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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢ ،جنيف

 من مرفـق قـرار جملـس حقـوق          ٥ وفقاً للفقرة    تقرير وطين مقدم      
  ١٦/٢١ اإلنسان

  الرأس األخضر    

  تصويب    

  ٢٦الفقرة   -١  
  :مبا يلي عن نص الفقرة ُيستعاض  

وتشمل اختصاصات هذه اللجنة تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين             -٢٦
ين امليدانني وتنفيذها؛ وإسداء    الدويل واملواطَنة؛ واملشاركة يف تعريف السياسات العامة يف هذ        

املشورة إىل احلكومة؛ والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ومتابعة تنفيذ اخلطة الوطنيـة             
  .حلقوق اإلنسان واملواطَنة

  ٧٣الفقرة   -٢  
  :مبا يلي عن نص الفقرة ُيستعاض  

ـ               -٧٣ شاركة يف  وفيما يتعلق باملشاركة يف احلياة العامة، ُيكفَل لكل مواطن احلـق يف امل
احلياة السياسية، سواًء أكان ذلك مباشرةً أم بواسطة ممثلني ينتخبهم حبرية، وال ميكن تقييـد               

 مـن   ٣ و ١ الفقرتان الفرعيتان    -حق التصويت إال مبوجب الشروط اليت يقضي هبا القانون          
  . من الدستور٥٥املادة 
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  ٩٦الفقرة   -٣  
  :مبا يلي عن نص الفقرة ُيستعاض  

كمة تنفيذ األحكام وتدابري احلرمان من احلرية، بعـد استـشارة معهـد             وميكن حمل   -٩٦
بقضاء اً   عام ١٦األحداث واملراهقني يف الرأس األخضر، أن تسمح للسجناء األحداث دون           

، ٢/٢٠٠٦فترة العقوبة يف مركز حلماية األحداث أنشئ مبوجب املرسوم التـشريعي رقـم              
  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧املؤرخ 

  ٩٧الفقرة   -٤  
  :مبا يلي عن نص الفقرة ُيستعاض  

ووفقاً لبيانات مديرية دائرة إعادة التأهيل االجتماعي، اُتخذت تـدابري الكفالـة              - ٩٧
 ٢٠٠٩االجتماعية والتثقيفية، املؤسسية وغري املؤسسية، األربعة عشرة التاليـة يف الفتـرة           

بة مغلق بقرار من احملكمـة       يف نظام ش   ٢ يف نظام مغلق و    ٣( حاالت احتجاز    ٧: ٢٠١١و
 وفقـاً  ٥ وفقاً لنظام مغلـق و   ٢( حاالت توقيف احترازي     ٧، و ) يف نظام شبه مفتوح    ٢و

  ).لنظام شبه مغلق

  ١٠٦الفقرة   -٥  
  :مبا يلي عن نص الفقرة ُيستعاض  
وحيق للسجني أن ميارس دينه بالتفقّه فيه وإقامة الشعائر، بيد أنه ال ميكن أن تفرض                 -١٠٦

اركة يف أي عمل أو احتفال ديين وال أن يتلقى زيارات من عـضو يف كهنـوت                 عليه املش 
  .طائفة دينية أي

  ١٢٨الفقرة   -٦  
  :مبا يلي عن نص الفقرة ُيستعاض  

 ٩الفقرة الفرعيـة    ( من القانون األساسي باملعاقبة على العنف اجلنسي         ٨١وتقضي املادة     -١٢٨
، )٨٧ مـن املـادة      ٢الفقرة الفرعيـة    (رة  ، وحبماية حقوق مجيع أفراد األس     )٨٢من املادة   

وبواجب الدولة ضمان القضاء على الظروف اليت تؤدي إىل التمييز ضـد املـرأة ومحايـة                
  ).٨٨ من املادة ٢الفقرة الفرعية (حقوقها، وكذلك حقوق الطفل 

        


