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سان تومي وبرينسيبي
هـ ــتا التجتريـ ــر وماـ ــا لةميفةومـ ــاي ال ـ ـوااتة ا تجتـ ــااير ها ـ ــاي امليفاهـ ــداي ا ـ ـرا اي
اخلاص ــمبا يف ــا ا اللـ ـ املتعل ــاي التيفةاجت ــاي الـ ـوااتة م ــن الد ل ــمب امليف ا ــمبا ا تجت ــااير م ــو
األمــم املتحــدة الســامحل وجتــون ا نســاغا ا ـ الل ـ مــن تــا ا األمــم املتحــدة الر اــمب الاي
الصــةمبو التجتريــر مجتــدل ا جــتق مــو ب تجتاــدا عاوــد األاصــو ليفــدت التةمــايو لت ــت ةــو
ــاي نلــر
الـ التامــقا ير ــو اليفـوتة ثا الوتــا ا املر يفاــمبو ت يترــمن التجتريـر جيــمب ظاا ج
ج اارتاعــاي مــن انـ م وضــامب األمــم املتحــدة الســامامب وجتــون ا نســاغ نــت مــا يــرت م ــا
ا التجتــااير الااانــاي اليفة اــمب الصــاتاة ــن امل وضــامبو هــو يتئاــا هاتــق املاــات التو ا اــمب اليفامــمب
الــا ا تمــدها حة ـ عجتــون ا نســاغ ا مجتــرا 119/17و اــد التــري ةــو جــو م ــحل ا
عواج ــحل اي ــمب الـ ـ مرا ــا امليفةوم ــاي الـ ـوااتة ا التجتري ــرو ا ا ــر ا ث ــدات التجتري ــر ت اي ــمب
اتستيفرا التطوااي الا عدتر ا تة ال رتةو
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أوالق -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

( )2

اوالمب ا جت ا اجلولمب الساعجتمب
التصديا ج اتنرمال ج
اخلتفمب

ا را اي املتختة
عيفد اتستيفرا

مل يصدئن ةا ا/مل تجتاق

ات اااـ ــمب الجترـ ــا ة ـ ــو اـ ــا جج ـ ــتا
التمااب اليف صري (التواااا )2000

ات ااا ــمب الجترـ ــا ةـ ــو اـ ــا ججـ ــتا التمااـ ــب
اليف صري (التواااا )2000

اليف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــد اخلـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــاوجتون
اتاتص ـ ـ ـ ــاتيمب ات تما ا ـ ـ ـ ــمب الثجتافا ـ ـ ـ ــمب
(التواااا )1995

اليف ـ ــد الـ ــد اخلـ ــا عـ ــاوجتون اتاتصـ ــاتيمب
ات تما امب الثجتافامب (التواااا )1995

اليف ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــد اخلـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــاوجتون
املدنامب السااسامب (التواااا )1995
الرب توتــو اتيتاــااي الثــاين املةحــا
عاليف ـ ـ ــد ال ـ ـ ــد اخل ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاوجتون
املدنامب السااسامب (التواااا )2000
ات ااا ـ ــمب الجتر ـ ــا ة ـ ــو ا ـ ــا جج ـ ــتا
التمااب ضد املرجة ()2003
ات ااا ــمب م اهر ــمب التيف ــتي (التواا ــاا
)2000
ات ااامب عجتون الط ق ()1991
اتت ااا ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ــمب وماي ـ ـ ــمب عجتـ ـ ــون
اـ ـ ـ ــا اليفمـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ــا رين جف ـ ـ ـ ـرات
جسرهم (التواااا )2000

اليف ـ ـ ــد ال ـ ـ ــد اخل ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاوجتون املدنا ـ ـ ــمب
السااسامب (التواااا )1995
الرب توتـو اتيتاــااي الثـاين املةحــا عاليف ــد
الــد اخلــا عــاوجتون املدناــمب السااس ــامب
(التواااا )2000
ات ااا ـ ـ ـ ـ ــمب م اهر ـ ـ ـ ـ ــمب التيف ـ ـ ـ ـ ــتي (التواا ـ ـ ـ ـ ــاا
)2000
الرب توت ـ ــو اتيتاـ ـ ــااي تت ااا ـ ــمب م اهرـ ـ ــمب
التيفتي
الرب توتـ ـ ــو اتيتا ـ ـ ــااي تت ااا ـ ـ ــمب عجت ـ ـ ــون
الط ق عشأغ اجرتاك األ ا ا امل از ـاي
املسةحمب
الرب توتـ ـ ــو اتيتا ـ ـ ــااي تت ااا ـ ـ ــمب عجت ـ ـ ــون
الط ـ ــق عش ـ ــأغ عا ـ ـ ــا األ ـ ـ ــا اس ـ ـ ــت ت
األ ا ا الا ا ا املوات ا عاعامب
اتت ااا ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ــمب وماي ـ ـ ــمب عجت ـ ــون ا ـ ـ ــا
اليفم ــا امل ــا رين جفـ ـرات جس ــرهم (التواا ــاا
)2000
ات ااامب عجتون األجخا

ال ي ا اامب

اتت ااا ــمب الد لا ــمب وماي ــمب ا ــا األج ــخا
من اتيت ا الجتسري (تواااا )2007
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ث را اي الشتا ى التحجتاا ات اااـ ــمب الجترـ ــا ة ـ ــو اـ ــا جج ـ ــتا
() 3
التمااب اليف صري (التواااا )2000
ا را اي اليفا ةمب
اليف ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــد اخلـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــاوجتون
املدنامب السااسامب (التواااا )1995
الرب توتــو اتيتاــااي األ املةحــا
عاليف ـ ـ ــد ال ـ ـ ــد اخل ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاوجتون
املدنامب السااسامب (التواااا )2000
الرب توت ـ ـ ـ ــو اتيتا ـ ـ ـ ـ ــااي تت ااا ـ ـ ـ ـ ــمب
الجترــا ة ـو اــا ججــتا التمااــب
ضد املرجة (التواااا )2000
ات ااا ــمب م اهر ــمب التيف ــتي (التواا ــاا
)2000
اتت ااا ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ــمب وماي ـ ـ ــمب عجتـ ـ ــون
اـ ـ ـ ــا اليفمـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ــا رين جف ـ ـ ـ ـرات
جسرهم (التواااا )2000

ا را اي املتختة
عيفد اتستيفرا

مل يصدئن ةا ا/مل تجتاق

ات ااا ــمب الجترـ ــا ةـ ــو اـ ــا ججـ ــتا التمااـ ــب
اليف صري (التواااا )2000
الرب توتــو اتيتاــااي املةحــا عاليف ــد ال ــد
اخلـ ـ ــا عـ ـ ــاوجتون اتاتصـ ـ ــاتيمب ات تما اـ ـ ــمب
الثجتافامب
اليف ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــاوجتون املدنا ـ ـ ـ ــمب
السااسامب (التواااا )1995
الرب توتو اتيتاـااي األ املةحـا عاليف ـد
الــد اخلــا عــاوجتون املدناــمب السااس ــامب
()2000
الرب توتو اتيتاااي تت ااامب الجترـا ةـو
ا ــا جج ــتا التماا ــب ض ــد املـ ـرجة (التواا ــاا
)2000
ات ااا ـ ـ ـ ـ ــمب م اهر ـ ـ ـ ـ ــمب التيف ـ ـ ـ ـ ــتي (التواا ـ ـ ـ ـ ــاا
)2000
الرب توتـ ـ ــو اتيتا ـ ـ ــااي تت ااا ـ ـ ــمب عجت ـ ـ ــون
الط ق املتيفةا عإ را تجتدمي الات اي
اتت اااــمب الد لاــمب ومايــمب عجتــون اــا اليفمــا
امل ا رين جفرات جسرهم (التواااا )2000
الرب توتـ ـ ــو اتيتا ـ ـ ــااي تت ااا ـ ـ ــمب عجت ـ ـ ــون
األجخا ال ي ا اامب
اتت ااا ــمب الد لا ــمب وماي ــمب ا ــا األج ــخا
من اتيت ا الجتسري

صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

التصديا ج اتنرمال ج
اخلتفمب
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عر توتو عال مو
اتت اااـ ـ ـ ـ ـ ــاي املتيفةجتـ ـ ـ ـ ـ ــمب عـ ـ ـ ـ ـ ــالت
()4
دميحل اجل سامب
ات ااا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمب 12
ظب/ج س ـ ـ ــط  1949الرب توتـ ـ ـ ــوتغ
()5
ا ضافااغ األ الثاين
اتت اااــاي األساســامب مل لمــمب اليفمــق
()6
الد لامب

ا را اي املتختة
عيفد اتستيفرا

مل يصدن ةا ا

ات ااا ــمب م ــا رمي ــمب ا ع ــاتة اجلما ا ــمب
امليفااامب ةا ا
نلـ ـ ـ ــال ا مـ ـ ـ ــا األساسـ ـ ـ ــحل لةمحتمـ ـ ـ ــمب
اجل ا امب الد لامب
ات اااــمب الاونســتو ملتافحــمب التمااــب ا
حا التيفةام
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 -1ا ــال 2013ا ج ص ــر جل ــمب عجت ــون الط ــق ع ــأغ تص ــدن س ــاغ ت ــومحل عري س ــا ة ــو
الرب توتــو اتيتاــااي تت اااــمب عجتــون الط ــق عشــأغ عاــا األ ــا اســت ت األ ــا ا الا ــا ا
املـوات ا عاعاــمبا الرب توتــو اتيتاــااي تت اااــمب عجتــون الط ــق عشــأغ اجـرتاك األ ــا ا امل از ــاي
املســةحمبا الرب توتــو اتيتاــااي تت اااــمب عجتــون الط ــق املتيفةــا عــإ را تجتــدمي الات ــايو جـ يفر
الد لــمب الطــر جيرــا ةــو التصــديا ةــو ات اااــمب الجترــا ةــو اــا ججــتا التمااــب اليف صــريا اليف ــد
ال ــد اخل ــا ع ــاوجتون اتاتص ــاتيمب ات تما ا ــمب الثجتافا ــمبا ات ااا ــمب م اهر ــمب التيف ــتي ا اتت ااا ــمب
الد لا ــمب وماي ــمب عجت ــون ا ــا اليفم ــا امل ــا رين جفـ ـرات جس ــرهما ات ااا ــمب عجت ــون األج ــخا ال ي
ا اامبا اتت ااامب الد لامب ومايمب اا األجخا من اتيت ا الجتسري()7و
ة ــو التص ــديا ة ــو ات ااا ــمب م لم ــمب اليفم ــق الد لا ــمب

عث ــر الة ــمب س ــاغ ت ــومحل عري س ــا
-2
عشأغ اليفما امل بلا ليفال ( 2011اام  )189و
()8

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
ت ا ــد م لم ــمب األم ــم املتح ــدة لةرتعا ــمب اليفة ــم الثجتاف ــمب (الاونس ــتو) جغ تس ــتوا س ــاغ ت ــومحل
-3
عري ســا ليفــال 1975ا عصــا تا امل جتحــمب ا ــال  1990مث ا ــال 2003ا يجتــر عــاوا ا التيفةــام
ا املــاتة  13م ــا الــا تجتــر جير ـا حبريــمب التيفةــامو ت ـ املــاتة  26ةــو ا ـ ا عــا اوــر ةــو
ةــو ا ـ الد لــمب الجترــا
تيفةـام ج ــا.مو اـد يصصــر املــاتة  55مـن الدســتوا ملســألمب التيفةـام تـ
ةــو األماــمب التش ـ اا ةــو التيفةــام املتواصــق ا ث ــاا التيفةــام الــو ف اليفــالو يتيف ـ ةــو الد لــمب ت الــمب
التيفةــام األساســحل ا لبامــحل الــاين اليفمــق تــدا اا ةــو تــوف ن ـ ال ــر لةحصــو ةــو التيفة ــام ا
املس ــتوياي األي ــرىو تجت ــر امل ــاتة  15يفا ــدج املس ــا اة عـ ـ ا ــا املـ ـوا ت ــتل املس ــا اة عـ ـ الر ــق
املرجة()9و
تــد و الاونســتو ســاغ تــومحل عري ســا ثا ثيــت ايــمب ياصــمب ل عتــال الجتانوناــمب األ ــر
-4
الت لاماــمب حباــف تت ــق بتــا الاــاعث ا الــاتي اليفةماــمب عاملسـ لامب اوــا ا اليفمــق ا ــو تســوت
املاــات املترســمب ا توص ــااي ــال  1974فام ــا يتيفةــا (ج) عاوري ــمب ال تريــمب لةيفم ــق ا ســااق اوري ــمب
ــا فــا م لــااهما اســتجتتلامب الاحــفا اوريــمب األتاتمياــمب ل عــتً ة ــا
اليفةماــمب رضـ ا الــدفا
مـ ــا يتوصـ ــةوغ ثلاـ ــا مـ ــن نتـ ــا فرضـ ــااي ظاا عرص ـ ـا ةـ ــو تاـ ــمب ال تـ ــا اليفةماـ ــمب موضـ ــو ات ا
(ب) مشــااتمب الاــاعث ا الــا اليفةمــحل ا اديــد ايــاي جهــدا ال ـربام الــا ي خر ــوغ فا ــاا
لتحديــد األس ــالا ال ــا يتيف ـ األي ــت ي ــاا الــا ي ا ــحل جغ تت ــوغ م س ـ ممب م ــا عجت ــون ا نس ــاغ
اورياي األساسامب اليفاملامب()10و
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جيم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -5ج رعــر جل ــمب عجتــون الط ــق ــن اةجت ــا الاــال ليفــدل ثنشــا ســاغ تــومحل عري ســا م سســمب
اــمب وجتــون ا نســاغ ت ظلاــمب مســتجتةمب لرصــد ث مــا عجتــون الط ــقا مــت عأعتــال ات اااــمب عجتــون
الط ــق املا ــات املتيفةجت ــمب عوض ــا امل سس ــاي الو ا ــمب امليف ا ــمب عتيفبي ــب اي ــمب عجت ــون ا نس ــاغ (ما ــات
عــااي )و ج صــر الة ــمب ســاغ تــومحل عري ســا عايــاال تــداع ع اــمب ثنشــا ا ا الجتريـ اليفا ــقا ظلاــمب
مستجتةمب لرصد عالمب عجتون ا نساغا يفا ا الل ظلامب لرصد ث ما عجتون الط ق()11و
 -6ج صر الة مب ساغ تومحل عري سـا عوضـا اسـرتاتا امب جـامةمب يطـمب اـمب مـا ات اااـمب
عجتون الط قا تايفا ملا ج صر عا ا متعلاهتا اخلتامامب الساعجتمبا عثت ا ةو الل ()12و
ج رع ــر الة ــمب ــن اةجت ــا الا ــال ثال ا ــم توص ــااهتا الس ــاعجتمب عأمها ــمب يص ــا م ـواات تافا ــمب
-7
لة ــمب الو اــمب امليف اــمب حبجتــون الط ــقا فجتــد توا ــر هــت ا.ا ــمب ــن اليفمــق ا تشـرين الثــاين/نوفمرب 2012
عســا ــدل ت ايــمب امل ـوااتو ا ــف جل ــمب عجتــون الط ــق الد لــمب الط ــر ةــو ث ــاتة الة ــمب الو ا ــمب
امليف امب حبجتون الط ق ثا ضيف ا ج ثنشا ها مب م اسامب ةو مستوى زااي افاا()13و

ثانياق -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ألف -التعاون مع هيئات المعاهدات
حالة اإلبالغ
ها مب امليفاهدة

املتعلاي اخلتامامب املدا مب ظيــر تجتريــر اــدل م ــت ظي ـ ـ ــر متعل ـ ـ ــاي
عالمب ا عتً
اتستيفرا الساعا يتامامب
ا اتستيفرا الساعا

ات ااامب عجتون الط ق

عبيراغ/يوناا 2004

ت ــأير تجت ــدمي التجت ــااير األ الث ــاين
الثالـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـ ــت األ ـ ـ ـ ـ ـوال 2004
 2012 2008ةو التوا
( 2010تــاغ مــن تشرين األ /جتتـوعر حيق مو د تجتـدمي التجتريـرين اخلـام
الساتس ا ال 2018
امل ـ ـ ـ ــر تجتدمي ـ ـ ـ ــا 2013
ا )2008

الة ــمب امليف ا ــمب عالجتر ــا ة ــو -
التمااب ضد املرجة

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()14

ت وة تا ممب
البياااي املرطةا يا
البياااي املوافا ةا ا من عاف املادج
البياااي الا ة ث راؤها
الرت ت ةو اسا ق اتت ا ال دا اي اليفا ةمب
GE.15-14271
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نيفم

اوالمب الراه مب

نيفم

مل يرسق جي عتً ثا اوتوممب يت ال رتة املشمولمب عاتستيفرا
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ثالثاق -تنفيووال االلتزامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانن مووع مراعوواة القووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -8عثر الة ـمب سـاغ تـومحل عري سـا ةـو مرا يفـمب اـا تشـرييفاهتا حباـف تت ـق ث مـا ماـدج
ـدل التمااـب ا الجتـوان اةةاـمبا ا تمــات اسـرتاتا امب اعرتازيـمب جـامةمب لةجترــا ةـو التمااـب جيـا تانــر
جس ــااعا جي ـ ـا تان ــر ال ــمب املستر ــيف مب ال ــا يس ــت دف اا ت س ــاما األ ــا ال ــتين ييفاش ــوغ ا فجت ــر
األ ا ال ا اامبا الل ةو ال حو املوصو عا ا املتعلاي اخلتامامب الساعجتمب()15و
اعاــر الة ــمب عالتحســن الطــاا ا ميفــد تس ـ اق الــوتتايو االــر ث ــا ت ت ـبا تشــيفر
-9
ع ــالجتةا ألغ ــدتا تاـ ـ ا م ــن األ ــا ت يبال ــوغ ع ــت جـ ـ اتاي امل ــاتتو عث ــر الة ــمب س ــاغ ت ــومحل
عري سا ةو التأتد من تس اق اـا األ ـا فـوا تتهتـم جغ يتـوغ التسـ اق ثصـداا جـ اتة
املاتت حاناا جغ تجتدل هت الش اتة لة رت عىت عةو ا  18اما()16و

باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
 -10اعاــر الة ــمب عإنشــا مرتــب ا اجــات عشــأغ متافحــمب اليف ـ امل ــب و ج رعــر ــن اةجت ــا ثزا
اســتمراا انتشــاا اليف ـ امل ــب و ج صــر الة ــمب ســاغ تــومحل عري ســا ممةــمب جمــوا م ــا التأتــد مــن
يصــا م ـواات تافاــمب ملرتــب ا اجــات عشــأغ متافحــمب اليف ـ امل ــب لتمتا ــا مــن ت اــت ع ـرام ةــو
املدى الايفاد مليفاجلمب األسااب اجلتايمب لةيف ا يتا ()17و
 -11ج رع ــر الة ــمب ــن الجتة ــا ثزا املمااس ــاي التجتةادي ــمب الر ــااةا مث ــق ااس ــاي
dar vumbadaا boló Mindjanا curar anginaا  arrancar barrigaا queimar aguaو اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ث ــا اةجت ــمب جيرـ ـا ألغ انتش ــاا ا مي ــاغ عالس ــحر جتى ثا ت ــأي تجت ــدمي اليف ــتل الطـ ـ ل ــا ثا
اجـتدات ج ـرا جمـرا ااعةــمب لةيفــتل عــت مو ـ و ج صــر الة ــمب عــأغ تتخــت ســاغ تــومحل عري ســا
تداع مةموسمب لتيفبيب تشرييفاهتا التصدي لةممااساي الرااة()18و

pisar barriga e

 -12ج صــر الة ــمب ســاغ تــومحل عري ســا عوضــا اس ـرتاتا امب اــمب جــامةمب مل ــا اــا ججــتا
اليف ضد األ ـا التصـدي .ـاا جغ تيفتمـد ث ـااا ت سـاجتاا اـا لةتصـدي جلماـا ججـتا اليف ـ
ضد األ ا ا جغ تيفاجل الايفد اجل ساين التي ي طوي ةاا هتا اليف ()19و
 -13اعاـ ــر الة ـ ــمب يفرا يفـ ــمب سـ ــاغ تـ ــومحل عري سـ ــا اانو ـ ــا اجل ـ ــا حل ا ـ ــال  2012تاال
ص ــر اتو ــاا عاأل ــا و ج رع ــر ــن جس ـ ا
جعت ــال ص ـرحيمب عش ــأغ ا ي ــتا اجل س ــحل اس ــت ت الجت ئ
لتيفــر األ ــا ضــحايا اتســت ت ا يــتا اجل ســا لةوصــمو ج صــر الة ــمب عــأغ اــر الد لــمب
الطــر ا ا ة ــمب جم ــوا جي ــرىا ة ــو ض ــماغ ا ع ــتً ا ا ــااي ــن ع ــاتي ا ي ــتا اتس ــت ت
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اجل س ـ ــا ا ض ـ ــا ع ـ ـ ـرام
التما()20و

سااس ـ ــاي اا اـ ـ ــمب لتيف ـ ــاا األ ـ ــا الر ـ ــحايا ث ـ ــاتة ثتمـ ـ ــا م ا

 -14عثــر الة ــمب ســاغ تــومحل عري ســا ةــو تيفــديق التش ـريا اوــا مــن ج ــق علــر اليفجتــاب
الاــدين علــرا صــرحياا اديــد مــا مــن جــأنا جغ يشــتق ســو ميفامةــمبا علــر هــت املمااســاي ا تــق
األماتنو عثر الة ـمب الد لـمب الطـر جيرـا ةـو التشـ اا ةـو ججـتا التأتيـ ا اعاـمب اخلالاـمب
من اليف ا ةو جو ما ج صر عا الة مب ا متعلاهتا اخلتامامب الساعجتمب()21و
 -15ج رعــر الة ــمب ــن الجتةــا ثزا زيــاتة ج ــدات األ ــا الــتين ييفاشــوغ ا الش ـواا ا ســاغ
تـومحل عري ســا الـتين يوا ـوغ مسـتوى الاـا مـن التيفــر لة رميـمب ا يــتا اتسـت ت و ج صــر
الة ــمب س ــاغ ت ــومحل عري س ــا عاي ــاال ت ــداع لت ــوف اوماي ــمب ل ــا ال ــتين ييفاش ــوغ ا الش ـ ـواا
تأهاة م()22و

جيم -إ امة العدلن بما في ذلك مسألة اإلفالت مق العقابن وسيادة القانون
 -16عث ــر الة ــمب س ــاغ ت ــومحل عري س ــا ة ــو التش ـ اا ة ــو الت ــداع الادية ــمب ــن اتعت ــاز
التأت ــد م ــن يف ــق الة ــو ثا اتعت ــاز ع ــت جيـ ـ ا فجت ــأل ألاص ــر ف ــرتة زم ا ــمب ت ــمبا جغ و ــري
مرا يفـمب ث ـرا اتعت ـاز عانتلــال ع اـمب التخةــحل ـاو ا اوــاتي الـا يتــوغ فا ـا اتعت ــاز ت م ــر
م ــاا ي ا ــحل لةد ل ــمب التأتــد م ــن ــدل اعت ــاز األ ــا م ــا الاــال جغ تت ــوغ ــر اتعت ــاز
م س ممب ما امليفاي الد لامب()23و
 -17تعل ـ ــر الة ـ ــمب يط ـ ــوة ث اعا ـ ــمب بثة ـ ــر ا ا تم ـ ــات الجت ـ ــانوغ املتيفة ـ ــا عال ل ـ ــال الجتر ـ ــا حل
(ااــم )2010/7ا ال ــتي يتــويو اس ــتحداح اتم ــمب ل عــداحو ج رع ــر الة ــمب ــن الجتة ــا ليف ــدل
ثنشــا هــت اةتمــمب عيفــدو عثــر الة ــمب ســاغ تــومحل عري ســا ةــو يفــق نلام ــا اخلــا عيفدالــمب
األعــداح م س ـ ما مــا امليف ــاي الاي الصــةمب انس ـ اما تــامتا ة ــو اســتحداح مرافــا ث ـرا اي
متخصص ــمب ةتم ــمب ل ع ــداح م ــب تة يف ـ ـواات تافا ــمبا تيفا ـ ـ ار ــاة متخصص ـ ـ ل ــا ا تجت ــدمي
مسا دة اانونامب اايدة الاي ت ا ة ل ا التين ييفانوغ من مشاتق ما الجترا ()24و

دال -الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية
 -18ج صر الة مب ساغ تـومحل عري سـا يفرا يفـمب الجتوا ـد املتيفةجتـمب عاتسـتث ا اي ةـو ثعـرال جتـد
ز ال ججـ ــخا ت غ سـ ــن  18ام ـ ـاا ع اـ ــمب اف ـ ــا اوـ ــد األت لسـ ــن الـ ــب ال ثا  18ام ـ ـا لة تا ـ ــاغ
ال تاايو ي ا حل .ا جغ تجترغ الل عتداع جيرى مل ـا الـب ال املاتـرا ةـو جـو مـا ج صـر عـا الة ـمب
ا متعلاهتا اخلتامامب الساعجتمب()25و
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 -19اال ــر الة ــمب ث ــا تل ــق اةجت ــمب ثالا ع ــالر م م ــن الت ــداع ال ــا اي ــتيا ه ــاك اليفدي ــد م ــن
األ ا التين ييفاشوغ مـا جم ـاي ازعـاي ج ا عا ـمب جسـريمب ـ مسـتجترةا ألغ ميفـد التخةـحل ـن
األ ــا مرت ــاو ج ص ــر الة ــمب الد ل ــمب ممة ــمب جم ــوا م ــا التأت ــد م ــن تسـ ـ اق األ ــا ال ــتين
يولــد غ يــاال ث ــاا اليفتاــمب الب اــمب مــن بــتيف م ع ـ اومايــمب اخلــدماي الــا يتمتــا يــا األ ــا
التين يولد غ ا ث اا اليفتامب الب امب()26و
 -20ج رعر الة مب ن الجتةا ليفدل وت تداع اا امب ضماناي ث ـرا اي لرـماغ ـدل ثيـدا
األ ا جماتن الر ايمب الاديةمب ثت ا املتال األي و ج صر الة مب ساغ تومحل عري سا عتاس سـاق
الر اي ــمب األس ـريمب ل ــا ا ض ــماغ املرا يف ــمب الد اي ــمب ليفمةا ــاي ثي ــدا األ ــا ل ــدى األس ــر اواض ـ مب
م سساي الر ايمبا يصا مواات تافامب ملراتب الر ايمب الاديةمب املصاحل امليف امب حبمايمب األ ا ()27و
 -21تعلر الة مب جغ ساغ تومحل عري سا عسااة ا ثا ثنشا ث اا اانوين يا عـالتاف ةـو
الصيفاد الد و ج رعر ن اةجت ا الاال لواـو عـاتي اوـاا عاأل ـا ـن ريـا مةاـاي تاـف ـ
م لممب مـن هـتا الجتااـقا ج صـر الد لـمب عاتنرـمال ثا ات اااـمب تهـاي عشـأغ ايـمب األ ـا التيفـا غ
ا حا التاف ةو الصيفاد الد ا م ا اتواا عاأل ا ()28و
 -22ج صــر م وضــامب األمــم املتحــدة الســامامب لش ـ غ الت ـ عتومــمب ســاغ تــومحل عري ســا
عرــماغ تس ـ اق اــا األ ــا فــوا تتهتــما ضــماغ انس ـ ال التش ـريا الــو ف الــتي حيتــم مســألمب
تس اق الوتتاي ما ات ااامب عجتون الط ق()29و

هاء -الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
 -23االر الة مب ث ا ت تبا تشيفر عالجتةا ألغ ثن اال اولر ةو تشـ اق األ ـا ا الجتطـا ـ
الر حل ا الباا مب ا اطا اليفمق امل ب يلق تا ٍ ا ت ساما ا بيـرة عري سـا و عثـر الد لـمب
ةــو التأتــد مــن انسـ ال عالــمب اليفمــق التو اـ لــدي ا انسـ اما تــامت مــا امليفــاي الد لاــمبا ت ســاما
امل لما التأتد من است ات اخنراط األ ا ت غ
الر حل /ج
فاما يتيفةا عالتو ا ا الجتطا
ســن  16امـا ا ســون اليفمــق ثا ايتاــاا الط ــق ايتاــااا عــرا عجتاجتاـا جغ يتــوغ ياضــيفا لرــماناي
تافامب()30و

واو -الحق في األمق االجتماعي وفي مستوى معيشي مالئم
 -24تعلـر الة ــمب ا تمــات اخلطـمب اتسـرتاتا امب لةحــد مـن ال جتــر  2016-2012عا تاــاا اللـ
يطــوة ث اعاــمبا لت ــا ج رعــر ــن الجتةــا ليفــدل ترتاــب هــت اخلطــمب ةــو فجتــر األ ــا يفــا فاــا الت ايــمبو
ج صــر ســاغ تــومحل عري ســا عتيفبيــب اتس ـرتاتا ااي التــداع الراماــمب ثا تةااــمب عجتــون األ ــا ا
اخلطمب اتسرتاتا امب لةحد من ال جتر()31و
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 -25اعاــر الة ــمب عالبي ــاتاي األي ـ ة ا ا تم ــاتاي ماباناــمب الد ل ــمب لجتط ــا حل الص ــحمب التيفة ــامو
ج رعر ن اةجت ا ألغ املواات املخصصـمب لةحمايـمب ات تما اـمب تلـق ـ تافاـمبا ج صـر الد لـمب عبيـاتة
امل ـ ـواات امليفتمـ ــدة لتـ ــداع اومايـ ــمب ات تما اـ ــمبا ت سـ ــاما ل ا ـ ــدة األسـ ــر الـ ــا تيفـ ــا ج ضـ ــا ا س ـ ـرييفمب
التأتر()32و
 -26تعلـر الة ــمب التجتــدل اواصــق مـ يرا ا حــا اوصــو ةــو ماـا الشــرب املأمونــمبا لت ــا
ج رعر ن اةجت ا ألغ  60ا املا مب فجتـأل مـن سـتاغ األايـا حيصـةوغ ةـو ماـا الشـرب جغ  35ا
املا ــمب فجتــأل لــدي م يــدماي الصــر الصــححل امل اســامبو ج صــر الد لــمب عتحس ـ ســاق اوصــو ةــو
ما ــا الش ــرب املأمون ــمب ي ــدماي الص ــر الص ــححلا عوض ــا يط ــمب م ــق ا ــمب لتيفبي ــب اط ــا املا ــا
يدماي الصر الصححل الصحمبا اتنتجتا ثا ت مرتبيمب تسا مرافا املاا الصر الصححل()33و

زاي -الحق في الصحة
 -27تعلــر الة ــمب يطــوة ث اعاــمب بثةــر ا تجتــدمي يــدماي الر ايــمب الصــحامب األ لاــمب ال حــو
اليف ــتل حانـ ـا ل ــا ت غ اخلامس ــمب لةحوام ــق ألص ــحاب األم ـرا املبم ــمب ل ــا املش ــمول
عالربنــام الــو ف لةصــحمب ا املــدااسو تعلــر جير ـا التجتــدل التا ـ الــتي اجتــا ا حــا تجتةــا
ميفــدتي فاــاي الرضــا األ ــا ت غ اخلامســمبو ج رعــر ــن الجتةــا تســتمراا اات ــا ميفــد فاــاي
األموممبا ج صر الد لمب ممةمب جموا م ا يصا مواات تافامب لتحس نو امب الر ايمب الصحامب()34و
 -28تعلـر الة ــمب جيرـا يطـوة ث اعاــمب بثةــر ا ترا ـا انتجتــا ا صــاعمب ع ـ س نجتـ امل ا ــمب
الاش ــري م ــن األل ثا الط ــقو ج ص ــر س ــاغ ت ــومحل عري س ــا عتحسـ ـ املتاعيف ــمب اليفت ا ــمب ل م ــاي
ج ــا.ن املصــاع ع ـ س نجت ـ امل ا ــمب الاش ـريمبا اس ـ فــر اوصــو ةــو اخلــدماي الصــحامب
ال و ا ــمب امل اس ــامب لة ــمب اليفمري ــمب فام ــا لـ ـ فـ ـ س نجتـ ـ امل ا ــمب الاشـ ـريمب/ا يدز الص ــحمب اجل س ــامب
ا جناعا ــمبا اسـ ـ ف ــر عص ــو اووام ــق املص ــاعاي ع ـ ـ س نجتـ ـ امل ا ــمب الاشـ ـريمب ة ــو اليف ــتل
عاملراتاي لة ساي اليفتوسمب اليفتل الواا حل م ا ت طامب هتين اليفت ()35و
 -29ج رعر الة ـمب ـن اةجت ـا الاـال ثزا اات ـا ميفـد اومـق عـ املراهجتـايا ت سـاما ا بيـرة
عري سا و ج صر ساغ تـومحل عري سـا ممةـمب جمـوا م ـا ا تمـات سااسـمب جـامةمب فامـا يتيفةـا عالصـحمب
اجل سامب ا جناعامب لةمراهجت ()36و
 -30اعاــر الة ــمب عالجتــانوغ ااــم  2012/3الــتي حيلــر ةــو الجتصــر تيــو اةــتي الــا تااــا
املشر عاي التحولامب()37و ج رعر ـن الجتةـا ثزا اات ـا ميفـد تيفـا حل املخـدااي ا ج سـاط املـراهجت
ج صر ساغ تومحل عري سا عالتصدي ألتر تيفا حل املخدااي ةو األ ا املراهجت ()38و
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حاء -الحق في التعليم
 -31ج ص ــر الة ــمب س ــاغ ت ــومحل عري س ــا ع ــد م اووام ــق املراهجت ــاي األم ــاي املراهجت ــاي ا
مواص ــةمب تااس ــت ن ا امل ــدااس اليفام ــمب()39ا عوض ــا ت ا ــت سااس ــمب ترم ــحل ثا اي ــمب عجت ــون اووام ــق
املراهجتاي األم اي املراهجتاي ج ا.نا متافحمب التمااب ضدهن()40و
 -32تعلــر الة ــمب يط ــوة ث اعاــمب بثة ــر ا البي ــاتة الــا ـرجي م ـ يرا ةــو ص ــيفاد تس ـ اق
األ ا ا املـدااس اتعتدا اـمبو ج صـر الة ـمب سـاغ تـومحل عري سـا عت الـمب انتجتـا األ ـا ع ـا
مــن املرعةــمب اتعتدا اــمب ثا املرعةــمب املتوســطمب مث ثا املرعةــمب الثانويــمبا مــا ثيــت ايــمب ياصــمب عال تاــاي
األ ا التين ييفاشوغ ا امل ا ا الري امب األ ا التين ييفاشوغ ا ج ضا ال جتر()41و
 -33ج رعـ ــر الة ـ ــمب ـ ــن الجتةـ ــا ألغ نص ـ ـ امل ـ ـواات املخصصـ ــمب لةتيفةـ ــام تجتريا ـ ـا مو ـ ــمب لةتيفةـ ــام
اليفــا ( )42ــن الجتةــا لجتصــوا نو اــمب التيفةــامو ج صــر الد لــمب عتحس ـ فــر اوصــو ةــو التيفةــام
نو امب التيفةام()43و
 -34ج رعــر الة ــمب ــن الجتةــا لجتصــوا التــداي امل ــف املجتــدل لةم ـراهجت و ج صــر ســاغ تــومحل
عري ســا عتطــوير التــداي امل ــف تيفبيــب ع اــمب اس ـ م ــاااي األ ــا الشــاابا ت ســاما الــتين
ي جتطيفوغ ن املداسمب()44و
 -35ج رعــر الة ــمب ــن الجتةــا جيرـا لجتصــوا التيفةــام ااــق املداســحل ـ مــن جســالا التيفةــام ا
مرعةــمب الط ولــمب املاتــرةا ت ســاما املجتــدل م ــا ل ــا ا امل ــا ا الري اــمبو ج صــر الد لــمب عتخصــا
مواات تافامب لتطوير توساا التيفةام ا مرعةمب الط ولمب املاترة()45و

طاء -األشخاص ذوو اإلعا ة
 -36اعاــر الة ــمب عت ا ــت اخلط ــمب التيفةاما ــمب الو اــمب  2013-2002ال ــا توي ــر ت ا ــت عرن ــام
تمـ ــال األ ـ ــا ال ي اتعتاا ـ ــاي التيفةاماـ ــمب اخلاصـ ــمبو تتع ـ ـ الة ـ ــمب ا تمـ ــات
تيفةامـ ــحل يـ ــا
اس ـرتاتا امب التيفةــام التــداي 2017-2007ا الــا تتــويو انت ــال يطــأل تيفةاماــمب جــامةمبا عا تاــاا
الل يطوة ث اعامبو ج رعر ن الجتةا ليفدل ـوت جي سااسـمب اـمب تت ـا عجتـون األجـخا ال ي
ا اامب ج صر ساغ تومحل عري سا جغ تتويو ثتما م ا نلال التيفةام اليفال ادا ا متاغ()46و

ياء -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -37ا ــم التصــديا ةــو ات اااــمب ــال  1951املتيفةجتــمب عوضــا الت ـ عرتوتو.ــا ليفــال 1967ا
ت بةـ ســاغ تــومحل عري ســا جي تشـريا ــف متيفةــا عاألجــخا اةتــا ثا ايــمب ت لاــمبو ةــو
الــر م مــن ثا ـراا م وضــامب األمــم املتحــدة لت ـ عــأغ ســاغ تــومحل عري ســا ميفب لــمب رافا ـاا ثت جغ
ثتم ــال ات ااا ــمب ــال  1951عر توتو .ــا ليف ــال  1967ا تش ـرييفاهتا الو ا ــمب م ــن ج ــأنا جغ ييف ــبز ث ــاا
اومايــمب ل جــخا الــتين تيفــو يــم امل وضــامبا ــد التيفــر ةــا مو ــت ة ةــو اللـ ا نلــرا لواــو
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ساغ تومحل عري سا ا م طجتمب بابي عجتتاق تايةامب جتي ثا تدفا األجخا اةتـا ثا اومايـمب
عاجلمةمب ثا اخلاالا فإغ انرمام ا ثا ات ااامب ال  1969مل لممب الوعدة األفريجتامب الا ت لم اجلوانـ
ا جفريجتااا هحل اتت ااامب ا اةامامب املتمةـمب تت اااـمب ـال 1951ا مـن جـأنا
اخلاصمب يفشاتق الت
()47
و
جغ يس ق تجتدمي اومايمب املسا دة امل اسات
 -38ج ص ــر م وض ــامب األمـ ــم املتح ــدة لت ـ ـ س ــاغ ت ــومحل عري سـ ــا عاتنر ــمال ثا ات اااـ ــمب
ــال  1954املتيفةجتــمب عوضــا األجــخا ــدميحل اجل ســامب ات اااــمب ــال  1961املتيفةجتــمب ن ـ عــاتي
انيفدال اجل سامب()48ا تجتاام عالمب انيفدال اجل سامب ا الاةد ع امب اديـد ال ـاي اةتمةـمب الـا اـد تتـوغ ا
عا مب ثا ايمب()49و

كاف -المشردون داخلياق
 -39ج صر م وضامب األمـم املتحـدة لت ـ سـاغ تـومحل عري سـا عاتنرـمال ثا ات اااـمب اتاـات
األفريجتحل ومايمب مسا دة ال ازع تايةاا ا جفريجتاا (ات ااامب تاماات ليفال )50()2009و

الم -الحق في التنميةن والقضايا البيئية
 -40تعل ــر الة ــمب يط ــوة ث اعا ــمب بثة ــر ا تتةاـ ـ متت ـ ـ ا ــتل الس ـ ـ تي عتس ـ ـ اق
املشـااتمب اليفامــمب ا جـرا ةــو الصـ ا اي اتســتخرا امب التاعيفــمب لةد لـمبو ج رعــر الة ـمب ــن اســتمراا
اةجت ا ألغ التداع الرامامب ثا ضماغ اسـت ت ثنتـال الـ أل عطريجتـمب مسـ لمب ا تما اـا عا اـا تلـق ـ
تافامبو ج صـر الة ـمب سـاغ تـومحل عري سـا عـأغ تشـرتط ةـو الشـرتاي ث ـرا تجتاامـاي عشـأغ ظتـاا
جنشـطت ا ةــو الاا ــمب الصـحمب عجتــون ا نســاغ يطط ـا مليفاجلت ــا التشــا ا يـتا اخلصــو ا ــتغ
ن تق الل ةو امل عصواة تامةمب()51و
 -41ج صر م وضامب األمم املتحـدة لت ـ سـاغ تـومحل عري سـا عاملشـااتمب يمـمب ا املاـاتااي
اةافــق ا اةاماــمب الد لاــمب الــا اــد تســاهم ا اتجتــا ج ي ا ـ جتــر ت ـ امل ــا الســة ا يفــا ا الل ـ
التشريد ال ا م ن ت امل ا و
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be
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ICERD

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Optional Protocol to ICESCR
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

ICESCR
OP-ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP 1
ICCPR-OP 2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT
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A/HRC/WG.6/23/STP/2
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC
OP-CRC-SC
OP-CRC-IC
ICRMW

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art.
1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art.
11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art.
32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the A melioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non -International Armed Conflicts
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the of ficial status of ratifications,
see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced
Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
See CRC/C/STP/CO/2-4, para. 63.
Ibid., para. 57.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Sao Tome and Principe.
Ibid.
See CRC/C/STP/CO/2-4, paras. 17-18.
Ibid., para. 7.
Ibid., paras. 10-12.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
See CRC/C/STP/CO/2-4, para. 7.
Ibid., paras. 29-30.
Ibid., paras. 31-32.
Ibid., paras. 35-36.
Ibid., para. 37.
Ibid., paras. 33-34.
Ibid., para. 7.
Ibid., paras. 58-59.
Ibid., para. 61.
Ibid., paras. 60-61.
Ibid., para. 7.
Ibid., paras. 38-39.
Ibid., paras. 40-41.
Ibid., paras. 42-43.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Sao Tome and Principe.
See CRC/C/STP/CO/2-4, paras. 56-57.
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Ibid., paras. 52-53.
Ibid., paras. 13-14.
Ibid., paras. 52-53.
Ibid., paras. 46-47.
Ibid., paras. 50-51.
Ibid., paras. 48-49.
Ibid., para. 3.
Ibid., paras. 48-49.
Ibid., para. 55.
Ibid., para. 49.
Ibid., paras. 54-55.
Ibid., para. 13.
Ibid., paras. 54-55.
Ibid.
Ibid.
Ibid., paras. 44-45.
See UNHCR submission for the universal periodic review of Sao Tome and Principe.
Accession to the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and to the 1961
Convention on the Reduction of Statelessness was also recommended (by Ghana) during the first
cycle of the universal periodic review of Sao Tome and Principe (see A/HRC/ 17/13, para. 65.9).
See UNHCR submission.
Ibid.
See CRC/C/STP/CO/2-4, paras. 23-24.
See UNHCR submission.
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