة إذا كانـت الضـحية مـن أسـالف املتـهم أو ذريتـه أو                      القانون

مبجـرد ثبـوت التمـادي يف عـدم الشـرعية فيمـا يتعلـق مبـا فعلـه                   شخصا معهودا بـه إليـه، وذلـك         
 . من القانون اجلنائي١-١٥١املادة (املتهم أو ما أغفله 

ــواد   - ١٨٩ ــواردة يف املــ ــرائم الــ  ١٤٦ و١٤٥ و١٤٤ و١٤٣ و١٤٢ولــــدى الّتعــــّرض للجــ
  الســالفة الــذكر، ُتشــدَّد العقوبــة مبقــدار الثلــث كحــّد أدىن ومبقــدار النصــف١٥٠ و١-١٤٨و

كحد أقصى، وذلك إذا ما أفضى السلوك املعين إىل احلْمل أو االعتـداد علـى سـالمة الشـخص                 
 مــن ٢-١٥١املــادة (أو ثقــل مــرض خطــريا أو غــري قابــل للشــفاء أو انتحــار الضــحية أو موهتــا 

وهـذا التشـديد يتضـمن إذن تقـدمي رّد أكثـر مالءمـة علـى االعتـداء اجلنسـي                    ). القانون اجلنـائي  
 .يالج يف املهبلالذي يشمل اإل

ــة البشــرية      - ١٩٠ ــريوس نقــص املناع ــاء ف ــا خيــص وب ــة املكتســب   /وفيم ــة نقــص املناع متالزم
، يراَعى أن وزارة الصحة قـد شـرعت، عنـد اكتشـاف أول حالـة مـن حـاالت              )السيدا/اإليدز(

مرض اإليدز بالرأس األخضر، يف وضع برنامج عمل من أجل تـوقّي ومكافحـة فـريوس نقـص                   
ز، وتتمثـل االسـتراتيجية ذات الصـلة يف إنشـاء قاعـدة للبيانـات بنـاء علـى العّينـات                     اإليد/املناعة
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ومـن خـالل قاعـدة البيانـات        . اجملّمعة هبدف تعقّب حاالت فريوس نقص املناعة ومرض اإليدز        
هذه، سيصبح النظام القائم قادرا علـى مراقبـة مثـل هـذه احلـاالت، إىل جانـب تـوفري املسـاعدة                    

وعـالوة علـى هـذا،      . ملعنية بالتخطيط والتدخل يف جمال مكافحة ذلـك املـرض         الالزمة للربامج ا  
اإليـدز بـالرأس األخضـر، كـان هنـاك          /ولدى ظهور أول حالة من حاالت فريوس نقص املناعـة         

حتّســن يف عمليــة األخــذ بتــدخالت جديــدة الّتقــاء ومعاجلــة هــذا الفــريوس وذلــك املــرض، مــع 
منذ ذلك الوقت، توجد جهود مستمرة لترفيـع نوعيـة          و. تطوير الظروف املالية بشكل تدرجيي    

 .سجل حاالت فريوس نقص املناعة ومرض اإليدز
، أنشئت جلنة التنسيق املعنية مبكافحـة مـرض اإليـدز، مبوجـب القـرار               ٢٠٠١ويف عام    - ١٩١

، لتضطلع بتنفيذ السياسـة الشـاملة للحكومـة يف جمـال مكافحـة هـذا              ٥٠/٢٠٠١الوزاري رقم   
من خالل تنسـيق األنشـطة املتعلقـة بوضـع وتطـوير خطـة وطنيـة ملقاومـة مـرض               املرض، وذلك   

ــات واملؤسســات، إىل جانــب تشــجيع        ــة وتنســيق أعمــال شــىت اهليئ ــدز، مــن خــالل متابع اإلي
 .الشركاء احلكوميني وغري احلكوميني والتعاون معهم

لصـحة  ، قامت حكومـة الـرأس األخضـر بالتـايل، عـن طريـق وزارة ا               ٢٠٠١ومنذ عام    - ١٩٢
وهبـذه الصـورة، توجـد مناقشـة        . اإليدز/بشن محلة كبرية يف البلد ملكافحة فريوس نقص املناعة        

كافية باجملتمع يف املداوالت اليت تـدور بـالتلفزيون الـوطين ويف السـاحات العامـة ويف النشـرات                  
 اإلعالمية ويف املنـاظرات باملـدارس بشـأن الصـحة اجلنسـية، إىل جانـب تنظـيم محـالت سـنوية،          

 .�اإليدز/النساء والفتيات وفريوس نقص املناعة� املعنونة ٢٠٠٣مثل محلة عام 
وهذه احلملة كانت تستهدف لفت انتباه النساء، باعتبارهن من اجملموعـات الضـعيفة،           - ١٩٣

ولقد اضطُلع هبذه املبادرة كرد فعـل علـى زيـادة حـاالت     . وتنبيههن إىل ضرورة محاية أنفسهن  
ويف عـام  . اإليـدز، ممـا أشـارت بـه السـجالت ذات الصـلة      / نقـص املناعـة  إصابة النساء بفـريوس   

 يف املائة تقريبا مـن جممـوع اإلصـابات، ومـع            ٣١، كانت إصابات النساء تشكل نسبة       ١٩٨٧
 تشـري إىل أن هـذه النسـبة قـد زادت إىل           ٢٠٠٣هذا، فإن البيانات األكثر حداثـة املتعلقـة بعـام           

 يف املائـة مـن      ٧ عامـا فهـي تبلـغ        ٢٤ إىل   ١٥لشباب من سن     يف املائة، أما اإلصابات بني ا      ٤٩
 .احلاالت املسجلة

، وضعت حكومة مجهوريـة الـرأس األخضـر برناجمـا لتزويـد املصـابني               ٢٠٠٤ويف عام    - ١٩٤
وتقـدمي هـذا الـدواء ال يسـتند         . اإليدز جمانا مبضاداة للفريوسـات الرجعيـة      /بفريوس نقص املناعة  

 يــوفَّر بنــاء علــى معــايري موضــوعية تتســم مبراعــاة حالــة املــريض    إىل أي مقــاييس متييزيــة، فهــو 
وعالوة على ذلك، فإن برنامج جلنـة التنسـيق املعنيـة مبكافحـة مـرض اإليـدز          . والصورة الوبائية 

يشجع أيضا على هتيئة حتسـني تـدرجيي للمشـاركة النفسـية والطبيـة لألشـخاص ذوي احلصـيلة                   
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 وبعـد احملـاوالت املتصـلة بعـالج فـريوس نقـص املناعـة،            اإلجيابية، فهو يقدم النصـح الـالزم قبـل        
 .لعمر املتوقع، لألشخاص املصابنيويسعى بالتايل إىل تعزيز نوعية احلياة، بل وا

ــل    - ١٩٥ ــاء احلوامـ ــاص بالنسـ ــام خـ ــة اهتمـ ــص    . ومثـ ــريوس نقـ ــلة بفـ ــاوالت ذات الصـ واحملـ
تشـاف الفـريوس تبـدأ      اإليدز توضع حتت تصرفهن، ووفْق مـن تشـاء منـهن، ومبجـرد اك             /املناعة

 .الرعاية الالزمة ملنع إصابة الطفل
 

 النظام السابق  
، كانــت ٢٠٠٤يوليـه  /ومـع هـذا، وقبـل بـدء سـريان القــانون اجلنـائي اجلديـد يف متـوز         - ١٩٦

 .اجلرائم املتعلقة بانتهاك احلرية اجلنسية واردة بالفصل املتصل باجلرائم اليت متس الشرف
 تـذكر، مـن بـني اجلـرائم الـيت متـس الشـرف،               ٣٩٠َحظ أن املـادة     ويف هذا اإلطار، يال    - ١٩٧

جرمية اخلْدش العلين للحياء، الـيت ُترتكـب مـن خـالل فعـل مـا أو عـن طريـق مـا قـد يتـأّتى مـن              
إشهار أو أية ظـروف أخـرى حتـيط باجلرميـة، ويف حالـة عـدم وجـود مسـاس فـردي بالشـرف،              

 . ستة أشهر وبغرامة تبلغ راتب شهر واحدُيعاقَب على هذه اجلرمية بالسجن لفترة تصل إىل
تنص على املعاقبـة بالسـجن إزاء أي خـْدش حليـاء            ) املتصلة خبْدش احلياء   (٣٩١واملادة   - ١٩٨

شخص من اجلنس اآلخر، مع ارتكاب هذا اخلـْدش يف إطـار مـن العنـف، بغيـة إشـباع نـزوات              
ذا ما كان الشـخص موضـوع       والعقوبة ذات الصلة ال تتغّير، مع هذا، إ       . ما أو ألي سبب آخر    

 .اجلرمية قاصرا يف السادسة عشرة
 تتوخى جرمية االختطاف يف سياق من العنـف أو اخلديعـة، ممـا يتمثـل يف                 ٣٩٥واملادة   - ١٩٩

اختطاف امرأة ألسباب غري شريفة، عـن طريـق العنـف البـدين أو التهديـد الشـديد أو االلتجـاء          
د فقد املرأة ليقظتـها أو رشـدها، وهـذه املـادة تـنص              إىل حيلة ما، دون القيام بأي إغراء، أو عن        

علــى جمــازاة اجلــاين بعقوبــة جرميــة خــْدش احليــاء املصــحوب بــالعنف، يف حالــة عــدم حــدوث    
والفقـرة األوىل تقـول بـأن اختطـاف         . اغتصاب أو انتهاك، مما ُيعّد ظرفا مشّددا للجرمية الواقعة        

ن أعمـال االغتصـاب، ولكـن الفقـرة الثانيـة           حدث يف الثانية عشرة ألهداف غري شريفة ُيعترب م        
 .تقضي باحلبس االنفرادي أو غري االنفرادي على من يرتكب جرائم أكثر خطورة

ويف مجيــع اجلــرائم املاّســة بالشــرف، ُيســتعاض عــن العقوبــات ذات الصــلة بالعقوبــات   - ٢٠٠
الف اجملين عليـه    من أس : األعلى منها مباشرة، مما يعين وجود تشديد خاص، إذا ما كان اجلاين           

أو إخوته؛ أو كان وصّيا أو قّيما أو أستاذا هلـذا اجملـين عليـه أو كـان ذا سـلطة بالنسـبة لـه ألي                          
سبب مـن األسـباب؛ أو كـان مسـؤوال عـن تعليمـه أو توجيهـه أو رعايتـه؛ أو كـان قسيسـا أو             

ن خـدم   يسـتند إليـه عمـل الضـحية أو شـأنه؛ أو كـان مـ                كاهنا لعقيدة ما؛ أو كان موظفا عاما      
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هذه الضحية أو خدم أسـرهتا؛ أو كـان لـه تـأثري عليهـا حبكـم مهنتـه؛ أو كـان مسـّببا إلصـابتها                         
 .مبرض الزهري أو بأي مرض تناسلي آخر

 تتصــل باملََضــاّرة وتعتربهــا يف عــداد اجلــرائم وهــي جرميــة تتمثــل يف قيــام  ٣٣٧واملــادة  - ٢٠١
الــزواج األول بأســلوب قــانوين، ومثــة  رجــل أو املــرأة بــالزواج مــرة ثانيــة، دون فْصــم عــرى   لا

معاقبة على هـذه اجلرميـة بالسـجن لفتـرة تتـراوح بـني سـنتني ومثـاين سـنوات إىل جانـب فـْرض                         
 .غرامة قصوى

 الصـادر   ٧٨/٧٩وبالنسبة جلرمية االغتصاب، يالَحظ أهنا ختضع للمرسوم بقانون رقم           - ٢٠٢
ــل      / آب٢٥يف  ــة تتمث ــذه اجلرمي ــى أن ه ــنص عل ــذي ي ــام   أغســطس، ال ــع احلــاالت يف القي جبمي

وُتعاقـب  .  عامـا ١٦ عامـا أو قاصـرا تبلـغ         ١٦باجلماع دون مشـيئة أو موافقـة امـرأة تزيـد عـن              
هذه اجلرمية بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات، أو بني مثاين سنوات واثـنيت عشـرة                 

 .سنة لدى ارتكاهبا ضد قاصر يف الثانية عشرة
قانون اجلنائي السابق تتوخى جرمية القـوادة، وهـذه اجلرميـة تتمثـل،              من ال  ٤٠٥واملادة   - ٢٠٣

وفقا للقانون اجلنائي، يف قيام شخص ذي نفوذ ما، بغرض إشباع شهوات اآلخـرين، حبـث أو            
 مــن جانــب شــخص آخــر خاضــع لنفــوذه، وُتعاقــب هــذه   دســافتشــجيع أو تيســري البغــاء أو ال

ســنتني وبغرامــة منــاظرة، مــع تعليــق احلقــوق اجلرميــة بالســجن ملــدة تتــراوح بــني ســنة واحــدة و 
وعـالوة علـى هـذا، فـإن الـزوج الـذي يرتكـب نفـس هـذه                  .  عامـا  ١٢السياسية للجـاين لفتـرة      

 يلقى معاقبة باحلد األقصى للسحن، وبغرامة تبلغ راتب فتـرة تتـراوح بـني               تهاجلرمية بشأن زوج  
ويف حالـة ارتكـاب     . ا عامـ  ١٢ سنوات، مع تعليـق حقوقـه السياسـية أيضـا طـوال              ٣ أشهر و  ٣

 عليـه، أو أي شـخص آخـر         ّييبلغ احلاديـة والعشـرين مـن قبـل وصـ          هذه اجلرمية بالنسبة لقاصر     
مكلف بتعليمه أو توجيهه أو رعايته، فإن اجلاين ُيعاقَب بالسجن لفترة تتراوح بـني سـتة أشـهر              

ائلـة أو معلّمـا    وسنتني وبغرامة مناظرة مع تعليق حقه يف أن يكون وصّيا أو عضوا يف جملس للع              
 ). من القانون اجلنائي السابق٢-٤٠٥ و١-٤٠٥املادتان (أو مديرا بأي مؤسسة تعليمية 

ــام    - ٢٠٤ ــوادة     ١٩٩٨ويف وقــت الحــق، ويف ع ــة الق ــديل نــص احلكــم املتصــل جبرمي ، مت تع
ــم    ــانون رق ــانون األول٧ الصــادر يف V/98/80مبوجــب الق ــاك    / ك ــت هن ــث كان ديســمرب، حي

، جرى بالتايل توسـيع نطـاق توصـيف اجلـاين، حبيـث أصـبح               ١٩٩٨ عام   ومنذ. صياغة جديدة 
عــال جنســية تتصــل بقّصــر يف فكــل مــن حيــث أو يشــجع أو ييّســر ممارســة البغــاء أو ارتكــاب أ 

 ١٢ سـنوات و   ٨الرابعة عشرة أو مبعـوقني، مـع اسـتحقاق ذلـك لعقوبـة بالسـجن تتـراوح بـني                    
 سـنة فـإن العقوبـة    ١٦ و١٤ يتـراوح بـني سـن    ومع هذا، فإنه يف حالة تعلّق األمر بقاصـر        . سنة
 الســجن لفتــرة ممتــدة مــن ســنتني إىل مثــاين ســنوات، وهنــاك تشــديد للعقوبــات يف هنايــة    تصــري
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انتــهاز اجلـاين لفرصـة وجــود الضـحية دون رعايـة أو يف حالــة     ) أ: (املطـاف يف احلـاالت التاليـة   
لقّصـر وكـان اجلـاين أحـد أبويـه      اقتصادية صعبة أو استغالله لذلك، أو إذا كانت الضحية مـن ا          

ممارسة اجلـاين لألفعـال   ) ب(أو شخصا مكلفا بتعليمه أو فردا أو كيانا يتوىل مسؤولية رعايته؛         
استخدام اجلاين للعنـف أو التهديـد الشـديد         ) ج(ذات الصلة بصورة احترافية أو هبدف الربح؛        

يتــه أو مــن اخلاضــعني  اجلــاين أو مــن ذرفكــون الضــحية مــن أســال ) ٢( اخلــادع؛ أو التحايــل
، مما يفضي، بناء علـى هـذه الظـروف، إىل وجـود ظـروف مشـدِّدة لعـدم                ته أو مسؤولي  تهلوصاي

والتوصـيف اجلنـائي يتـوّخى أيضـا تشـديد العقوبـة            . شرعية الفعل املرتكب وجسامة هذا الفعل     
دنيــة يف حالــة تأديــة التصــرف قيــد النظــر حلمــل الضــحية أو االعتــداد الكــبري علــى ســالمتها الب  

 ٤ و٣ و٢ و١البنــود (والنفســية أو إصــابتها مبــرض شــديد ال عــالج لــه أو انتحارهــا أو وفاهتــا 
 ).V/98/80، والقانون رقم ٤٠٥من املادة 

وفيمــا يتصــل باحلالــة علــى أرض الواقــع، يراَعــى أن البيانــات املتاحــة ال توّضــح بدقــة     - ٢٠٥
 جـرائم االغتصـاب وخـْدش احليـاء بشـكل       واملقصود بـاجلرائم اجلنسـية،    (نوعية اجلرائم اجلنسية    

اليت تعرض على احملـاكم، ولـيس مثـة متييـز     ) جسيم واالختطاف يف إطار القانون اجلنائي السابق  
لكون الضحية من الذكور أم من اإلنـاث، وإن كـان مـن املقـدر يف غالبيـة األحـوال أن معظـم                       

 .ضحايا اجلرائم اجلنسية من اإلناث
 اجلنائي السابق، يالحظ أنه كـان هنـاك تقـدم كـبري يتمثـل يف أن                 ولدى حتليل التشريع   - ٢٠٦

ــد ينظــر إىل اجلــرائم اجلنســية باعتبارهــا جــرائم ضــد الشــخص ال ضــد       ــائي اجلدي القــانون اجلن
ومن املسلّم به، عالوة على هذا، أنه ال بد من الشروع يف إعداد إحصـاءات تتضـمن          . الشرف

 .راز صورة حقيقية للجرائم املرتكبة ضد املرأةتوزيع البيانات حسب نوع اجلنس من أجل إب
 إىل ١٩٨١ويف التقارير السنوية الصادرة عن املـدعي العـام باجلمهوريـة يف الفتـرة مـن               - ٢٠٧
راه يف الــرأس األخضــر، ســواء كئم االجتــار بالنســاء والبغــاء بــاإل، ال يوجــد ســجل جلــرا٢٠٠٣

ــة التحقيــقكانــت هــذه اجلــرائم معروضــة علــى احملــاكم أو مازالــت يف    وهــذا يعــين أن .  مرحل
 .اجلرائم من هذا القبيل قليلة احلدوث يف شىت اجلزر اليت تكون أرخبيل الرأس األخضر

 
 مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية: ٧املادة   

يف مجهورية الرأس األخضر، ال يسمح بالتمييز السليب، وبصفة خاصـة، التمييـز القـائم                - ٢٠٨
ع اجلنس، والنساء حيظني بالتايل بـنفس احلقـوق السياسـية وباملشـاركة يف احليـاة      على أساس نو  

 .العامة
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ودستور مجهورية الرأس األخضر يقضي بأن احلقوق األساسية تتضمن حـق املشـاركة              - ٢٠٩
السياسية جلميع املواطنني وممارسة املواطنية، واملقصـود هبـذا احلـق هـو حـق املشـاركة يف احليـاة               

ــة واحلــ  ــدخول يف تنظــيم الســلطة      العام ــة، واحلــق يف ال ــاول املواضــيع العام ق يف اإلســهام يف تن
، واحلــق يف االســتماع إىل الــرأي السياســي واالســتجابة لــه      )األحــزاب السياســية (السياســية 

واالحتجــاج عليــه، واحلــق يف تقــدمي الطلبــات واالضــطالع بالعمــل الشــعيب، واحلــق يف حريــة    
 .الصحافة
اق، يضــع القــانون األساســي شــكال مــن أشــكال التمييــز اإلجيــايب، فهــو ويف هــذا الســي - ٢١٠

املـادة  (يتوخى قيام الدولة حبفز املشاركة املتكافئة للمواطنني من كال اجلنسني يف احليـاة العامـة                
 ). من الدستور الساري٥٤
 مـــن دســـتور اجلمهوريـــة تكفـــل للمـــواطنني حـــق االقتـــراع واألهليـــة ١-٩٥واملـــادة  - ٢١١

ب ألي منصــب سياســي، ويكفــي للقيــام هبــذا أن يكــون املــواطن مســجال علــى النمــو  لالنتخــا
ومـن مث، فإنـه ال يوجـد أي         . الواجب يف موعد االنتخابات أو التقدم لشغل منصـب بالترشـيح          

 .متييز بني اجلنسني لدى ممارسة هذه احلقوق
يــاة العامــة  والتشــريعات املنبثقــة عــن الدســتور تــنص أيضــا علــى أنــه ينبغــي، يف احل         - ٢١٢

والسياسية، أن ُتكفَل جلميع مواطين الـرأس األخضـر مـن كـال اجلنسـني، ممـن يزيـد سـنهم عـن                       
 مـن قـانون االنتخابـات املعتمـد مبوجـب القـانون           ٥املادة  ( عاما، األهلية االنتخابية النشطة      ١٨

ويف سـياق عـدم فقـد مـواطين الـرأس           ). ١٩٩٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٦ املـؤرخ    V/99/92رقم  
 مــن قــانون ٦املــادة (األخضـر هلــذه األهليــة، يالحــظ أن شــأهنم شــأن مـواطين الــدول األخــرى   

 ).االنتخابات
وبالتايل، فإن مجيع املواطنني جبمهورية الرأس األخضـر يسـتطيعون أن يـدلوا بأصـواهتم                - ٢١٣

وأن يرشــحوا أنفســهم لالنتخــاب، دون متييــز بســبب اجلــنس، وال ُيَعــد هــذا مــن قبيــل الشــرط  
 .دِّد فيما يتعلق بالوصول إىل التصويت أو األهلية لالنتخاباحمل

ــات          - ٢١٤ ــن واجب ــه واجــب م ــذا، فإن ــع ه ــا، وم ــيس إلزامي ــالرأس األخضــر ل والتصــويت ب
ورغـم ذلـك، فـإن التسـجيل يف االنتخابـات إلزامـي             . نية، وحيظى دائما بتشجيع احلكومة    طاملوا

ري بـاقتراع عـام وشـامل ومنصـف وسـري           ودائم وموحـد بالنسـبة جلميـع االنتخابـات الـيت جتـ            
 ). من قانون االنتخابات٣٠املادة (

 مــن قــانون االنتخابــات ٢-٤٢٠ و٢-٤٠٤وكمــا ســبق الــذكر، يراَعــى أن املــادتني   - ٢١٥
 تنصان على تقدمي إعانة من جانب الدولة، وفقـا للقـانون، لألحـزاب              ١٩٩٩الساري منذ عام    
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 تقــدم، علــى الصــعيدين الــوطين واحمللــي، بتضــمني  السياســية أو ائتالفــات هــذه األحــزاب الــيت 
 . يف املائة من النساء٢٥قوائمها االنتخابية نسبة ال تقل عن 

ــبني مــن حتلــيالت االنتخابــات األخــرية أن مشــاركة النســاء يف       - ٢١٦ ــة عامــة، يت ومــن ناحي
 يف سـياق    ومـع هـذا، فـإن التطـور احلـادث         . اجملالني العام والسياسي تتزايد تدرجييا يف كل فترة       

االنتخابــات املتعلقــة بنــواب اجلمعيــة الوطنيــة قــد اتســم بشــيء مــن عــدم االنتظــام فيمــا يتعلــق    
ووفقا للبيانات املتاحة بشـأن االنتخابـات األربعـة املاضـية، كانـت التفاوتـات               . مبشاركة النساء 

 .ذات الصلة على النحو التايل تقريبا
 

 ة الوطنية حسب نوع اجلنس اجلمعيب توزيع نوا–االنتخابات التشريعية   
 

 النساء الرجال
 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة

٨٣ ١٣,٢٥ ١١ ٨٦,٧٥ ٧٢ *١٩٨٦ 
٧٩ ٣,٨ ٣ ٩٦,٢ ٧٦ ١٩٩١ 
٧٢ ١٢,٥ ٩ ٨٧,٥ ٦٣ ١٩٩٦ 
٧٢ ١١,١ ٨ ٨٨,٩ ٦٤ ٢٠٠١  
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٢ألوىل، ، امللحق، اجملموعة ا٢النشرة الرمسية رقم : املصدر  
 ١٩٩٦مارس / آذار١٨، اجملموعة األوىل، ٦النشرة الرمسية رقم   
 )١٩٩١ و١٩٨٦( اجلمعية الوطنية –شعبة تقدمي املساعدة للجمعية بكامل هيئتها   
 .د ترجع إىل النظام السابق ذي احلزب الواح١٩٨٦من اجلدير بالذكر أن االنتخابات املتصلة بعام  * 

  
ويف سياق االنتخابات احمللية، اليت تتعلق باجلمعية البلدية، الـيت متثـل السـلطة التشـريعية             - ٢١٧

احمللية، وبـاجمللس البلـدي، الـذي ينـاظر السـلطة التنفيذيـة احملليـة، بالتقسـيمات اإلداريـة السـبعة                     
 .ث األخريةعشر بالبلد، ترد يف اجلدول التايل األرقام املتاحة بشأن االنتخابات الثال

 
  توزيع نواب ورؤساء اجلمعيات البلدية حسب نوع اجلنس–االنتخابات البلدية   

 
 العدد اإلمجايل النساء الرجال املناصب االنتخابية السنة

 ٢٦٠ ٣٠ ٢٣٥ النواب ١٩٩٦
 ١٧ صفر  ١٧ الرئيس 

 ٢٨١ ٤١ ٢٤٠ النواب ٢٠٠٠
 ١٧ ٢ ١٥ الرئيس 

  ٢٨٥ ٤٣ ٢٤٢ النواب ٢٠٠٤
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 .اجلمعية الوطنية للبلديات بالرأس األخضر: املصدر  
 .٢٠٠٠مارس / آذار٦، اجملموعة األوىل، ٦النشرة الرمسية رقم   
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٥، امللحق، اجملموعة األوىل، ١٠النشرة الرمسية رقم   

  
  توزيع نواب ورؤساء البلديات حسب نوع اجلنس–االنتخابات البلدية   

 
 العدد اإلمجايل النساء الرجال اصب االنتخابيةاملن السنة

 ١٠٩ ١٢ ٩٧ النواب ١٩٩٦
 ١٧ صفر ١٧ الرئيس 

 ١١٣ ١٧ ٩٦ النواب ٢٠٠٠
 ١٧ صفر ١٧ الرئيس 

 ١١٧ ٢٥ ٩٢ النواب ٢٠٠٤
 ١٧ ١ ١٦ الرئيس 

 
 اجلمعية الوطنية للبلديات بالرأس األخضر: املصدر  
 ٢٠٠٠مارس / آذار٦ة األوىل، ، اجملموع٦النشرة الرمسية رقم   
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٥، امللحق، اجملموعة األوىل، ١٠النشرة الرمسية رقم   

  
وعلى الرغم من االخنفاض النسيب لعدد النساء يف اجلمعية الوطنيـة واجلمعيـات البلديـة                - ٢١٨

 إىل هذا، يالحـظ     وباإلضافة. واجملالس البلدية، فلقد كانت مثة زيادة تدرجيية يف مشاركة املرأة         
 .أن النساء قد تدّخلن على حنو منظم، وإن كان ذلك بأعداد أقل شأنا

، شبكة النساء الربملانيات بـالرأس األخضـر، الـيت تتـألف مـن         ٢٠٠٢وتوجد، منذ عام     - ٢١٩
نائبات اجلمعية الوطنية، واليت متارس أعماهلا بصورة مستقلة عن األحزاب السياسية الـيت تضـم               

) أ:(وأهداف هذه الشبكة على النحـو التـايل  . بات، وهذه الشبكة تعمل لصاحل املرأةهؤالء النائ 
الرجـال والنسـاء    الدفاع عن املصاحل ذات الصلة، وكذلك عن املساواة يف احلقـوق بـني              ضمان  

تبـادل التجـارب مـع املنظمـات املماثلـة يف البلـدان             ) ب(من الربملانيني من منظور نوع اجلنس؛       
 اجملموعات الصديقة يف جمال تعزيز املبادرات التشريعية لصاحل نوع اجلـنس،            األخرى وأيضا مع  

ــرأة والطفــل واألســرة؛       ــدفاع عــن مصــاحل امل ــات  ) ج(وبصــفة خاصــة، لصــاحل ال تشــجيع اهليئ
املختصــة هبــدف وضــع اتفاقيــات وتوصــيات دوليــة، فيمــا يتصــل بــأمور تتعلــق بــاملرأة والطفــل   

 .رتبط مبسائل نوع اجلنسواألسرة، وذلك من بني أهداف أخرى ت
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 مـن القـانون األساسـي       ٤٧وفيما خيص حرية التعـبري، ينبغـي أن ُيشـدَّد علـى أن املـادة                 - ٢٢٠
تــورد هــذه احلريــة علــى حنــو واســع النطــاق باعتبارهــا متثــل احلــق يف اإلعــراب واإلفصــاح عــن   

ــيس مــن اجلــائز       أن األفكــار، ســواء مــن خــالل الكلمــة أو الصــورة أو أي وســيلة أخــرى، ول
 .ُيقاَضى أي شخص إزاء آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي آراء أخرى

 مــن القــانون األساســي ترســي أيضــا حريــة االنضــمام للجمعيــات دون أي ٥١واملـادة   - ٢٢١
وهـذا املبـدأ مسـتقر أيضـا يف التشـريعات املنبثقـة عـن الدسـتور، ومـن مث، فـإن                      . تفويض إداري 

يونيــه بشــأن النظــام القــانوين / حزيــران٢٩ الصــادر يف III/90/74ون رقــم  مــن القــان٣-٤املــادة 
 .للجمعيات السياسية تقول بأنه ال جيوز إكراه شخص على أال يكون عضوا يف مجعية ما

 . مجعية نسائية بالرأس األخضر١١وتوجد حاليا قرابة  - ٢٢٢
 انتخابــات مــا، ، كانــت هنــاك١٩٩٠ إىل عــام ١٩٧٥وفيمــا يتصــل بــالفترة مــن عــام  - ٢٢٣

ويف أعقـاب االنفتـاح السياسـي،       . ولكن هذه االنتخابات كانـت تتعلـق بنظـام احلـزب الواحـد            
الذي تعّزز باألخذ بنظام تّعددية األحزاب، أجريت أول انتخابـات دميقراطيـة مباشـرة حـرة يف                 

ــاين ١٣ ــانون الثـ ــاير / كـ ــد ذلـــك، ويف      ١٩٩١ينـ ــة، وبعـ ــة الوطنيـ ــاء اجلمعيـ ــاب أعضـ  النتخـ
ديسمرب، باالنتخابـات   /اير، متت االنتخابات الرئاسية، كما اضطُلع، يف كانون األول        فرب/شباط

 .البلدية يف املدن اليت كانت قائمة يف ذلك الوقت بالبلد
ولقد دأبت احلكومات دائما على تشجيع مشـاركة السـكان يف االنتخابـات، وطـوال                - ٢٢٤

 .ظرهذه الفترة، كانت توجد دون انقطاع مشاركة تلفت الن
وكما سبق القول، كانت قد أنشئت عشر وزارات لـدى تشـكيل احلكومـة األوىل يف                 - ٢٢٥
وميكـن القـول اليـوم، بالتأكيـد،        . ، ومل تكن أي من هذه الوزارات مشغولة بـامرأة         ١٩٧٥عام  

 وزيـرات   ٣أن املرأة تشارك بنشاط مطـرد يف احليـاة السياسـية والعامـة بـالرأس األخضـر، ومثـة                    
الوقــت الــراهن يتــولّني وزارات هامــة يف احلكومــة، وهــي وزارة العــدل ووزارة  مــن النســاء يف 

 . التعليم والتنمية البشرية ووزارة البيئة والزراعة والصيد
ــة بصــفة خاصــة،         - ٢٢٦ ــائف العام ــة، وإىل الوظ ــاة العام ــات الوصــول إىل احلي وبشــأن نوعي

نون األساسـي، كمـا أنـه وارد        يالحظ أن احلق يف املساواة وعدم التمييـز مكفـول مبوجـب القـا             
يف التشريعات العادية اليت تنص صراحة علـى املسـاواة فيمـا يتعلـق بشـروط الوصـول والفـرص                    

وسـوف تقـدم معلومـات أكثـر دقـة عـن           (والّترقّي بالنسـبة جلميـع املرشـحني ولكافـة الوظـائف            
 ). من االتفاقية١١ذلك املوضوع يف هذا التقرير يف إطار املادة 
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 ؤون الدوليةشمشاركة املرأة يف ال : ٨ادة امل  
يف مجهورية الرأس األخضر، ال يوجد أي معيار متييزي فيما يتصـل بتمثيـل البلـد علـى                   - ٢٢٧

 .صعيد العالقات الدولية
ــام  - ٢٢٨ ــم     ١٩٩٨ويف ع ــانون رق ــريان املرســوم بق ــدء س ــع ب ــام  ٥٧/٩٨، وم ، ُوضــع النظ

 .القانوين للوظائف الدبلوماسية
، والصــيغة القانونيــة، الــيت تتعلــق باإلدخــال يف ســلك الوظــائف       ١٩٩٨ ومنــذ عــام  - ٢٢٩

ومـن  . الدبلوماسية، ال جتيز العمل بـأي معيـار مـن شـأنه أن ُيـنِقص أو يقّيـد مـن وصـول املـرأة                       
 .اجلدير بالذكر أن الشروط املطلوبة للّترقّي والتقدم مل تعد مستندة إىل أي عامل متييزي

 تتحقـق صـيغة اإلدخـال يف سـلك الوظـائف الدبلوماسـية مـن        وعلى الصـعيد القـانوين،     - ٢٣٠
ــة    ــوا    خــالل مســابقات عام ــع م ــا مجي ــدم إليه ــأن يتق ــرأس األخضــر، وتتضــمن   طينتســمح ب  ال

اإلجــراءات ذات الصــلة معــايري موضــوعية تســتند إىل اجلــدارة فيمــا يتصــل بــاإلدراج يف هــذه     
 ).٧/٩٦ من املرسوم بقانون رقم ١٠املادة (الوظائف 

الّترقي والتقدم يف السلك الدبلوماسي يتوقفان أيضا علـى معـايري موضـوعية للتقيـيم،               و - ٢٣١
ــال          ــة يف جم ــة القائم ــات العام ــوق والواجب ــنفس احلق ــدان حيظــون ب ــذا املي ــدخلون يف ه ــن ي وم

 ).٥٧/٩٨ من املرسوم بقانون رقم ٢٣ و١٧املادتان (الوظائف العامة 
 املوظف الدبلوماسي يف الزواج أثناء وجـوده        ودون متييز بشأن اجلنس، وعندما يرغب      - ٢٣٢

ــة والتعــاون واجملتمعــات تتحمــل مصــروفات      ــإن وزارة الشــؤون اخلارجي ــه باخلــارج، ف يف عمل
 مــن املرســوم بقــانون رقــم  ٦٥املــادة (رحلــة الزوجــة مــن بلــد إقامتــها إىل بلــد عمــل املوظــف   

٥٧/٩٨.( 
املــوظفني الدبلوماســيني نظــام ووفقــا للمرســوم بقــانون الســالف الــذكر، ينطبــق علــى    - ٢٣٣

ــادة (األجــازات والغيــاب والعطــالت الســاري يف جمــال الوظــائف العامــة      مــن املرســوم  ٦٨امل
 ).٥٧/٩٨بقانون 
 املقدمــة مـــن وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة والتعـــاون  ٢٠٠٥تضــح مـــن بيانـــات عـــام  يو - ٢٣٤

 يف  ٣٢,٥رأة، أي نسـبة      امـ  ٢٦واجملتمعات أنه توجد حاليا يف الوظائف الدبلوماسـية بـالوزارة           
 .املائة
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توزيع املوظفني الدبلوماسيني بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون واجملتمعات حسب نوع   
 اجلنس

 
 النساء الرجال

 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد 
٨٠ ٣٢,٥ ٢٦ ٦٧,٥ ٥٤ ٢٠٠٥  
 )٢٠٠٥(وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون واجملتمعات  –اإلدارة العامة للتنظيم : املصدر  

  
ويتبني مع هذا من املسابقة األخرية لإلدخـال يف السـلك الدبلوماسـي، الـيت اضـطلعت                  - ٢٣٥

هبــا وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون واجملتمعــات، أنــه مــن بــني إمجــايل املرشــحني الــذين مت     
 . يف املائة٥٧,١، أي نسبة  من النساء٨، كانت هناك ١٤توظيفهم، وعددهم 

 املعــدل، ومهــا ٧/٩٦ وكــذلك املرســوم بقــانون رقــم ٥٧/٩٨واملرســوم بقــانون رقــم  - ٢٣٦
مرسومان حيّددان من الوضع املهين ملـوظفي السـلك الدبلوماسـي، ال يشـريان إىل أي معيـار أو                    

 .شرط متييزي إزاء املرأة
ــإن تشــجيع املســاواة بــني الرجــال وال     - ٢٣٧ ــع هــذا، ف ــدان الوصــول لســلك   وم نســاء يف مي

الوظائف الدبلوماسية، جبمهورية الرأس األخضر، غري قاصر على الصعيد التشـريعي، فلقـد مت،              
 .يف سياق الشؤون الدولية وعلى يد العديد من احلكومات، تعيني بعض النساء لتمثيل البلد

متثـل بلـدها   ، كانت هناك امرأة من الـرأس األخضـر    ١٩٩٩ و ١٩٩٣وفيما بني عامي     - ٢٣٨
بوصــفها مفوضــة يف اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب، ولقــد شــغلت داخــل هــذه  

 .اللجنة أيضا منصب نائب الرئيس
ــالوة علــى هــذا، وفيمــا بــني عــامي       - ٢٣٩ ، قامــت امــرأة مــن الــرأس    ٢٠٠٤ و٢٠٠٣وع

 .األخضر برئاسة شبكة النساء األفريقيات من الوزيرات الربملانيات
، ُعينت امرأة من الـرأس األخضـر سـفرية لتمثيـل بلـدها لـدى منظمـة                  ٢٠٠٤ عام   ويف - ٢٤٠

 .ويف الوقت الراهن، توجد أيضا سفرية من الرأس األخضر يف كوبا. األمم املتحدة
وفيما يتصل باملسائل املتعلقة بالشؤون الدولية للبلـد، يالحـظ إذن أن مثـة تطبيقـا ملبـدأ                   - ٢٤١

 .ء يف احلقوق والفرص املتاحةاملساواة بني الرجال والنسا
 ٢٤ الصـادر يف     ١١٩/٨٥وقبل بـدء سـريان هـذا النظـام، كـان املرسـوم بقـانون رقـم                   - ٢٤٢

أكتوبر يتوىل تنظيم عملية الدخول والوصـول إىل سـلك الوظـائف الدبلوماسـية،              /تشرين األول 
 .كما أنه كان يتضمن تعريفا عاما هلذه الوظائف
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ف الدبلوماسـية مبوجـب املرسـوم بقـانون املشـار إليـه كـان               والدخول يف سـلك الوظـائ      - ٢٤٣
. مكفوال ملـواطين الـرأس األخضـر مـن احلاصـلني علـى مـؤهالت عليـا تعـادل درجـة املاجسـتري                      

وعلى هذا النحو، يالحظ أن أساليب اإلدخـال والتعيينـات املؤقتـة والترقيـات مل تكـن مسـتندة             
رغم مــن أن الوجــود النســائي يف جمــال  لــاإىل معــايري متييزيــة بشــأن نــوع اجلــنس، وذلــك علــى   

العالقــات الدوليــة يف ســاحة متثيــل الدولــة كــان قائمــا يف ذلــك الوقــت، مبســتوى أقــل قــدرا يف  
 .الواقع

 
 جنسية النساء واألوالد : ٩املادة   

 مـن الدسـتور السـاري تضـفي اجلنسـية علـى األفـراد، وتـنص علـى عـدم                     ٣٩إن املادة    - ٢٤٤
 .تمي إىل الرأس األخضر من اجلنسية أو من حقوق املواطنيةجواز حرمان أي شخص ين

ــادة     - ٢٤٥ ــق، تتضــمن امل ــذا املنطل ــن ه ــرأس    ٣-٥وم ــواطين ال ــن الدســتور الســاري أن م  م
 .األخضر يستطيعون احلصول على جنسية بلد آخر دون أن يفقدوا جنسيتهم األصلية

 وبصـورة حمـّددة القـانون رقـم         ووفقا للقانون األساسي والقانون املنبثق عـن الدسـتور،         - ٢٤٦
41/V/92 80أبريــل، واملعــدِّل للقــانون رقــم / نيســان٦ الصــادر يف/III/90 ميكــن احلصــول علــى ،

اجلنسية املتعلقة بالزواج من قبـل مـن يتـزوج شخصـا مـن الـرأس األخضـر، مبجـرد إعالنـه عـن                        
 .رغبته يف هذا أثناء الزواج

، بإعالن إلغـاء الـزواج أو بطالنـه، فـإن هـذا             ويف حالة القيام مع ذلك، يف وقت الحق        - ٢٤٧
 ١الفقرتـان   (ال ميّس مسألة اكتساب اجلنسية مـن قبـل الـزوج الـذي حصـل عليهـا عـن اقتنـاع                      

 .IV/92/41 من القانون رقم ٩ من املادة ٢و
والتشـريعات الدسـتورية واملنبثقـة عـن الدسـتور ال ُتجيـز، فيمـا يتصـل باحلصـول علــى           - ٢٤٨

، االضطالع بأي متييز يتعلق جبنس املرء، مما يعين أن الرجال والنسـاء حيظـون             اجلنسية أو فقدها  
 .بنفس احلقوق يف هذا الصدد

 على أن الشخص املولود باخلـارج ألب        III/90/80وبشأن األطفال، ينص القانون رقم       - ٢٤٩
 ، ومـن أو أم من احلاصلني على جنسية الرأس األخضر حبكـم املولـد أن يكتسـب هـذه اجلنسـية                  

والقـانون مل يعـد جييـز احلصـول علـى           . عه أن مينح هذا احلق لألطفـال      سمث، فإن أّيا من اآلباء بو     
جنســية الــرأس األخضــر مــن قبــل الشــخص املولــود هبــذا البلــد، والــذي يعــيش والــداه بصــورة   
اعتيادية يف إقليمه منذ فترة تقل عن مخس سنوات مع عـدم وجـود أي مـن هـذين الوالـدين يف                      

 ).III/90/80 من القانون رقم ٨املادة  (ليهااليت ينتمي إخدمة الدولة 
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 منــه بــأن هنــاك واجبــا  ١-٧وفيمــا يتعلــق بغــري املــواطنني، يقضــي الدســتور يف املــادة    - ٢٥٠
أساسيا على الدولة يتمثل يف قيامهـا بكفالـة معاملـة األجانـب، الـذي يقطنـون الـرأس األخضـر              

ا عابرا باإلقليم الوطين هلـذا البلـد، بطريقـة تتفـق مـع      بصفة دائما أو مؤقتة أو الذين ميّرون مرور  
القواعــد الدوليــة املتصــلة حبقــوق اإلنســان، وعــدم ممارســة هــؤالء األجانــب للحقــوق غــري            

 .الدستورية أو تلك احلقوق القاصرة قانونا على مواطين الرأس األخضر
السـكىن داخـل البلـد      وال جيوز طرد األجنيب أو عدمي اجلنسية الذي سبق أن ُسِمح لـه ب              - ٢٥١

ــانون         ــق الق ــق تطبي ــن منطل ــب اللجــوء إال مبوجــب حكــم قضــائي وم ــادة (أو طال ــن ٣٦امل  م
 ). الدستور الساري

ويف سياق التشريعات املعمـول هبـا يف الـرأس األخضـر، ُتمـَنح جنسـية هـذا البلـد وفْـق                      - ٢٥٢
 .معايري غري متييزية، أي عن طريق الوفاء بالشروط التالية

 مة بشكل اعتيادي بإقليم الرأس األخضر ملدة مخس سنوات على األقل؛اإلقا ��١ 
 الشــخص املعــين قــد بلــغ ســن الرشــد أو كونــه قاصــرا مأذونــا لــه بــإدارة شــؤونه ْونكــ ��٢ 

 حسب قوانني دولة الرأس األخضر؛
 توفّر الثقة املعنوية واملدنية؛ ��٣ 
 مـن   ١٢املادة  (ة اكتساب الرزق    وجود القدرة الالزمة لتدبري األمور الشخصية وكفال       ��٤ 

 ).IV/92/41القانون رقم 
وفيما يتصل باحلصول على جنسية الرأس األخضر، ال يوجد بالتايل أي عامـل متييـزي                - ٢٥٣

 .يتصل بنوع اجلنس
 اجلنسـية، ممـا ال يتقـّرر أيضـا إال يف إطـار حـق                دونفس الوضع قـد ينطبـق بالنسـبة لفقـ          - ٢٥٤

وقيامه من منطلق كونه من رعايا دولـة أخـرى بـإعالن عـدم رغبتـه      الفرد يف احلرية الشخصية،  
 ).IV/92/41 من القانون رقم ١٥املادة (يف اكتساب جنسية الرأس األخضر 

ــن احلريــة          - ٢٥٥ ــان يف إطــار م ــد أن فقْــد أو اكتســاب اجلنســية منظّم ــن اجلــدير بالتأكي وم
وهـذا ميثـل خطْـوة      . لرأس األخضـر  الشخصية ووفقا ملا هو وارد يف التشريعات املعمول هبا يف ا          

 كــان يشــترط، قبــل إدخــال التعــديل الــوارد يف القــانون رقــم ١١٤/٩٠كــبرية، فاملرســوم رقــم 
41/IV/92  م الزوج األجـنيب الـذي يطالـب باكتسـاب جنسـية الـرأس األخضـر، عـالوة                  و، أن يق

 إذا كـان البلـد      على تقدميه للعديد من الوثائق، بتقدمي إعـالن بتخلّيـه عـن جنسـيته السـابقة، إال                
 ٧املـادة  (الذي ينتمي إليه ال يتطلّب التخلّـي عـن جنسـية الـرأس األخضـر يف احلـاالت املماثلـة           

 ).١١٤/٩٠من املرسوم رقم 
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 النظام السابق  
ي، مبوجـب   ضـ كانت مسألة اكتساب اجلنسية وفقدها وإعادة اكتساهبا منظّمـة، يف املا           - ٢٥٦

، بشـكل عـام، أيـة قاعـدة متييزيـة إزاء املـرأة يف هـذا                  الـذي ال يتـوخى     ٧١/٧٦املرسوم بقـانون    
 .الشأن
ــودين       - ٢٥٧ ــا كــان ســاريا مبوجــب هــذا التشــريع، كــان أطفــال األب أو األم املول ووفقــا مل

أ من املرسـوم بقـانون رقـم        -١املادة  (بالرأس األخضر يعتربون مبثابة مواطنني أصليني هبذا البلد         
 أيضـا مـن مـواطين الـرأس األخضـر األصـليني، علـى               وعالوة على هـذا، كـان يعتـرب       ). ٧١/٧٦

الرغم من والدهتم باخلارج، من كان أحد والديهم حيظى جبنسية هذا البلـد ويعمـل يف خدمتـه                  
 ).٧١/٧٦ من املرسوم بقانون رقم ٣املادة (أثناء إقامته بالبلد األجنيب 

 احلصول علـى جنسـية       تنص على أن   ٥أما بالنسبة الكتساب اجلنسية بالزواج، فاملادة        - ٢٥٨
الرأس األخضر جائز بالنسـبة للـزوج األجـنيب الـذي يعـرب عـن رغبتـه يف حيازهتـا مـادام كـان                        

إثبـات السـكىن    ) ب( سنوات على األقل؛     ٣استمرار الزواج ملدة    ) أ: (مستوفيا للشروط التالية  
معنويـة  تقـدمي ضـمانات سياسـية و      ) د(التنـازل عـن اجلنسـية السـابقة؛         ) ج(يف الرأس األخضر؛    

 ).٧١/٧٦من املرسوم بقانون  ٥املادة (تتعلق باالندماج يف جمتمع الرأس األخضر 
ووفقا هلذا النظام، كان فقد اجلنسية يتم على حنو طـوعي، مـن خـالل إعـالن يتضـمن                    - ٢٥٩

وكـان مـن املمكـن    . عدم الرغبة فيها، أو عن طريق احلصول على جنسية أخرى حبكم الـزواج       
نسية، مع هـذا، يف حالـة حصـول الشـخص املعـين علـى اجلنسـية األجنبيـة                   أن ُيعاد اكتساب اجل   

 فســُخ الــزواج أو إلغــاؤه، مــع عــودة ذلــك الشــخص   الــةفضــل الــزواج، مث أعلــن يف هــذه احل ب
 ).٧١/٧٦ من القانون مبرسوم ١٢ و١٠املادتان  (للسكن باإلقليم الوطين

 مل  ١٩٩٠-١٩٨٠ة السـنوات    ومن مث، فإن قانون اجلنسـية الـذي كـان سـاريا يف فتـر               - ٢٦٠
يتضــمن، بشــكل عــام، أي متييــز يتعلــق بــاجلنس، وهــو قــد ســّوى هبــذه الطريقــة بــني الرجــال     

وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التشــريع يقضــي بــأن  . والنســاء فيمــا يتصــل مبــنح اجلنســية ألطفــاهلم 
 اكتساب جنسية أخرى يتضمن فقد جنسية الرأس األخضر، فإن التشريعات السـارية حاليـا ال              

 .تفرض هذا القيد
 

 املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء يف جمال التعليم واأللعاب الرياضية : ١٠املادة   
منذ التسعينات، يالحظ أن الوصول إىل التعليم واأللعاب الرياضـية مكفـول علـى حنـو              - ٢٦١

 .متساو لألوالد والبنات، يف مجهورية الرأس األخضر
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ا مـن دسـتور الـرأس األخضـر تكفـل جلميـع األفـراد احلـق يف حريـة                   وفقراهت ٤٩واملادة   - ٢٦٢
واملقصـود يف هـذا الشـأن يتضـّمن احلـق يف الّتـرّدد علـى مؤسسـات                  . الّتعلّم والّتعليم والتـدريس   

التعلـــيم والدراســـة والقيـــام بالتـــدريس فيهـــا دون أي متييـــز؛ واحلـــق يف اختيـــار فـــرع التعلـــيم   
ــة لربجمــة ال  ــر الدول ــة أو   والتــدريب؛ وحظْ ــة توجيهــات فلســفية أو فني تعلــيم والتــدريس وفْــق أي

ــة      سياســية أو أيديولوجيــة أو دينيــة؛ ومنــع التعلــيم العــام الــديين واالعتــراف للمجتمعــات احمللي
ومنظمات اجملتمع املدين وسائر الكيانات القائمة واملواطنني حبريـة إنشـاء املـدارس واملؤسسـات               

 .سة والتعليم اخلاص جبميع املستويات مبوجب القانونالتعليمية؛ وهتيئة كافة أشكال الدرا
ومثة اعتـراف أيضـا بالتسـاوي يف احلقـوق بـني الرجـال والنسـاء، بنـاء علـى الدسـتور،                       - ٢٦٣

ويف ).  مـن الدسـتور السـاري      ٧٩املادة  (فيما يتصل باحلق يف التربية البدنية واأللعاب الرياضية         
ة أن تشـجع املسـاواة   مـ  على أنه يـتعني علـى احلكو  ضوء هذا، ينص القانون املنبثق عن الدستور      

بــني مجيــع املــواطنني يف الفــرص ويف إمكانيــة الوصــول فيمــا يتصــل بشــىت الــدرجات التعليميــة    
 تشـرين   ٥ الصـادر يف     ٢٥/٢٠٠١املرسوم التشـريعي رقـم      (وسائر األنشطة التربوية والرياضية     

 ).نوفمرب/الثاين
 من القانون األساسي، وهـو الـنص   ٧٧لوارد يف املادة   واجلمع بني هذا احلكم والنص ا      - ٢٦٤

املعين باحلق يف التعليم، يربز دون أي غموض مساواة مجيع مواطين مجهوريـة الـرأس األخضـر،                 
 .رجاال كانوا أم نساء، يف جمال التعليم والثقافة

 وبغيــة إعمــال احلــق يف التعلــيم، يتــوىل القــانون األساســي، عــالوة علــى ذلــك، إناطــة    - ٢٦٥
الدولــة بواجــب تشــجيع التعلــيم بكافــة مســتويات، مــن خــالل هتيئــة ظــروف مالئمــة لوصــول   

وهبدف إجناز هذه املهـام، ال بـد   . اجلميع لشىت درجات التعليم والبحث العلمي واإلبداع الفين  
 مـن   ٣-٧٧املـادة   (بالطبع مـن تـوفر احلـق يف التسـاوي يف فـرص الوصـول والنجـاح املدرسـي                    

 .)االتفاقية السارية
ة محاية أيضا للمساواة بني اجلنسني فيما يتصل بـالتعليم والثقافـة مـن قبـل مجهوريـة             مثو - ٢٦٦

الــرأس األخضــر يف ســياق العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  
 .على صعيد مكافحة التمييز يف حقل املعلومات

ر القـانون اخلـاص بأسـس النظـام التعليمـي،           ويف جمال التشريعات العادية، جيـدر بالـذك        - ٢٦٧
ــم    ــانون رق ــادئ   / كــانون األول٢٩ الصــادر يف III/90/103وهــو الق ــذي حيــّدد املب ديســمرب، ال

 .األساسية لتنظيم وتشغيل النظام التعليمي بنوعية العام واخلاص
م وهذا القانون يؤكد جمّددا، كمبدأ عـام، حـق مجيـع األفـراد يف حريـة الوصـول للنظـا                    - ٢٦٨

 االقتصادي أو الفكـري     –التعليمي، بصرف النظر عن اجلنس أو العمر أو املستوى االجتماعي           
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 الصـادر   III/90/103 من القانون رقم     ٦املادة  (أو الثقايف أو العقيدة الدينية أو االقتناع الفلسفي         
 ويف ضــوء هــذا، يــتعني علــى الدولــة أن تقــوم تــدرجييا بتهيئــة  ). ديســمرب/ كــانون األول٢٩يف 

ذات فـرص الوصـول لكافـة املـواطنني للحصـول علــى خمتلـف الـدرجات التعليميـة، فضـال عــن          
وبالتــايل، وبغيــة كفالــة الشــروط الالزمــة الزدهــار  . املســاواة يف إمكانــات االلتحــاق باملــدارس

احلقوق وإعمال حقوق املواطنني يف مسائل التعليم، جيب علـى الدولـة أن حتـرص علـى تطـوير                   
 .عام للتعليم مع إيالء األولوية للتعليم اإللزاميوإمتام النظام ال

والقــانون اخلــاص بأســس النظــام التعليمــي يفــرض أيضــا مفهــوم األخــذ بنظــام تعليمــي  - ٢٦٩
شامل ومتنوع يتضمن مراعاة القيم والضرورات والتطلعات اجلماعية والفردية، مع اجلمع بـني             

 .ة بالرأس األخضرعملية التعليم األكثر أمهية ونواحي احلياة والثقاف
ــذكر،        - ٢٧٠ ــانون الســالف ال ــيم، بصــيغتها احملــّددة يف الق واألهــداف األساســية لنظــام التعل

ــدائم للفــرد مــن منظــور عمــومي؛       ــدريب املتكامــل وال ــة أمــور، إىل تشــجيع الت ترمــي، يف مجل
وتشــكيل الضــمري الفــين واملــدين لــدى الشــخص؛ وتعزيــز اإلبــداع واالبتكــار والبحــث باعتبــار 

ك من عوامل التنمية الوطنية؛ وتوجيه املتدرب حنو تفكـري دائـم يف القـيم الروحيـة واجلماليـة       ذل
واملعنوية واملدنية مع هتيئته لتنمية مادية متوازنة؛ ودعم الضمري والوحدة الوطنية؛ والعمـل علـى             

ترامهـا؛  صْون وتأكيد القيم الثقافية للتراث الوطين؛ واملسامهة يف التعريف حبقـوق اإلنسـان واح      
وتنمية الشعوب بروح التسامح والتضـامن؛ وإعـداد ضـمري ناقـد للحقـائق الوطنيـة لـدى اجليـل                 

 مـن القـانون     ١١ و ١٠املادتـان   (األصفر سنا؛ ومؤازرة روح التفاهم والتضافر والسالم الدويل         
 ).III/90/103رقم 
كل شامل، مـن    ويف مجهورية الرأس األخضر، جتري إدارة مؤسسات التعليم العام، بش          - ٢٧١

ــذين        ــذ ال ــه التالمي ــا يدفع ــة، مم خــالل املصــروفات الدراســية ونفقــات أخــرى ذات قيمــة رمزي
ــاء    . يتــرددون علــى هــذه املؤسســات  ــة آب وهــذا النظــام القــائم علــى املشــاركة يســتهدف توعي

 .التالميذ بتكاليف التعليم
 نظـام   ١٧/٩٧رقـم   ، علـى سـبيل املثـال، يضـع املرسـوم التشـريعي              ويف التعليم الثانوي   - ٢٧٢

املصــروفات الدراســية والنفقــات ذات الصــلة يف هــذا املســتوى مــن التعلــيم، وهــو يــنص علــى    
ختفــيض املبلــغ املعــين بالنســبة لألســر الــيت يكــون لــديها أكثــر مــن طفــل واحــد باملدرســة، بــل     
وباجلامعة، وهـو يقضـي كـذلك باإلعفـاء مـن سـداد املصـروفات املدرسـية الـواردة يف القـانون                      

واملبـالغ املختلفـة واردة أيضـا       . سبة للتلميذ الـذي ال حتصـل أسـرته إال علـى عائـد مـنخفض               بالن
ومما َتحدَّد يف هذا القانون التشريعي كذلك، إعفاء التلميـذ          . بالنسبة للعائد السنوي لكل أسرة    

 .الذي حيصل على درجات ُتعَترب ممتازة من دفع مصروفات مدرسية
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، يالحـظ أن هـذا النظـام قـد     ١٩٩٠ظـام التعلـيم يف عـام       وبصفة عامة، ومع إصـالح ن      - ٢٧٣
أصبح شامال لفرع التعليم السابق على االلتحاق باملدارس، والتعليم املدرسي، والتعليم خـارج              

 مــن ١٢٣املــادة (املدرســة املصــحوب بأنشــطة لتشــجيع الثقافــة، واأللعــاب الرياضــية املدرســية 
 ).III/90/103القانون رقم 

ــيم ا - ٢٧٤ ــا إضــافيا يف ســياق     والتعل ــدريبا تكميلي لســابق علــى االلتحــاق باملــدارس يشــكّل ت
 ).III/90/103 من القانون رقم ٢-١٢املادة (املسؤوليات التعليمية اليت تنهض هبا األسرة 

ــانوي واملتوســط والعــايل والنمــاذج      - ٢٧٥ ــدائي والث ــيم االبت ــيم املدرســي يتضــمن التعل والتعل
رج املدرسـة يشـمل، مـن ناحيتـه، أنشـطة حمـو األميـة، واألنشـطة           والتعلـيم خـا   . اخلاصة للتعلـيم  

الالحقة حملو األمية، والتدريب املهين، وكذلك النظام العام للّتمّهن، يف سـياق مـن التـرابط مـع                  
 ).III/90/103 من القانون رقم ١٢ من املادة ٤ و٣ و٢الفقرات (التعليم املدرسي 

ن التعلــيم االبتــدائي يشــمل مــا جمموعــه ســت   وتوخيــا ملزيــد مــن التحديــد، يالحــظ أ   - ٢٧٦
ســنوات دراســية، وهــو ينقســم إىل ثــالث مراحــل، حيــث حتتــوي املرحلــة األوىل علــى أنشــطة  
تدريبية ومتهيدية، وتتألف املرحلة الثانية مـن متـرين عـام، وتتكـون املرحلـة الثالثـة مـن تعزيـز أو                     

 .تنمية املضمون وتعميقه بشكل يرفع من مستوى التعليم
نـها  موالتعليم الثانوي، الذي ميتد ست سنوات، ينقسـم إىل ثالثـة مراحـل تغطـي كـل                   - ٢٧٧

واملرحلة األوىل متثل شعبة عامة مشتركة؛ واملرحلة الثانية ذات مسار عـام ومسـار              : فترة سنتني 
تقين، أما املرحلة الثالثة، وهي مرحلة ختّصصـّية، فـإن هلـا مسـارين أيضـا، أحـدمها عـام واآلخـر              

 .تقين
والتعلــيم املتوســط يّتســم باالحترافيــة، وهــو يســتهدف تــدريب الكــوادر املتوســطة يف     - ٢٧٨

 .ميادين حمّددة من ميادين املعرفة
والقــانون اخلــاص بأســس النظــام التعليمــي يقضــي بــأن التعلــيم االبتــدائي إلزامــي، مــع    - ٢٧٩

كـانون   ٣١وجوب االلتحاق به من جانب األطفال الـذين يكملـون سـن سـت سـنوات حـىت                   
 ســنة، ١٥ ســنوات إىل ســن ٦ومــن مث، فــإن الدراســة اإللزاميــة متتــد مــن ســن . ديســمرب/األول

 ).III/90/103 من القانون رقم ١٧املادة (وذلك من السنة األوىل حىت السنة السادسة 
والبنــات واألوالد حيظــون بــنفس الشــروط يف جمــال التوجيــه املهــين والوصــول للتعلــيم   - ٢٨٠

ــة جبميــع فئاهتــا؛ وهــم يتمتعــون بــذات احلقــوق فيمــا يتصــل     والشــهادات بامل ؤسســات التعليمي
 .بالربامج املدرسية، واالمتحانات، ودرجات املؤهالت التعليمية، ونوعيات املعدات الدراسية
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وبالربنامج املدرسي يتضمن موادا تتصل بالتثقيف اجلنسي وبالصحة، ومعـارف تتعلـق             - ٢٨١
 �التــدريب االجتمــاعي والشخصــي �يســه يف الفــرع املســمى  بتنظــيم األســرة، ممــا جيــري تدر 

جيـري حتليـل عالقـات اإلنسـان بـاجملتمع          ويف إطار هـذا الفـرع،       . طوال برنامج الدراسة الثانوية   
وباألسرة وبذاته، ونقاش مشاكل احليـاة يف األسـرة ويف املدرسـة ويف اجملتمـع، وتطـوير القـدرة                   

ضـا تـوفري    يويسـتهدف هـذا الفـرع أ      .  واالجتماعيـة  على التفكري املرّشد يف املشـاكل الشخصـية       
 .متّهن يف حقل املشاركة املدنية

وحالة التعليم احملّددة تبني أن اجلهود، اليت تبذهلا حكومات الـرأس األخضـر مـن أجـل                  - ٢٨٢
متكــني النســاء مــن الوصــول إىل مجيــع مســتويات التعلــيم، قــد اتســمت بالنجــاح، وأهنــا بصــدد  

 . ومثة تكافؤ تقربا يف عدد البنات واألوالد بشىت مستويات نظام التعليم.اإلتيان بنتائج طيبة
 

  التعليم السابق لاللتحاق باملدارس�عدد األطفال املقيدين حسب نوع اجلنس   
 

 البنات األوالد
 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٧ ٣٩٢ ٤٦,٠ ٣ ٤٠٠ ٥٤,٠ ٣ ٩٩٢ ١٩٩١-١٩٩٠ 
٨ ٩٢٧ ٤٦,٥ ٤ ١٥٠ ٥٣,٥ ٤ ٧٧٧ ١٩٩٢-١٩٩١ 
١٠ ٥٤٨ ٤٧,٠ ٤ ٩٥٧ ٥٣,٠ ٥ ٥٩١ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
١٢ ٤٦٤ ٤٧,٥ ٥ ٩١٩ ٥٢,٥ ٦ ٥٤٥ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
١٢ ٨٩٤ ٤٨,٠ ٦ ١٨٨ ٥٢,٠ ٦ ٧٠٦ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
١٣ ٦٦٤ ٤٨,٥ ٦ ٦٢٦ ٥١,٥ ٧ ٠٣٨ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
١٤ ١٣٦ ٤٩,٠ ٦ ٩٢٦ ٥١,٠ ٧ ٢١٠ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
١٤ ٨٧٣ ٤٩,٥ ٧ ٣٦١ ٥٠,٥ ٧ ٥١٢ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
١٨ ٢٢٧ ٤٩,٥ ٩ ٠٢١ ٥٠,٥ ٩ ٢٠٦ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
١٩ ٨١٠ ٤٨,٧ ٩ ٦٤٣ ٥١,٣ ١٠ ١٦٧ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
١٩ ٨١٠ ٥٠,٩ ١٠ ٠٧٧ ٤٩,١ ٩ ٧٣٣ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٢٠ ٦٤٢ ٤٩,٨ ١٠ ٢٧٨ ٥٠,٢ ١٠ ٣٦٤ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٢١ ٠٩٥ ٥٠,٤ ١٠ ٦٢٣ ٤٩,٦ ١٠ ٤٧٢ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٤ ٢١ ٠٠٣ ٥٠,٨ ١٠ ٦٧٧ ٤٩,٢ ١٠ ٣٢٦ ٢٠٠-٢٠٠٣

 
 ).٢٠٠٥( وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية �مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر  
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  التعليم االبتدائي�عدد األطفال املقيدين حسب نوع اجلنس   
 

 البنات األوالد
 العدد اإلمجايل يةالنسبة املئو العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٦٩ ٨٢١ ٤٩,١ ٣٤ ٢٨٠ ٥٠,٩ ٣٥ ٥٤١ ١٩٩١-١٩٩٠ 
٧٢ ٣١٠ ٤٨,٩ ٣٥ ٣٣٦ ٥١,١ ٣٦ ٩٧٤ ١٩٩٢-١٩٩١ 
٧٣ ٤٦٠ ٤٩,٥ ٣٦ ٣٥٩ ٥٠,٥ ٣٧ ١٠١ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٧٨ ١٧٣ ٤٩,٠ ٣٨ ٣٣٦ ٥١,٠ ٣٩ ٨٣٧ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
٨٣ ٩٤٦ ٤٩,٣ ٤١ ٤٢٠ ٥٠,٧ ٤٢ ٥٢٦ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٨٧ ٠٦٩ ٤٩,١ ٤٢ ٧٧٧ ٥٠,٩ ٤٤ ٢٩٢ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٨٨ ٦٦٨ ٥٠,٠ ٤٤ ٣٠٦ ٥٠,٠ ٤٤ ٣٦٢ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٩١ ٧٧٧ ٤٨,٩ ٤٤ ٨٧٧ ٥١,١ ٤٦ ٩٠٠ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٩٢ ٠٢٣ ٤٨,٧ ٤٤ ٨٢٩ ٥١,٣ ٤٧ ١٩٤ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٩١ ٦٣٦ ٤٩,٠ ٤٤ ٨٩٥ ٥١,٠ ٤٦ ٧٤١ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٩٠ ٢٥٧ ٤٩,٢ ٤٤ ٤٠٥ ٥٠,٨ ٤٥ ٨٥٢ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٨٩ ٨٠٩ ٤٨,٩ ٤٣ ٩٥٧ ٥١,١ ٤٥ ٨٥٢ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٨٧ ٨٤٣ ٤٨,٧ ٤٢ ٧٤٤ ٥١,٣ ٤٥ ٠٩٩ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٤ ٨٥ ١٣٨ ٤٨,٦ ٤١ ٣٨٥ ٥١,٤ ٤٣ ٧٥٣ ٢٠٠-٢٠٠٣

 
 ).٢٠٠٥( وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية �مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر  

  
  التعليم الثانوي�عدد األطفال املقيدين حسب نوع اجلنس   
 الشعبة العامة والشعبة التقنية  

 
 البنات األوالد

 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد  الدراسيةالسنة

٩ ٥٦٨ ٤٦,٩ ٤ ٤٨٧ ٥٣,١ ٥ ٠٨١ ١٩٩١-١٩٩٠ 
١١ ١٧٥ ٤٦,١ ٥ ١٥٤ ٥٣,٩ ٦ ٠٢١ ١٩٩٢-١٩٩١ 
١٢ ١٤٣ ٤٩,١ ٥ ٩٦٦ ٥٠,٩ ٦ ١٧٧ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
١٣ ٢٠٨ ٤٩,٩ ٦ ٥٨٥ ٥٠,١ ٦ ٦٢٣ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
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 البنات األوالد
 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد  الدراسيةالسنة

١٧ ٣٩٩ ٤٨,٩ ٨ ٥٠٥ ٥١,١ ٨ ٨٩٤ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
١٩ ٩٧٥ ٤٩,١ ٩ ٨٠٨ ٥٠,٩ ١٠ ١٦٧ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٢٤ ٩٢٦ ٥١,٠ ١٢ ٧٢٣ ٤٩,٠ ١٢ ٢٠٣ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٣١ ٦٠٢ ٤٠,٣ ١٢ ٧٢٣ ٥٩,٧ ١٨ ٨٧٩ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٣٧ ١٩٧ ٥٠,٧ ١٨ ٨٦٦ ٤٩,٣ ١٨ ٣٣١ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٣٩ ٥٤٢ ٥٠,٤ ١٩ ٩٢٩ ٤٩,٦ ١٩ ٦١٣ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٤٤ ٧٤٨ ٥١,٤ ٢٣ ٠٠٢ ٤٨,٦ ٢١ ٧٤٦ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٤٨ ٠٥٥ ٥١,٨ ٢٤ ٨٨٠ ٤٨,٢ ٢٣ ١٧٥ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٤٩ ٥٢٢ ٥٢,٠ ٢٥ ٧٣٦ ٤٨,٠ ٢٣ ٧٨٦ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٤ ٤٩ ٨٤١ ٥٢,٢ ٢٦ ٠٠٢ ٤٧,٨ ٢٣ ٨٣٩ ٢٠٠-٢٠٠٣

 
 ).٢٠٠٥( وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية �مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر  

  
  التعليم الثانوي�سب نوع اجلنس عدد األطفال املقيدين ح  
 الشعبة العامة  

 
 البنات األوالد

 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٨ ٨٠٨ ٤٦,٩ ٤ ١٣١ ٥٣,١ ٤ ٦٧٧ ١٩٩١-١٩٩٠ 
١٠ ١٩٠ ٤٦,١ ٤ ٧٠١ ٥٣,٩ ٥ ٤٨٩ ١٩٩٢-١٩٩١ 
١١ ٠٥٩ ٤٩,٦ ٥ ٤٨٨ ٥٠,٤ ٥ ٥٧١ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
١١ ٨٩٣ ٥٠,٧ ٦ ٠٢٨ ٤٩,٣ ٥ ٨٦٥ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
١٦ ١٦٧ ٤٩,٠ ٧ ٩٢٠ ٥١,٠ ٨ ٢٤٧ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
١٨ ٧٠٢ ٤٩,٢ ٩ ٢٠٣ ٥٠,٨ ٩ ٤٩٩ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٢٣ ٨٠٨ ٥١,٣ ١٢ ٢٠٥ ٤٨,٧ ١١ ٦٠٣ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٣٠ ٣٧٩ ٣٩,٩ ١٢ ١١٠ ٦٠,١ ١٨ ٢٦٩ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٣٥ ٩٨٨ ٥٠,٩ ١٨ ٣٠٧ ٤٩,١ ١٧ ٦٨١ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
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 البنات األوالد
 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٣٨ ٦٣١ ٥٠,٩ ١٩ ٦٥٢ ٤٩,١ ١٨ ٩٧٩ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٤٣ ٥٤٢ ٥١,٧ ٢٢ ٥٢٧ ٤٨,٣ ٢١ ٠١٥ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٤٦ ٣١٦ ٥٢,٢ ٢٤ ١٩٥ ٤٧,٨ ٢٢ ١٢١ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٤٧ ٦٦٦ ٥٢,٥ ٢٥ ٠٠٤ ٤٧,٥ ٢٢ ٦٦٢ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٤٧ ٤٩٩ ٥٢,٨ ٢٥ ٠٧٩ ٤٧,٢ ٢٢ ٤٢٠ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 ).٢٠٠٥( املوارد البشرية  وزارة التربية وتنمية�مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر  
 

  التعليم الثانوي�عدد األطفال املقيدين حسب نوع اجلنس   
 الشعبة التقنية  

 البنات األوالد
 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٧٦٠ ٤٦,٨ ٣٥٦ ٥٣,٢ ٤٠٤ ١٩٩١-١٩٩٠ 
٩٨٥ ٤٦,٠ ٤٥٣ ٥٤,٠ ٥٣٢ ١٩٩٢-١٩٩١ 
١ ٠٨٤ ٤٤,١ ٤٧٨ ٥٥,٩ ٦٠٦ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
١ ٣١٥ ٤٢,٤ ٥٥٧ ٥٧,٦ ٧٥٨ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
١ ٢٣٢ ٤٧,٥ ٥٨٥ ٥٢,٥ ٧٤٦ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
١ ٣٧٣ ٤٧,٥ ٦٠٥ ٥٢,٢ ٦٦٨ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
١ ١١٨ ٤٦,٣ ٥١٨ ٥٣,٧ ٦٠٠ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
١ ٢٢٣ ٥٠,١ ٦١٣ ٤٩,٩ ٦١٠ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
١ ٢٠٩ ٤٦,٢ ٥٥٩ ٥٣,٨ ٦٥٠ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٩١١ ٣٠,٤ ٢٧٧ ٦٩,٦ ٦٣٤ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
١ ٢٠٦ ٣٩,٤ ٤٧٥ ٦٠,٦ ٧٣١ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
١ ٧٣٩ ٣٩,٤ ٦ ٦٨٥ ٦٠,٦ ١ ٠٥٤ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
١ ٨٥٦ ٣٩,٤ ٧٣٢ ٦٠,٦ ١ ١٢٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٢ ٢٩١ ٣٩,٥ ٩٠٦ ٦٠,٥ ١ ٣٨٥ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 ).٢٠٠٥( وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية �مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر
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ــيم املتعــّدد      - ٢٨٣ ــيم اجلــامعي والتعل ــرأس األخضــر يشــمل التعل ــة ال ــيم العــايل جبمهوري والتعل
الفنــون، وهــو يســتهدف ضــمان إعــداد علمــي وثقــايف وتقــين ذي مســتوى عــال مــن شــأنه أن   
يؤّهــل ملمارســة األنشــطة الفنيــة والثقافيــة وتعزيــز تنميــة قــدرات التصــميم واالبتكــار والتحليــل  

ات العامة للتعلـيم العـايل، يتعـّين أيضـا سـداد مصـروفات الدراسـة وسـائر                  ويف املؤسس . النقدي
 .النفقات يف إطار احلدود املقررة مبوجب القانون

واإلحصاءات اليت تستند إىل نـوع اجلـنس يف مؤسسـات التعلـيم العـايل السـت توضـح           - ٢٨٤
هــد التعلــيم مع: وهــذه املؤسســات هــي . أن مثــة غالبيــة مــن النســاء يف هــذه الســنوات األخــرية  

العـايل، واملعهـد العـايل للهندسـة وعلـوم البحــار، ومعهـد العلـوم االقتصـادية وتنظـيم املشــاريع،          
واملعهد الوطين ألعمـال البحـث والتطـوير يف اجملـال الزراعـي، وجامعـة جـان بياغيـت، ومعهـد           

 . إيسيدورو غراسا للدراسات العليا
 

 لبلد حسب نوع اجلنسالطلبة املقّيدون مبؤسسات التعليم العايل با  
 

 النساء الرجال

 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٤٣٣ ٤٦,٠ ١٩٩ ٥٤,٠ ٢٣٤ ١٩٩٧-١٩٩٦ 

٤٦٩ ٤٨,٤ ٢٢٧ ٥١,٦ ٢٤٢ ١٩٩٨-١٩٩٧ 

٧٠٦ ٤٧,٩ ٣٣٨ ٥٢,١ ٣٦٨ ١٩٩٩-١٩٩٨ 

٨٠١ ٤٩,٧ ٣٩٨ ٥٠,٣ ٤٠٣ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 

٧١٧ ٥٢,٠ ٣٧٣ ٤٨,٠ ٣٤٤ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 

١ ٨١٠ ٥١,٠ ٩٢٤ ٤٩,٠ ٨٨٦ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 

٣ ٢١٥,٢ ٥٢,٩ ١ ١٧٢ ٤٧,١ ١ ٠٤٣ ٢٠٠-٢٠٠٢
 

 ).٢٠٠٥( وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية �مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر  
  

ويف إطار التعليم العايل، يوجد بالرأس األخضر معهد التربية الـذي يسـتهدف تـدريب                - ٢٨٥
 .املعلّمني كيما يقوموا بالتدريس يف املرحلة االبتدائية، ومثة غلة للنساء أيضا يف هذا املعهد
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 تطّور أعداد املتدّربني يف معهد التربية  
 

 البنات األوالد

 العدد اإلمجايل النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة الدراسية

٢٠٦ ٥٢,٩ ١٠٩ ٤٧,١ ٩٧ ١٩٩٥-١٩٩٤ 

١٥٧ ٥٥,٤ ٨٧ ٤٤,٦ ٧٠ ١٩٩٦-١٩٩٥ 

١٦٣ ٥٤,٠ ٨٨ ٤٦,٠ ٧٥ ١٩٩٧-١٩٩٦ 

٤٥٣ ٥٧,٨ ٢٦٢ ٤٢,٢ ١٩١ ١٩٩٨-١٩٩٧ 

٤٢٤ ٥٤,٥ ٢٣١ ٤٥,٥ ١٩٣ ١٩٩٩-١٩٩٨ 

٤٦٠ ٥٦,١ ٢٥٨ ٤٣,٩ ٢٠٢ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 

٥١٨ ٥٦,٤ ٢٩٢ ٤٣,٦ ٢٢٦ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 

٥٧٤ ٥٥,٤ ٣١٨ ٤٤,٦ ٢٥٦ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 

٨٢٧ ٦٥,٥ ٥٤٢ ٣٤,٥ ٢٨٥ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

٤ ١ ٠٩٨ ٦٥,٧ ٧٢١ ٣٤,٣ ٣٧٧ ٢٠٠-٢٠٠٣
 

 ).٢٠٠٥( وزارة التربية وتنمية املوارد البشرية �مكتب الدراسة والتخطيط : املصدر  
  

ويف مجهورية الرأس األخضر، ُتعد املنح الدراسية مبثابة جمموعة مـن املـوارد املاليـة الـيت                  - ٢٨٦
لـذين يرغبـون يف مواصـلة دراسـاهتم ويف          توضع، دون متييز للجنس، حتـت تصـرف املـواطنني، ا          

املرسـوم التشـريعي رقـم      (الّتخّصص ويف الّتردد على معاهدة التدريب وحتسني االستعداد الفـين           
٥٧/٩٣.( 
 علـى أن املـنح الدراسـية ميكـن سـدادها كمـا              ٥٧/٩٣وينص املرسـوم التشـريعي رقـم         - ٢٨٧

ملــنح مبوجــب عقــد تتضــمن بنــوده  ويف أســلوب الســداد، ُتحــّدد هــذا ا . ميكــن تقــدميها باجملــان 
االلتــزام بالســداد وشــروط هــذا الســداد، ويف حالــة اجملانيــة، تعــزى املــنح علــى أســاس تفضــيلي  

وبوســع . للمرشــحني احلاصــلني علــى مــؤهالت دراســية خاصــة أو مهنيــة بنــاء علــى جــدارهتم   
دراســية، البلــديات واملؤسســات العامــة وســائر اهليئــات العامــة واخلاصــة أن تقــوم بتمويــل مــنح 

ومــن اجلــدير بالتأكيــد أن اســتمارات . حيــث ُتقــدَّم هــذه املــنح يف إطــار خطــة وطنيــة لتوزيعهــا
 .الترشيح واالختيار ال تستند إىل أي معيار قد ُيعتَبر متييزيا من وجهة نظر االتفاقية
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يل وفيما يتعلق باملنح الدراسية املـوفَّرة مـن حكومـة الـرأس األخضـر لطلبـة التعلـيم العـا                    - ٢٨٨
فيما يتصل ببلدان من قبيل الربازيل والربتغال وكوبا، وكذلك فيمـا يتعلـق بتلـك املـنح املقدمـة             

 .داخل البلد ذاته، ميكن أن يالحظ طوال السنوات أن الطالبات كن أكثر املستفيدات
  

 املنح الدراسية املقدمة من حكومة الرأس األخضر حسب نزع اجلنس  
 

 النساء الرجال

 اإلمجايلالعدد  النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد السنة

١٠٠ ٣٩,٠ ٣٩ ٦١,٠ ٦١ ١٩٩٢ 

١٣٧ ٤٠,١ ٥٥ ٥٩,٩ ٨٢ ١٩٩٣ 

٢٨٨ ٥٣,١ ١٥٣ ٤٦,٩ ١٣٥ ١٩٩٤ 

٤٩٥ ٤٩,٥ ٢٤٥ ٥٠,٥ ٢٥٠ ١٩٩٥ 

٥١٧ ٥١,٣ ٢٦٥ ٤٨,٧ ٢٥٢ ١٩٩٦ 

٦٠٤ ٥١,٣ ٣١٠ ٤٨,٧ ٢٩٤ ١٩٩٧ 

٦٢٨ ٥١,٣ ٣٢٢ ٤٨,٧ ٣٠٦ ١٩٩٨ 

٧١٧ ٤٨,٠ ٣٤٤ ٥٢,٠ ٣٧٣ ١٩٩٩ 

٤٦٣ ٥٤,٠ ٢٥٠ ٤٦,٠ ٢١٣ ٢٠٠٠ 

٥٧٤ ٥٠,٥ ٢٩٠ ٤٩,٥ ٢٨٤ ٢٠٠١ 

٣١٢ ٥٩,٣ ١٨٥ ٤٠,٧ ١٢٧ ٢٠٠٢ 

٢٦٨ ٥٨,٦ ١٥٧ ٤١,٤ ١١١ ٢٠٠٣ 

٢٩٠ ٦٠,٣ ١٧٥ ٣٩,٧ ١١٥ ٢٠٠٤ 
  ٥ ٣٩٣ ٥١,٧ ٢ ٧٩٠ ٤٨,٣ ٢ ٦٠٣اجملموع

 
 .صندوق دعم التعليم والتدريب: املصدر  

  
 ١٧/٩٦ؤسسـات التعلـيم اخلـاص، يالحـظ أن املرسـوم التشـريعي رقـم                وفيما يتعلق مب   - ٢٨٩

يقضي بتدّخل الدولة يف جمـال مـنح التـرخيص الـالزم هلـذه املؤسسـات وفـْرض الضـرائب علـى            
ومن هذا املنطلق، يتعـّين علـى املـدارس       . ائها، وكذلك يف جمال تقدمي شىت أنواع الدعم إليها        أد

خذ لنفسها ذات األهـداف الـيت يرمـي إليهـا نظـام التعلـيم            تتّ اخلاصة اليت تقدم تعليما مجاعيا أن     
 ).١٧/٩٦ من املرسوم التشريعي رقم ١٦املادة (العام 
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يف مسـتويني، يتمثـل أحـدمها يف التعلـيم األساسـي      والتعليم خارج نطاق املدارس يسري      - ٢٩٠
ة دائمـة أخـرى     املتعلق بالكبار الذي يتضمن حمو األمية وما بعـده، فضـال عـن إجـراءات تعليميـ                

تستهدف تعزيز اجلانب الثقايف؛ ويتمثل املستوى الثاين هلذا التعليم يف عمليات التـدريب املهـين              
 .اليت تتجه حنو حيازة القدرات وممارسة املهن

وهذه الربامج، وخاصة برنامج حمو أمية الكبار، متاحة الوصول أمام كـل مـن الرجـال               - ٢٩١
 .والنساء
 يف املائـة مـن      ٦٩,٥ أُمِّّيـا، نسـبة      ٦٢ ٦٩٦، توجد مـن بـني       ٢٠٠٠م  ووفقا لتعداد عا   - ٢٩٢
ى النسـاء، فـإن هـذا املعـدل سـوف يـنخفض             ى الرغم من ارتفاع معدل األميـة لـد        وعل. النساء

خالل عقْد واحد، بفضل تنفيذ هـذا الربنـامج، وال سـيما مـا يتضـمنه مـن تعلـيم الكبـار، كمـا                    
، ١٩٩٠د ُســّجل، يف الوســط احلضــري يف عــام ومــن مث، فقــ. يتضــح مــن األرقــام ذات الصــلة

 يف ٢٤,٥ يف املائة من النساء األميات، ولكن هذه النسـبة قـد اخنفضـت إىل            ٣٥,٧معدل يبلغ   
 يف املائــة ٥٥,٩أمــا يف الوســط الريفــي فــإن هــاتني النســبتني تبلغــان       . ٢٠٠٠املائــة يف عــام  

 . يف املائة، على التوايل٤٣,٤و
 القانون األساسـي يتـوخى أيضـا أسـاليب حمـددة للتعلـيم تتعلـق                وعالوة على هذا، فإن    - ٢٩٣

 .بالتعليم اخلاص، وتعليم األطفال املوهوبني، والتعليم عن بعد
ــام الدراســي        - ٢٩٤ ــذ الع ــت، من ــد أعلن ــة والرياضــة ق ــيم والثقاف ــإن وزارة التعل ــع هــذا، ف وم
لّتردد علـى املؤسسـات     ملنع التلميذات احلوامل مؤقتا من ا     �، أن مثة احتماال لـ      ٢٠٠٢-٢٠٠١
 .ولقد أثار هذا اإلجراء، رغم ذلك، بعضا من اجملادالت. �املدرسية
ولقد ذكـرت وزارة التعلـيم والثقافـة والرياضـة أن هـذا اإلجـراء ُيعـد عمـال يسـتهدف             - ٢٩٥

املواءمــة بــني املبــادئ الدســتورية املتعلقــة حبمايــة األمومــة والطفولــة والقيــام يف إطــار الشــروط  "
 .�ة بضمان احلق يف الوصول إىل التعليم والتدريباملمكن
ــالرأس       - ٢٩٦ ولقــد أثــريت حّجــة أخــرى، يف هــذا الشــأن، تقــول بــأن نظــام التعلــيم العــام ب

ويف حالـة الرسـوب للمـرة الثالثـة، فإنـه يـتعني             األخضر ال يسمح برسوب التلميذ سوى مرتني،      
ــة وأن يواصــل در    ــارح املدرســة العام ــذ أن يب ومــن . اســته يف مدرســة خاصــة علــى هــذا التلمي

ــرض         ــن التع ــهن م ــل يفضــي إىل محايت ــدات احلوام ــت للتلمي ــف املؤق ــايل، أن الوقْ ــوم، بالت املفه
ومع ذلك، فـإن هـذا القـرار    . للرسوب يف املدرسة مرة أخرى، فاحلمل كثريا ما يعوق جناحهن     

اعــات قــد أثــار عــددا كــبريا مــن املناقشــات وردود الفعــل واالحتجاجــات مــن قبــل خمتلــف قط 
 .اجملتمع املدين، دون القيام رغم هذا بإجراء دراسة حمّددة عن اآلثار ذات الصلة
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وفيما يتعلق مبمارسـة الرياضـة، يراَعـى أن الرياضـة ُتعـّد يف الـرأس األخضـر جـزءا مـن                       - ٢٩٧
وهي ُتعَتـرب أيضـا عـامال ثقافيـا يفضـي إىل حفـز       . التدريب املتكامل والتعزيز الالزم حلالة الطلبة  

 .تضامن والتعاون واالستقالل واإلبداعيةال
 مــن القــانون األساســي لنظــام التعلــيم رقــم      ١٢ويف ضــوء هــذا، يالَحــظ أن املــادة     - ٢٩٨

113/V/99               تنص على أن أنشطة تشجيع الثقافة والرياضة باملدارس تشكل أيضا جزءا من نظـام 
َعــد، ف مجهوريــة الــرأس وبالتــايل، فــإن تنميــة الصــفات البدنيــة ُت. التعلــيم مــن منظــور تكــاملي

 � األخضــر، مــن وســائل تــوفري الرعايــة الالزمــة عــن طريــق حتســني اجلانــب النفســي   األخضــر
 ).V/00/113 ومن القانون رقم � ١٩املادة (ياضية راحلركي وحتقيق القيم ال

قدرات الفكرية والثقافية والبدنيـة واردة يف مجيـع مسـتويات التعلـيم،         لومبادئ تطوير ا   - ٢٩٩
 .تقوم على أساس املساواة بني األوالد والبناتوهي 
ويف إطار اجلمعيات الرياضية، تفيـد املعلومـات املقدمـة مـن اإلدارة العامـة للرياضـة أن                 - ٣٠٠

ومـن ناحيـة عامـة، ال يوجـد         . مثة مجعيات للرجال وأخرى للنساء، إىل جانب مجعيات خمتلطـة         
ومع هـذا، ويف ضـوء      . ارس املهنية أو لدى اهلواة    أي متييز بني اجلنسني يف الربامج الرياضية باملد       

عدم وجود بيانات حمددة، ميكن القول، مع هذا، بـأن عـدد اجلمعيـات الرياضـية النسـائية يقـل                    
 .عن مثيالهتا لدى الرجال

ووفقا للمعلومات املقدمة من اللجنة األوملبية بـالرأس األخضـر، فيمـا يتصـل باأللعـاب                 - ٣٠١
ة الــرأس األخضــر باملشــاركة بالســنوات الــثالث األخــرية يف خمتلــف   األوملبيــة، قامــت مجهوريــ 

، ولقـد كـان هلـا دائمـا متثيـل           )٢٠٠٤(وأثينـا   ) ٢٠٠٠(وسـيدين   ) ١٩٩٦(األلعاب يف أطلنطا    
 .نسائي يف جمال ألعاب القوى واأللعاب اإليقاعية الرياضية

يف هــذا الســياق،  و. ومثــة تشــجيع للنســاء أيضــا يف املشــاركة يف األلعــاب اإلقليميــة       - ٣٠٢
) ١٩٩٥(أســهمت الـــرأس األخضـــر أيضـــا يف األلعــاب األفريقيـــة الـــيت ُنظِّمـــت يف زمبـــابوي   

ويف كافــة هــذه املناســبات الرياضــية، كــان البلــد  ). ٢٠٠٣(وأبوجــا ) ١٩٩٩(وجوهانســربغ 
وعلــى هــذا النحــو، كــان متثيــل هــذا البلــد يف زمبــابوي بــأربع العبــات يف جمــال . ممــثال بالنســاء

ب اإليقاعية الرياضية؛ أما يف جوهانسربغ فقـد كـان التمثيـل ذي الصـلة بسـبع العبـات،                   األلعا
، وواحـدة يف جمـال      )تـاو كـوون دو    (وكانت من بينهن اثنتان مـن الالعبـات يف اجملـال املسـمَّى              

ألعاب القوى، وأربع العبـات يف جمـال األلعـاب اإليقاعيـة الرياضـية، ويف أبوجـا قامـت ثـالث                      
الــرأس األخضــر، وكانــت مــن هــؤالء اثنتــان يف جمــال ألعــاب القــوى والعبــة    العبــات بتمثيــل 

 ).تاو كوون دو(واحدة من الالعبات يف اجملال املسّمى 
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وعالوة على هذا، فإن مثة تواترا يف مشـاركة نسـاء الـرأس األخضـر يف سـائر األلعـاب         - ٣٠٣
 .وال سيما بعض األلعاب اجلماعية مثل كرة القدم، الدولية

 
 ام السابقالنظ  

، كـان   ١٩٩٠بصورة إمجالية، وقبـل صـدور القـانون األساسـي لنظـام التعلـيم يف عـام                   - ٣٠٤
يوجد نظـام للتعلـيم ينقسـم إىل تعلـيم ابتـدائي، وتعلـيم إعـدادي، وتعلـيم ثـانوي، وتعلـيم تقـين                

وكان نظـام املصـروفات املدرسـية والنفقـات حمـددا مبوجـب       . مهين، ومدارس لتدريب املعلّمني  
ومــع هــذا، فليســت مثــة بيانــات مــا . )٥٨/٧٦املرســوم رقــم (انون، إىل جانــب اإلعفــاءات القــ

 .بشأن أعداد البنات واألوالد اليت كانت تترّدد على خمتلف مستويات التعليم يف ذلك الوقت
ي كان يتـوخى تقـدمي هـذه املـنح علـى      ضونظام املنح الدراسية الذي كان سائدا يف املا       - ٣٠٥

فها ضرورة مـن ضـرورات التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة للبلـد الـذي كـان          يد الدولية، بوص  
وكانت هذه املنح مبثابـة حماولـة لتحسـني الكـوادر التقنيـة بالبلـد               . قد حصل لتوه على استقالله    

على حنـو ُيلـزم حـائز املنحـة بالعمـل لـدى عودتـه لفتـرة مخـس سـنوات يف املوقـع الـذي حتـدده                            
ة متييزيــة تتصــل بنوعيــة جــنس املرشــحني يف أحكــام هــذا القــانون ومل تــرد أي إشــار. احلكومــة

ت هنــاك بعــض اخلالفــات بشــأن املصــطلحا ، كانــت ١٩٩٠وحــىت عــام ). ٨٣/٨١املرســوم (
 .املستخدمة يف التعليم االبتدائي األوىل

 
 املساواة بني الرجال والنساء فيما يتعلق باحلق يف العمل: ١١املادة   

حقـا مـن    ساسـي بـالرأس األخضـر تكـريس احلـق يف احلريـة باعتبـاره                يتولّى القـانون األ    - ٣٠٦
وهو يتضمن بالتايل احلق يف اختيار الوظيفـة والعمـل واملهنـة جلميـع األفـراد،                احلقوق الرئيسية،   

وفقــا ملــا هــو مقــرر يف الدســتور ويف القــوانني ويف القــانون الــدويل العمــومي أو القــانون العــريف 
 ). من الدستور الساري٤١املادة ( الداخلي املعتمد يف النظام القانون

 وريـة الـرأس األخضـر بعـدد كـبري         ا املنطلق، وعمال مبـا سـبق ذكره،تلتـزم مجه          ومن هذ - ٣٠٧
مــن املعاهــدات الدوليــة الــيت تســعى أيضــا إىل حتقيــق هــذا اهلــدف، مثــل العهــد الــدويل اخلــاص  

اعيـة والثقافيـة،    مالقتصادية واالجت باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق ا       
مــارس؛ وامليثــاق / آذار١٥ الصــادر يف IV/92/75اللــذين ووفــق عليهمــا مبوجــب القــانون رقــم  

 الصـادر يف  III/86/12األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، الذي اعُتمـد مبقتضـى القـانون رقـم       
عمـال املهـاجرين وأفـراد      ديسمرب، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع ال           / كانون األول  ٣١

 .١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٦أسرهم، اليت ُصدِّق عليها يف 
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ومثة تطبيق يف مجهورية الرأس األخضر لعدد كبري من االتفاقيات اهلامـة ملنظمـة العمـل                 - ٣٠٨
ومـن أمثلـة ذلـك،      . الدولية يف ميدان املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة فيما يتعلـق بالعمـل             

 تشـرين   ١٥ بشأن تفتيش العمل يف الصـناعة والتجـارة الـيت ُصـدِّق عليهـا يف                 ٨١قم  االتفاقية ر 
 للمنظمــة بشــأن املســاواة يف األجــر بــني الرجــال ١٠٠، واالتفاقيــة رقــم ١٩٩٧أكتــوبر /األول

أكتــوبر / تشــرين األول١٦والنســاء فيمــا يتصــل بعمــل مــن نفــس القيمــة الــيت ُصــدِّق عليهــا يف 
 ٣ بشــأن التمييــز يف العمــل واملهنــة الــيت ُصــدِّق عليهــا يف ١١١رقــم ، واتفاقيــة املنظمــة ١٩٩٧
 .١٩٧٩أبريل /نيسان
 منـه يشـكل عـام علـى حـق العمـال يف         ٦٠ويف ضوء هـذا، يـنص الدسـتور يف املـادة              - ٣٠٩

احلصول على أجر عادل، وهو يقّر أيضـا ذلـك املبـدأ القائـل بـدفع أجـر متسـاو للرجـل واملـرأة                   
 .عن عمل من نفس القيمة

والقــانون املــدين يتضــمن أيضــا أن كــال مــن الــزوجني يســتطيع أن خيتــار وأن ميــارس     - ٣١٠
حبرية أي مهنة أو نشاط، بدون موافقة الزوج اآلخر، مما يعين أن بوسـع كـل منـهما أن يقـوم،                     

 ).١٦٣٠ و١٦٢٩املادتان (حبرية وعلى حنو حصري، بإيداع ودائع مصرفية بامسه 
 إطــار ي يقضــي أيضــا بأحقِّيــة مجيــع العمــال يف ممارســة عملــهم يف   والقــانون األساســ- ٣١١

ة والصحة، مع كفالة احلق أثناء العمـل يف احلصـول علـى موعـد               شروط تتسم بالكرامة والنظاف   
النتــهاء يــوم العمــل؛ فضــال عــن احلــق يف راحــة أســبوعية، واحلــق يف الضــمان االجتمــاعي           

 ).ر الساري من الدستو٦٢املادة (واالستجمام ووقت الفراغ 
وتوجـد، علـى النقـيض مـن ذلـك، معاملـة خاصـة يف               .   وال يسمح بالتمييز ضد املرأة     - ٣١٢

سياق اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وهـذه املعاملـة ال ُتعـد شـكال مـن                         
ام أشكال التمييز املمنوح للمرأة باملستوى الوارد يف ذات الدستور الذي ينص على إيـالء اهتمـ      

 ). من الدستور الساري٤-٦٤املادة (خاص لعمل املرأة أثناء احلْمل ويف أعقاب الوالدة 
  ومن منطلق التسـليم بوظيفـة املـرأة يف اجملتمـع، يـنص الدسـتور أيضـا علـى أن يكفـل                        - ٣١٣

 مـن   ٣-٦٤املـادة   (القانون للمرأة شروط عمل من شأهنا أن تيسر من مهمتها كأم وربة أسرة              
 ).ريالدستور السا

  وبشأن حقوق العمال، ينقسـم التشـريع ذي الصـلة إىل قطـاعني، يسـتهدف أحـدمها                   - ٣١٤
ويف كافة هـذه التشـريعات،   . صْون حقوق العمال يف القطاع اخلاص، واآلخر يف القطاع العام   

 .يتمثل املقصد املنشود يف محاية حقوق النساء املقّررة مبوجب الدستور
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ــاملني      وفيمــا يتصــل حبقــوق العمــ  - ٣١٥ ــام، وبصــفة خاصــة يف جمــال الع ال يف القطــاع الع
ــة، يالحــظ أن القــانون رقــم    ــاإلدارة احلكومي مــارس / آذار٩ الصــادر يف V/98/44واملــوظفني ب

يوضح املبادئ األساسية للنظام القانوين للعمـل يف اإلدارة احلكوميـة، حيـث حيـّدد فتـرة العمـل                   
ل بينـهما توقِّـف للفـداء والراحـة، مـع وجـود             اليومية بثماين ساعات موّزعـة علـى فتـرتني يفصـ          

ومن املمكن أن ُيضطلع هبـذا العمـل خـارج فتـرة العمـل              . موعدين حمّددين لبداية العمل وهنايته    
 تـنص علـى أن   ٥-١٤ومع هذا، فإن املـادة  . العادية، بصورة استثنائية وبقرار من اإلدارة العليا  

مـة إضـافية عنـد تقـدميها لسـبب مـا، مثـل           أداء أي خد  يوسع املوظفة أن حتصل على إعفـاء مـن          
 .حالة احلمل املتقدمة

  وهنــاك قــوانني أخــرى لتنظــيم مســرية اإلدارة احلكوميــة، وهــذه القــوانني تقــوم علــى  - ٣١٦
ومثة اختالفات، مع ذلك، عنـدما يتعلـق األمـر حبمايـة حقـوق              . مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة    

 .املرأة يف حالة األمومة
د املـرأة يف التشـريعات الـيت        ضـ جمال الوظائف العامة، ال يوجد أي قالب متييزي           ويف    - ٣١٧

ــة        ــة البلدي ــة واحمللي ــاملني يف اإلدارة املركزي ــى الع ــة عل ــة املطبق ــة الوظيفي ــواحي القانوني ــنظم الن ت
 .وكذلك يف املؤسسات العامة اليت تأخذ بطابع اخلدمات الوظيفية للدولة

، جبمهوريـة الـرأس األخضـر، أي متييـز بسـبب نـوع اجلـنس                  ومن مث، فإنه ليس هنـاك       - ٣١٨
فيما يتصل بالتشـغيل أو التشـجيع أو الترقيـة أو املكافـآت أو العطـالت يف األنشـطة واألعمـال                     

 .املنجزة يف سياق الوظائف العامة
  وفيما يتعلق بالّتغّيب عن العمل، فإنه ُيعترب أمرا مقبوال إذا مل يـزد عـن سـتة أيـام وإذا           - ٣١٩

 ).٣/٩٣ من املرسوم التشريعي رقم ١٣املادة (كان مبناسبة الزواج 
ــدة     - ٣٢٠ ــة مل ــدَّم كــذلك إجــازة أموم ــة، ُتق ــات   ٦٠  ويف اإلدارة العام ــا للنســاء املوظف  يوم

 ).٣/٩٣ من املرسوم التشريعي رقم ١٥املادة (اعتبارا من تاريخ الوالدة 
يف الوظائف العامـة حيـق هلـن أن يتـوقفن             وعالوة على هذا، فإن النساء الالئي يعملن          - ٣٢١

املـادة  (عن العمل من أجل االنتقال للحصول على مشورات طبيـة يف املرحلـة السـابقة للـوالدة                  
 ).٣/٩٣ من املرسوم التشريعي رقم ١٦
  وفيما يتصل بالرضاعة، حيق للموظفة أو العاملة، أثناء الشهور السـتة األوىل الالحقـة             - ٣٢٢

 مـن املرسـوم التشـريعي رقـم     ١٧املـادة  ( عـن العمـل بكـل فتـرة مـن فتراتـه              للوالدة، أن تتوقـف   
٣/٩٣.( 
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  وفضال عن ذلك، فإن إجازة األمومة ال تتعارض مـع عطـالت العمـل، حيـث يـتعني                     - ٣٢٣
أخذ األيام املتبقية منها بعد انتهاء إجازة األمومة، حىت إذا كانت واقعـة يف السـنة املاليـة التاليـة                    

 ).٣/٩٣ملرسوم التشريعي رقم  من ا١٨املادة (
  وكافــة املــوظفني ال يســتطيعون البقــاء يف الوظــائف العامــة بعــد بلــوغ ســن اخلامســة   - ٣٢٤

 ).IV/93/102 من القانون رقم ٣١املادة (والستني، وذلك دون أي متييز بسبب السن 
عاشـات،    وفيما يتعلـق كـذلك بـاإلدارة العامـة، يالَحـظ أن قـانون التقاعـد وتقـدمي امل                    - ٣٢٥

ديســـمرب، واملطبــق علـــى مجيـــع  / كـــانون األول٣٠ الصــادر يف  III/89/61وهــو القـــانون رقـــم  
العاملني باخلـدمات الوظيفيـة بالدولـة وسـائر فئـات املـوظفني اخلاضـعني للقـانون العـام دون أن           

 منه على منح التقاعد العادي للموظـف عنـد إكمالـه            ٥يكون هلم وضع خاص، ينص يف املادة        
 . عاما دون متييز بناء على نوع اجلنس٣٤ما أو عمله لفترة  عا٦٠لسن 
ــاة       - ٣٢٦ ــد احلي ــى قي ــاقني عل ــألزواج الب ــانون التقاعــد وتقــدمي املعاشــات، حيــق ل ــا لق   ووفق

 أن حيصـلوا علـى معـاش الـزوج املتبقـي،            واملطلِّقني ومن كـانوا يعيشـون يف إطـار مـن املسـاررة            
ــة إجنــاز هــؤالء خلْمــس ســنوات مــ    ــاة الشــركاء  وذلــك يف حال ــان (ن العمــل عنــد وف  ٦٤املادت

 ).٦٥و
ــم     - ٣٢٧ ــى أن املرســوم التشــريعي رق  ٣٠ الصــادر يف ٦٢/٨٧  ويف القطــاع اخلــاص، يراَع
، واملطبـق حاليـا بـالرأس األخضـر، حيـّدد النظـام القـانوين العـام لعالقـات                   ١٩٨٧يونيه  /حزيران

علـــى كافـــة العـــاملني  ب منـــه علـــى مبـــادئ عامـــة تســـري  � ٣٩العمـــل، ويـــنص يف املـــادة 
باملؤسســـات اخلاصـــة والتعاونيـــات املختلطـــة والعامـــة، وتتضـــمن هـــذه املبـــادئ حظـــر مجيـــع   
التقييدات التمييزية اليت تتصل باملساواة يف الوصول إىل العمل ويف الفـرص املتاحـة واملعـامالت                

 .ذات الصلة بالعمل ويف شروط العمل أيضا
جمموعــة مــن القواعــد ذات الصــلة بعالقــات العمــل     وهــذا املرســوم التشــريعي يــنظِّم  - ٣٢٨

 . مبدأ من املبادئ األساسيةبالرأس األخضر، وهو يعترب أن عدم التمييز بني العاملني يشكّل
  ويف إطار هـذا املرسـوم التشـريعي السـالف الـذكر، ال جيـوز أن يتعـرض أي شـخص                   - ٣٢٩

ة على صـعيد العمـل، فمبـدأ املسـاواة     للتمييز، وال يصح املساس باملساواة يف الفرص ويف املعامل       
ُمطبَّــق أيــا يف املســائل املتصــلة بــالّترقّي يف احليــاة الوظيفيــة، واالنضــمام للرابطــات النقابيــة،          
ــا        ــوظيفي، إىل جانــب حــق احلصــول علــى نفــس املزاي ــاألمن ال وكــذلك يف احلقــوق املتعلقــة ب

ات الراحـة القانونيـة واحملـّددة    االجتماعية املقـررة يف إطـار الضـمان االجتمـاعي، واحلـق يف أوقـ            
ــا، واحلــق يف االســتفادة مــن تــدريب مهــين مــن جانــب صــاحب العمــل يف ســياق نفــس       عرفي

ومثة تطبيق، يف هناية األمر، لذلك املبدأ الذي يقضي بأن حيصل العامـل، لقـاء العمـل                 . الشروط
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يعي رقــم  مــن الدســتور التشــر  ٣٧املــادة (املتســاوي، علــى أجــر متســاو ويف املوعــد احملــدد      
٦٢/٨٧.( 
وينبغي التشديد علـى أنـه مـن احملظـور         .   والوظيفة اإلجنابية حتظى أيضا حبماية القانون       - ٣٣٠

 .أن تضطلع املرأة احلامل مبهمة تشكل خطورة حقيقية على اإلجناب
ــدارس        - ٣٣١ ــة وم ــق للرعاي ــرأس األخضــر مراف ــديات ال ــذا، توجــد يف بل ــى ه ــالوة عل   وع

ــة    للحضــانة، مبختلــف املســتو  يات االقتصــادية، مــن أجــل تلقِّــي األطفــال، وال ســيما يف مرحل
 .الطفولة املبكرة، هبدف مساعدة املرأة يف القيام بنشاطها املهين

  ويف ضــوء هــذا، وفيمــا يتعلــق بالقطــاع اخلــاص، ولــدى الوفــاء بالشــروط الــواردة يف - ٣٣٢
ومبوجــب القــانون رقــم  ومــع هــذا، . القــانون، قــد ُيطالَــب العمــال بالنــهوض بأعمــال إضــافية  

101/IV/93 ديسمرب، كانت مثـة إضـافة للمرسـوم التشـريعي رقـم            / كانون األول  ٣١صادر يف   ل ا
، حيث اشُتِرط منع تشغيل النساء احلوامل أو النساء ذوات األطفـال دون سـن عشـرة       ٦٢/٨٧

رسـوم   مـن امل   ٥-١٠٠املادة  (أشهر يف أعمال إضافية أو يف أيام الراحة األسبوعية أو العطالت            
 ).٦٢/٨٧التشريعي رقم 

 منـه،   ١٠٤ نفسـه، ومبوجـب املـادة        ٦٢/٨٧  وميا يتعلق هبذا املرسـوم التشـريعي رقـم            - ٣٣٣
 .جيوز الّتغّيب عن العمل، مبناسبة الزواج، لفترة تصل إىل ثالثة أيام متعاقبة

 ٦٢/٨٧ مــن ذات املرســوم التشــريعي رقــم ١١٠  ومــن اجلــدير بالــذكر أيضــا، املــادة - ٣٣٤
 يومـا   ٤٥اليت تنص على حـق النسـاء العـامالت يف احلصـول علـى إجـازة مدفوعـة األجـر ملـدة                       

 .عند الوالدة
ــرار       - ٣٣٥ ــل، وهــي حمــّددة مبوجــب الق ــة حــاالت أخــرى تتصــل بعمــل النســاء احلوام   ومث

، وفقــا ملــا ســبق وروده يف ســياق ١٩٥٧فربايــر / شــباط٢٣ الصــادر يف ٥١٧٧الــوزاري رقــم 
وعلــى هــذا النحــو، . قتــة اخلاصــةتقريــر، وهــذه احلــاالت تتعلــق بالتــدابري املؤ مــن هــذا ال٤املــاد 
ظ أن مثة سعيا لصـْون الوظيفـة اإلجنابيـة للمـرأة مـن خـالل محايتـها مبقتضـى القـانون، إىل                       يالَح

جانب فْرض حظر دائم على تكليف النساء مبهام تتضمن املخاطر اليت سـبق ذكرهـا يف الفقـرة                  
٣٣٠. 
األجــر املكفــول يف فتــرة الــوالدة، حيــق للنســاء العــامالت أن حيصــلن مــن    ويف ســياق - ٣٣٦

الكيــان املــوفِّر للعمــل علــى الفــرق بــني األجــر النقــدي الواجــب األداء يف فتــرة الّتغّيــب ومبلــغ   
وعــالوة علــى . اإلعانــة املاليــة املقــررة مــن جانــب الضــمان االجتمــاعي طــوال إجــازة األمومــة  

موالت بكفـاالت الضـمان االجتمـاعي، يراَعـى أن        من غري املش  بشأن النساء العامالت    ذلك، و 
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هؤالء النساء ال حيق هلن أن حيصلن من الكيان املقـدِّم للعمـل علـى كامـل األجـر النقـدي أثنـاء                  
 .٦٢/٨٧ من املرسوم التشريعي رقم ١٣٢املادة (فترة اإلجازة 

، ١٩٩١نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٧ الصــادر يف ١٧٠/٩١  واملرســوم التشــريعي رقــم - ٣٣٧
الذي يتضـمن قـانون الّتجّمـع النقـايب، يقـول بأنـه جيـب علـى اهليئـات النقابيـة، هبـدف مناصـرة              

أن حتـرص علـى تطبيـق مجيـع القواعـد املتصـلة             � املهنية للعاملني،    �وتعزيز املصاحل االجتماعية    
يـع  بساعات العمل والراحة األسـبوعية والعطـالت وتشـغيل األحـداث والنسـاء، فضـال عـن مج                 

 ). أ-٣٠املادة (� املبادئ األخرى اليت تتصل باحلقوق والضمانات اخلاصة بالعمال
سبتمرب، الذي يتضمن النظـام املؤسـس     / أيلول ٢٢ الصادر يف    ٨٦/٧٨  واملرسوم رقم     - ٣٣٨

 منـه علـى أنـه حيـق للمـرأة، مادامـت             ٣٧للتأمني اإللزامي على حوادث العمل، يـنص يف املـادة           
 يف املائـة مـن األجـر األساسـي، كمـا أن هـذا املرســوم       ٣٠ى معـاش يبلـغ   أرملـة، أن حتصـل علـ   

يقضي أيضا بأنه، يف حالـة زواج األرملـة مـن جديـد أو دخوهلـا يف نطـاق عالقـة مـن عالقـات                  
املُساررة، فـإن هـذا املعـاش ُيحـوَّل إىل تعـويض ُيسـدَّد مـرة واحـدة مبسـتوى يبلـغ قيمـة املعـاش                          

 .السنوي
ــرأة   - ٣٣٩ ــن حــق امل ــاش يصــل إىل      وم ــى مع ــن األجــر   ٣٠أيضــا أن حتصــل عل ــة م  يف املائ

ــة تعرضــها، حــىت يــوم وقــوع      األساســي، يف إطــار ذات الشــروط املشــار إليهــا أعــاله، يف حال
املـادة  (احلادثة، لطالق من الزوج أو انفصال عنه بشكل قانوين مع احتفاظها باحلق يف اإلعالـة                

الضحية، وكان هناك تضارب يف املصـاحل بـني         ويف حالة وفاة    ). ٨٦/٧٨ من املرسوم رقم     ٢٨
الزوجني املطلّقْين أو املنفصلني قانونا أثناء حياهتم، فإن املعاش الواجـب جيـري تقسـيمه بشـكل                 

 .متكافئ على مجيع مستحقيه، عالوة على هذا
أكتـوبر، والـذي يتعلـق بتنظـيم        / تشرين األول  ٢ الصادر يف    ١٣٥/٩١  واملرسوم رقم     - ٣٤٠

 منـه علـى تـوفري إعانـة مـن إعانـات             ٢٥طنية للضـمان االجتمـاعي، يـنص يف املـادة           املؤسسة الو 
ومن مث، فـإن نظـام الضـمان     . األمومة، كما أنه يويل اهتماما خاصا لوظيفة اإلجناب لدى املرأة         

االجتمــاعي يســتهدف كفالــة إعالــة األســرة يف هــذه احلــاالت، وخاصــة أولئــك املشــمولني         
 مـن  ١-١٢ و٩ و٢املـواد  (قليم الوطين أثناء سريان عقود عملهم      بالضمان ممن يتغيبون عن اإل    

 ).ديسمرب/ كانون األول٢٤ الصادر يف ١١٤/٨٢املرسوم التشريعي رقم 
ــادة     - ٣٤١ ــى أن امل ــق، يراَع ــذا املنطل ــن ه ــم    ٣٦  وم ــوم التشــريعي رق ــن املرس  ١٢٠/٨٢ م

اعي، متـنح احلـق يف   ديسمرب، الذي يتضمن نظام الضـمان االجتمـ  / كانون األول٢٤الصادر يف   
وجيـري تقـدمي هـذه      . احلصول على إعانة للرضاعة بالنسبة لكل طفل مـن أطفـال املـؤمَّن عليهـا              

وفْـق املـادة    ( مـن إسـكودات الـرأس األخضـر          ٩٠٠اإلعانة على دفعات شهرية، يبلغ كل منها        
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، وذلـك إىل حـني      )ديسـمرب / كـانون األول   ٣٠ الصـادر يف     ٧٧/٩٢ من القرار الوزاري رقم      ٢
 .انتهاء الشهر املدين الذي ُيكْمل فيه الطفل سن ستة أشهر

ديســـمرب / كـــانون األول٢٤ الصـــادر يف ١٢٠/٩٢ مـــن املرســـوم رقـــم ٣٩  واملـــادة - ٣٤٢
فربايـر  / شـباط ١٤ الصـادر يف     ٥/٨٧باإلضافة إىل التعـديالت املدَرجـة مبوجـب املرسـوم رقـم             (

، وهـي املـادة الـيت       )فربايـر / شـباط  ١٤ الصـادر يف     ٩/٨٧والتفسريات املوضوعة للمرسـوم رقـم       
تشمل النظام الذي أفضـى إىل إعـداد صـيغة الضـمان االجتمـاعي، تعطـي للمـؤمَّن علـيهم حـق                      

وهـذه اإلعانـة قائمـة أيضـا     .  يوما عند وْضـع مولـود جديـد   ٣٠احلصول على إعاقة مالية لفترة     
د األيـام املتوخـاة مـن    يف حالة وْضع مولود ميت أو إهناء احلْمل؛ ومتتـد لفتـرة تتوقـف علـى عـد                 

 . يوما٣٠قبل الدوائر الطبية، وليس من اجلائز هلا أن تزيد عن 
ديسـمرب تـنص    / كـانون األول   ٢٤ الصادر يف    ١٢٠/٨٢ من املرسوم رقم     ٨٣  واملادة    - ٣٤٣

على أن مجيع الرجال والنساء، ممن دخلوا يف نطاق التأمني وممـن بلغـوا سـن اخلامسـة والسـتني                    
ــة تتصــل بالشــيخوخة  أو الســتني، حيــق هلــ  وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن  . م أن حيصــلوا علــى إعان

 يف املائـة علـى األقـل مـن          ٨,٦ يشري إىل أن مجهورية الرأس األخضر تضـم          ٢٠٠٠إحصاء عام   
 ٢١ ٨٩٨ فردا، ومن بـني هـؤالء توجـد    ٣٧ ١١٦السكان الذين وصلوا إىل سن الستني، أي     

را يف تقـدير توزيـع األعـداد ذات الصـلة حسـب             ومع هذا، فإن مثة تعّ    .  رجال ١٥ ٢١٨امرأة و 
 .نوع اجلنس فيما يتصل باملستفيدين من هذه اإلعانة

  وعالوة على هذا، ووفْقـا للمرسـوم السـالف الـذكر، ينبغـي أيضـا، يف هـذا الصـدد،                      - ٣٤٤
 .توفري مساعدة طبية ودوائية

بكثافـة اليـد العاملـة،        وهناك أعداد كبرية من العمال، الذين يشتغلون بأعمـال تتسـم              - ٣٤٥
بدون تغطية تأمينية من جّراء حدود السن أو حوادث العمل أو حاالت املرض، وبالتـايل، فـإن                 

 يقّرر، يف سياق األهداف االجتماعية، ما يتعلق بالشـيخوخة          ١٢٢/٩٢املرسوم التشريعي رقم    
ى جــنس ومثــل هــذا التشــريع ال يأخــذ بــأي متييــز مــا بنــاء علــ   . والعجــز مــن تــأمني اجتمــاعي 

 .املوضوعية والوضوحاملستحقني، كما أنه يتوىل تطبيق معايري يف غاية 
 إىل ١٩٩٥ الصــادر يف عــام ٢/٩٥  ويف ضــوء هــذا، عمــد املرســوم التشــريعي رقــم   - ٣٤٦

إرساء احلماية االجتماعية الدنيا، اليت تستهدف مساعدة عامة األفراد أو األسـر الضـعيفة، الـيت                
 أو اجتماعيــة ســبق ثبوهتــا علــى النحــو الواجــب أو الــيت تتعــرض  تعــيش يف ظــل فاقــة اقتصــادية

للّتنّسخ االجتمـاعي والتـهميش، حيـث تكفـل هلـا خمصصـات مناسـبة يف كـل حالـة، يف صـورة            
معونة غذائية أو مساعدة طبية ودوائية باجملان، باإلضـافة إىل تقـدمي إعانـة نقديـة منتظمـة، علـى              

ــاهز قيمــة هــذه  ٢٠٠٥يت أدخلــت يف عــام ومــع التعــديالت الــ . أســاس تراكمــي أو بــديل  ، تن

70 05-45179 
 



 

 CEDAW/C/CPV/1-6 

وجممـوع املسـتحقني يف هــذا   .  دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة   ٣٠ ٠٠٠اإلعاقـة اليـوم   
 . شخصا، ولكن ال توجد بيانات موّزعة حسب اجلنس٤ ١٩٦الصدد يبلغ 

   والقانون األساسي يكّرس حرية املهنة والعمل، وهـو يضـمن احلـق يف االسـتحقاقات                - ٣٤٧
 ). من الدستور الساري٤١املادة (االجتماعية عمال بالقانون 

  ومن اجلدير بالذكر أن أعمال احلكومة ال تقتصر على وضع القوانني الـيت تسـتهدف    - ٣٤٨
كفالة حقوق العمال، ولكنها تسـعى أيضـا إىل هتيئـة الوسـائل الالزمـة لـتمكني مجيـع املـواطنني            

 .سبب نوع اجلنسمن ممارسة حقهم يف العمل دون متييز ب
ــم    - ٣٤٩ ــريعي رقـ ــوم التشـ ــذا، يالحـــظ أن املرسـ ــادر يف ٥٠/٩٤  ومـــن أجـــل هـ  ٢٢ الصـ
من إنشــاء اجمللــس الــوطين للعمالــة والتــدريب املهــين، كمــا أنــه يشــّجع         ضــأغســطس يت/آب

وهـذا اجمللـس يعمـل لـدى       . اضطالع هذا املركز بالعمل يف إطار من التناسـق مـع نظـام التعلـيم              
وهــو حيــاول توجيــه . لتــدريب املهــين، وكــذلك مــن خــالل مراكــز العمالــة مؤسســة العمالــة وا

ولقـد وضـع،   . الشباب حنو سوق العمل، كما أنه ينظّم التبـادل فيمـا بـني العمـال واملؤسسـات         
ومثــة هــدف . عــالوة علــى ذلــك، بــرامج للتــدريب، وهــي بــرامج متاحــة أمــام األوالد والبنــات

دريب يف اجملـــاالت احملـــددة، مـــن قبيـــل احلياكـــة قـــائم، يف هـــذا املضـــمار، يتمثـــل يف تقـــدمي تـــ
وامليكانيكا واحلوسبة والكهرباء والرسم وما إىل ذلك، بغية تيسـري احلصـول علـى العمـل ألول             

ويف هذه الدورات التدريبية، يعتمد الشباب أيضا علـى إعانـة شـهرية لتغطيـة املصـروفات                 . مرة
 .بعة أشهراملتصلة بالتدريب الذي تتراوح مدته بني ثالثة وأر

  واملنظمات غري احلكومية تتوىل أيضا تشجيع عمليات التدريب هذه، الـيت تسـتهدف     - ٣٥٠
. كذلك استيعاب تلك الشرحية من الشـباب الـذين يْهجـرون الدراسـة أو ال جيـدون عمـال هلـم              

 .وهي تسعى إىل متكني الشباب من أجل تيسري اندماجهم يف سوق العمل
ن، الــذي بــدأ يف مركــزين حضــريني ّه أيضــا برنــامج الــّتم، يوجــد١٩٩٦  ومنــذ عــام - ٣٥١
وليست مثـة بيانـات إحصـائية تشـري إىل عـدد الشـباب          . وهو قائم اليوم يف مخسة مراكز     . بالبلد

ومــع هــذا، ويف ســياق . أو الــذين اضــطلعوا بالتــدريب فيــه . الــذين تــرّددوا علــى هــذه املراكــز 
لـوحظ أنـه مـن بـني جممـوع الشـباب         ،  ٢٠٠٠ و ١٩٩٨دراسة سبق إجراؤها فيمـا بـني عـامي          

ــالغ عــددهم     منــهم، وكانــت نســبة  ٦٢٢، مت حْصــر ٨٤٣الــذين تلقــوا برنــامج التــدريب والب
ومـن اجلـدير    .  يف املائـة   ٤٢,٦ يف املائة، أما نسبة اإلنـاث فقـد بلغـت            ٥٧,٤الذكوريني هؤالء   

ل أعمـال النجـارة   بالذكر أن غالبية التدريب املقدم ُيعد خاصا بالذكور علـى حنـو تقليـدي، مثـ           
والكهرباء من بني أعمال أخرى، بالرغم مـن عـدم وجـود أي تفرقـة تتعلـق بسـن الوصـول إىل           

 .مثل هذا التدريب
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ــادة    - ٣٥٢ ــى أن امل ــور، يراَع ــذا املنظ ــن ه ــم    ٢-٧  وم ــن املرســوم التشــريعي رق  ٥١/٩٤ م
تعزيـز  أغسطس تنص على أن مثة مهمـة واجبـة التنفيـذ تتضـمن مسـاعدة و               / آب ٢٢الصادر يف   

 .الدمج املهين للمرأة يف سوق العمل، فضال عن مساعدة وتعزيز سائر الفئات احملرومة
  والنظام األساسي لصـندوق تشـجيع العمالـة والتـدريب، الـذي ووفـق عليـه مبوجـب                    - ٣٥٣

، يقـول بـأن الصـندوق يسـتهدف املسـامهة يف منـو العمالـة مـن         ٥٢/٩٤املرسوم التشريعي رقـم   
وبــرامج التــدريب، وتــوفري األمــوال الالزمــة ملشــاريع الــدمج املهــين        خــالل متويــل مشــاريع   

وينبغـي التنبيـه إىل أنـه ال        ). ٦املادة  (وعمليات تعزيز ودعم املؤسسات الصغرية والصغرية جدا        
 .يوجد أي متييز بناء على نوع اجلنس فيما يتصل ببلوغ هذه األهداف

 
 نساء يف جمال الصحةاملساواة يف احلقوق بني الرجال وال: ١٢املادة   

ــة       - ٣٥٤ ــز يف جمــال الوصــول إىل الرعاي ــاك أي متيي ــيس هن ــرأس األخضــر، ل ــة ال   يف مجهوري
 .الصحية فيما يتصل باملرأة

) ٧٠املـادة   (  ومن املبادئ اليت يستند إليهـا النظـام الصـحي، وفقـا للقـانون األساسـي                   - ٣٥٥
كان مجهوريــة الــرأس األخضــر الــذي يــنظم وصــول ســ) ٣املــادة  (VI/2004/41والقــانون رقــم 

 .خلدمات الرعاية الصحية، مبدأ الوصول باجملان وعلى حنو شامل إىل هذه اخلدمات
ــع      - ٣٥٦ ــة الصــحية جلمي ــرأس األخضــر تكفــل احلــق يف الرعاي ــة ال   ووزاة الصــحة جبمهوري

 .سكان البلد
 جزيــريت   وفيمـا يتعلـق هبياكـل الصــحة العامـة، يوجـد حاليــا مستشـفيان مركزيـان يف       - ٣٥٧

 مستشــفيات إقليميــة يف بلــديات ريبرياغرانــد وســانت كاتارينــا  ٣ســانتياغو وســان فيســنت؛ و
وسان فيليب وسان فيسنت وبرايا؛ ومقران لبعثتني صحيتني، وإدارة إقليمية للصـيدلة؛ ومركـز             

 مواقـع   ٦ وحـدة أساسـية؛ و     ١٢٠ موقعـا صـحيا؛ و     ٢٢ مركـزا صـحيا؛ و     ١٩للعالج املهـين؛ و   
ومن اجلدير بالذكر أن هذه اهلياكل الصحية واردة، علـى التـوايل،   . مبختلف اجلزر لبيع األدوية   

وعلـى هـذا النحـو، يراَعـى أن املستشـفيات تنـاظر            . حسب مسـتوى تطورهـا وحسـن تنظيمهـا        
وعلـى النقـيض    . اهلياكل الصحية األفضل جتهيزا واألحسـن اسـتقباال علـى الصـعيد الّتخّصصـي             

ة اإلجنابية تتضمن هياكل أصـغر حجمـا وإن كانـت مـزّودة      من ذلك، يالَحظ أن مراكز الصح     
ومع هذا، فإن املواقع الصحية خلْو من األطباء ولكن يوجـد هبـا ممّرضـون، ولـيس مثـة                   . بطبيب

أطباء أو ممرضون يف الوحدات األساسـية ولكـن هـذه الوحـدات تضـم مـوظفني صـحيني سـبق            
 .هلم أن حصلوا على تدريب تقين، وهلّم جّرا
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وفقا للمعلومات املقدمة من وزارة الصحة، ال توجد مستشفيات خاصـة يف الـرأس       و  - ٣٥٨
ويف مثـل هـذه احلـاالت، جيـري         . األخضر، على الرغم من توفّر مستوصفات وعيادات خاصـة        

 .تنظيم ممارسة األنشطة ذات الصلة وفقا لضوابط التشغيل
 تنظــيم � والطفــل ، متــت االستعاضــة عــن برنــامج محايــة صــحة األم ٢٠٠١  يف عــام - ٣٥٩

. األسرة بالربنامج الوطين للصحة اإلجنابية، الذي ُيضطّلع به من خالل مراكز الصـحة اإلجنابيـة        
وكان اهلدف مـن هـذا التغـيري متمـثال يف تنـاول مسـألة الصـحة اإلجنابيـة بطريقـة أكثـر انفتاحـا                    

 مجيـع مراحـل احليـاة       واكتماال، وعدم االقتصار على العناية بالنساء أثناء فترة احلمل، ولكن يف          
أيضا، حيث جيري تسديد النصح للشابات، ونقاش األمور اجلنسية، مما يعـين التصـدي للرعايـة     

 .البدنية والعقلية واالجتماعية، سواء للنساء أم للرجال
  ومثة مركزان للصـحة اإلجنابيـة قـد دخـال مرحلـة التشـغيل، وأحـدمها يف مدينـة برايـا                       - ٣٦٠

 املنـاطق الـيت ال تضـم مراكـز صـحية، تتـوىل البعثـات الصـحية، ضـمن          ويف. واآلخـر يف منـديلو  
مهامها، توفري خدمات املتابعة الالزمة يف إطـار الصـحة اإلجنابيـة مـن خـالل مسـاعدات أقـرب          

ومـع هـذا، ووفقـا ملـدى تطـور حالـة املـريض، فإنـه جيـري توجيهـه إىل                    . اجملتمعات احملليـة إليهـا    
 .مركز الصحة اإلجنابية

يف املناطق اليت ال تضم مركزا للصحة اإلجنابية أو بعثة صـحية، قـد يـتم االضـطالع          و  - ٣٦١
 .بالتوجيه الضروري ي ميدان الصحة اإلجنابية يف املواقع أو الوحدات املعنية بالصحة

  ورغم ذلـك، فـإن مراكـز الصـحة اإلجنابيـة هـي الـيت تتـوىل اخلـدمات العامـة املتصـلة                         - ٣٦٢
شـجيع الصـحة، وتقـدمي االستشـارات السـابقة علـى الـوالدة، وتـوفري                بالوقاية مـن األمـراض وت     

الرعايــة الالزمــة لــدى الوضــع؛ كمــا أهنــا تكفــل أنشــطة التحصــني والعنايــة الشخصــية املتنقلــة    
 .وعمليات التمريض

  ومراكز الصحة اإلجنابية تنهض أيضا ببعثات التثقيـف واإلعـالم، مـن خـالل برنـامج                  - ٣٦٣
الــذي يســـتهدف بــث املعلومــات الالزمــة بشــأن الصـــحة      � التصــال اإلعــالم والتثقيــف وا  �

اإلجنابية، من خالل استقبال األزواج واألفراد من كال اجلنسني واملراهقـون والشـباب والنسـاء               
 .فيما يتصل مبا لدى هؤالء من شكوك يف هذا املنحى) والكبار
لصــحية األوليـة لــدى    وهـذه املراكـز تكفــل أيضـا توزيـع األدويــة الضـرورية للرعايـة ا      - ٣٦٤

النســاء واألطفــال يف املرحلــة األوىل مــن حيــاهتم، مــن أجــل تــوقّي املضــاعفات، والتنبيــه إىل مــا 
ويف هذا اإلطار، جيري أيضا إدراج برنامج التحصني املوّسـع فيمـا         . حيدث من وفيات لألطفال   

لسـن، مـن أجـل      يتصل بالنساء احلوامل واألطفال دون اخلامسة من العمر أو من جتاوزوا هذه ا            
 .تعزيز عمليات التحصني
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والتكــاليف املرتبطــة بالرعايــة الصــحية يــتم حتّملــها، بصــورة جزيــة أو كليــة، مــن قبــل    - ٣٦٥
ــة         ــة االجتماعي ــرض أو احلال ــة امل ــا للظــروف الســائدة، أو نوعي ــك وفق ــة، وذل ــة الدول  �ميزاني

 مـن القـانون     ٣، واملـادة    III/89/62 من القانون رقـم      ٣املادة  (االقتصادية للمريض بصفة خاصة     
 ).VI/2004/41رقم 
قبـل الـوالدة    (  واألدوية واملساعدات الطبية جمانيـة يف إطـار تنظـيم األسـرة، واألمومـة                 - ٣٦٦

، وخدمات الطوارئ، وحـاالت املعانـاة مـن أمـراض مـن قبيـل فـريوس نقـص                   )وأثناءها وبعدها 
، وفيمـا يتصـل بالنسـاء احلوامـل     )لسـيدا ا/اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  /املناعة البشرية 

 عامــا، ٦٥أو الالئــي علــى وشــك الــوالدة، واألطفــال، واألشــخاص الــذين تتجــاوز أعمــارهم  
 .ومن يعاين من فقر مدقع من أفراد أو أسر

  ومثة أنشطة أخرى، مـن قبيـل عمليـات ختطـيط الّصـدى، يـتم دفـع أجرهـا ولكـن يف                        - ٣٦٧
نظـام مـن االسـتمرارية، باسـتثناء تلـك احلـاالت الـيت ال               حدود ضرائب خمفضة، هبدف متكني ال     

 . تكون فيها املرأة احلامل حائزة للموارد املالية الالزمة
  والنظام ذو الصلة يقّدم مشورات ومعلومات بشـأن تنظـيم األسـرة، وضـع األمـراض                 - ٣٦٨

كمـا أنـه    اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسـي أو الـيت حتـدث العـدوى هبـا مـن هـذا السـبيل،                       
 مــن املشــورات الطبيــة أثنــاء ٤,٦وُتعطــى، يف املتوســط، . يــوفّر جمموعــة أخــرى مــن اخلــدمات

احلمل، إىل جانب عرض نصائح عن التغذيـة ونظـام األغذيـة الواجـب االتبـاع، ومـا ينبغـي أن                     
يصحب الرضـاعة الطبيعيـة، وتنـاول املشـاكل املرتبطـة باكتشـاف ومنـع حـاالت العـدوى الـيت                     

 . يد اجلدد، وتطعيم األطفالتصيب املوال
  وتقدم املراكز الصـحية أيضـا توجيهـات لألسـر بشـأن تنظـيم األسـرة وتكـوين ثقافـة             - ٣٦٩

مناســبة يف هــذا الصــدد وتشــجيع التخطــيط األســري مــن أجــل ضــمان أبــوة وأمومــة يّتســمان   
نـه مـن    وبوسع املرأة والزوجني أن حيصال على العدد الـذي يقـرر أ           . باملسؤولية وحسن اإلدراك  

األطفــال، ومهــا يلقيــان مــا يلــزم مــن دعــم يف هــذا الصــدد هبــدف الــتمكّن مــن ختطــيط والدة     
 .األطفال
  واهلدف املتوخَّى من تنظيم األسرة يتمثل يف تشجيع صحة ورفـاه العائلـة عـن طريـق                  - ٣٧٠

تزويد األشـخاص واألزواج بالوسـائل الالزمـة لتعزيـز البـّت، بكـل حريـة ومسـؤولية، يف عـدد                
طفــال املرغــوب فيــه، إىل جانــب أفضــل توقيــت لــوالدهتم؛ ممــا يعــين أن تنظــيم األســرة هــذا   األ

يشــمل نصــائح ســابقة علــى الــزواج، باإلضــافة إىل معلومــات أخــرى تتعلــق باإلجنــاب وحتديــد  
 .النسل ومنع األمراض املنقولة جنسيا
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ــة حتصــل النســاء علــى املشــورة الالز    - ٣٧١ ــيم    وعــن طريــق مراكــز الصــحة اإلجنابي مــة لتقي
وهــذه املراكــز تقــّدم لــألزواج الرفــاالت  .موقفهــا ومعرفــة مــا يناســبها مــن وســيلة ملنــع احلمــل  

وتتضـمن هـذه    . واحلبوب وموانع احلمل اليت جيري حقنها والوسائل اليت توضـع داخـل الـرحم             
 .العملية أيضا التدّخل اجلراحي املصحوب بتوعية كل من الزوجني

كوميـــة يف ميـــدان الصـــحة اإلجنابيـــة، توجـــد أيضـــا تلـــك   وإىل جانـــب األعمـــال احل- ٣٧٢
اإلجــراءات الــيت تتخــذها املنظمــات غــري احلكوميــة، وال ســيما رابطــة الــرأس األخضــر املعنيــة    

ــام     ــذ ع ــدم من ــيت تق ــة األســرة، ال  معلومــات بشــأن اخلصــوبة والتثقيــف اجلنســي    ١٩٩٥حبماي
 .ياوالصحة التناسلية واإلجنابية ومنع األمراض املنقولة جنس

  وتوجــد لــدى هــذه الرابطــة ســتة مراكــز صــحية يف برايــا ومنــديلو وتارافــال وســان     - ٣٧٣
وتــوفر هــذه املراكــز خدمــة إعالميــة . فيليــب وســال وريبرياغرانــد، أي يف مخــس جــزر مســتقلة

تتعلق بتقدمي املشورة والدعم الفردي، إىل جانب تنظـيم جمموعـات للمناقشـة وتنظـيم األسـرة،                 
وهــي تتضــمن أيضــا خــدمات تتعلــق باملســالك . ائل حديثــة ملنــع احلمــلفضــال عــن توزيــع وســ

ومل تقـم الرابطـة إال يف برايـا بتـوفري           . البولية وأمـراض النسـاء وعلـم الـنفس واختبـارات احلمـل            
 امـرأة   ١٤ ٤٤٨(وإجـراء ختطيطـات الّصـدى       ) ٢٠٠٤ امـرأة يف عـام       ٢٥(فحص عنق الرحم    

رى تضـطلع بالنشـاط الـالزم يف جمـال تعزيـز            ومثة منظمات غـري حكوميـة أخـ       ). ٢٠٠٤يف عام   
 . الصحة اإلجنابية هذا

  ومن نتائج تدخالت األجهزة احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، مـا يالحـظ مـن                    - ٣٧٤
وبالتـايل، ووفقـا للتعـداد املنجـز بـالرأس األخضـر،            . حدوث اخنفاض تدرجيي يف معدل املواليـد      

، وإن  ١٩٨٠ن األطفـال للمـرأة الواحـدة يف عـام            مـ  ٦,٩٩يراَعى أنه كان يوجد مـا متوسـطه         
 . على التوايل٣,٩٨ و٥,٤٨ إىل ٢٠٠٠ و١٩٩٠هذا العدد قد اخنفض يف عامي 

  والرأس األخضر يشـهد اليـوم اسـتحداث بـرامج موجهـة حنـو الصـحة اإلجنابيـة، مـن                      - ٣٧٥
ــا      ــل األطبـ ــينية، وتأهيـ ــة التحصـ ــاق التغطيـ ــيع نطـ ــل، وتوسـ ــع احلمـ ــائل منـ ــيم وسـ ــل تعمـ ء قبيـ

ومــن اجلــدير . واملمرضـات، هبــدف الــتمكن بــالطبع مـن حتســني نوعيــة حيــاة النسـاء واألطفــال   
بالــذكر أن التقــدم احملــرز يف هــذا اجملــال قــد حتقــق أيضــا بفضــل رفــع معــدل التحــاق اإلنــاث       

 .باملدارس
ــال       - ٣٧٦ ــات األطفـ ــدل وفيـ ــا يف معـ ــة اخنفاضـ ــظ أن مثـ ــور، يالَحـ ــذا املنظـ ــاق هـ   ويف نطـ

وُتجَرى يف الوقت الـراهن     . يرجع إىل زيادة التغطية الصحية يف مجيع جزر البلد        واألمهات، مما   
 ٣٥ يف املائة من حاالت الوالدة على يد أطباء، ومثـة نسـبة مـن هـذه احلـاالت، تبلـغ                      ٦٥قرابة  

 .يف املائة، تتم مبساعدة قابالت علمانيات
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قـد تعّرضـت يف هـذا         وبشأن جرمية اإلجهاض، يراَعى أن تشريعات الـرأس األخضـر             - ٣٧٧
 .  وحىت اليوم١٩٨٠الصدد لبعض التعديالت منذ عام 

ــالفترة مــن عــام   - ٣٧٨ ــانون العقوبــات  ١٩٨٦ إىل عــام ١٩٨٠  وفيمــا مضــى، وب ، كــان ق
 منه، جمازاة جرمية اإلجهاض، سواء كانت مبوافقـة املـرأة أم بغـري              ٣٥٨السابق يتولّى، يف املادة     

 .موافقتها، بدون أي استثناء
 وحىت اليوم، يالحظ أن جرمية اإلجهـاض ومـا هلـا مـن اسـتثناءات                ١٩٨٦  ومنذ عام     - ٣٧٩

وبالتايل، فإن هـذا القـانون يـنص علـى أن اإلجهـاض املقصـود ال         . III/86/9ختضع للقانون رقم    
 .يقضي إىل مسؤولية جنائية ما، يف إطار مراعاة بعض من الظروف

 إىل كفالة احلـق يف اإلجنـاب بطريقـة واعيـة            III/86/9  وإىل حّد ما، يرمي القانون رقم         - ٣٨٠
 مـن القـانون     ١املـادة   (ومسؤولة، مع التسليم باألمهية االجتماعية لألمومة، ومحاية صحة املـرأة           

 ).III/86/9رقم 
  وطبقـا للقــانون املشــار إليــه أعــاله، يعاقَــب مــن يقــوم بإجهــاض امــرأة دون موافقتــها  - ٣٨١

وعلـى  ). III/86/9 مـن القـانون رقـم    ٢املـادة  (ومثـاين سـنوات   بالسجن ملدة تتراوح بـني سـنتني       
النقــيض مــن ذلــك، جيــازى مــن يتــولّى إجهــاض امــرأة حامــل مبوافقتــها، ولكــن خــارج نطــاق   

 مـن   ٢-٢املـادة   (الشروط احملددة يف هذا القانون، باحلبس ملدة تتراوح بني ستة أشهر وسـنتني              
قوم باحلـثّ أو املوافقـة علـى إجهـاض نفسـها دون             ؛ وتعاقب املرأة اليت ت    )III/86/9القانون رقم   

 ).٣-٢املادة ( بالسجن ملدة ثالثة أشهر III/86/9توفّر االفتراضات الواردة يف القانون رقم 
، يالَحظ أنه يف حالـة تنفيـذ اإلجهـاض          III/86/9 من القانون رقم     ٤-٢  ووفقا للمادة     - ٣٨٢

ء هـذا اإلجهـاض ملـوت املـرأة أو لتعريضـها            يف سياق انتهاك أحكام القانون املذكور، مع إفضـا        
إلصابة جسـيمة مـن شـأهنا أن تـؤثر علـى صـحتها البدنيـة والنفسـية، فـإن العقوبـة املطّبقـة ُتـزاد                 
مبقدار الثلث كحّد أقصى، فالشخص الذي أثار ذلك كان عليه أن يتنبأ حبـدوث هـذه النتيجـة        

 .باعتبارها عاقبة ضرورية لتصرفه
 الصـادر   ٧/٨٧ من القانون املذكور أعاله، واملعّدل باملرسوم رقـم          ٣  ومبوجب املادة     - ٣٨٣

 شباط فرباير، يراَعى أن اإلجهاض الطـوعي ال يتلقـى، يف الواقـع، أيـة عقوبـة، إذا كـان            ١٤يف  
ــاء      ق مت يف املؤسســات الصــحية املرّخصــة يف نطــاق القــانون، والــيت تضــم قــدرات تقنيــة وأطب

وينبغـي تعريـف املـرأة احلامـل بالعواقـب          . ة املـرأة املعنيـة    متخّصصني يف هـذا الشـأن، مـع موافقـ         
 :احملتملة لإلجهاض، مع املراعاة التامة للشروط التالية على حنو غري تراكمي
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إذا كــان اإلجهــاض يشــكل الوســيلة الوحيــدة لتحاشــي احتمــال فعلــي لوفــاة املــرأة أو   ��١ 
 لتعريض صحتها البدنية والنفسية إلصابة خطرية ودائمة؛

إذا كـان مــن املؤكــد أنــه ســيتم تفــادي احتمـال إصــابة اجلــنني بعاهــة وراثيــة أو معديــة    ��٢ 
 خطرية؛

ــي كــبري أو          ��٣  ــد بتشــّوه خلق ــن يول ــاة م ــب معان ــه ســيجرى جتّن ــن املؤكــد أن إذا كــان م
 باضطرابات عقلية؛

ــين عشــر األوىل      ��٤  ــاء األســابيع اإلث ــرأة احلامــل أثن ــة امل ــا مبوافق  إذا كــان اإلجهــاض حادث
 .للحمل، ويف داخل إحدى املستشفيات، مع وجود مساعدة طبية

  واملستشفيات وسائر اهلياكل الصحية توفّر اهتمامـا خاصـا للمسـّنني واملعـّوقني بـدنيا                 - ٣٨٤
ومع هذا، فإن مثة منظمات غري حكومية كثرية تقوم، يف هـذا امليـدان، بتعزيـز تنـاول     . أو عقليا 

وتوجد حاليـا   . دين االجتماعي واملادي، على حنو أرفع شأنا      هذه احلاالت اخلاصة، على الصعي    
مخس مؤسسات خمصصة على حنو كامل ملساعدة األشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة، وهـي رابطـة                  
مساعدة املعّوقني، ورابطة الرأس األخضر للمعوقني، ورابطـة دعـم وتشـجيع وإدمـاج األطفـال                

ــالرأس األخضــر، و    ــّوقني، ورابطــة املعــوقني بصــريا ب ــة  املع ــز الصــحة العقلي وهــذه . رابطــة تعزي
املؤسسات ال ترمي إىل جمرد توعية األسر واجملتمع فيما يتصل بـدمج ذوي اإلعاقـة البدنيـة مـن                   
الناحية االجتماعية، بل إهنا ترمي أيضا إىل بناء مراكز إلعادة التأهيل وتـوفري املسـاعدة الالزمـة         

إىل جانـب توزيـع األدويـة، وتقـدمي املـنح           من أجل حتسـني الصـحة البدنيـة والنفسـية واملعنويـة؛             
وعـالوة علـى    . الدراسية لذوي اإلعاقة، وذلـك يف إطـار مـن جتميـع األفـراد مـن كـال اجلنسـني                   

 مؤسسـة أخـرى ال تقتصـر علـى العمـل يف سـياق حقـوق املعـّوقني واملسـّنني،                     ١٤هذا، توجـد    
 .ولكنها تتوخى هذه املسائل باعتبارها من ميادين تدّخلها

النســبة للمســّنني، يوجــد لــدى وزارة العمــل والتضــامن برنــامج ملســاندة مؤسســات  وب - ٣٨٥
ومنظمات اجملتمع املدين اليت تقوم بتهيئة أنشـطة مـن أجـل السـكان املسـّنني الـذين يعـانون مـن                      

ــان ــة، إىل      . احلرم ــة طبي ــة ورعاي ــات ســاخنة وأدوي ــدمي وجب وتتضــمن األعمــال ذات الصــلة تق
 .ل وقت الفراغجانب اقتراح أنشطة أخرى لشغ

  وتدور األنشطة قيـد النظـر يف أمـاكن مناسـبة، مثـل مراكـز الرعايـة النهاريـة وبيـوت                       - ٣٨٦
ومثـة اثنـان مـن    . استقبال املسنني، وخاصة يف سان فيسنت حيث توجد ثالثة من هـذه البيـوت     

ر هذه املراكز خيضعان إلدارة اخلدمات البلدية للتشجيع االجتماعي، كما أن هناك مركـزا آخـ              
ومن ناحية عامة، يالحظ أن أكثـر القـرى       . يف سياق مسؤولية الصليب األمحر بالرأس األخضر      

املستفيدة هي اليت توجد يف جزر سـانتياغو وسـان فيسـنت وسـانت أنتـا، أي يف األمـاكن الـيت                    
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 ١٥,١ يف املائـة و ١٥,٥ يف املائـة و ٤٧,٧تضم جتمعات أكثر كثافة من املسـنني يف البلـد، أي           
 . على التوايليف املائة
  وغالبيــة املســنني مــن النســاء، وبالتــايل، فــإن جــزءا كــبريا مــن مــن املنــتفعني مــن هــذه - ٣٨٧

 .األعمال من النساء
متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب       /  وفيما يتعلق باملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        - ٣٨٨

ن حكومـة مجهوريـة الـرأس       ، يراَعـى أ   ٢٠٠٤، وطبقـا ملـا سـبق ذكـره يف عـام             )السـيدا /اإليدز(
األخضــر قــد وضــعت برناجمــا للتــوفري اجملــاين ملضــادات الفريوســات الرجعيــة مــن أجــل هــؤالء    

ــزي   . املصــابني ــار متيي ــة ال يســتند إىل أي معي ــإن  . وتقــدمي هــذه األدوي ــك، ف وباإلضــافة إىل ذل
 ذوي املصـلية   برنامج اللجنة الوطنية ملكافحة مرض اإليدز يتضمن أيضا حتسـينا تـدرجييا ملتابعـة             

ــة         ــريوس نقــص املناع ــارات ف ــل اختب ــيهم قب ــدمي املشــورة إل ــك بتق ــا، وذل ــة نفســيا وطبي اإلجيابي
وهذا الربنامج يسعى أيضا إىل حتسني نوعيـة حيـاة املصـابني وإطالـة مـا هلـم مـن عمـر                      . وبعدها
 .متوقع
دز لـدى   مـرض اإليـ   /  وهناك أيضا إمكانية إلجراء اختبار جماين لفـريوس نقـص املناعـة             - ٣٨٩

ويف حالــت إجيابيــة النتــائج ذات الصــلة، تشــرع . مجيــع النســاء احلامــل الالئــي يــرغنب يف ذلــك 
 .مراكز الصحة اإلجنابية يف متابعة طبية ودوائية قبل الوالدة وأثناءها وبعدها

  وتضــطلع اإلدارات احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة، بصــورة منتظمــة، بــربامج   - ٣٩٠
ــة، إ  ــالء اهتمــام خــاص      ومحــالت للتوعي ــة ودراســية، ممــا يتضــمن إي ىل جانــب حلقــات تدريبي

ــرأة ــريوس نقــص          . للم ــن ف ــانون م ــن يع ــع م ــية م ــة إدراج ملناقشــات بشــأن املســائل اجلنس ومث
مرض اإليدز من أزواج ونساء، إىل جانب توزيـع نشـرات وكتيبـات إعالميـة، ومـا إىل                  /املناعة
 .ذلك

 
 النظام السابق  

 مـن خـالل   ١٩٩٧عاية صحة األم والطفل بالرأس األخضر يف عام    بدأت عمليات ر    - ٣٩١
، وذلـك بفضـل التعـاون الـوطين         �األسـرة  تنظـيم    �الطفـل   /محايـة األم  �إنشاء مشروع يسمى    

ويف ذلـك الوقـت، مل يكـن هـذا املشـروع خاضـعا إلدارة               . مع توفري مسـاعدة متويليـة خارجيـة       
 .احلكومة
قــل مركــز مــن املراكــز التابعــة هلــذا املشــروع ، كــان يوجــد علــى األ١٩٨٤  ويف عــام - ٣٩٢

، أُلِْحــق هبــذا املشــروع مشــروع التحصــني املوّســع الــذي   ١٩٨٦ويف عــام . بكــل قريــة بالبلــد 
 . يستهدف توفري الرعاية الالزمة لألطفال منذ حداثتهم
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 �الطفــل /، كــان مــا ُيســمَّى برنــامج محايــة األم ٢٠٠٠ و١٩٨١  وفيمــا بــني عــامي  - ٣٩٣
رة مبثابة النظام الـذي يضـطلع بتنسـيق اإلجـراءات الالزمـة يف امليـدان الصـحي فيمـا                    تنظيم األس 

يتعلق بأمور املتابعة واملشورة قبل الوالدة، وتوفري الرعايـة الضـرورية فيمـا بعـدها، والتحصـني،                 
ومـن اجلـدير بالـذكر أن هـذا املشـروع قـد ُنِقـل        . مع تقدمي املساعدات اجملانية للنساء واألطفال 

 .١٩٩١حلكومة يف عام إىل ا
، ونظـام الصـحة األساسـية يـويل األولويـة الالزمـة خلـدمات تعزيـز                 ١٩٨٩  ومنذ عام     - ٣٩٤

الطفل، كما أنه يتضمن موضوع تنظيم األسرة باعتباره من شـؤون الرعايـة األوليـة               /صحة األم 
 ).أبريل/ نيسان٣٠ الصادر يف III/89/62 من القانون رقم ٤املادة (

، يالَحظ أن الرعاية، الـيت ُتقـدَّم للنسـاء          III/89/62 من القانون رقم     ٣٤لمادة    ووفقا ل   - ٣٩٥
 .احلوامل واألطفال البالغني الثانية من العمر واملرضى احملرومني، ُتوفَّر باجملان

مـارس  / آذار ٨ الصـادر يف     ٤/٩٣  وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن املرسـوم التنظيمـي رقـم               - ٣٩٦
ــة األســس الصــحية     ــوىل هتيئ ــواردة يف       يت ــالغ ال ــداد املب ــن س ــاء م ــوخى اإلعف ــث يت ــة، حي العام

التعريفات ذات الصلة أو من سـداد نسـب معقولـة منـها، وذلـك فيمـا يتصـل بالنسـاء احلوامـل            
ــة األم      ــامج محاي ــة منتظمــة مــن جانــب برن ــذين يتعرضــون ملتابع  تنظــيم �الطفــل /واألطفــال ال

حـو الواجـب وخاصـة مـن يتلقـون مسـاعدة       األسرة، واملرضى احملرومني املـؤمن علـيهم علـى الن         
من احلماية االجتماعية أو العاطلني أو املعوزين أو العاملني يف املشاريع الـيت تتسـم بكثافـة اليـد                   
العاملــة أو املصـــابني بـــأمراض مزمنــة أو ذوي األمـــراض املشـــمولة بــالربامج الوطنيـــة للرعايـــة    

 .الصحية األولية
ــة األم   وعلــى غــرار مــا كــان يف النظــام  - ٣٩٧  �الطفــل / الســابق، يالَحــظ أن برنــامج محاي

ختطيط األسرة هو اجلهاز املسؤول عن تقدمي املساعدة الالزمة للمرأة احلامل والطفل يف الثانيـة               
مــن عمــره، حيــث يــوفّر هلمــا مجيــع تيســريات الرعايــة الصــحية، والوصــول اجملــاين للمشــورات  

 .والتحصينات وتنظيم األسرة وما إىل ذلك
 ولدى تقييم السياسات املتبعـة فيمـا يتصـل بتنظـيم األسـرة، ميكـن أن يراَعـى أنـه قـد                         - ٣٩٨

حدث هبوط يف متوسـط عـدد األطفـال بالنسـبة للمـرأة الواحـدة، سـواء بالوسـط احلضـري أم                      
.  بـالقرى ٥,٧ باملـدن و ٥,٢ كـان متوسـط عـدد األطفـال     ١٩٩٠وبالتايل، ففـي عـام    . الريفي

ومـن احملقّـق   .  مـن األطفـال، علـى التـوايل    ٤,٨ و ٣,٤قم إىل   ، اخنفض هذا الـر    ٢٠٠٠ويف عام   
أن البيانات ذات الصلة توضح أن هناك مزيدا من الصعوبات يف إدخال هـذه الـربامج بالوسـط       

 . الريفي، مما يعين أن النساء الريفيات يّتسمن بضآلة الوعي
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ال مـن جـراء       وعلى هذا النحو، ويف إطار حتسني تنظيم األسرة وخفـض عـدد األطفـ               - ٣٩٩
تطبيق سياسات الدولة، ميكن القول بأنه كان مثة حتسني لنوعية معيشة األسر، وال سـيما أشـد                 

 .األسر حرمانا اليت تتحّمل النساء مسؤولياهتا
 

 املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء يف جمال االقتصاد والثقافة: ١٣املادة   
خاصة، وهي تشـكل حتـّديا مـن التحـّديات الـيت         إن مكافحة الفقر متس النساء بصفة         - ٤٠٠

 .تواجه بلدان منطقة السهل على حنو حمّدد
ــر ارتفاعــا لــدى النســاء، وأن مؤشــر االتكــال     - ٤٠١ ــة أكث   ومــن املالحــظ أن معــدل البطال

. االقتصادي يغلب عليه طابع الظهور لـدى فئـة النسـاء بالقيـاس إىل مسـتواه فيمـا بـني الرجـال                     
أن حكومـة مجهوريـة الـرأس األخضـر تبـذل مزيـدا مـن اجلهـود مـن أجـل                     وهذا هو السبب يف     

والسياسـات املّتبعـة يف هـذا السـبيل تسـعى           . توعية وتدريب وإعالم األشـخاص األشـد حرمانـا        
 .إىل حماباة النساء، فمن املعروف أهنن يشكلن فئة ضعيفة

 الـذي   ٢٣/٢٠٠٣، ويف سياق برامج احلكومـة، اتُِّخـذ القـرار رقـم             ٢٠٠٣  ويف عام     - ٤٠٢
ــاند          ــام، أن تس ــيت تســتهدف، بأســلوب ع ــر، ال ــة ملكافحــة الفق ــة الوطني يقضــي بإنشــاء اللجن

وهذا الربنـامج يّتسـم ببْعـد    . األشخاص األشد ضعفا، بغية التمكّن من إدخاهلم يف سوق العمل   
 بلـديات مـن بـني بلـديات         ٧ومع هذا، فإن بعضا من الربامج الفرعية ال يشـتمل سـوى             . وطين
 .١٧ اليت يبلغ عددها البلد
  والربنامج الوطين ملكافحـة الفقـر يعمـل مـن خـالل بعـض مـن املشـاريع الفرعيـة مـن                         - ٤٠٣

منظــور تــوفري االئتمانــات الصــغرية يف إطــار الشــراكة مــع مــا يقــرب مــن مخــس منظمــات غــري  
ع حكومية؛ ويعمل هذا الربنامج، من منطلق إرساء الشراكة ذات الصلة، يف جمال تنميـة القطـا        

تيسـري الوصـول إىل الكهربـاء وشـبكات الصـرف      (االجتماعي، الذي يشمل اهلياكل األساسـية   
، إىل جانـب تشـجيع   )الصحي، وإنشاء دور حلضـانة األطفـال، وحمـو األميـة، والتـدريب املهـين             

 . االقتصادي�الفئات احملرومة على الصعيد االجتماعي 
مة حتديد مراحل ينبغي الوصول إليها، مـن          ويف املشاريع من هذا القبيل، تتوىل احلكو        - ٤٠٤

وبغية األخـذ بكـثري مـن هـذه السياسـات احلكوميـة،             . قبيل تقليل عدد األفراد على سبيل املثال      
 . يف املائة من جمموع املستفيدين من الربنامج من النساء٦٠ إىل ٥٠تتجه احلكومة حنو جعل 

و برنامج قائم بنـاء علـى القـرار         ، كان يوجد برنامج مماثل آخر، وه      ١٩٩٨  ويف عام     - ٤٠٥
وحــدة تنســيق برنــامج � الصــادر عــن مكتــب نائــب رئــيس الــوزراء، ويســمى  ٩٨/ بــاء� ٤٠

 .ويتركز هذا الربنامج أيضا يف املناطق الريفية. مكافحة الفقر
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ــه     - ٤٠٦ ــرأس األخضــر، فإن ــة ال ــة االقتصــادية يف مجهوري ــيم احلال   وبصــفة عامــة، ولــدى تقي
 النساء حيْزن نفس احلقوق اليت لدى الرجال وخيضعن لذات املعايري املتصـلة             سيتبني بالتأكيد أن  

هبم، وذلك فيما يتعلق بالوصول إىل التمويـل والثقافـة، والقـروض املصـرفية والرهـون العقاريـة                   
وللنســاء والرجــال ذات احلقــوق يف ميــدان . وســائر أشــكال االئتمانــات املاليــة علــى حنــو حمــّدد

ة يف األنشـــطة التروحييـــة واأللعـــاب الرياضـــية ويف كافـــة جوانـــب احليـــاة املســـاواة يف املشـــارك
 .الثقافية
  وعلى صعيد القروض املصرفية والرهون العقاريـة وسـائر أشـكال االئتمانـات املاليـة،                 - ٤٠٧

وهذه من املسائل املرتبطة بالشخصـية واألهليـة القانونيـة، ينبغـي أن يراَعـى، مـن بعـد مـا سـبق                       
 .ات مجهورية الرأس األخضر ال تتقّبل أي متييز يستند إىل نوع اجلنستأكيده، أن تشريع

 مـن القـانون املـدين، يسـتطيع أي مـن الـزوجني،            ١٦٣٠  ويف سياق ما ورد يف املـادة          - ٤٠٨
وهنــاك . (أي الرجــل أو املــرأة، أن يقــوم حبريــة بتكــوين أو نقــل ودائــع مصــرفية بامســه وحــده   

تصــاد األســرة، وســوف ُتــذكَر هــذه احلــاالت يف اجلــزء حــاالت أخــرى حمــّددة تتعلــق بــإدارة اق
 ). من هذا التقرير١٦اخلاص باملادة 

  وبالتــايل، فليســت مثــة أيــة ممارســة متييزيــة فيمــا يتصــل بــالقروض املصــرفية والرهــون   - ٤٠٩
وال جيوز، بناء على أي متييز، أن تتم مطالبة مـا أمـام احملـاكم       . العقارية وسائر االئتمانات املالية   

 .و أن يضطلع مبسؤولية مدنيةأ
  وبشأن مسألة القروض واالئتمانات الصغرية، ميكـن أن يالَحـظ، يف السـياق احلـايل،                 - ٤١٠

، )٩حـوايل  (أن حكومة الرأس األخضر تقوم، هـي وعـدد كـبري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة         
سـتبعدة مـن    بتقدمي هذه النوعية من املساعدة بصورة مطّردة وخاصـة مـن أجـل فئـة السـكان امل                 

ــام الرمســي  ــدخل       . النظ ــدة لل ــة واملولّ ــاذج البديل ــاندة النم ــل يف مس ــات الصــغرية تتمث واالئتمان
والعمالة من خالل توفري مبالغ ضئيلة، وهي تعترب مبثابة استراتيجية مـن اسـتراتيجيات مكافحـة                

 . الفقر واالستبعاد االجتماعي
يد الـوطين ميكـن أن ُتعـد بيانـات            وعلى الرغم من عدم وجود بيانـات مـا علـى الصـع              - ٤١١

دقيقـة، وخاصــة وأن تقـدمي االئتمانــات الصـغرية يــتم علـى يــد مؤسسـات خمتلفــة يتعـذّر جتميــع       
املعلومات بشأهنا، فإن مثة بيانات مع هذا تؤكد أن النساء هن الالئـي يبـذلن مزيـدا مـن اجلهـد                     

خدامه يف الكـثري مـن   للحصول على هذا النوع مـن الـدعم، وأن رأس املـال الصـغري جيـري اسـت             
احلـاالت يف االضــطالع بأنشــطة غـري رمسيــة تتطلــب إعـداد أمــاكن مناســبة، ممـا ال يتــوفر لــدى     
ــع الســلع        ــذكر شــراء وبي النســاء يف غالــب األمــر، ومــن بــني األنشــطة ذات الصــلة، جيــدر بال

 .والتجارة يف املواد الغذائية والبيع املتنقل للمالبس واألحذية وغريها
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ؤسستني من أكرب املؤسسات اليت متت استشارهتا، يراَعى أن النسـاء قـد قمـن،                 ويف م   - ٤١٢
 .بأعداد كبرية، باالستفادة يف هذا الصدد بالقياس إىل الرجال

  ومن أهم املنظمات اليت تعمل يف جمال القروض الصغرية جبمهوريـة الـرأس األخضـر،        - ٤١٣
، وهـذه املنظمـة     ١٩٩٢الـيت أنشـئت يف عـام        رابطة مساندة تعزيز املرأة ذاتيـا يف جمـال التنميـة،            

ــاول      تســتهدف، مــن خــالل الوصــول إىل االئتمانــات الصــغرية أو دعــم املشــاريع الصــغرية، تن
، تقـول بـأن تلـك الرابطـة قـد           ٢٠٠٥يناير  /والبيانات املتصلة بكانون الثاين   . العمالة والعائدات 

ومـن اجلـدير    .  رجال ١٣٧ امرأة من رئيسات األسر و     ٦ ٥١٢ قرضا من أجل     ٦ ٦٤٩وفّرت  
بالتأكيد أن غالبية هذه االئتمانات الصغرية قد ُوجِّهت حنو تنمية النشـاط التجـاري، مـع إيـالء                  

 .جزء صغري للنشاط الزراعي
ــذ عــام    � ٤١٤ ــى هــذا، يوجــد من ــامج    ١٩٩٧ وعــالوة عل ــامج ُيســّمى برن ــوم برن  وحــىت الي

ّول مـــن هيئـــة التنميـــة الزراعيـــة التـــدريبات والقـــروض املتعلقـــة باملشـــاريع الصـــغرية، وهـــو ممـــ
هيئـة املسـاعدة التعاونيـة للمتطـوعني وراء البحـار، وخيضـع إلدارة صـندوق االدخـار،          /التعاونية

 . قرضا للنساء١٠ ٥٤٢ قرضا تتضمن ١٢ ٠٥٩ولقد قدم 
  وعلى الصعيد الثقايف، ال يوجد بالرأس األخضر أي شكل مـن أشـكال التمييـز ضـد                   - ٤١٥
ــرأة ــة أ . امل ــيس مث ــيت      ول ــة أو الرياضــية، ال ــة التروحيي ــاجلنس يف األنشــطة الثقافي ــق ب ــز يتعل ي متيي

 .تشجعها الدولة أو املنظمات غري احلكومية
 مـن القـانون األساسـي       ٥٣ و ٤٩ و ٤٨  وبناء على ما سبق ذكـره، يالَحـظ أن املـواد              - ٤١٦

 الثقافيــة تكفــل حريــة النشــاط الثقــايف والبحــث، واإلبــداع األديب والفــين، وكافــة األنشــطة        
 .األخرى
  ومع هذا، جيدر بالذكر يف هذا الصدد أن الدولة ومنظمـات اجملتمـع املـدين تعمـل يف                 - ٤١٧

ومن بني املنظمات غري احلكومية ذات النشاط يف هـذا الصـدد، الرابطـة              . ميدان تشجيع الثقافة  
وطين، مــن املعنيــة بالتضــامن والتنميــة، الــيت تضــطلع بتشــجيع احلــرف اليدويــة علــى الصــعيد الــ  

 يف عاصمة البلد، حيـث جيمـع هـذا املعـرض شـىت         ١٩٩٦خالل تنظيم معرض سنوي منذ عام       
 .احلرفيني من كافة اجلزر

 
 النساء الريفيات: ١٤املادة   

  تسلّم مجهورية الـرأس األخضـر بـأن مكافحـة الفقـر، الـذي يتركّـز بصـفة خاصـة يف                       - ٤١٨
ومن الضروري، بالتايل، جتميع اجلهـود      . عملالوسط الريفي، تشكل مسألة جديرة مبزيد من ال       

ونقـص امليـاه واالفتقـار إىل املـوارد الطبيعيـة مـن العقبـات الـيت                 . حملاولة القضاء علـى هـذا الفقـر       
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وعلـى الـرغم مـن      . ينبغي إزالتها من خالل اتباع سياسات ُتعّد عامـة وقاطعـة يف نفـس الوقـت               
 فإن اإلدارات احلكومية تقـوم، يف إطـار مـن      أن هذا األمر ميثل عمال بطيئا ذي مسرية تدرجيية،        

املشاركة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، ببـذل جهـود مسـتمرة حملاولـة منـع مـا يكتنـف التنميـة                         
 .الريفية من صعوبات وقيود

  ووفقا ملعهد مركز املرأة، تتعلـق السياسـات املّتبعـة بتنفيـذ أعمـال التـدريب للسـكان                    - ٤١٩
 السلوك إزاء البيئة، وذلك من خالل القيام بصـورة متناسـبة، علـى    الريفيني، مما يستهدف تغيري   

 .هذا النحو، باستخدام املوارد املتاحة بأسلوب رشيد متوازن
 وحدة لتنسـيق برنـامج مكافحـة الفقـر، وهـي            ١٩٩٨  ولقد أنشأت احلكومة يف عام        - ٤٢٠

جنـة الوطنيـة ملكافحـة      ويف الوقت الراهن،تضطلع الل   . وحدة تابعة للنائب األول لرئيس الوزراء     
 ).٢٣/٢٠٠٣الفقر بالربامج املنفَّذة يف هذا اجملال القرار 

  ويف جمال املنظمات غري احلكومية، توجد حاليا منظمات عديدة تعمـل بشـكل حمـّدد        - ٤٢١
ومـن هـذا املنظـور، حتـاول هـذه املنظمـات تشـجيع              . من أجل تنميـة الريـف واجملتمعـات احملليـة         

 . مستضعفةالنساء باعتبارهن فئة
  ومـن بــني األعمــال املضــطلع هبــا علــى يـد احلكومــة واملنظمــات غــري احلكوميــة لــدى   - ٤٢٢

ــوفر           ــا تت ــاه؛ كم ــا يتصــل باألراضــي واملي ــدريب فيم ــات للت ــة، توجــد عملي الرابطــات اجملتمعي
إجراءات تثقيفية تستهدف زيادة القدرات واملعلومـات بشـأن التغذيـة ومبـادئ احلسـابات، إىل       

 املســاعدة الالزمــة لبنــاء الســدود والســبل العامــة وخزانــات امليــاه؛ وهتيئــة الــدعم  جانــب تقــدمي
املناسب لتيسري الوصول إىل الطاقـة الكهربائيـة؛ وإعـداد املعلومـات املتعلقـة باسـتخدام وصـون                  
شــبكات الــري بــالتقطري، ومســاندة مســألة إنشــاء وتعزيــز اخلــدمات املاليــة املــوفَّرة للمشــاريع     

 .اع والفالحني بشأن مكافحة التصحرالصغرية والزر
  وبصــورة دوريــة، اضــطُلع بــربامج للتوعيــة بشــأن التعامــل مــع البيئــة؛ كمــا كــان مثــة   - ٤٢٣

 .وصول للمجتمعات الزراعية على حنو عام ولألفراد من اجلنسني كذلك
طقـة  ، ُوضع الربنامج اإلقليمي لتعزيز الطاقات املرتليـة والبديلـة يف من   ٢٠٠٣  ويف عام     - ٤٢٤

السهل، مع إيالء اهتمام خاص ملناطق الريف واحلـدود، وهـذا الربنـامج يسـتهدف االستعاضـة                  
واملرأة هي املستهدفة واملسـتفيدة مـن       . عن الطاقة املتولّدة من األخشاب بسائر الطاقات البديلة       

 . هذا الربنامج
ن بـالريف أو      ولقد نقـل تلفزيـون الـرأس األخضـر برناجمـا تثقيفيـا موجهـا ملـن يعيشـو                    - ٤٢٥

ــة احليوانــات يف امللْكيــات       منــاطق احلــدود، وهــو يتضــمن معلومــات بشــأن طــرق حتســني تربي
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الصغرية، وتنبيه اجلمهور إىل ما ينبغي اختاذه من تـدابري باإلضـافة إىل مسـائل التغذيـة ومـا يلـزم                  
 .من تقنيات

 تنميــة نظــام   ونظـرا لــنقص األمطـار، تقــوم احلكومـة واملنظمــات غـري احلكوميــة حبفـز     - ٤٢٦
ومثـة حماولـة بالتـايل      . الري بالتقطري مـن أجـل حتسـني اإلنتاجيـة وتقليـل النفقـات وجتنـب الفقْـد                 

 .لتشجيع تعميم هذا النظام، الذي مل ينتشر بعد حىت اآلن
  وجهات توفري االئتمانات الصغرية، من قبيـل احلكومـة، عـن طريـق الربنـامج الـوطين                   - ٤٢٧

هيئـة املسـاعدة التعاونيـة للمتطـوعني فيمـا وراء      /يـة الزراعيـة التعاونيـة   ملكافحة الفقر وهيئـة التنم  
البحــار ورابطــة مســاندة تعزيــز املــرأة ذاتيــا يف جمــال التنميــة، تقــدم كــثريا مــن هــذه االئتمانــات  

وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود بيانـات موثوقـة يف هـذا الصـدد، ومـن                 . الصغرية من أجل املـرأة    
تمانات مـن أجـل تنميـة األنشـطة التجاريـة، فـإن مثـة جـزءا مـا                   ختصيص جزء كبري من هذه االئ     

 مـن   ١٣واألرقـام اخلاصـة باالئتمانـات الصـغرية واردة يف سـياق املـادة               . يَوجَّه لألنشطة الريفية  
هــذا التقريــر، وهــي مــادة تتعلــق باملســاواة يف احلقــوق بــني الرجــال والنســاء يف جمــال االقتصــاد  

 .والثقافة
 III/90/103تعليم، وطبقا ملـا ورد يف القـانون األساسـي والقـانون رقـم            وبشأن نظام ال    - ٤٢٨

، يوجد أيضا ذلك التعليم خـارج نطـاق املـدارس، وهـو     )ديسمرب/ كانون األول ٢٩الصادر يف   
التعليم األويل للكبار، الذي يتضمن حمـو األميـة واملرحلـة الالحقـة             : يتطّور يف مستويني خمتلفني   
ت التعلــيم الـدائم والـذي يســتهدف رفـع املســتوى الثقـايف؛ وأعمــال     حملـو األميـة وســائر إجـراءا   

ويضـم  . الّتمّهن وعمليات التدريب املهين الـيت ترمـي إىل الـتمكّن مـن مهنـة مـا ومـن ممارسـتها                    
 .هذا النظام أيضا فئة النساء

  ومن جراء ما قامت به خمتلف احلكومات بشأن تعليم الكبار، يالَحظ أن مثـة هبوطـا        - ٤٢٩
ومن مث، فلقد كان معـدل هـذه األميـة لـدى النسـاء              . دل األمية بالسنوات العشر األخرية    يف مع 

ــام    ــة، يف عـ ــاطق الريفيـ ــاس إىل  ٥٥,٩، ١٩٩٠باملنـ ــة، بالقيـ ــام  ٤٣,٤ يف املائـ ــة يف عـ  يف املائـ
٢٠٠٠. 
.   ومعدل األمية أكثر ارتفاعا أيضا، يف الواقع، لدى النسـاء وخاصـة بالوسـط الريفـي                 - ٤٣٠

، ٣٧ ١٤٩، كانت مـن بـني األمـيني بالوسـط الريفـي، والبـالغني            ٢٠٠٠تعداد عام   ويف سياق   
ورغم ذلك، فبفضل اجلهود املبذولة والسياسات الـيت يطلـب          .  يف املائة من النساء    ٦٨,٣نسبة  

عليها طابع االهتمام بالوسط الريفي، مما يتم بصـفة خاصـة علـى يـد الربنـامج الـوطين ملكافحـة               
كة نشطة من قبل املنظمات غري احلكوميـة، فإنـه يوجـد أمـل يف ختفـيض       الفقر، ويف إطار مشار   

 .تلك الضريبة املرتفعة اليت تتصل باألمية واليت ال تزال قائمة لدى املرأة ختفيضا كبريا
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، ميكـن أن يراَعـى أن       ٢٠٠٠  ويف جمال الصحة، ومـن منطلـق مـا ورد يف تعـداد عـام                  - ٤٣١
 ١٩٩٩ يف املائـة فيمـا بـني عـامي           ١٦نسـبيا مبعـدل     مستوى اخلصوبة بالوسـط الريفـي اخنفـض         

وهذا يرجع إىل ارتفاع معدل االلتحاق باملدارس لدى النسـاء بالوسـط الريفـي، إىل               . ٢٠٠٠و
 .جانب ظهور نتائج إجيابية للربنامج املوّسع املتصل بتنظيم األسرة

 
 تيار حمل السكناملساواة يف املعاملة فيما يتعلق باألهلية القانونية واخ: ١٥املادة   

 ٢٣املـادة  (  يف مجهورية الرأس األخضر يعترب مجيع البشر متسـاوون مبوجـب القـانون            - ٤٣٢
 ).من الدستور الساري

 مــن القــانون األساســي احلــق يف امللكيــة اخلاصــة،  ٦٨  ويف ضــوء هــذا، تؤكــد املــادة  - ٤٣٣
 أيضـا اإلرث؛ ويف حالـة       وتتـوخى هـذه املـادة     . واحلق أيضا يف نقلها أثنـاء احليـاة ولـدى املـوت           

مصادرة امللكية أو االستيالء عليها ألسباب عامة، فـإن هـذا ميكـن القيـام بـه وفقـا للقـانون مـع                     
 .وهذا احلق حيظى به اجلميع بصرف النظر عن نوع اجلنس. تسديد تعويض مناسب

  من الدستور تكفل للمواطنني حق اخلروج من اإلقليم الـوطين والـدخول            ٥٠  واملادة    - ٤٣٤
ــة اهلجــرة إىل اخلــارج   ــه، دون أي قيــد، إىل جانــب حري وميكــن القــول بالتأكيــد أن مجيــع  . إلي

 .املواطنني يف مجهورية الرأس األخضر حيظون مبعاملة متساوية فيما يتصل باختيار حمل السكن
  والقانون املدين ينص على أنه ال جيوز جتريـد أي شـخص مـن أهليتـه القانونيـة، علـى                - ٤٣٥

 مـن القـانون   ٦٧املـادة  (وأي قرار من هذا القبيل ُيعترب، رغم ذلك، الغيـا  . و جزئي حنو كلي أ  
 ).املدين
  وبالتايل، فإن الرجال والنساء يتمتعون باملساواة يف احلقوق فيمـا يتصـل بـإبرام كافـة                   - ٤٣٦

ومبجــرد الــزواج أو املســاررة يصــبح الزوجــان مســؤولني عــن . أشــكال العقــود وإدارة األمــوال
 ). من القانون املدين١-١٦٢٦املادة (شؤون مسكنهما تدبري 
  وكل من الزوجني مسؤول أيضا عن إدارة ماله من أموال، إىل جانب مجيع األمـوال                 - ٤٣٧

اليت تتأتى من عمله؛ كما أن كال منهما حر يف ممارسة أي مهنة أو نشاط دون موافقـة الـزوج                
 . من الدستور الساري٤١ة باملادة املعزَّز)  من القانون املدين١٦٢٩املادة (اآلخر 
  والقـــانون يســـمح للجميـــع بالوصـــول إىل ســـاحة القضـــاء واحملـــاكم، وكـــذلك إىل   - ٤٣٨

اخلدمات املقدمة من احملامني حلماية حقوقهم ومصـاحلهم، وأيضـا إىل اللجـوء إىل دور القضـاء                 
 مـن الدسـتور     ٢١ة  املـاد (باجملان عندما ال تتوفر لـدى الشـخص الوسـائل املاليـة الالزمـة لـذلك                 

 ).الساري
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  وبصــورة عامــة، ُيحظَــر التمييــز الســليب يف كافــة اجملــاالت، ويف قــوانني اإلجــراءات      - ٤٣٩
 ).سواء كانت إجراءات مدنية أم إدارية أم جنائية(كذلك 
  والوصول إىل القضاء مكفول، يف هناية املطـاف، لكـل فـرد، وشـروط هـذا الوصـول                    - ٤٤٠

القـانون  (س من يطالب به، ولكن إىل وضعه االقتصـادي بصـفة خاصـة              ال تستند إىل نوعية جن    
، وهـو يتـوخى     ٢٠٠٤وبغية ضمان هذا احلق، مت تعديل هذا القانون يف عـام            ). III/88/35رقم  

املساعدة القانونية يف إطار االسـتثناء الكلـي أو اجلزئـي مـن السـداد مـن أجـل اإلذن باخلـدمات                   
املرسـوم التنظيمـي رقـم      (ذه اخلـدمات أو سـدادها علـى دفعـات           املهنية أو القانونيـة أو اإلذن هبـ       

 ).نوفمرب/ تشرين الثاين٢ الصادر يف ١٠/٢٠٠٤
 رابطة الـرأس األخضـر للنسـاء القانونيـات،     ٢٠٠١  وتوجد، بصورة حمددة، منذ عام       - ٤٤١

الــيت تســتهدف مســاعدة ورعايــة الفئــات االجتماعيــة الضــعيفة، وخاصــة النســاء، فيمــا يتصــل   
ــيم القضــائي   حبــاالت ــهاك أو اســترداد احلقــوق الــيت يــرغنب يف عرضــها للتقي وخــالل عــام .  انت
الطــالق أو عــزو الســلطة ( امــرأة مــن ضــحايا املشــاكل األســرية ١٠١، متــت مســاعدة ٢٠٠٤

ــائلي  ــة أو العنــف الع ــانون العمــل أو    ) الوالدي ــداء أو يف جمــال ق ــالتعرض لالعت أو فيمــا يتصــل ب
 . ذلكاإلعانات االجتماعية وما إىل

 
املسـاواة يف احلقـوق بـني الرجـال والنسـاء يف كافـة األمـور املتصـلة بـالزواج                    : ١٦املادة    

 والشؤون األسرية
  تكفل مجهورية الرأس األخضر املساواة بني الرجال والنساء يف مجيع املسـائل املترتبـة                - ٤٤٢

 .على الزواج وشؤون األسرة
ار القانون األساسـي بـالرأس األخضـر، مبثابـة عنصـر             ويف الواقع، ُتعترب األسرة، يف إط       - ٤٤٣

وهـي جـديرة باحلمايـة حـىت تنجـز مهمتـها االجتماعيـة وحـىت                . رئيسي وأساس للمجتمع كلـه    
ومـن املسـلَّم بـه للجميـع، مـع هـذا، احلـق يف تشـكيل                 . يتمكن أعضاؤها من حتقيق شخصيتهم    

 .أسرة
 منـه، علـى أن مـن الواجـب     ٨٧دة   ومن مث، فـإن الدسـتور املعمـول بـه يـنص، يف املـا               - ٤٤٤

على الدولة أن تساعد األسرة يف إطار مهمتها كرقيبة على القـيم األخالقيـة املعتـرف هبـا لـدى                    
اجملتمع، إىل جانب تشـجيع اسـتقالل األزواج اجتماعيـا واقتصـاديا، والتعـاون مـع الوالـدين يف                   

 .املتعليم األطفال، وحتديد وتنفيذ سياسة أسرية تتسم بطابع شامل وك
  ومن أجل إجناز هذه املهام، ينبغي القول أيضـا بـأن دسـتور الـرأس األخضـر يتضـمن                     - ٤٤٥

ــز ضــد املــرأة،       ــة األحــوال الــيت تســاند التميي ــة أن تكــافح إلزال كــذلك أن مــن واجبــات الدول
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ويف هـذا الشـأن،   ).  من الدسـتور ٢-٨٧املادة (ولكفالة محاية حقوقها وحقوق الطفل كذلك    
ائمــا بغيــة ضــمان املســاواة بــني الرجــل واملــرأة يف كافــة املســائل املترتبــة علــى   تتــدخل الدولــة د

 .الزواج أو العالقات األسرية
  وبالنســبة للــزواج، يالَحــظ أن الرجــال والنســاء حيظــون بــنفس احلــق يف حتديــد أمــر    - ٤٤٦

رغبـة  الزواج وفْق اختيارهم احلـر، ويف القيـام دون أي قيـد باختيـار القـرين، وذلـك مادامـت ال                    
 مــن القــانون ١٥٧٦ و١٥٥١املادتــان (يف الــزواج قاصــرة علــى كــل مــن الشخصــني املعنــيني   

 ).املدين
ومـن املفهـوم مـن الـزواج أنـه احتـاد            .   وتعدد األزواج أو الزوجـات غـري مسـموح بـه            - ٤٤٧

طوعي بني شخصني من جنسني خمتلفني هبدف تكوين أسـرة والعـيش يف نطـاق تشـارك مفعـم                
ا، فإن وجـود زواج سـابق مل ينفصـم ميكـن أن يـؤدي إىل إلغـاء الـزواج الثـاين                      ومع هذ . باحلياة

 ). هـ من القانون املدين-١٥٦٤املادة (
ــن نفــــس     - ٤٤٨ ــال عــ ــية، فضــ ــة والسياســ ــات املدنيــ ــوق والواجبــ ــزوجني ذات احلقــ   وللــ

 مــن دســتور اجلمهوريــة، واملــواد ٣-٤٦املــادة (املســؤوليات، أثنــاء الــزواج وإىل حــني فْســخه  
 ). من القانون املدين١٦٣٣ و١٦٣٢ و١٦٣١ و١٦٢٤
ومـن اجلـدير بالـذكر أن واجبـات         .   ومن مث، فإن احلياة يف املـرتل مـن شـأن الـزوجني              - ٤٤٩

ــهما      ــدرة كــل من ــزوج والزوجــة تتضــمن اإلســهام يف مصــروفات األســرة حســب ق وهــذا . ال
تزام شـرعي، وهـو     الواجب قد يستمر يف حالة االنفصال أو حىت بعد فسخ الزواج يف صورة ال             

التزام متبادل ال يتضمن مراعاة ألي متييز بسـبب نـوع اجلـنس، وهـو خيتلـف حسـب اخـتالف                      
 ١٦٢٦املـادة   . (األنظمة ويتوقف على جمموعة القواعد اليت اسُتِند إليها يف االنفصال والطـالق           

 ).من القانون املدين
 أن حيرصــا علــى مصــاحل   وفيمــا يتعلــق بإعالــة وتعلــيم األطفــال، جيــب علــى الــزوجني - ٤٥٠

وعالوة على هذا، يتعني على اآلبـاء واألمهـات أن يسـاعدوا أطفاهلمـا              . أطفاهلما دون أي متييز   
 مــن ٨٨املــادة (داخــل وخــارج نطــاق الــزواج، فيمــا يتعلــق بتغذيــة الطفــل وحضــانته وتعليمــه  

 ).الدستور
قـة بـني شخصـني    ومثة حظر يف مجهورية الـرأس األخضـر علـى املُسـاررة، بوصـفها عال             � ٤٥١

وال جيـوز   . من جنسـني خمـتلفني يقومـان باملعيشـة سـويا يف إطـار ظـوف متاثـل ظـروف الـزواج                     
وينبغــي لطــالْيب . اإلقــرار يف مثــل هــذه احلــاالت إال لألشــخاص الــذين جتــاوزوا التاســعة عشــرة 

تعـّين  ومـن امل  . املساررة أن حيظيا بكامل قدراهتما العقلية وأال تكون لديهما أية عوائـق زواجيـة             
املادتــان ( ســنوات علـى األقــل  ٣أن يثبـت الرجــل واملـرأة أهنمــا قــد عاشـا يف إطــار احتـاد لفتــرة     
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وجيري اإلعفاء من هذا احلّد الزمين عند وجـود طفـل أو   ).  من القانون املدين ١٧١٢ و ١٥٦٠
 .أكثر نتيجة هذا االحتاد

لقانونيـة، مثـل الـزواج الرمسـي،          واملُساَررة املعترف هبا ُتعد، فيما يتصل جبميع اآلثار ا          - ٤٥٢
ومثـة  ).  من القانون املـدين ١٧١٦املادة (وهي تؤدي إىل كل آثارها اعتبارا من تاريخ وجودها  

أمهية قصوى هلذا االعتراف باملُساَررة مبوجب تشريعات الرأس األخضر يف إطار نفـس شـروط    
 .الزواج
ــة توقّــف املُســاررة، الــيت مل تكــن موضــع اعتــ   - ٤٥٣ راف مســجل، يســتطيع أحــد    ويف حال

الطرفني أن يقدم طلبـا إىل احملكمـة حـىت حيصـل علـى احلـق يف اإلعالـة، واحلـق يف املشـاركة يف                         
األمــوال املشــتركة، واحلــق يف اإلقامــة مبــرتل األســرة إذا مــا كــان يعــيش يف كنفــه أطفــال قّصــر  

 .للزوجني
ال الـزوجني بصـورة مجاعيـة،         ويف إطار الزواج، ُتَنـاط ممارسـة املسـؤولية الوالديـة بكـ              - ٤٥٤

ومع هذا، ووفقا ملا سبق قوله، يراَعى أنه يوجد عدد كبري من األسر اليت ختضع لرئاسة امـرأة،                  
ــك بنســبة   ــة       ٤٠,١وذل ــا تضــطلع مبســؤولية تربي ــرأة كــثريا م ــبني أن امل ــا ي ــا، مم ــة تقريب  يف املائ

 .األطفال
لزواج، فإنـه جيـري تنظـيم الوصـاية           ويف حالة االنفصال القانوين أو الطالق أو فسخ ا          - ٤٥٥

على األطفال والتزامات اإلعالـة املتعلقـة هبـذا الـزوج أو ذاك وأسـلوب السـداد مبوجـب اتفـاق                     
وُتـرفض هـذه   . بني األب واألم، مع عرض هذا االتفاق على احملكمـة للحصـول علـى موافقتـها      

م وجــود اتفــاق أو ويف حالــة عــد. املوافقــة إذا كــان االتفــاق ال يتناســب مــع حقــوق األطفــال 
طلب للنيابة العامة، فإن احملكمة تقّرر، وفقا ملصـلحة الطفـل، مـا إذا كـان ميكـن عـزو الوصـاية               

وكــذلك ُتــرفَض هــذه املوافقــة إذا مــا كــان هنــاك خطــر . علــى األطفــال ألحــد والــدْي القاصــر
 جســيم علــى الصــحة أو علــى كفالــة التــدريب والتعلــيم أو بالنســبة للشــخص أو الكيــان الــذي

 ). من القانون املدين١٨٥٧املادة (َسُتْعهد الوصاية إليه 
.   والتبعّية لألم ترجـع إىل املولـد، أمـا التبعيـة لـألب فهـي مفترضـة بالنسـبة لـزوج األم                 - ٤٥٦

 مـن   ١٧٤٥املـادة   (واحلاالت اخلارجـة عـن نطـاق الـزواج تـتم تسـويتها مـن خـالل االعتـراف                    
 ).القانون املدين

 التبعية وعدم وجـود عقـد زواج بـني الوالـدين عنـد املـيالد، يفتـرض                    ويف حالة ثبوت    - ٤٥٧
ومـع هـذا، وخـالل السـنوات السـت األوىل           . العهد بالطفل القاصر إىل الوالد الذي يعيش معه       

من العمر، ُتعطَى الوصاية أو املسؤولية املتصـلة بالطفـل، بالدرجـة األوىل، لـألم، إال إذا كانـت                   
 ). من القانون املدين١٨١٩املادة ( حالّ آخر هناك ظروف استثنائية، تتطلب
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  ويف احلاالت اليت مل يـتم فيهـا إضـفاء طـابع رمسـي علـى التعـايش مـع أم القاصـر مـن                           - ٤٥٨
 مــن ١٨٢٦خـالل الـزواج، مــع عـدم االعتـراف هبــذا التعـايش بالوسـائل القانونيــة، فـإن املـادة         

الـيت توجـد لـديها حاجـة إليهـا، أثنـاء            القانون املدين تـنص علـى التـزام األب بتقـدمي نفقـة لـألم                
 .احلْمل وخالل السنة األوىل من عمر الطفل، دون مساس بالتعويضات املقررة هلا يف القانون

  ويف حالة الوالدين اللذين يعيشان يف إطار من املُساررة، يالَحـظ أن ممارسـة السـلطة                   - ٤٥٩
ولـدى توقّـف املسـاررة املعتـرف هبـا،          . ررةالوالدية ُمناطة باإلثنية بناء على إقرارمهـا هبـذه املسـا          

جتري تسوية ممارسة السلطة الوالدية بنفس األسلوب املّتبع يف حاالت الطالق، أي مـن خـالل                
اتفاق بـني الـزوجني، أو عـن طريـق احملكمـة حسـب مصـلحة الطفـل يف حالـة انتفـاء مثـل هـذا                           

 .االتفاق
باحلقوق واملسؤوليات املتصـلة بالوصـاية        ومثة مساواة بني الرجال والنساء فيما يتعلق          - ٤٦٠

 .على الطفل وتبّنيه
  وال يوجد متييز بناء على جنس املرء يف جمال التبين، أو عند حتديد عالقة التـبين هـذا،              - ٤٦١

 ). من القانون املدين١٩٢٢ و١٩٢٠املادتان (أو املسؤوليات املنبثقة عنه 
ة، وذلــك يف حالــة وفــاة الوالــدين، أو فقــد   وال بــد مــن أن ُيعَهــد بالطفــل إىل الوصــاي- ٤٦٢

الســـلطة الوالديـــة مـــن قبلـــهما، أو تعـــّوق ممارســـة هـــذه الســـلطة الوالديـــة، أو يف حالـــة عـــدم  
االضطالع هبذا النشاط منذ ستة أشهر مع عدم نقل التفـويض مبمارسـته علـى حنـو طـْوعي، أو                    

 ).القانون املدين من ١٨٧٥ و١٨٧٤املادتان (لدى عدم معرفة الوالدين أو اختفائهم 
وجنس الوصـي لـيس     .   وتتحّدد مهمة الوصي على يد الوالدين أو القانون أو احملكمة           - ٤٦٣

مــن العوامــل احملــدِّدة، كمــا أنــه لــيس موضــع مراعــاة عنــد حتديــد املســؤوليات ذات الصــلة إزاء 
 مـن   ١٨٧٥ و ١٨٧٤املادتان  (الطفل، الذي يتعني القيام بكفالته ومحايته والدفاع عن مصاحله          

 ).القانون املدين
  وبشأن احلق يف حيـازة اسـم مـا، ُيَسـلَّم للـزوجني للـزوجني بـاحلق يف الّتسـّمي باسـم                     - ٤٦٤

وبالتـايل، فإنـه ال يوجـد أي متييـز لنـوع اجلـنس عنـد ممارسـة هـذا احلـق أو عنـد                         . عائلة أحدمها 
 أن ختتـار حبريـة      ومثـة إبقـاء إذن علـى حـق املـرأة يف           . فرض الّتسـّمي باسـم واحـد مـن الـزوجني          

 ). من قانون األسرة١٦٢٨املادة (اّتخاذ اسم الزوج أم ال 
  وللزوجني احلق يف الّتسـّمي باسـم أحـدمها إىل حـني صـدور حكـم بـالطالق، أو إىل                      - ٤٦٥

ومـع هـذا، فــإن مـن اجلـائز أن ُيمَنـع الــزوج      . حـني االنتقـال إىل الـزواج الثـاين يف حالــة الّترّمـل     
 .ة أو املطلّق حبكم قضائي من اختاذ اسم الزوج املتويف أو املنفصلالباقي على قيد احليا
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  وحيــق للــزوجني أن يّتخــذا اســم الوالــدين أو واحــد منــهما فقــط، وذلــك مــع مراعــاة - ٤٦٦
 ). من القانون املدين١٨٠٩املادة (التقييدات املنصوص عليها يف قوانني السجل التوثيقي 

ن بوســع كــل مــن الــزوجني أن خيتــار أو ميــارس حبريــة   والقــانون املــدين يقــول أيضــا إ- ٤٦٧
مهنة ما أو نشاطا ما بدون موافقة الزوج اآلخـر، ممـا يعـين أنـه يسـتطيع أن يقـوم دون أي قيـد                         

 ).١٦٣٠ و١٦٢٩املادتان (بتكوين أو نقل ودائع مصرفية بامسه وحده 
 مـن دسـتور    ٣-٤٦   وبالتايل، ومن منطلق احلق يف املساواة، وهو حق وارد يف املـادة             - ٤٦٨

مجهورية الـرأس األخضـر، يراَعـى أن القـانون املـدين يتضـمن أن كـال الـزوجني حيظيـان بـنفس                       
 . احلقوق فيما يتعلق مبلكية األموال وحيازهتا وإدارهتا واإلشراف عليها والتصرف فيها

  واالختالف يف هذا الصدد يرجع إىل نظام الزوجية، الذي ميكـن حتديـده حبريـة علـى       - ٤٦٩
يــد الــزوجني، إمــا باختيــار أحــد الــنظم الــواردة يف التشــريعات املدنيــة، وإمــا بــالنص علــى مــا    

 .يناسبهما يف هذا الشأن يف نطاق القانون
  والــنظم املتوخــاة علــى الصــعيد القــانوين تتمثــل يف املشــاركة العامــة وفصــل األمــوال   - ٤٧٠

طــراف ذات الصــلة فيمــا يتعلــق ولــدى عــدم اّتضــاح رغبــة األ. واالشــتراك يف األمــوال املُحــازة
بنظام األمـوال، يتـوىل قـانون الـرأس األخضـر فـرض تطبيـق نظـام االشـتراك يف األمـوال احملـازة                        

 ). من القانون املدين١٦٧٤املادة (
ــار       ــه االختي ــزواج الــذي وقــع علي . وتعريــف األمــوال املشــتركة يتوقــف علــى نظــام ال

باعتبــاره أمــواال مشــتركة أو خاصــة يف إطــار وباإلضــافة إىل ذلــك، وإىل جانــب مــا مت حتديــده 
 مـن القـانون املـدين تـنص علـى أن كـال مـن                ١٦٣٥نظام الزواج املعمول به، يالَحظ أن املادة        

 : الزوجني حيق له أن يدير أمواله اخلاصة على النحو التايل
 اإليرادات اليت حيصل عليها من عمله؛ ��١ 
  الصلة؛من خالل حقوق التأليف أو احلقوق ذات ��٢ 
األمــوال املشــتركة الــيت جــاء هبــا فيمــا يتصــل بــالزواج، أو الــيت حازهــا باجملــان عقــب     ��٣ 

 الزواج، أو اليت استعيض هبا عما كان قائما؛
األموال اليت كانت سـُتعطَى أو تتـرك للـزوجني مـع خروجهـا عـن نطـاق إدارة الـزوج                 ��٤ 

و مقدَّمـة مـن أجـل إيـداعها لـدى       اآلخر، باستثناء ما إذا كانت هـذه األمـوال ُمعطَـاة أ           
 زوجة هذا الزوج اآلخر؛
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املنقــوالت اململوكــة للــزوج اآلخــر، أو اململوكــة بصــورة مشــتركة، واملســتخدمة مــن    ��٥ 
 جانبه، على حنو قصري، باعتبارها من أدوات عمله؛

 األموال اخلاصة بالزوج اآلخر يف حالـة تعـذّر ممارسـته إلدارهتـا إزاء وجـوده يف مكـان                   ��٦ 
غري معروف أو إزاء أي سـبب آخـر مـن األسـباب، مـادام مل يقـرر مـن يتـولّى إدارهتـا                        

 بالنيابة عنه؛
 .األموال اخلاصة بالزوج اآلخر يف حالة إعطائه لزوجه والية أو سلطة عليها ��٧ 

  ومن حق كل من الـزوجني أن ميـارس إجـراءات إداريـة عاديـة فيمـا يتصـل بـاألموال                 - ٤٧١
، ومثة حق قاصر على هذين الـزوجني بالبـّت بأسـلوب مشـترك بشـأن كافـة                املشتركة للزوجني 

 ). من القانون املدين٣-١٦٣٥املادة (اإلجراءات اإلدارية األخرى 
  وفيما يتصل باملنقوالت، خاصة كانت أم مشـتركة، ميكـن ألحـد الـزوجني أن يقـوم                 - ٤٧٢

ومـع  . الت اخلاضـعة إلدارهتمـا    طواعية، ويف إطار صّك بني األحيـاء، بالتنـازل عـن تلـك املنقـو              
هــذا، فــإن مثــة ضــرورة ملوافقــة الــزوجني بشــأن التنــازل عــن املنقــوالت التابعــة بصــورة خالصــة 
ألحد هذين الزوجني مـع عـدم قيـام هـذا الـزوج بإدارهتـا، باسـتثناء  مـا إذا كـان األمـر متعلقـا                           

 موضـع اسـتعمال     بإجراءات إدارية أو متصال بالتنازل عن ممتلكـات خاصـة أو مشـتركة تكـون              
املـادة  (بني الـزوجني أثنـاء معيشـتهما بـاملرتل أو موضـع اسـتخدام كـأدوات مـن أدوات العمـل                  

 ). من القانون املدين٣ و٢ و١-١٦٣٨
  وفيمــا عــدا احلــاالت الــيت ينطبــق عليهــا نظــام الفصــل بــني األمــوال، ال بــد مــن تــوفّر - ٤٧٣

لكات خاصة أو مشتركة أو تكـوين حقـوق         موافقة الزوجني بشأن بيع أو متلّك أو استئجار ممت        
ــازة أو اســتئجار       ــع أو حي ــام ببي شخصــية أخــرى مــن حقــوق التمتــع هبــذه املمتلكــات، أو القي

 ). من القانون املدين١٦٣٩املادة (مؤسسات جتارية أو صناعية على حنو خاص أو مشترك 
ملتصـــل   وفيمـــا يتعلـــق بالتصـــرف يف مســـكن األســـرة، يـــتعني، مهمـــا كـــان النظـــام ا - ٤٧٤

باألموال، أن تكون هناك موافقة من الزوجني بشأن بيع أو حيازة أو استئجار هذا املسـكن أو                 
تكوين حقوق أخرى من حقوق التمتع به، مع ضرورة توفّر موافقة مصاحبة يف جمـال فـّض أو               

 مـن القـانون   ١٦٣٩املـادة  (إلغاء أو وقْف استئجار املسكن، جزئيا أم كليا، مـن قبـل السـاكن              
 ).يناملد

ومـع  .   وبشأن تقّبل مْنحة أو إرث أو وصّية، ال حيتـاج الزوجـان ملوافقـة مـن أحـدمها                  - ٤٧٥
ــة      هــذا، وفيمــا خيــص رفــض اإلرث أو الوصــية، ال بــد مــن موافقــة الــزوج اآلخــر، إال يف حال

 ). من القانون املدين١٦٤٠املادة (سريان نظام الفصل بني األموال 
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ــة تشــكّل  - ٤٧٦ ــة الزوجي ــا يتصــل بكــل إجــراء واجــب مبوجــب        واملوافق ــرا خاصــا فيم  أم
القانون، ولكن ميكن دْعم هذه املوافقة بقرار قضائي يف حالـة الّتعـّرض لـرفض ال مـربر لـه مـن                      

 مـن  ١٦٤١املـادة   (جانب الزوج اآلخر، وذلك لدى تعذّر تربير هذا الرفض ألي سـبب كـان               
 ).القانون املدين

ــايل أن ُتحــاز   - ٤٧٧ ــة عشــرة مــن عمــره       ومــن اجلــائز بالت ــغ الثامن ــل مــن يبل ــة مــن قب امللكي
ويستطيع ممارسة حقوقه بصورة كاملة، مع أهليته لتناول أموره الشخصـية وأموالـه والتصـرف                

 ). من القانون املدين١٣٩املادة (فيها بكل حرية 
  وال يصــح زواج القاصــر الــذي يبلــغ السادســة عشــرة، فهــذا ُيعــّد عائقــا ُمْحبطــا إىل   - ٤٧٨

 ). من القانون املدين١٥٩٢ و١٥٦٤ و١٤٢املواد (حّد أقصى 
 عامــا مــن ١٨  وبالتــايل، ويف نطــاق تفســري التشــريعات احملليــة، ميكــن للقاصــر البــالغ  - ٤٧٩

ــالغ    ــا    ١٦العمــر والراشــد الب ــإدارة أمواهلم ــويض ب ــى تف ــا أن حيصــال عل ــدي  .  عام وبوســع وال
ولــدى إبــداء هــذه .  لعقــد الــزواجاخلطيــب القاصــر، أو مــن كــان وصــيا عليــه، إبــداء املعارضــة

املعارضة، ال جيوز االحتفال هبـذا الـزواج إال إذا مـا ارتـأت احملكمـة املختصـة أنـه ال مـربر هلـذه               
 ). من القانون املدين١٥٧٢املادة (املعارضة 
املـادة  (  ويف مجهورية الرأس األخضر، ميكن أن ُيـَنظّم الـزواج بصـورة مدنيـة أو دينيـة             - ٤٨٠
ويــتم إضــفاء الطــابع الرمســي علــى هــذا الــزواج مبقتضــى إعــالن   ). انون املــدين مــن القــ١٥٧٢

املوافقة، بصورة صرحية وشخصـية، مـن جانـب اخلطيـبني أمـام موظـف خمـتص بقلـم سـجالت                     
وفيمـا يتصـل بـالزواج      . عقود التوثيق أو ممثـل لعقيـدة دينيـة حتظـى بـاالعتراف مـن قبـل الدولـة                  

ي التقليديـة، ُيرسـل حمضـر الـزواج، مبجـرد تسـجيله، إىل              التقليدي الذي يتضمن مراعاة النـواح     
قلم سجالت التوثيق املختص، حيث جيرى على الفور االحتفاظ بصورة منه يف السـجل املعـين          

 ). من القانون املدين١٥٨٣ و١٥٨٢ و١٥٦٢ و١٥٦١املواد (
ت،   وتسجيل الزواج، مدنيا كان أم دينيا، أمر إلزامي، وهـو يـودع يف أحـد السـجال                - ٤٨١

 ). من القانون املدين١٦١٠املادة (مث يتم إدراجه أو نقله وفقا للقانون لدى السجل املدين 
  والزواج، الذي يوجـد سـجل إلزامـي لـه، ال ميكـن الّتـذّرع بـه مـن قبـل الـزوجني أو                   - ٤٨٢

ــطدام      ــه دون االصـ ــوز العمـــل بـ ــادام الســـجل املعـــين ال جيـ ــهما أو أي طـــرف ثالـــث، مـ ورثتـ
ومبجرد تنفيذ هذا السجل، فإنـه جتـري، يف حالـة فقـده، مراعـاة               . ة يف القانون  باستثناءات وارد 

 ). من القانون املدين١٦٢٣املادة (اآلثار املدنية للزواج منذ تاريخ االحتفال به 
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 نظام السابقال  
، بـدأ سـريان قـانون األسـرة، الـذي يتضـمن مبـدأ مـن املبـادئ العامـة           ١٩٨١  يف عام   - ٤٨٣

 يف املساواة الفعلية بني الرجـال والنسـاء يف احلقـوق والواجبـات، باإلضـافة إىل                 األساسية يتمثل 
 .تشجيع محاية األمومة

ــايل، وفيمــا بــني عــامي   - ٤٨٤ ، كــان جيــري تنظــيم املســائل املتعلقــة   ١٩٩٧ و١٩٨١  وبالت
 .بالزواج والبنوة والتبّني يف إطار قانون األسرة املشار إليه أعاله

لق، وأثناء سريان قـانون األسـرة هـذا، كـان الـزواج ُيعتـرب مبثابـة احتـاد                   ومن هذا املنط    - ٤٨٥
طــوعي، وكــان مــن املفتــرض، مــن الناحيــة القانونيــة، أن الــزوجني حيظيــان باملســاواة الالزمــة،  

ومـن  ). ١٧املـادة   (فضال عن متتعهما حبريـة اختيـار وممارسـة مـا هلمـا مـن مهنـة ونشـاط ثقـايف                      
ومـن املفهـوم،    ). ١-٢٤املـادة   (إعالة أسرهتما وفقا إلمكاناهتما     واجب الزوجني أن يسامها يف      

يف هذا الشأن، أن إعالة األسرة تعين العمل على توفري أسباب املعيشة هلا، إىل جانـب االهتمـام           
ويف حالـة عـدم قيـام أحـد الـزوجني بـذلك، فإنـه حيـق للـزوج                   ). ٢-١٨املادة  (بتعليم األطفال   

أن يطالـــب قانونـا مبصـادرة إيـرادات زوجـه، وذلـك طبقـا للمـادة         اآلخـــر، عالوة علـــى هذا،   
٣-١٨. 
  ومثة اعتراف حبرية الزوجني يف استعمال اسم الزوج اآلخر، وذلـك إىل حـني احلكـم                  - ٤٨٦

 ). من قانون األسرة١٦املادة (بالطالق، أو يف حالة الّترّمل وإىل أن يتم زواج جديد 
 إىل عـام  ١٩٨١ظام الذي كان مطبقـا بـالفترة مـن عـام       ويف ضوء هذا، يراَعى أن الن       - ٤٨٧
 من قـانون    ٤املادة  ( كان يستند إىل ذلك املبدأ األساسي املتعلق باملساواة بني الزوجني            ١٩٩٧
 ).األسرة
املـادة  ( عامـا  ١٨  ومل يكن من املسموح به أن ُيعقد زواج القّصر البـالغني مـن العمـر         - ٤٨٨
، ويف إطــار ظــروف بعينــها، جيــوز اإلذن بــزواج القاصــر ومــع هــذا).  مــن قــانون األســرة١-٥

 عاما بشـرط تقـدمي طلـب ذي مـربرات كافيـة مـن               ١٦ عاما من العمر والراشد البالغ       ١٨البالغ
 ). من قانون األسرة٢-٥املادة (جانب الشخص املعين أو والديه وعقب قبول احملكمة 

رأة، اليت ُيفَسـخ زواجهـا أو يعلـن     من قانون األسرة كانت تنص على أن امل    ٧  واملادة    - ٤٨٩
بطالنه، ال ميكن هلـا أن تقـوم مـن جانبـها وحـدها بالـدخول يف إطـار زواج جديـد قبـل مـرور                          

 يوم، وبعد خصـم عـرى الـزواج أو إعـالن بطالنـه، وعقـب إثبـات أهنـا ليسـت يف حالـة                         ٣٠٠
 متمـثال يف    وكـان اهلـدف مـن هـذه املـادة         . ْمحل مبوجب شهادة طبية معتمدة من جملس األطباء       

 .احملافظة على مصاحل القّصر فيما يتعلق بالوالدية واحلقوق املترتبة عليها
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، كــان قــانون األســرة يتــوخى بالفعــل إمكانيــة قيــام الرجــل واملــرأة   ١٩٨١  ويف عــام - ٤٩٠
بالتســليم باملســاررة، مادامــا قــد وفيــا بااللتزامــات القانونيــة ذات الصــلة الــيت تتضــمن املعيشــة    

ومن شأن هذا أن يتم بعد تقدمي طلـب         ). ١-١٢٠املادة  ( سنوات على األقل     ٣دة  املشتركة مل 
إىل احملكمة، ومبجرد اإلقرار هبذا الطلب، فإنه تصبح له نفـس نتـائج الـزواج اعتبـارا مـن موعـد          

 ).٢-١٢املادة (بدء املساررة 
ــة توقــف املســاررة، يالحــظ أن املــادة    - ٤٩١ نون  مــن قــا١٤  وعــالوة علــى هــذا، ويف حال

األسرة تنص علـى أن بوسـع الـزوجني أن يقومـا يف العـام الالحـق هلـذا التوقـف بتقـدمي املطالبـة             
الالزمة من أجل ضمان النفقة، وكذلك من أجل تطبيق نظـام األمـوال بـنفس األسـلوب املّتبـع                   

 . يف حالة الطالق
رة هــو نظــام   وأثنــاء هــذه الفتــرة، كــان نظــام األمــوال الوحيــد الــوارد يف قــانون األســ- ٤٩٢

 ).١٩املادة (املشاركة يف األموال املُحاَزة 
ــل يف      - ٤٩٣ ــزوجني يتمث ــوال املشــتركة لل ــن األم ــد م ــا ُيَع ــان م ــات  :   وك األجــور، واإلعان

العائليـة، واملعاشـات، وأي نوعيـة أخـرى مـن نوعيـات اإليـرادات املُحـاَزة بنـاء علـى العمـل أو            
كتسـَبة كتعويضـات  أو مـن ممتلكـات مشـتركة؛            املقدمة من الضمان االجتمـاعي؛ واألمـوال امل       

واإلجيارات واألرباح والفوائد أو املنافع الطبيعية املترتبـة علـى أمـوال مشـتركة أو خاصـة بكـل                   
 ).٢٠املادة (من الزوجني 

األمـوال الـيت كانـت يف حـْوزة     : أما ما كان ُيعتَبر يف املاضي من األموال اخلاصة، فهـو        
 واألمـوال الـيت حتققـت هلمـا عقـب الـزواج بنـاء علـى اإلرث أو                   كل من الزوجني قبل الزواج؛    

التبين؛ واألموال املُحاَزة من جراء االستمرار يف الزواج مبوجب قانون األمـوال اخلاصـة السـابق       
أو الوصاية على أموال خاصـة، باسـتثناء احلـاالت احملظـورة قانونـا؛ واألمـوال ذات االسـتخدام                   

متلكات اخلاصة املباعـة ومـا مت احلصـول عليـه باملـال اخلـاص؛               القْصري أو الشخصي؛ وأمثان امل    
ــل         ــة يف مقاب ــة املمتلكــات اخلاصــة؛ والتعويضــات املقدم ــن خــالل مبادل ــوال املكتســبة م واألم
األضرار النامجة عن أفعال مرتكبة ضد أحد الزوجني، أو يف مقابل تغطية املخاطر اليت تتعـرض                

 ).٢٢املادة (هلا األموال اخلاصة 
ومــن مث، فــإن ).  مــن قــانون األســرة٢٤املــادة (  وإدارة األمــوال ترجــع إىل الــزوجني - ٤٩٤

العقارات اخلاصة أو املشتركة ال جيوز التنازل عنها لقاء مقابل ما أو ختصيصـها هلـذا الـزوج أو                   
؛ ومع هـذا، فـإن القـرارات القانونيـة بشـأن املمتلكـات              )١-٢٦املادة  (ذاك دون موافقة اآلخر     

 ).٢٦٠٢٢املادة (ممتلكات خاصة حباجة إىل موافقة اليت تعد 
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  وفيمــا يتعلــق باالهتمامــات املتصــلة باألطفــال، كــان الوالــدان ُيعــّدان مســؤولني عــن   - ٤٩٥
تعلــيمهم، ومهــا يضــطلعان بــأمور القّصــر أو مــن كــانوا حتــت رعايتــهم، فكــل منــهما لــه نفــس  

أن يتخـذ األبنـاء أمسـاء األبـوين أو     وقد كان مثـة تـوخ أيضـا بـ         ). ٦٠املادة  (الواجبات واحلقوق   
 ).٤٨املادة (اسم أحدمها 

  وبشأن ما للنظام السابق من آثار، يالحظ أن التبعية لألم كانـت ترجـع إىل الـوالدة،         - ٤٩٦
وهي مقررة من خالل ذكْر األمومة يف صك ميالد الطفل؛ أما األطفال الـذين يولـدون خـالل                  

هنم ُيعتـربون أبنـاء للـزوج؛ وخبصـوص مـن يولــدون       يـوم مـن فضـه، فــإ   ٣٠٠الـزواج أو يف حبـر   
خارج نطاق الزوجية، فإنه يتم حتديد أبوهتم بناء علـى اعتـراف طـوعي أو قضـائي مـن جانـب                     

 ). من قانون األسرة٥٠ و٤٩املادتان (األب 
، )٣٣املـادة  (  ويف جمال الطـالق، يالحـظ أنـه ال جتـوز املطالبـة بـه مـن قبـل الـزوجني                     - ٤٩٧

 الزوج ال يستطيع أن يلتمس الطالق طاملا كانت الزوجـة حـامال أو قبـل مـرور                  ومع هذا، فإن  
عام على الوالدة، باستثناء حاالت حـدوث عالقـات جنسـية خـارج نطـاق الـزواج، أو وقـوع                

 ). من قانون األسرة٣٥املادة (حماوالت لقتل الزوج 
 القاصر أو املعـوق،       وبوسع احملكمة أيضا أن تعزو للزوج، الذي يتوىل حضانة الطفل           - ٤٩٨

مسؤولية حيازة املمتلكات احمللية اليت تعـد ضـرورية لتعلـيم هـذا الطفـل أو تدريبـه، مـن خـالل                      
قيامـه بالفعــل بــدفع تعـويض عــن املمتلكــات املشــتركة أو اخلاصـة بــالزوج اآلخــر، إن ُوجــدت    

 ). من قانون األسرة١-٤٠املادة (
ما أو وقْف هذه الرعاية إذا ما كانـت هنـاك             وجيوز حرمان الوالدين من رعاية أطفاهل       - ٤٩٩

املـادة  (ويف مثـل هـذه احلـاالت، تقـوم احملكمـة بتعـيني وصـّي علـى القّصـر                 . ظروف تـربر ذلـك    
٦٤.( 
املادتــان (  ويف قــانون األســرة، مل يكــن هنــاك أي نــص متييــزي بشــأن إمكانيــة التــبين    - ٥٠٠
 ).٧٥ أ و-٦٨
ــم  - ٥٠١ ــانون رق ــدين،      يتضــمن تفويضــا V/96/4  والق ــانون امل ــن الق ــع م ــاب الراب ــاء الب  بإلغ

وبالتـايل، فـإن قـانون      .  يتوىل إدخال تعـديالت بشـأن األسـرة        C/97-12واملرسوم التشريعي رقم    
، وحــل حملــه قــانون مــدين جديــد وفقــا لألحكــام   ١٩٩٧األســرة قــد تعــّرض لإللغــاء يف عــام   

 .السابقة الذكر
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 املرفق األول
 )ةوالساري(التشريعات املذكورة   

، مــع التنقيحــات الدســتورية املدرجــة  ١٩٩٢دســتور مجهوريــة الــرأس األخضــر لعــام   - ١
ــم    ــتوري رقـ ــانون الدسـ ــى القـ ــول IV/92/1مبقتضـ ــادر يف أيلـ ــبتمرب / الصـ ــيح ١٩٩٢سـ ، والتنقـ

 ؛١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٣ الصادر يف IV/95/1الدستوري رقم 
، النشــرة ٢٠٠٥-٢٠٠١لرابعــة للفتــرة برنــامج احلكومــة املتعلــق بالــدورة التشــريعية ا  - ٢

 ؛٢٠٠١مارس / آذار١٣، املؤرخة ١، اجملموعة ٦الرمسية رقم 
يوليــه، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / متــوز٢ الصــادر يف 4/7/96القــانون املــدين، القــانون رقــم  - ٣
، امللحق، حيث يرد تفويض بإلغاء الباب الرابع من القـانون املـدين، واملرسـوم               ١، اجملموعة   ٢٠
، ١، اجملموعـة  ٢٥يونيه، بالنشـرة الرمسيـة رقـم        / حزيران ٣٠ الصادر يف    C/97-12لتشريعي رقم   ا

 امللحق، حيث يرد تعديل لقانون األسرة؛
 ؛)٢٠٠٣(قانون العقوبات بالرأس األخضر  - ٤
 قانون االنتخابات؛ - ٥
م يونيــه، بالنشــرة الرمسيــة رقــ / حزيــران٣٠ الصــادر يف ٦٢/٨٧املرســوم بقــانون رقــم  - ٦
 ، امللحق، حيث يتحدد النظام القانوين العام لعالقات العمل؛١، اجملموعة ٢٦
ديســمرب، بالنشــرة الرمسيــة رقــم  / كــانون األول٨ الصــادر يف ١١٤/٩٠املرســوم رقــم  � ٧
 ، بشأن تنظيم عزو جنسية الرأس األخضر؛١، اجملموعة ٤٩
ــم   - ٨ ــانون رق ــران٢٩ الصــادر يف III/90/80الق ــه، بالن/ حزي ــم   يوني ــة رق ، ٢٥شــرة الرمسي

 ٦ الصــادر يف IV/92/41، ممــا مت تعديلــه مبوجــب القــانون رقــم     ٢، امللحــق رقــم  ١اجملموعــة 
، امللحــق، بشــأن حتديــد شــروط عــزو ١، اجملموعــة ١٤أبريــل، بالصــحيفة الرمسيــة رقــم /نيســان

 وحيازة وفقد جنسية الرأس األخضر؛
 كــــانون ٢٩ الصــــادر يف III/90/103قــــانون أســــس نظــــام التعلــــيم، القــــانون رقــــم   - ٩

 ؛٣، امللحق رقم ١، اجملموعة ٥٢ديسمرب، بالنشرة الرمسية رقم /األول
، ١٧يونيه، بالنشـرة الرمسيـة رقـم        / حزيران ٣ الصادر يف    ١٧/٩٦املرسوم بقانون رقم     - ١٠

ــة  ، حيــث يــرد حتديــد ملركــز التعلــيم اخلــاص، وتنظــيم ملمارســة أنشــطة كــل مــن          ١اجملموع
 مية؛املؤسسات التعلي
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نوفمرب، بالنشرة الرمسيـة    / تشرين الثاين  ٥، الصادر يف    ٢٥/٢٠٠١املرسوم بقانون رقم     - ١١
 ، القانون األساسي لوزارة التعليم والثقافة والرياضة؛١، اجملموعة ٣٦رقم 
، ١٥أبريــل، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / نيســان٢١، الصــادر يف ١٧/٩٧املرســوم بقــانون  - ١٢

يم للمصـروفات والنفقـات املدرسـية الـيت خيضـع هلـا التالميـذ الـذين         ، حيث يـرد تنظـ     ١اجملموعة
 يترددون على املؤسسات احلكومية للتعليم الثانوي؛

ديســمرب، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / كــانون األول٣١، الصــادر يف III/96/9القــانون رقــم  - ١٣
 احلـاالت   ، حيث ترد العقوبات املتصلة باإلجهاض، إىل جانب ذكر بعـض          ٢، امللحق رقم    ٥٢

 اليت يسمح فيها بالقيام هبذا اإلجهاض؛
 حيـث   ٢٧فربايـر، بالنشـرة الرمسيـة رقـم         / شـباط  ١٤، الصـادر يف     ٧/٨٧املرسوم رقـم     - ١٤

 يرد تعديل للقانون املتعلق باإلجهاض املقصود؛
يوليـه،  /، الصـادرة يف متـوز     ٢٣، بالنشرة الرمسيـة رقـم       ٥٠/٢٠٠١الرسالة الرمسية رقم     - ١٥

ــة  ــب      ١اجملموعــ ــة املكتســ ــة نقــــص املناعــ ــة متالزمــ ــيق مكافحــ ــة تنســ ــاء جلنــ ــأن إنشــ ، بشــ
 ).السيدا/اإليدز(

، ٢ينــاير، بالنشــرة الرمسيــة رقــم  / كــانون الثــاين١٠، الصــادر يف ١/٩٤املرســوم رقــم  - ١٦
 ، بشأن إنشاء معهد مركز املرأة؛١اجملموعة 

ــم   - ١٧ ــانون رق ــوبر، بالنشــرة  أ/ تشــرين األول١١، الصــادر يف ٣٨/٢٠٠٤املرســوم بق كت
 ، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واملواطنية؛١، اجملموعة ٣٠الرمسية رقم 

، حيـث يـرد تنظـيم       ١٩٥٧فربايـر   / شباط ٢٣، الصادر يف    ٥١٧٧القرار الوزاري رقم     - ١٨
 لعمل النساء احلوامل؛

ــه، بالنشــرة ال/ حزيــران٢٩، الصــادر يف III/90/74القــانون رقــم  - ١٩ ــة رقــم يوني ، ٢٥رمسي
 ، بشأن النظام القانوين للرابطات العامة؛ ١اجملموعة 

، ٤فربايـر، بالنشـرة الرمسيـة رقـم         / شـباط  ٢٦، الصـادر يف     ٧/٩٦املرسوم بقانون رقـم      - ٢٠
 ، حيث يرد حتديد للمركز الفين ملوظفي السلك الدبلوماسي؛١اجملموعة 

ديسمرب، بالنشـرة الرمسيـة     /ن األول  كانو ١٤، الصادر يف    ٥٧/٩٨املرسوم بقانون رقم     - ٢١
 ، حيث ترد املوافقة على مركز املوظفني الدبلوماسيني؛١، اجملموعة٤٦رقم 

أبريـل، حيـث يـرد تعـديل للقـانون رقـم       / نيسـان ٦، الصـادر يف     IV/92/41القانون رقم    - ٢٢
80/III/90 حزيران يونيه، بشأن حتديد شروط حيازة اجلنسية؛٢٩، الصادر يف  

05-45179 97 
 



 

CEDAW/C/CPV/1-6 

أكتـوبر، بالنشـرة الرمسيـة رقـم        / تشـرين األول   ١٨، الصـادر يف     V/99/113نون رقم   القا - ٢٣
 ، حيث يرد تعديل لقانون أسس نظام التعليم؛١، اجملموعة ٣٨
، ١، اجملموعـة    ٩ماس، بالنشرة الرمسية رقم     / آذار ٩، الصادر يف    V/98/44القانون رقم    - ٢٤

 حلكومية؛حيث ترد املبادئ األساسية لنظام العمل باإلدارة ا
ســبتمرب، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / أيلــول١٣، الصــادر يف ٥٧/٩٣املرســوم بقــانون رقــم  - ٢٥
، حيث يرد تعريف للمـنح الدراسـية باعتبارهـا جمموعـة مـن املـوارد املاليـة الـيت                    ١، اجملموعة ٣٤

توضع حتت تصرف املواطنني الـذين ينتـوون متابعـة دراسـاهتم أو أن يتخصصـوا أو أن يتـرددوا               
  معاهد التدريب املهين أو أن يقوموا بإتقان مستواهم الفين؛على
، ١١أبريل، بالنشرة الرمسيـة رقـم     / نيسان ٥، الصادر يف    ٣/٩٣املرسوم التشريعي رقم     - ٢٦

، حيــث يــرد حتديــد للنظــام القــانوين للعطــالت والّتغّيبــات واإلجــازات املتعلقــة         ١اجملموعــة 
 مية، مما يتضمن الشروع يف إدخال تدابري ابتكارية؛باملوظفني وبالعاملني يف اإلدارة احلكو

ديسمرب، بالنشـرة الرمسيـة رقـم       / كانون األول  ٣١، الصادر يف    IV/93/102القانون رقم    - ٢٧
، حيـث يـرد تعريـف للنظـام القـانوين اخلـاص بتكـوين وتعـديل                 ٣، امللحق رقم    ١، اجملموعة ٤٩

 ية؛ووقف العالقة القانونية للعمالة يف اإلدارة احلكوم
نوفمرب، بالنشرة الرمسيـة    / تشرين الثاين  ١٦، الصادر ي    ١٢٢/٩٢املرسوم بقانون رقم     - ٢٨

، حيـث ُيقَضـى مبـنح معـاش اجتمـاعي يتعلـق بالشـيخوخة مـن أجـل مـن                     ١، اجملموعة   ١١رقم  
 سـنوات علـى األقـل يف جمـال     ١٠ عامـا مـن العمـر مـع اضـطالعهم بالعمـل ملـدة           ٦٠يتجازون  

 ثافة اليد العاملة؛األعمال اليت تتسم بك
ينـاير، بالنشـرة الرمسيـة رقـم     / كـانون الثـاين  ١، الصـادر يف  ٢/٩٥املرسوم بقانون رقـم    - ٢٩
 ، بشأن إنشاء احلماية االجتماعية الدنيا؛١، اجملموعة ٢
ديسـمرب، بالنشـرة الرمسيـة رقـم        / كـانون األول   ٣٠، الصـادر يف     III/89/61القانون رقم    - ٣٠
 دين ومعاشات الباقني على قيد احلياة؛، بشأن مركز املتقاع٥٣
يونيــه، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / حزيــران٣٠، الصــادر يف ٦٢/٨٧املرســوم بقــانون رقــم  - ٣١
 ، امللحق، بشأن  حتديد النظام القانوين لعالقات العمل؛١، اجملموعة ٣٦
ة رقـم   ديسمرب، بالنشـرة الرمسيـ    / كانون األول  ٣١، الصادر يف    IV/93/101القانون رقم    - ٣٢
 ، حيث يرد تعديل للنظام القانوين لعالقات العمل؛٣، امللحق رقم ١، اجملموعة ٤٩
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نوفمرب، بالنشرة الرمسيـة    / تشرين الثاين  ٢٧، الصادر يف    ١٧٠/٩١املرسوم بقانون رقم     - ٣٣
، امللحـق، بشـأن تنظـيم قـانون التجّمـع النقـايب والنشـاط ذي الصـلة مـن                    ١، اجملموعـة    ٤٧رقم  

 جانب العمال؛
ســبتمرب، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / أيلــول٢٢، الصــادر يف ٨٤/٧٨املرســوم بقــانون رقــم  - ٣٤
 ، امللحق، فيما يتعلق بإنشاء التأمني اإللزامي على حوادث العمل؛٣٧
أكتــوبر، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / تشــرين األول٢، الصــادر يف ١٣٥/٩١املرســوم رقــم  - ٣٥
 ة الوطنية للضمان االجتماعي؛، امللحق، فيما يتعلق بإنشاء املؤسس٣٩
ديســمرب، بالنشــرة  / كــانون األول٢٤، الصــادر يف ١٢٠/٨٢املرســوم بقــانون رقــم    - ٣٦

، امللحــق، حيــث يــرد تنظــيم لتنفيــذ نظــام الضــمان االجتمــاعي، الــذي أنشــئ ٥١الرمسيــة رقــم 
ــم     ــانون رق ديســمرب، بالنشــرة  / كــانون األول٢٤، الصــادر يف ١١٤/٨٢مبوجــب املرســوم بق

 امللحق، مع حتديد مناذج جديدة لنظام الضمان االجتماعي، وتعديل صـياغة            ٢٥١مسية رقم   الر
ــادتني  ــم  ١٠٣ و١-١٠١املـ ــوم رقـ ــادر يف ٨/٨٧، مبوجـــب املرسـ ــباط١٤، الصـ ــر، / شـ فربايـ

 ؛٧بالنشرة الرمسية رقم 
ديسمرب، بالنشـرة الرمسيـة     / كانون األول  ٣٠، الصادر يف    ٧٧/٩٢القرار الوزاري رقم     - ٣٧
، حيث تتحّدد املبالغ الشهرية املعزاة إىل بعـض خمصصـات           ٥، امللحق قم    ١، اجملموعة   ٢٥ رقم

، الصـادر يف   ١٢٠/٨٢نظام الضمان االجتمـاعي، الـذي أنشـئ مبوجـب املرسـوم بقـانون رقـم                 
 ديسمرب؛/ كانون األول٢٤
أغســطس، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / آب٢٢، الصــادر يف ٥٠/٩٤املرســوم بقــانون رقــم  - ٣٨
 ، حيث يرد تشكيل اجمللس الوطين للعمالة والتدريب املهين؛١ اجملموعة ،٣٠
ــم   - ٣٩ ــم    / آب٢٢، الصــادر يف ٥١/٩٤املرســوم رق ــة رق ، ٣٠أغســطس، بالنشــرة الرمسي

 ، حيث يرد إنشاء معهد العمالة والتدريب املهين؛١اجملموعة 
، ٣٠يـة رقـم     أغسـطس، بالنشـرة الرمس    / آب ٢٢، الصـادر يف     ٥٢/٩٤املرسوم بقـانون     - ٤٠

 ، حيث يرد إنشاء صندوق تشجيع العمالة والتدريب؛١اجملموعة 
ديسمرب، بالنشـرة الرمسيـة رقـم       / كانون األول  ٢٩، الصادر يف    III/90/103القانون رقم    - ٤١
 ، حيث تتحدد أسس نظام التعليم؛٣، امللحق رقم ١ اجملموعة ٢٥٢
ــة رقــم  ي/ حزيــران١٨، الصــادر يف III/88/35القــانون رقــم  - ٤٢ ــه، بالنشــرة الرمسي ، ٢٥وني

 حيث يرد تنظيم للوصول إىل ساحة القضاء؛
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ــم   - ٤٣ ــاين ٢، الصــادر يف ١٠/٢٠٠٤املرســوم التنظيمــي رق ــوفمرب، بالنشــرة  / تشــرين الث ن
، حيث ترد هتيئـة لنظـام املسـاعدة القضـائية لـدى اإلعفـاء اجلزئـي                 ١، اجملموعة   ٣٣الرمسية رقم   

 القانونية، أو لدى املوافقة على سـداد هـذه املـدفوعات علـى     أو الكلي من مدفوعات اخلدمات   
 دفعات؛

أكتــوبر، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / تشــرين األول٦، الصــادر يف ٢٣/٢٠٠٣القــرار رقــم  - ٤٤
 ، حيث يرد إنشاء جلنة مكافحة الفقر؛١، اجملموعة ٣٣
، ٢٩ة رقـم    يونيـه، بالنشـرة الرمسيـ     / حزيـران  ١٨، الصـادر يف     ٨٣/٨١املرسوم بقـانون     - ٤٥

 حيث يرد تنظيم لتقدمي املنح الدراسية للطلبة من أجل الدراسة باخلارج؛ 
، ٣١سـبتمرب، بالنشـرة الرمسيـة رقـم         / أيلـول  ٢٤، الصادر يف    ١٩/٢٠٠١املرسوم رقم    - ٤٦

 ، حيث يرد إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛١اجملموعة 
 

 )وامللغاة(التشريعات املذكورة   
، ١٩٧٥يوليـه   / متـوز  ٥املتعلق بتنظيم سياسة الدولة، اجلمعية الوطنية الشعبية،        القانون   - ١

 .١بالنشرة الرمسية رقم 
، والتعـــديالت الدســـتورية املتخـــذة ١٩٨٠دســـتور مجهوريـــة الـــرأس األخضـــر لعـــام   - ٢

؛ وكذلك مبوجـب القـانون      ١٩٨١فرباير  / شباط ١٤ والصادر يف    ٢٧٨١مبوجب القانون رقم    
ديســمرب، وأيضــا مبوجــب القــانون     / كــانون األول ١٧ الصــادر يف  III/88/1الدســتوري رقــم  

 سبتمرب؛/ أيلول٢٩ الصادر يف III/90/2الدستوري رقم 
ــانون األســرة   - ٣ ــم  )١٩٩٧-١٩٨١(ق ــانون رق  ٢٠، الصــادر يف ٥٨/٨١، باملرســوم بق

 ؛٢٥يونيه، بالنشرة الرمسية رقم /حزيران
 ؛)١٨٨٦(قانون العقوبات  - ٤
، بالنشــرة ١ديســمرب، اجملموعــة / كــانون األول٧، الصــادر يف V/98/80 رقــم القــانون - ٥

 ؛)١٨٨٦(، حيث يرد تعديل لبعض مواد قانون العقوبات ٤٥الرمسية رقم 
، حيــث ٣٤أغســطس، بالنشــرة الرمسيــة رقــم  / آب٢٥، يف ٧٨/٧٩املرســوم بقــانون  - ٦

 تصل جبرمية االغتصاب؛فيما ي) ١٨٨٦(جيري إدخال بعض التعديالت على قانون العقوبات 
نوفمرب، بالنشرة الرمسيـة    / تشرين الثاين  ٢٠، الصادر يف    ١٠٢/٧٦املرسوم بقانون رقم     - ٧

 ، حيث ترد موافقة على تنظيم مسألة اجلنسية؛٨٧رقم 
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أبريــل، بالنشــرة الرمسيــة رقــم / نيســان٢٨، الصــادر يف ٤/٩٧املرســوم التشــريعي رقــم  - ٨
 لبعض أنواع اجلرائم، اليت تتضمن جرميـة إرهـاق األطفـال     ، حيث يرد تعريف   ١، اجملموعة   ١٦

 القّصر أو املعّوقني أو املعالني، أو جرمية اإلرهاق فيما بني األزواج؛
، ٢٣يونيــه، بالنشــرة الرمسيــة رقــم  / حزيــران٥، الصــادر يف ٥٨املرســوم بقــانون رقــم  - ٩

ا واالسـتثناءات مـن هـذه    حيث تتحدد آجال ومبالغ املصروفات والنفقات املدرسية أو طوابعهـ      
 املصروفات مبختلف مؤسسات التعليم بالبلد؛

ــم   - ١٠ ــانون رق ــم   / نيســان٣٠، الصــادر يف III/89/62الق ــة رق ــل، بالنشــرة الرمسي ، ٣٠أبري
 ، حيث ترد املوافقة على القانون األساسي للنظام الصحي؛١امللحق، اجملموعة

، ٣١طس، بالنشـرة الرمسيـة رقـم        أغسـ / آب ٢٧، الصـادر يف     ٩٨/بـاء -٤٠القرار رقم    - ١١
، امللحق، فيما يتعلق بالقيام، يف إطار مكتـب نائـب رئـيس الـوزراء، بإنشـاء وحـدة                   ١اجملموعة  

 التنسيق لربنامج مكافحة الفقر؛
أكتـــوبر، بالنشـــرة / تشـــرين األول٢٤، الصـــادر يف ١١٩/٨٥املرســـوم بقـــانون رقـــم  - ١٢

وط الدخول يف إطار السـلك الدبلوماسـي، إىل         ، امللحق، حيث يرد تنظيم لشر     ٤٢الرمسية رقم   
 .جانب تعريف احلياة الوظيفية الدبلوماسية على حنو عام
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 املرفق الثاين
 املعاهدات الدولية املذكورة  

 كـانون   ٥اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، الـيت ُصـدِّق عليهـا يف                     - ١
 ؛١٩٨٠ديسمرب /األول
ــدويل اخلــ   - ٢ ــورك يف     العهــد ال ــذي اعُتمــد بنيوي ــة والسياســية، ال ــاحلقوق املدني  ١٦اص ب

 ١٥ الصـادر يف     IV/92/75، والذي ُصدِّق عليه مبوجـب القـانون         ١٩٨٦ديسمرب  /كانون األول 
 ؛١٩٩٣مارس /آذار
العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، الـــذي اعُتمـــد  - ٣

ــورك يف  ــانون األول١٦بنيويـ ــمرب / كـ ــانون    ١٩٩٦ديسـ ــب القـ ــه مبوجـ ــدِّق عليـ ــذي ُصـ ، والـ
75/IV/92 ؛١٩٩٣مارس / آذار١٥ الصادر يف 

 تشـرين   ٢١امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، نريويب، الذي بـدأ سـريانه يف              - ٤
ــانون     /األول ــب القـ ــه مبوجـ ــدِّق عليـ ــذي ُصـ ــوبر، والـ ــادر يف III/86/12أكتـ ــانون ٣١ الصـ  كـ
 ديسمرب؛/األول
 ٤، واملصــدَّق عليهــا يف ١٩٩٠ســبتمرب /اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الســارية منــذ أيلــول   - ٥

 ؛١٩٩٢يونيه /حزيران
االتفاقية املتعلقة باملساواة يف األجر بني الرجـال والنسـاء فيمـا يتصـل بعمـل مـن نفـس                     - ٦

 ٢٩ ملنظمــة العمــل الدوليــة، ولقــد اعُتمــدت جبنيــف يف      ١٠٠القيمــة، وهــي االتفاقيــة رقــم    
 ؛١٩٥١يونيه /انحزير
االتفاقية املتعلقـة بـالتمييز يف العمـل واملهنـة، وهـي اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                       - ٧

 ؛١٩٥٨يونيه / حزيران٢٥، ولقد اعتمدت جبنيف يف ١١١
االتفاقيــة املتعلقــة بتفتــيش العمــل يف الصــناعة والتجــارة، وهــي اتفاقيــة منظمــة العمــل     - ٨

 .١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول١٦ق عليها يف ، ولقد ُصد٨١ِّالدولية رقم 
 


