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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع املنشــل عم ـقا بق ـرار ل ـ قــو
اإلنس ـ ــا  1/5دورتـ ـ ـ الثالث ـ ــة والعشـ ـ ـرين يف الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين الث ـ ــا /نوفمر .2015
وج ــرس اس ــتعراض ال ــة س ــا ت ــومي وبرينس ــيي يف اجللس ــة السادس ــة عش ــرة املعق ــودة يف  11تش ـرين
الث ــا /نوفمر  .2015وتـ ـرأد وف ــد س ــا ت ــومي وبرينس ــيي وزي ــر الع ــدل و ق ــو اإلنس ــا روبرت ــو
بيـدرو رابوسـو .واعتمـد الفريـق العامــع التقريـر املتعلـق بسـا تــومي وبرينسـيي يف جلسـت الثامنـة عشــرة
املعقودة يف  13تشرين الثا /نوفمر .2015
 -2ويف  13ك ــانو الثا /ين ــاير  2015اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الثقثية) تيسيا لستعراض الة سا تومي وبرينسيي :باراغواا وبوتسوانا واهلند.
 -3وصـ ــدرت الوثـ ــايق التاليـ ــة وفق ـ ـ ا للفقـ ــرة  15مـ ــن مرفـ ــق ق ـ ـرار ل ـ ـ قـ ــو اإلنسـ ــا 1/5
والفقرة  5من مرفق قرار اجملل  21/16ألغراض استعراض الة سا تومي وبرينسيي:
(أ)

تقرير وطت ()A/HRC/WG.6/23/STP/1؛

(ب) جتمي ـ ــل للمعلوم ـ ــات أعدتـ ـ ـ مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(مفوضية قو اإلنسا ) ))A/HRC/WG.6/23/STP/2؛
(ج)

موجز أعدت مفوضية قو اإلنسا (.)A/HRC/WG.6/23/STP/3

 -4وأ يلــإ إىل ســا تــومي وبرينســيي عــن طريــق اجملموعــة الثقثيــة قايمــة أس ـ لة أعــدهتا ســلف ا
إس ــبانيا وأملاني ــا وس ــلوفينيا وليختنش ــتاين واململك ــة املتح ــدة لريااني ــا الع م ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية.
وميكن الطقع عل هذه األس لة عل املوقل الشبكي اخلارجي للفريق العامع.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5قــدم الســيد روبرتــو بيــدرو رابوســو وزيــر العــدل و قــو اإلنســا يف ســا تــومي وبرينســيي
التقرير الوطت يف إطار الستعراض الدورا الشامع الثا .
 -6وقــد عقــدت ســا تــومي وبرينســيي العــزم بعــد اســتققهلا يف  12متوز/يول ـ  1975عل ـ
بنــاء دولــة دميقراطيــة تقــوم عل ـ احلقــو األساســية وا ـ ام مبــادع اإلعــق العــاملي حلقــو اإلنســا
وامليثا األفريقي حلقو اإلنسا والشعوب.
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 -7ويف الــدورة العا ــرة لقســتعراض الــدورا الشــامع قــدمإ ســا تــومي وبرينســيي بوصــف ا
دولة عضوا يف األمـم املتحـدة تقريرهـا الـوطت ألول مـرة يف ـبا//فراير  2011وهـو مـا أسـفر عـن
موعة من التوصيات اليت قدمت ا الدول املشاركة يف احلوار التفاعلي.
 -8وإلثبـات التقـدم ارـرز وإبـراز التحـديات املارو ـة واملمارسـات اجليـدة خـقل الفـ ة املشـمولة
بـالتقرير  2015-2011صــي هـذا التقريــر اســتنادا إىل التوصـيات الــيت صــدرت عـن الــدورة العا ــرة
لقس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع وقب ــع هب ــا البل ــد واس ــت دفإ تقي ــيم درج ــة الوف ــاء باللتزام ــات املتص ــلة
بتعزيز ومحاية قو اإلنسا .
 -9وأنشــلت وزارة العــدل و قــو اإلنســا وهــي اإلدارة املســلولة عــن تنســيق التقريــر وإعــداده
جلنـ ــة مش ـ ـ كة بـ ــز الـ ــوزارات هلـ ــذا الغـ ــرض والتمسـ ــإ مسـ ــا ات امللسسـ ــات احلكوميـ ــة األخـ ــرس
ومن مات اجملتمل املد هبدف تشجيل إ راك اجلميل وزيادة مشاركت م.
 -10ولتحســز اإلجـراءات املتعلقــة بإعــداد التقريــر نُ ّمــإ أيضـ ا لقــة عمــع تشــاورية عامــة مـل
هي ات كومية ومل اجملتمل املد .
 -11وذكــر الوفــد أ محايــة وتعزيــز قــو اإلنس ـا و ــا مــن املبــادع املكرســة يف دســتور ســا
تــومي وبرينســيي يشــكق أســاد هــذه الدولــة املســتقلة وذات الســيادة وامللتزمــة ببنــاء تمــل عــادل
و امع للجميل ومتضامن يف ال الدفاع عن قو اإلنسا .
 -12وأكــد كــذل أ ترســيا الدميقراطيــة يف ســا تــومي وبرينســيي كــا مصــحوب ا بتعزيــز ســيادة
الق ــانو غ ــي أن ـ ـ ق ــد قـ ــق أيض ـ ـ ا بفضـ ــع تنفي ــذ ممارسـ ــات تش ــاركية يف ـ ــال الرقاب ــة الجتماعيـ ــة
و موع ــة م ــن اإلص ــق ات اهليكلي ــة يف ــالت اجتماعي ــة واقتص ــادية وسياس ــية خمتلف ــة ويف قا ــاع
العدال ــة وذل ـ ـ يف ظـ ــع المتث ــال التـ ــام لقتفاقيـ ــات واملعاهـ ــدات الدولي ــة واسـ ــتيعاب أ كـ ــام هـ ــذه
الصكوك الدولية حلقو اإلنسا يف القانو ارلي وتابيق ا.
 -13وأفـ ـ ــاد الوفـ ـ ــد ب ـ ـ ـل احلكومـ ـ ــة تـ ـ ــدرك أ تن ـ ـ ــيم العدالـ ـ ــة يتالـ ـ ــب مراعـ ـ ــاة وج ـ ـ ــات ن ـ ـ ــر
مســتخدمي ا مــل ال كيــز عل ـ ختصــا ارــاكم لتيســي ا تكــام وصــول امل ـواطنز بشــكع أفضــع إىل
العدالة.
 -14و ــدد الوف ــد علـ ـ أ السياس ــات العام ــة ق ــد وض ــعإ ش ــاركة اجملتم ــل امل ــد
فيما يتعلق بإعداد امليزانية التشاركية.

ول س ــيما

 -15وأعاـ ــإ احلكومـ ــة الدسـ ــتورية السادسـ ــة عشـ ــرة يف برنـ ــامر إدارهت ـ ـا األولويـ ــة حل ـ ـع ثـ ــق
مشــاكع أساســية هــي الباالــة الــيت طالــإ ــر ة واســعة مــن الســكا وارتفــاع تكلفــة املعيشــة الــيت
أث ـ ــرت بش ـ ــكع كب ـ ــي عل ـ ـ أ ـ ــد ف ـ ــات الس ـ ــكا ض ـ ــعفا وتض ـ ــييق الفج ـ ــوة املتزاي ـ ــدة ب ـ ــز احلك ـ ــام
واركومز.
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 -16وأ ّكــد الوفــد كــذل علـ أ اجل ــود الــيت تبــذهلا الســلاات بــدعم مــن ــركاي ا يف التنميــة
قد سا إ يف مكافحـة املقريـا والسـع .وقـد اخنفـ عـدد الوفيـات الناعـة عـن املقريـا مـن 0.009
ال ـ ــة وف ـ ــاة لك ـ ــع أل ـ ــف نس ـ ــمة يف ع ـ ــام  2010إىل  0.004ال ـ ــة وف ـ ــاة لك ـ ــع أل ـ ــف نس ـ ــمة يف
عام  .2012و سنإ أيضا الرعاية املقدمة للمصابز بفيود نقا املناعة البشرية/اإليدز.
 -17وتواج سـا تـومي وبرينسـيي عـددا مـن التحـديات من ـا علـ وجـ اخلصـو ارتفـاع معـدل
الباال ـ ــة؛ وختل ـ ــف اإلدارة العام ـ ــة والبيوقراطي ـ ــة واملركزي ـ ــة؛ وع ـ ــدم كفاي ـ ــة املـ ـ ـوارد املخصص ـ ــة للتعل ـ ــيم
والتــدريب؛ و ـ ّدة الخــتقلت الجتماعيــة وعل ـ مســتوس األقــاليم؛ والصــورة اخلارجيــة غــي املقيمــة
لقســتثمارات اخلاصــة املبا ــرة؛ وتشــتإ م ـوارد البلــد بشــكع متكــرر؛ و جــم الســو ؛ وعــدم وجــود
بنية تية اقتصادية واجتماعية؛ وضعف قدرات القااع اخلا وما إىل ذل .
 -18وقــد التزمــإ احلكومــة الدســتورية السادســة عشــرة بت ي ــة ال ــروف املقيمــة لتنويــل القتصــاد
وتنميتـ و ســز قاــاع األعمــال مــن أجــع جــذب الســتثمار األجنــي املبا ــر؛ وضــما إدارة ســليمة
للماليـ ــة العامـ ــة؛ والسـ ــتثمار يف ـ ــديل البنيـ ــة التحتيـ ــة القتصـ ــادية والجتماعيـ ــة وتعزيـ ــز اللّحمـ ــة
الجتماعيـ ـة علـ ـ املس ــتوس ال ــوطت ومص ــداقية البلـ ـد يف اخل ــارج واعتم ــاد سياس ــة كومي ــة ــفافة؛
وتعزيـ ـز اإلدارة ارلي ــة والعقق ــات اخلارجي ــة والتع ــاو ؛ والن ــوض ق ــدر اإلمك ــا بـ ـرأد امل ــال البش ــرا
للتخفيف من دة التحديات وضما ال وير للقيم اإلنسانية وتعزيزها بفعالية.
 -19وإدراكـ ـ ا م ــن احلكوم ــة الدس ــتورية السادس ــة عش ــرة ألوجـ ـ القص ــور املس ــتمرة واملتع ــددة ال ــيت
يعــا من ــا الن ــام القضــايي والــيت ختلــف آثــارا ســلبية علـ النشــا /القتصــادا وعلـ املـواطنز فقــد
اعترت أ من الضرورا زيادة موثوقية العدالة وتقريب ا أكثر من املواطنز.
 -20وقــد اختــذت عــدة تــدابي لتحقيــق هــذه الغايــة أ ــا إقـرار القــانو األساســي املتعلــق بالســلاة
القض ــايية؛ وإض ــفاء الا ــابل امللسس ــي عل ـ التحقي ــق باعتب ــاره املر ل ــة الو ي ــدة يف ال ــدعوس وعل ـ
منصــب قاضــي التحقيــق؛ ووضــل وإق ـرار القــانو اجلنــايي واإلج ـراءات اجلناييــة؛ وإنشــاء وليــة قاضــي
التنفيــذ؛ وإق ـرار قــانو املســاعدة القانونيــة واملشــورة القانونيــة؛ وإق ـرار القــانو املتعلــق ب ـالعنف املنــز ؛
وإنش ــاء مص ــلحة جامع ــة للش ــركات؛ وإدخ ــال خمتل ــف التحس ــينات علـ ـ دواي ــر التس ــجيع ومكات ــب
التوثيق و وسبة عمل ا.
 -21وفيما يتعلق بالصـكوك الدوليـة صـ ّدقإ سـا تـومي وبرينسـيي علـ اتفاقيـة قـو الافـع
واتفاقيــة القضــاء عل ـ عيــل أ ــكال التمييــز ضــد امل ـرأة واتفاقيــة قــو األ ــخا ذوا اإلعاقــة
وامليثا األفريقي حلقو اإلنسا والشعوب.
 -22ورغــم أ ســا تــومي وبرينســيي ع تصــد بعــد علـ التفاقيـات األخــرس فقــد أ ــار الوفــد
إىل اعتمــاد بلــده لتــدابي قانونيــة وملسســية وإداريــة ترمــي إىل ضــما يــاة ــرة وكرميــة تتما ـ مــل
مبادع احلقو اإلنسانية جلميل األ خا الذين يعيشو يف دود وليت ا اإلقليمية.
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 -23وأفــاد الوف ــد شــاركة احلكوم ــة و ــركاي ا ــن فــي م برن ــامر األمــم املتح ــدة اإل ــايي ومرك ــز
األم ــم املتح ــدة حلق ــو اإلنس ــا والدميقراطي ــة يف وس ــط أفريقي ــا يف إنش ــاء ملسس ــة وطني ــة حلق ــو
اإلنس ــا وفقـ ـا للمب ــادع املتعلق ــة رك ــز امللسسـ ـات الوطني ــة لتعزي ــز ومحاي ــة ق ــو اإلنس ــا (مب ــادع
بــاري ) .وهكــذا فقــد عقــدت يف نيســا /أبريع  2014بســا تــومي لقــة دراســية ععــإ ممثلــز
عــن احلكومــة واجملتمــل املــد وهي ــات األمــم املتحــدة للتفكــي يف وضــل ــوذج مللسســة وطنيــة حلقــو
اإلنسا مكيفة مل الواقل الوطت.
 -24وذك ـ ــر الوف ـ ــد أ ل ـ ـ ال ـ ــوزراء ن ـ ــر يف اجللس ـ ــة العادي ـ ــة ال ـ ــيت عق ـ ــدها ي ـ ــومي  22و23
آب/أغســا  2015يف إنشــاء منصــب أمــز امل ــاع مــل مراعــاة خصوصــية البلــد وجيــرا الي ـ ا
وضل الن ام األساسي املتعلق هبذا املنصب.
 -25ورأس الوفـ ـ ــد أ الدسـ ـ ــتور يكفـ ـ ــع محايـ ـ ــة عيـ ـ ــل احلقـ ـ ــو املدنيـ ـ ــة والسياسـ ـ ــية والقتصـ ـ ــادية
والجتماعية والثقافية للمواطنز.
 -26وفيم ــا يتعل ــق بتعزي ــز ق ــو املـ ـرأة واملس ــاواة ب ــز اجلنس ــز ذ ّك ــر الوف ــد بـ ـل احلكوم ــة ق ــد
ص ــدقإ عل ـ ـ اتفاقي ــة القض ــاء عل ـ ـ عي ــل أ ـ ــكال التميي ــز ض ــد امل ـ ـرأة .واخت ــذت ت ــدابي تش ـ ـريعية
وملسسية يف هذا الشل مما يدل عل التزام ا بعمليـة القضـاء علـ عيـل أ ـكال التمييـز ضـد املـرأة
وتعزيز املساواة بز اجلنسز.
 -27ول ـ ــف الوف ـ ــد اعتم ـ ــاد السـ ـ ـ اتيجية الوطني ـ ــة لتعزي ـ ــز املس ـ ــاواة واإلنص ـ ــاف ب ـ ــز اجلنس ـ ــز
وتكليـف املع ـد الـوطت لتعزيـز املسـاواة واإلنصـاف بـز اجلنسـز مـة ضـما تعزيـز وتنفيـذ السياسـة
احلكومية املعنية بالن وض باملرأة واملساواة واإلنصاف بز اجلنسز يف البلد.
 -28وفيم ــا يتعل ــق ماي ــة الاف ــع ذ ّك ـ ـر الوف ــد ب ـ ـل س ــا ت ــومي وبرينس ــيي ق ــد ص ــدقإ عل ـ ـ
التفاقيـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة الرييسـ ـ ــية وهـ ـ ــي اتفاقيـ ـ ــة قـ ـ ــو الافـ ـ ــع؛ واتفاقيـ ـ ــة من مـ ـ ــة العمـ ـ ــع الدوليـ ـ ــة
لع ــام  1973بش ــل احل ــد األد لس ــن الس ــتخدام (رق ــم )138؛ واتفاقي ــة من م ــة العم ــع الدولي ــة
ــر أسـ ـوأ أ ــكال عم ــع األطف ــال (رق ــم )182؛ والتفاقي ــة املتعلق ــة بتفت ــي
لع ــام  1999بش ــل
العمع؛ والتفاقية املتعلقة بالعمع اجلرا؛ والتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة.
 -29واخت ــذت س ــا تـ ـومي وبرينس ــيي بوص ــف ا دول ــة طرفـ ـا يف ه ــذه التفاقي ــات ت ــدابي لص ــو
قو الافع .ومن مث فـإ أ كـام الدسـتور والقـوانز الوطنيـة والسياسـات العامـة ترمـي إىل مكافحـة
التمييــز ضــد األطفــال واســتغقهلم وتعرض ـ م للعنــف اجلنســي والجتــار وإســاءة املعاملــة وهتــدف إىل
ضما و الافع وتعزيز قوق ومحايت ا وفقا للمبادع املنصو علي ا يف اتفاقية قو الافع.
 -30وأكــد الوفــد أ قــانو العقوبــات اجلديــد يتضــمن عــدة م ـواد امل ـراد هبــا محايــة قــو الافــع
وتعاقب بشدة عل أا انت اك هلذه احلقو .
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 -31وأثبت ــإ احلكوم ــة بالتع ــاو م ــل الش ــركاء الجتم ــاعيز والش ــركاء يف التنمي ــة التزام ــا ماي ــة
الاف ــع م ــن خ ــقل وض ــل وإقـ ـرار واعتم ــاد سياس ــة واس ـ ـ اتيجية وطني ــة للحماي ــة الجتماعي ــة؛ ووض ــل
مب ــادع توجي ي ــة تتعل ــق باألطف ــال ال ــذين ص ــلو عل ـ الرعاي ــة البديل ــة؛ ووض ــل برن ــامر األي ــام األل ــف
األوىل األكثــر أ يــة يف يــاة الافــع؛ وبرنــامر تثقيــف الوالــدين؛ وإصــدار إعقنــات تثقيفيــة وطنيــة بشــل
تعزيـز وإظ ـار قـو الافــع .ووضـعإ احلكومـة وأقــرت أيضـا أول وثيقـة سياســاتية وطنيـة تتعلـق مايــة
الافــع يف ســا تــومي وبرينســيي وتقــدم توجي ــات بشــل األنشــاة املضــالل هبــا يف ــال الوقايــة مــن
عي ــل أ ــكال العن ــف ض ــد األطف ــال وإس ــاءة مع ــاملت م أو اس ــتغقهلم ومن ــل املش ــاركة في ــا ومعاقب ــة
مرتكبي ا .وتشكع هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع يف سا تومي وبرينسيي.
 -32ويف اخلتــام أكــد الوفــد مــن جديــد باســم احلكومــة إدراك ـ أل يــة املعاهــدات والتفاقيــات
الدولي ــة املتعلق ــة ماي ــة وتعزي ــز ق ــو اإلنس ـا والدميقراطي ــة .وأض ــاف أ تل ـ التفاقي ــات واملعاه ــدات
سوف تعرض يف غضو هذا الش ر عل اجلمعية الوطنية إلقرارها والتصديق علي ا ل ق ا.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -33أدىل  51وف ــدا ببيان ــات أثن ــاء احلـ ـوار التف ــاعلي .وميك ــن الط ــقع علـ ـ التوص ــيات املقدم ــة
أثناء احلوار يف الفرع الثا من هذا التقرير.
 -34وأعرب ــإ أنغ ــول ع ــن ارتيا ـ ـا لعملي ــة إص ــقل قا ــاع العدال ــة ال ــيت نف ــذهتا احلكوم ــة وال ــيت
اســت دفإ ســز نوعيــة الن ــام القضــايي .و ــجعإ ســا تــومي وبرينســيي عل ـ مواصــلة ج ودهــا
الراميــة إىل ســز أوضــاع الســجناء مــل مراعــاة قــوق م اإلنســانية .ودعمــإ أيضـ ا التــدابي املتخــذة
للح ــد م ــن الن ــزول الريف ــي و س ــز ظ ــروف الس ــكا الجتماعي ــة والقتص ــادية يف املن ــاطق الريفي ــة.
وقدمإ أنغول توصيات.
 -35ور بـ ـإ كن ــدا ب ــاخلاوات ال ــيت اخت ــذهتا س ــا ت ــومي وبرينس ــيي م ــن أج ــع تنفي ــذ األه ــداف
اإل اييــة لفلفيــة .وأ ــادت بالبلــد للتقــدم ارــرز يف ضــما التعلــيم البتــدايي للجميــل وخفـ وفيــات
األطفــال .وأعربــإ عــن قلق ــا إزاء اســتمرار ورود تقــارير تتحــد عــن تفشــي العنــف املنــز وعــزوف
النســاء عــن رفــل الــدعاوس القضــايية .و ــددت أيض ـا عل ـ أ يــة معاجلــة هــذه القضــايا بوســايع من ــا
التوعية بالعنف املنز  .وقدمإ كندا توصيات.
 -36ول ــإ تشــاد بارتيــال اإلجـراء الستشــارا املتبــل يف إعــداد التقريــر الــوطت وأوجـ التقــدم
الكبــي ارــرزة يف ــال قــو اإلنســا ــا يف ذل ـ التصــديق عل ـ اتفاقيــة قــو الافــع واتفاقيــة
القض ــاء علـ ـ عي ــل أ ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة واتفاقي ــة ق ــو األ ــخا ذوا اإلعاق ــة وامليث ــا
األفريقي حلقو اإلنسا والشعوب .وع تقدم تشاد أية توصيات.
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 -37و ـ ــجعإ ـ ــيلي سـ ــا تـ ــومي وبرينسـ ــيي عل ـ ـ مواصـ ــلة السـ ــي عل ـ ـ درب تعزيـ ــز قـ ــو
اإلنســا ومحايت ــا .ول ــإ أيض ـا التق ـدم ارــرز يف ميــدا احلصــول عل ـ اخلــدمات الصــحية مثــع
التغاي ــة ال ــيت يس ــتفيد من ــا احلوام ــع واألطف ــال دو س ــن اخلامس ــة وامل ــرض امل ــزمن .وق ــدمإ ــيلي
توصيات.
 -38ور ب الكونغـو باعتمـاد قـوانز تتعلـق بإنشـاء ككمـة لف ـدا ومراجعـة قـانو العقوبـات
فيم ــا يتعل ــق باألطف ــال ض ــحايا س ــوء املعامل ــة .واستفس ــر ع ــن الت ــدابي املتخ ــذة ملكافح ــة عي ــل أن ـواع
التمييــز ضــد الف ــات الســكانية الضــعيفة بصــورة أكثــر فعاليــة ومنــل ــالت الــزواج املبكــر وخف ـ
مع ــدل الش ــابات اللـ ـوال فش ــلن يف الدراس ــة أو انقاع ــن عن ــا ومع ــدل األطف ــال ال ــذين ع تس ــجع
ولداهتم .وقدم الكونغو توصيات.
 -39و ث ـإ كوســتاريكا ســا تــومي وبرينســيي عل ـ مواصــلة تعزيــز امللسســات مــن أجــع تعزيــز
ومحايــة ق ــو اإلنس ــا وإنش ــاء ملسس ــة حلق ــو اإلنس ــا وفق ـا للمب ــادع املتعلق ــة رك ــز امللسس ــات
الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة قــو اإلنســا (مبــادع بــاري ) .ول ــإ بقلــق احلــالت املتعلقــة بالعقوبــة
البدنية املوقعة عل األطفال و ثإ علـ وضـل القواعـد القانونيـة القزمـة حلمايـة الافـع ـا يتما ـ
مل أ كام اتفاقية قو الافع .وقدمإ كوستاريكا توصيات.
 -40وأب ــرزت كوب ــا اخلاـ ـوات ال ــيت اخت ــذهتا س ــا ت ــومي وبرينس ــيي فيم ــا يتعل ــق بتنفي ــذ الص ــكوك
الدوليــة واإلقليميــة الرييس ـية حلقــو اإلنســا وهنلهت ـا عل ـ التصــديق عل ـ اتفاقيــة قــو األ ــخا
ذوا اإلعاق ـ ــة .وس ـ ــلاإ الض ـ ــوء عل ـ ـ إص ـ ــقل قا ـ ــاع العدال ـ ــة والعم ـ ــع اجل ـ ــارا إلع ـ ــادة هيكلت ـ ـ
ول ــإ التقــدم ارــرز يف ــال خفـ وفيــات األطفــال يف البلـد واجل ــود املبذولــة للحــد مــن الفقــر.
وقدمإ كوبا توصيات.
 -41ول ـإ ع وريـة الكونغـو الدميقراطيـة ـال ســا تـومي وبرينسـيي يف ـا األمـن الغــذايي
وتـوفي ميــاه الشــرب والشــفافية املنت جــة يف قاــاع الصـناعات الســتخراجية فضـقا عــن التقــدم ارــرز
يف ــال ق ــو امل ـرأة والاف ــع ووض ــل برن ــامر طم ــول إلج ـراء إص ــقل عمي ــق لقا ــاع العدال ــة .وم ــل
ذلـ ـ فق ــد أف ــادت بوج ــود العدي ــد م ــن القض ــايا ال ــيت ل تـ ـزال عالق ــة .وق ــدمإ ع وري ــة الكونغ ــو
الدميقراطية توصيات.
 -42ول ــإ ال ــدا رك بارتي ــال قب ــول س ــا ت ــومي وبرينس ــيي للتوص ــيات الداعي ــة إىل التص ــديق
علـ ـ اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذيب وغ ــيه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو
امل ينــة .وأعربــإ عــن أمل ــا يف أ تتخــذ ســا تــومي وبرينســيي تــدابي ملموســة للوفــاء هب ـذا اللت ـزام
وأفــادت بل ــا ســتكو ممتنــة لــو كــا قــدور الوفــد تقــدا املزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابي املتخــذة.
وأكــدت الــدا رك اســتعداد مبــادرة اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب ملســاعدة احلكومــة علـ املضــي قــدم ا يف
معاجلة هذه املسللة .وقدمإ الدا رك توصيات.
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 -43ور ب ـ ـإ جيبـ ــول بالتقـ ــدم الـ ــذا أ رزت ـ ـ سـ ــا تـ ــومي وبرينسـ ــيي يف تعزيـ ــز ومحايـ ــة قـ ــو
اإلنسا  .وقدمإ توصيات.
 -44ول ــإ مصــر الس ـ اتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفقــر للف ـ ة  2016-2012والتعــديقت
ص ـر والعتــداء اجلنســي واخلا ـوات املتخــذة
الــيت أدخلــإ عل ـ القــانو اجلنــايي لتجــرا اســتغقل ال ُق ّ
صــر .و ــجعإ احلكومــة عل ـ اختــاذ التــدابي العمليــة القزمــة لضــما ــروع هــذه
إلنشــاء ككمــة لل ُق ّ
اركمــة يف العمــع وتزويــدها ب ـاملوارد اإلداريــة واملاليــة الــيت تاج ــا لتــلدا عمل ــا بشــكع ص ــحي .
وقدمإ مصر توصيات.
 -45ول ــإ غينيــا الســتوايية التــدابي األخــية الــيت اختــذهتا ســا تــومي وبرينســيي لــدعم اخلاــة
املقــررة للف ـ ة  2030-2015والــيت تســاهم يف بنــاء تمــل دميقراطــي وا ـ ام احلقــو األساســية.
وهن ــلت س ــا ت ــومي وبرينس ــيي علـ ـ إنش ــاء إدارة كومي ــة خمصص ــة حلق ــو اإلنس ــا وه ــي وزارة
العــدل و قــو اإلنســا  .ول ــإ أيض ـا بارتيــال عيــل املبــادرات الراميــة إىل ســز محايــة وتعزيــز
قو الافع .وقدمإ غينيا الستوايية توصيات.
 -46ور ب ـإ إســتونيا باملبــادرة املتعلقــة بالشــروع يف تقــدا خ ـدمات عامــة رقميــة ودع ـإ احلكومــة
إىل تفعي ــع ه ــذا الن ــام والس ــتفادة من ـ ـ بش ــكع كام ــع .ول ــإ أ تنق ــي ق ــانو العقوب ــات يف
عــام  2012يشــكع إ ــدس اخلا ـوات اإلجيابيــة .ومــل ذل ـ فــإ الــة األطفــال تبعــل عل ـ القلــق
البــال وتتالــب املســايع املتعلقــة بإســاءة معاملــة األطفــال واســتغقهلم واملمارســات التقليديــة الضــارة
والعقوب ــة البدني ــة مزي ــدا م ــن الهتم ــام .ودع ــإ احلكوم ــة إىل اللت ـزام الت ــام بتحس ــز ال ــة األطف ــال.
وقدمإ إستونيا توصيات.
 -47وأب ــرزت إثيوبي ــا اعتم ــاد اخلا ــة السـ ـ اتيجية للح ــد م ــن الفق ــر  2016-2012واإل ــازات
ال ــيت تس ــق قيق ــا ــآل ا  .وأ ــادت بس ــا ت ــومي وبرينس ــيي للتزام ـا بإعم ــال ق ــو ــعب ا
القتص ــادية والجتماعي ــة والثقافي ــة م ــل ختص ــيا املزي ــد م ــن مـ ـوارد امليزاني ــة إل ـ ـراز تق ــدم يف ــا
التعليم والصحة .وقدمإ إثيوبيا توصيات.
 -48ور بــإ فرنســا بالتقــدم الــذا أ رزتـ ســا تــومي وبرينســيي ول ســيما تصــديق ا يف ا ونــة
األخــية عل ـ اتفاقيــة قــو األ ــخا ذوا اإلعاقــة وإ ــاء جتــرا العققــات بال اضــي بــز بــالغز
من نف اجلن ا يتما مل مبدأ عدم التمييز .وقدمإ فرنسا توصيات.
 -49ور بـ ـإ غ ــابو بالت ــدابي املتخ ــذة لض ــما تعزي ــز ومحاي ــة ق ــو اإلنس ــا و س ــز اإلط ــار
املعيــارا وامللسســي .ول ــإ بارتيــال اعتمــاد قــانو الن ــام القضــايي وتنقــي قــانو العقوبــات يف
عام  .2012ور بإ عل وجـ التحديـد بإنشـاء املركـز الستشـارا املعـت بـالعنف املنـز و ـجعإ
سـ ــا تـ ــومي وبرينسـ ــيي عل ـ ـ السـ ــتمرار يف تعزيـ ــز ومحايـ ــة قـ ــو اإلنسـ ــا  .وع تقـ ــدم غـ ــابو أيـ ــة
توصيات.
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 -50وأعربــإ أملانيــا عــن تقــديرها للتقــدم ال ــذا أ رزت ـ ســا تــومي وبرينســيي منــذ الس ــتعراض
األخــي املتعلــق هبــا ول ســيما فيمــا يتعلــق بتعزيــز العمليــات الدميقراطيــة .ور بــإ أيض ـا بــاجل ود الــيت
تبــذهلا احلكومــة يف مكافحــة عمالــة األطفــال و ســز إقامــة العــدل .و ــجعإ احلكومــة عل ـ املضــي
يف س ــز س ــجل ا يف ــال ق ــو اإلنس ــا يف مي ــادين م ــن قبي ــع ق ــو الاف ــع واملس ــاواة ب ــز
اجلنسز ومرافق ال تجاز .وقدمإ أملانيا توصيات.
 -51ور بـإ ملـديف بإنشـاء مركـز تقــدا املشـورة ملكافحـة العنـف املنــز فضـقا عـن األ يـة الــيت
أوليــإ للصــحة .ول ــإ بإجيابيــة اعتمــاد اس ـ اتيجية التعلــيم والتــدريب  .2017-2007وقــدمإ
ملديف توصيات.
 -52وأ ــادت إندونيســيا باســتمرار تعــاو ســا تــومي وبرينســيي مــل عمليــة الســتعراض الــدورا
الشــامع .ول ــإ عــددا مــن التــدابي الــيت اختــذت إلدارة خمــاطر اســتغقل امل ــاجرين .ومــل ذل ـ
فقـ ــد رأت أ باإلمكـ ــا بـ ــذل املزيـ ــد مـ ــن اجل ـ ــود باـ ــر من ـ ــا تعزيـ ــز األطـ ــر القانونيـ ــة .ول ـ ــإ
إندونيسـ ــيا أيض ـ ـا اجل ـ ــود املبذولـ ــة مـ ــن أجـ ــع القضـ ــاء عل ـ ـ أعمـ ــال التعـ ــذيب واملعاملـ ــة القاسـ ــية أو
القإنســانية أو امل ينــة بوســايع من ــا تنقــي قــانو العقوبــات واعتمــاد قــانو الن ــام القضــايي .وقــدمإ
إندونيسيا توصيات.
 -53وأ ــادت أيرلنــدا بقــانو العقوبــات اجلديــد الــذا أ ـ جتــرا العققــات اجلنســية املثليــة الــيت
تقــوم بال اضــي بــز أ ــخا بــالغز .و ــجعإ ســا تــومي وبرينســيي علـ اختــاذ اخلاـوات القزمــة
ملكافحــة التمييــز ضــد املثليــات واملثلي ـز ومزدوج ـي امليــع اجلنســي ومغــايرا اهلويــة اجلنســانية و ــاملي
صــفات اجلنســز يف عيــل ــالت احليــاة .ور بــإ أيرلنــدا بـالتاورات اإلجيابيــة يف ــال تعزيــز قــو
صـر .غـي أ ـا أعربـإ عـن قلق ـا املسـتمر إزاء
الافع وأ ادت بـاخلاوات املتخـذة لتجـرا الجتـار بال ُق ّ
التقـارير الــيت تتحــد عــن الجتــار باألطفــال واســتغقهلم وإزاء احلـواجز الــيت ــول دو إعــادة تلهيــع
األطفـال الضـحايا .ول ـإ عـدم إ ـراز تقـدم كبـي يف ـال إنشـاء ملسسـة وطنيـة حلقـو اإلنســا
وفق ـ ا ملبــادع بــاري عل ـ الــرغم مــن قبــول ســا تــومي وبرينســيي جلميــل التوصــيات املقدمــة يف هــذا
الصدد يف عام  .2011وقدمإ أيرلندا توصيات.
 -54وأثن ــإ غان ــا علـ ـ س ــا ت ــومي وبرينس ــيي إلنش ــاي ا مرك ــز لتق ــدا املش ــورة ملعاجل ــة القض ــايا
املتعلقـة بــالعنف املنـز  .ور بــإ بالتحسـينات الــيت ققـإ يف ــال تسـجيع املواليــد إلّ أ ـا أعربــإ
عــن قلق ــا لعــدم صــول أعــدادا كبــية مــن األطفــال ــآل ا علـ ـ ادات مــيقد .وقــدمإ غانــا
توصيات.
 -55ور بــإ املكســي بالزيــادة الــيت ـ دها معــدل تســجيع املواليــد .وهنــلت كج ــة مشــجعة
عل ـ اختــاذ ق ـرار يتعلــق بتســجيع املواليــد ســا تــومي وبرينســيي عل ـ التقــدم ارــرز و ــجعت ا عل ـ
مواصــلة اجل ــود الــيت ستســاعد يف تســجيع عيــل املواليــد .وعــقوة علـ ذلـ مثنــإ املكســي تنفيــذ
اس ـ اتيجية التعلــيم والتــدريب للف ـ ة  .2017-2007وعرضــإ تبــادل املمارســات اجليــدة واخل ـرات
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يف مي ــدا
توصيات.

ق ــو اإلنس ــا وال ــيت ق ــد تسـ ـ م يف تنفي ــذ التوص ــيات ذات الص ــلة .وق ــدمإ املكس ــي

 -56ور ّ ـب اجلبــع األســود بالتقــدم الكبــي الــذا أ ــرز يف ــال تــوفي خــدمات الرعايــة الصــحية
األولي ـ ــة وبالزي ـ ــادات يف العتم ـ ـادات ال ـ ــيت خصص ـ ــت ا احلكوم ـ ــة للص ـ ــحة والتعل ـ ــيم .واستفس ـ ــر ع ـ ــن
السـ اتيجيات واخلاــط الراميــة إىل ســز إمكانيــة احلصــول علـ التعلــيم وجودتـ ول ســيما التعلــيم
املق ـ ــدم للفتي ـ ــات واألطف ـ ــال ال ـ ــذين يعيش ـ ــو يف املن ـ ــاطق الريفي ـ ــة واملراهق ـ ــات احلوام ـ ــع واألم ـ ـ ــات
املراهق ــات .وأ ــا /اجلب ــع األس ــود علمـ ـ ا بشـ ـواغع جلن ــة ق ــو الاف ــع .واستفس ــر ع ــن اإلجـ ـراءات
املتخذة لتوفي احلمايـة ألطفـال الشـوارع وإعـادة تـلهيل م وإدمـاج األطفـال ضـحايا العتـداء اجلنسـي
والجتار والستغقل يف اجملتمل ووضل إطار قانو حلالت التبت .وقدم اجلبع األسود توصيات.
 -57وأع ــرب املغ ــرب ع ــن تق ــديره لنش ــغال س ــا ت ــومي وبرينس ــيي ال ـدايم بتعزي ــز هيك ــع ق ــو
اإلنس ــا علـ ـ املس ــتوس ال ــوطت .وأ ــاد باإلص ــق ات ال ــيت نـُ ّف ــذت يف قا ــاع العدال ــة واس ــت دفإ
س ــز ج ــودة القض ــاء وكارب ــة الفس ــاد والتعجي ــع بتنفي ــذ اإلجـ ـراءات القض ــايية .وهن ــل س ــا ت ــومي
وبرينس ـ ــيي علـ ـ ـ قي ـ ــق اهل ـ ــدف األول مـ ـ ـن األه ـ ــداف اإل ايي ـ ــة لفلفي ـ ــة بفض ـ ــع التنس ـ ــيق الفع ـ ــال
لإلجراءات املتخذة يف ال األمن الغذايي .وقدم املغرب توصيات.
 -58ول ــإ موزامبيــق الصــعوبات السياســية الــيت تعرضــإ هلــا ســا تــومي وبرينســيي ممــا قــد
يفســر إىل ــد مــا التحــديات الــيت تواج ــا يف ــال قــو اإلنســا  .ور بــإ بإنشــاء مركــز تقــدا
املشــورة ملكافحــة العنــف املنــز وكــذل بتنقــي قــانو العقوبــات الــذا يتضــمن ا أ كامـ ا تتعلــق
صـر والجتــار باألطفــال .وأ ــادت موزامبيــق باعتمــاد القــانو املتعلــق
بالعتــداء اجلنســي واســتغقل ال ُق ّ
بن ام القضاء واخلاة الس اتيجية للحد من الفقر  .2016-2012وقدمإ توصيات.
 -59ور بـإ ناميبيــا بالتحســن الكبــي الــذا طـرأ علـ معــدل تســجيع املواليــد وأعربـإ عــن ثقت ـا
يف أ تواص ــع س ــا ت ــومي وبرينس ــيي العم ــع علـ ـ ض ــما تس ــجيع عي ــل األطف ــال يف أق ــرب وق ــإ
ممك ـ ــن بع ـ ــد امل ـ ــيقد .وأوص ـ ــإ باعتم ـ ــاد اخلا ـ ــة الس ـ ـ اتيجية للح ـ ــد م ـ ــن الفق ـ ــر 2016-2012
واستفسرت عن التقدم اررز يف تنفيذ تل اخلاة .وقدمإ ناميبيا توصيات.
 -60ور بإ هولنـدا باعتمـاد قـانو الن ـام القضـايي الـذا يـنا علـ إنشـاء ككمـة لف ـدا
وبإنشاء مركز تقدا املشورة ملكافحة العنف املنـز  .ول ـإ مـل التقـدير وضـل ـ ّد لتجـرا النشـا/
اجلنس ــي املثل ــي ال ــذا ــد بال اض ــي ب ــز أ ــخا ب ــالغز ولكن ـا ل ـإ ع ــدم ت ــوفي محاي ــة
قانونيــة ــآل ا ضــد التمييــز القــايم عل ـ أســاد امليــع اجلنســي أو اهلويــة اجلنســانية .وأعربــإ عــن
أســف ا لعــدم متابعــة البلــد ــآل ا لقلتزامــات املقاوعــة خــقل الســتعراض الســابق لســا تــومي
وبرينس ـ ــيي واملتعلق ـ ــة ماي ـ ــة ق ـ ــو الاف ـ ــع والتص ـ ــديق علـ ـ ـ الص ـ ــكوك الدولي ـ ــة الرييس ـ ــية حلق ـ ــو
اإلنسا  .وقدمإ هولندا توصيات.
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 -61وأعربـإ نيجييــا عــن تضــامن ا مــل كومــة و ــعب ســا تــومي وبرينســيي وأ ــادت بتعاو ــا
مفوضــية األمـم املتحــدة السـامية حلقــو اإلنسـا  .وأعربــإ عـن تقــديرها للج ــود
املتواصـع والبنّـاء مـل ّ
املبذول ــة م ــن أج ــع إنش ــاء مرك ــز تق ــدا املش ــورة ملكافح ــة العن ــف املن ــز  .وأ ــادت نيجيي ــا ب ــاجل ود
املبذولــة مــن أجــع إتا ــة فــر احلصــول عل ـ ميــاه الشــرب امللمونــة وب ـالتاورات اإلجيابيــة األخــية
املســجلة يف ــال خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة وأقــرت يف هــذا الصــدد بالتقــدم الكبــي الــذا
أ رز يف ال خف معدلت وفيات الرضل .وقدمإ نيجييا توصيات.
 -62وأقــرت الفلبــز ب ـاجل ود املبذولــة ملواصــلة اإلصــق ات القضــايية والتــدابي الراميــة إىل تنفيــذ
توص ــيات الس ــتعراض األخ ــي وال ــيت أع ــدت ب ــدعم م ــن الش ــركاء ال ــدوليز لس ــا ت ــومي وبرينس ــيي.
و ــجعإ س ــا ت ــومي وبرينس ــيي عل ـ مواص ــلة اخت ــاذ اخلا ـوات القزم ــة للتص ــديق عل ـ املعاه ــدات
الدولي ــة األساس ــية يف ــال ق ــو اإلنسـ ـا ومواءم ــة تشـ ـريعاهتا ارلي ــة م ــل املع ــايي الدولي ــة حلق ــو
اإلنســا  .وأعربــإ عــن تقــديرها لقس ـ اتيجيات املتعلقــة مايــة قــو املستضــعفز اإلنســانية مثــع
النس ــاء واألطف ــال واملس ــنز وذوا اإلعاق ــة ولكن ــا ل ــإ احلاج ــة إىل تعزي ــز ورص ــد تنفي ــذ ه ــذه
الرامر .وقدمإ الفلبز توصيات.
 -63وأقرت بولندا باجل ود املبذولـة لقمتثـال للتوصـيات الـيت قُبلـإ أثنـاء السـتعراض األول لسـا
صـر مــن قبيــع إدراج
تـومي وبرينســيي .ول ــإ مــل التقــدير بعـ التقــدم ارــرز يف ــال قــو ال ُق ّ
ص ـ ـر والجتـ ــار باألطفـ ــال يف قـ ــانو العقوبـ ــات.
األ كـ ــام املتعلقـ ــة بالعتـ ــداء اجلنسـ ــي واسـ ــتغقل ال ُق ّ
وأعرب ـ ـإ أيض ـ ـا ع ــن تق ــديرها للتحس ــن ال ــذا ط ـ ـرأ عل ـ ـ مع ــدل تس ــجيع املوالي ــد وإلنش ــاء ككم ــة
لف ــدا م ــل العـ ـ اف ب ــل هن ــاك ــالا ملواص ــلة التحس ــينات يف ــال محاي ــة ق ــو الاف ــع.
وقدمإ بولندا توصيات.
 -64وأ ادت الرتغـال بقـرار مـن مكتـب أمـز امل ـاع الصـق يات القزمـة للحصـول علـ مركـز
ملسس ــة حلق ــو اإلنس ــا  .ور ب ــإ بإنش ــاء مرك ــز تق ــدا املش ــورة ملكافح ــة العن ــف املن ــز  .وق ــدمإ
الرتغال توصيات.
 -65وأوصــإ روانــدا باعتمــاد اخلاــة الس ـ اتيجية للحــد مــن الفقــر  2016-2012والزيــادات
األخـية يف اعتمـادات ميزانيـة الدولـة للصـحة والتعلـيم .ور بـإ بـالتنقي الـذا جـرس يف عـام 2012
ص ـ ـر
لقـ ــانو العقوبـ ــات ليتضـ ــمن بشـ ــكع واض ـ ـ أ كام ـ ـا تتعلـ ــق بالعتـ ــداء اجلنسـ ــي واسـ ــتغقل ال ُق ّ
والجتــار باألطفــال .ول ــإ روانــدا اعتمــاد قــانو الن ــام القضــايي الــذا يــنا علـ إنشــاء ككمــة
لف دا مما يشكع خاوة إجيابية حنو إقامة العدل وسيادة القانو  .وقدمإ رواندا توصيات.
 -66وهن ــلت الس ــنغال س ــا ت ــومي وبرينس ــيي علـ ـ الـ ـدعوة الدايم ــة ال ــيت وج ت ــا إىل املكلف ــز
بوليـ ــات يف إطـ ــار اإلج ـ ـراءات اخلاصـ ــة وأ اط ـ ـإ علم ـ ـ ا بوضـ ــل اخلاـ ــة الس ـ ـ اتيجية للحـ ــد مـ ــن
الفق ـ ــر  .2016-2012ول ـ ــإ اخت ـ ــاذ ع ـ ــدة إجـ ـ ـراءات تسـ ـ ـ م يف تعزي ـ ــز احلق ـ ــو القتص ـ ــادية
والجتماعيــة وه ــي :الرعاي ــة الصــحية األولي ــة واألدوي ــة املتا ــة باجملــا لفطف ــال دو س ــن اخلامس ــة
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وللحوامع واجل ود املبذولـة خلفـ معـدل وفيـات الرضـل وإتا ـة إمكانيـة صـول  60يف املايـة مـن
سكا املنـاطق الريفيـة علـ ميـاه الشـرب .ودعـإ السـنغال اجملتمـل الـدو إىل تقـدا كـع مـا يلـزم مـن
مساعدة لسا تومي وبرينسيي .وقدمإ توصيات.
 -67ول ــإ س ـياليو تصــديق ســا تــومي وبرينس ـيي مــلخرا عل ـ اتفاقيــة قــو األ ــخا
ذوا اإلعاقــة والس ـ اتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر واإلصــق ات الــيت ـ دها قاــاع العدالــة.
و ثإ سا تومي وبرينسـيي علـ إعـادة تفعيـع جلنـة قـو الافـع ومنح ـا املـوارد القزمـة .ور بـإ
سـ ـياليو بالسـ ـ اتيجيات املختلف ــة الرامي ــة إىل تعزي ــز األم ــن الغ ــذايي فضـ ـقا ع ــن ختص ــيا ص ــة
قـدرها  30يف املايـة لتمثيـع املـرأة يف الرملـا  .و ـجعإ سـا تــومي وبرينسـيي علـ ضـما التســجيع
اجملــا للمواليــد وتيســي إصــدار ـ ادات املــيقد .ورأت أ تعزيــز الش ـراكات اإلقليميــة يشــكع بالغــة
األ ي ــة يف مس ــاعدة البلـ ـد علـ ـ وض ــل اسـ ـ اتيجيات مس ــتدامة للتخفي ــف م ــن ا ث ــار الس ــلبية لتغ ــي
املناخ والتكيف مع ا .وقدمإ سياليو توصيات.
 -68ول ــإ ســلوفينيا التاــورات اإلجيابيــة الــيت ــدثإ منــذ الســتعراض األول مثــع التنقــي
الــذا جــرس يف  2012لقــانو العقوبــات كــي يتضــمن أ كام ـا تتعلــق بالعتــداء اجلنســي واســتغقل
ص ـر والجتــار باألطفــال وإنشــاء مركــز تقــدا املشــورة ملكافحــة العنــف املنــز والتحســينات الــيت
ال ُق ّ
ـ دهتا عمليــة تســجيع الــولدات واخنفــاض معــدلت وفيــات الرضــل واألطفــال دو ســن اخلامســة
وزيــادة معــدلت اللتحــا باملــدارد البتداييــة .غــي أ ــا أعربــإ عــن قلق ــا إزاء انت اكــات قــو
الافع وإزاء ما يُزعم من استخدام مفر /للقوة خقل امل اهرات .وقدمإ سلوفينيا توصيات.
 -69ول ــإ جن ــوب أفريقي ــا أ س ــا ت ــومي وبرينس ــيي ق ــد ب ــذلإ ج ــودا م ــن أج ــع تنفي ــذ
التوص ــيات املقبول ــة خ ــقل ال ـ ـدورة األوىل م ــن السـ ــتعراض عل ـ ـ ال ــرغم م ــن عي ــل التح ــديات الـ ــيت
اع ضت ا .وقدمإ جنوب أفريقيا توصيات.
 -70وأقـرت إسـبانيا بـاجل ود الـيت بـذلت ا سـا تـومي وبرينسـيي يف ميـدا قـو اإلنسـا ــا يف
ذلـ ـ تص ــديق ا يف ا ون ــة األخ ــية علـ ـ اتفاقي ــة ق ــو األ ــخا ذوا اإلعاق ــة وإنش ــاء مرك ــز
تق ــدا املش ــورة ملكافح ــة العن ــف املن ــز  .وتارق ــإ إىل التق ــدم الكب ــي ال ــذا أ ــرز بع ــد تنق ــي ق ــانو
صـ ـر.
العقوب ــات ال ــذا تض ــمن أ كامـ ـا تتعل ــق بالعت ــداء اجلنس ــي والجت ــار باألطف ــال واس ــتغقل ال ُق ّ
وقدمإ إسبانيا توصيات.
 -71وأ ـادت تيمـور  -ليشـيت بإنشـاء مركـز تقـدا املشـورة ملكافحـة العنـف املنـز واعتمـاد اخلاـة
السـ اتيجية للحــد مــن الفقــر والزيــادات يف اعتمــادات ميزانيــة الدولــة للصــحة والتعلــيم .وأثنــإ أيضـ ا
علـ تنقــي قـانو العقوبــات يف عــام  2012ليتضـمن أ كامـ ا تتعلــق بالعتـداء اجلنســي والســتغقل
والجتار باألطفال .وقدمإ تيمور  -ليشيت توصيات.
 -72وأعربـ ــإ توغـ ــو عـ ــن سـ ــرورها لسـ ــتمرار سـ ــا تـ ــومي وبرينسـ ــيي يف سـ ــز جـ ــودة التعلـ ــيم
وإتا تـ ـ للجمي ــل ول ــإ بارتي ــال التحس ــن ال ــذا طـ ـرأ علـ ـ مع ــدل تس ــجيع املوالي ــد والت ــدابي
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املتخ ــذة ملكافح ــة العن ــف املن ــز  .وأ ــادت أيض ـ ـا ب ــالتنقي ال ــذا أج ــرا يف ع ــام  2012لقـ ــانو
صـر والجتـار
العقوبات والـذا أضـاف أ كامـا من ـا تلـ الـيت تتعلـق بـالعنف اجلنسـي واسـتغقل ال ُق ّ
باألطفال .وقدمإ توغو توصيات.
 -73وأ ــادت تركيــا ب ـاجل ود املبذولــة مــن أجــع تعزيــز ومحايــة قــو اإلنســا و ــجعإ ســا
ت ــومي وبرينس ــيي علـ ـ تنفي ــذ ت ــدابي ك ــددة ض ــمن اإلط ــار ال ــذا ددت ـ الص ــكوك الدولي ــة حلق ــو
اإلنس ــا  .ول ــإ بارتي ــال اإلج ـراءات الس ـ اتيجية الرامي ــة إىل القض ــاء عل ـ التميي ــز ض ــد امل ـرأة
ومكافحــة الفقــر ورعايــة أطفــال الشـوارع وضــما خــدمات صــحية انيــة لفطفــال الصــغار وزيــادة
معدل اللتحا باملدارد البتدايية .وقدمإ تركيا توصيات.
 -74وأ ادت أوكرانيا بالتـدابي الراميـة إىل ضـما مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـل املبـادع واملعـايي
األساســية للوثــايق الدوليــة حلقــو اإلنســا وكــذل بالتصــديق علـ اتفاقيــة قــو األ ــخا ذوا
اإلعاق ــة .ول ــإ أيض ـا أنـ ـ ك ــا باإلمك ــا إدراج املعلوم ــات املتعلق ــة بالت ــدابي واألنش ــاة ارـ ـددة
الرامي ــة إىل تعزي ــز ومحاي ــة ق ــو اإلنس ــا خ ــقل الف ـ ة  2015-2011بص ــورة أفض ــع يف التقري ــر.
وقدمإ أوكرانيا توصيات.
 -75وأقـ ــرت اململك ـ ــة املتح ـ ــدة لرياانيـ ــا الع م ـ ـ وأيرلن ـ ــدا الشـ ــمالية بالتح ـ ــديات الكب ـ ــية ال ـ ــيت
واج ت ــا س ــا ت ــومي وبرينس ــيي ملعاجل ــة الفق ــر والفس ــاد وت ــد مع ــدل التحص ــيع العلم ــي .ور ب ــإ
باجل ود الكبية اليت بذلإ يف ـالت التعلـيم واملسـاواة بـز اجلنسـز والصـحة ولكن ـا أقـرت بضـرورة
إدخال سينات أخرس ا يف ذل سز أوضاع السجو  .وقدمإ توصيات.
 -76وأ ـ ــادت الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة بسـ ــجع سـ ــا تـ ــومي وبرينسـ ــيي يف ـ ــال قـ ــو
اإلنســا ول ســيما فيمــا يتعلــق قــو املـرأة واحلريــة الدينيــة وتن ــيم انتخابــات ــرة ونزي ــة والتــداول
ص ــر إىل س ــو عمال ــة
الس ــلمي للس ــلاة .إل أ ــا أعرب ــإ ع ــن قلق ــا املس ــتمر إزاء دف ــل بع ـ ـ ال ُق ّ
األطفــال مــن خــقل العمــع يف اخلدمــة املنزليــة ويف الشــارع ممــا ــول بيــن م وبــز إكمــال تعلــيم م
البتدايي .وقدمإ الوليات املتحدة األمريكية توصيات.
 -77و ـ ــجعإ أوروغ ـ ـواا سـ ــا تـ ــومي وبرينسـ ــيي عل ـ ـ مضـ ــاعفة اجل ـ ــود لزيـ ــادة مشـ ــاركت ا يف
مفوضــية
ا ليــات الدوليــة حلقــو اإلنســا وذل ـ بالتعــاو مــل خمتلــف اجل ــات الفاعلــة ــا في ــا ّ
األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا  .وأ ـ ــادت بتنق ـ ــي ق ـ ــانو العقوب ـ ــات يف ع ـ ــام 2012
و ــجعإ ســا تــومي وبرينســيي عل ـ الن ــر يف التصــديق عل ـ الصــكوك الدوليــة حلقــو اإلنســا .
وأعربــإ عــن قلق ــا مــن م ــاهر انتشــار العن ــف املنــز وإســاءة معاملــة األطفــال يف البلــد .وق ــدمإ
أوروغواا توصيات.
 -78ول إ ع ورية فنـزويق البوليفاريـة التصـديق علـ اتفاقيـة قـو الافـع واتفاقيـة القضـاء
علـ ـ عي ــل أ ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة واتفاقي ــة ق ــو األ ــخا ذوا اإلعاق ــة وأعرب ــإ ع ــن
ارتيا ــا للخا ـوات املتخــذة إلنشــاء ملسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا وفق ـا ملبــادع بــاري  .وســلاإ
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الض ــوء عل ـ السياس ــات الرامي ــة إىل القض ــاء عل ـ األمي ــة وأ ــادت ع ــع التعل ــيم األساس ـي إلزامي ـا
و انيا .وقدمإ توصيات.
 -79وهن ــلت اجلزاي ــر س ــا ت ــومي وبرينس ــيي علـ ـ اض ــاقع ا بإع ــداد برن ــامر إلص ــقل الن ــام
القضــايي يف عــام  2015وعل ـ اخلا ـوات الــيت اختــذت ملواءمــة الق ـوانز ارليــة مــل املعــايي الدوليــة
حلق ــو اإلنس ــا  .ول ــإ أيضـ ـ ا بارتي ــال اجل ــود املبذول ــة يف مي ــادين التعل ــيم والص ــحة واحل ــد م ــن
الفقر عل الرغم من الصعوبات القتصادية القايمة .وقدمإ اجلزاير توصيات.
 -80وأب ــرز ك ــابو ف ــيدا النجا ــات ال ــيت قق ــإ يف ــالت األم ــن الغ ــذايي والتنمي ــة الزراعي ــة
ومكافح ــة املقري ــا وف ــيود نق ــا املناع ــة البشـ ـرية/اإليدز وت ــوفي مي ــاه الش ــرب للس ــكا ؛ والش ــفافية
املنت ج ــة يف صـ ــناعة التعـ ــدين؛ واإلع ــق عـ ــن التصـ ــديق املرتقـ ــب عل ـ ـ الصـ ــكوك الدوليـ ــة الرييسـ ــية
املتعلقـ ـ ــة قـ ـ ــو اإلنسـ ـ ــا ؛ واعتمـ ـ ــاد برنـ ـ ــامر إلصـ ـ ــقل القاـ ـ ــاع القضـ ـ ــايي ووضـ ـ ــل خاـ ـ ــة عمـ ـ ــع
للف ة 2019-2016؛ واملشاريل الرامية إىل سز ن ام السجو  .وقدم كابو فيدا توصيات.
 -81ور بـإ األرجنتــز بوفــد ســا تــومي وبرينســيي و ــكرت علـ تقــدا تقريــره الــوطت .وهنــلت
ســا تــومي وبرينســيي علـ اعتمــاد اسـ اتيجية التعلــيم والتــدريب  2017-2007مــل بـرامر للتعلــيم
اجلامل .وقدمإ توصيات.
 -82وأعربإ أرمينيا عـن تقـديرها للخاـوات املتخـذة لتعزيـز احلـق يف الصـحة ول سـيما خـدمات
الرعاي ــة الص ــحية األولي ــة ال ــيت تق ــدم م ــن خقهل ــا الستش ــارات واألدوي ــة اجملاني ــة لفطف ــال دو س ــن
اخلامس ـ ــة واحلوام ـ ــع واملص ـ ــابز بـ ـ ــلمراض مزمن ـ ــة واألطف ـ ــال املشـ ـ ــمولز بالرن ـ ــامر ال ـ ــوطت للصـ ـ ــحة
يف املــدارد .و ــجعإ ســا تــومي وبرينســيي علـ ضــما تكــافل فــر الرجــال والنســاء يف الوصــول
إىل عيل مرا ع التعليم .وقدمإ أرمينيا توصيات.
 -83وأ ــادت أسـ ـ اليا بتعي ــز أول وزي ــر للع ــدل و ق ــو اإلنس ــا وإعا ــاء األولوي ــة للتص ــدا
للعن ــف املن ــز وإض ــفاء الش ــرعية علـ ـ العقق ــات اجلنس ــية املثلي ــة القايم ــة بال اض ــي ب ــز أ ــخا
ب ــالغز .ور ب ــإ أيض ــا بالعم ــع املض ــالل بـ ـ إلنش ــاء ملسس ــة وطني ــة حلق ــو اإلنس ــا وفقـ ـ ا ملب ــادع
باري وإنشاء جلنة مش كة بز الوزارات معنية قو اإلنسا  .وقدمإ أس اليا توصيات.
 -84وأعـرب وزيــر العــدل و قـو اإلنســا يف ســا تـومي وبرينســيي عــن ـكره للمتحــدثز علـ
التوصيات اليت قـدموها وعلـ إقـرارهم بالتقـدم النسـي الـذا أ رزتـ سـا تـومي وبرينسـيي منـذ تقـدا
تقريره ــا األول يف ع ــام  .2011وك ــرر الت ـزام س ــا ت ــومي وبرينس ــيي بالتص ــديق عل ـ التفاقي ــات م ــل
مراع ــاة أ ي ــة التفاق ــات الدولي ــة املتعلق ــة بتعزي ــز ومحاي ــة ق ــو اإلنس ــا  .وأك ــد م ــن جدي ــد إقـ ـرار
احلكومة لإلجراءات اإلدارية الداخلية املتعلقـة بالتصـديق علـ هـذه التفاقيـات يف أقـرب وقـإ ممكـن
ن ـرا إلمتــام التوقيــل علـ مع م ــا يف وقــإ ســابق .وأضــاف بــل تنفيــذ عيــل هــذه التفاقيــات ســيتي
محاية قو اإلنسا وضما السقم واألمن والدميقراطية يف بلداننا.
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 -85وأك ـ ــد وزي ـ ــر الع ـ ــدل و ق ـ ــو اإلنس ـ ــا أ س ـ ــا ت ـ ــومي وبرينس ـ ــيي تعت ـ ــزم مواص ـ ــلة عملي ـ ــة
اإلصــقل اجلاري ـة وقــد أقــرت قــانو اإلج ـراءات اجلناييــة ــآل قبــع التصــديق عل ـ عيــل التفاقيــات
الدولية.
 -86وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق بعمال ـ ــة األطف ـ ــال وكفال ـ ــة احلق ـ ــو املدني ـ ــة والسياس ـ ــية وقع ـ ــإ س ـ ــا ت ـ ــومي
وبرينس ــيي بالفع ــع التفاق ــات املتعلق ــة هبم ــا ولكن ــا ع تص ــد علي ــا بع ـ ُـد .وتواص ــع س ــا ت ــومي
وبرينس ــيي ج وده ــا الرامي ــة إىل ض ــما التص ــديق عل ـ عي ــل ه ــذه التفاقي ــات الدولي ــة يف ــر ه ــذه
الس ــنة مم ــا س ــيتي تعزي ــز س ــيادة الق ــانو علـ ـ أسـ ـ دميقراطي ــة يف ظ ــع ال ـ ـ ام الكام ــع حلق ــو
اإلنسا ومحايت ا.
 -87وســا تــومي وبرينســيي دولــة يســودها القــانو ذات ســيادة ومســتقلة وملتزمــة ببنــاء تمــل
ــر ومنصــف يف ــال الــدفاع عــن قــو اإلنســا علـ النحــو املنصــو عليـ يف املــادة األوىل مــن
الدســتور .و ــق للمـواطن ممارســة السياســة ريــة ودميقراطيـة؛ وقــد أثبتــإ ســا تــومي وبرينســيي متتع ــا
بقــدر كبــي مــن النضــر الــدميقراطي خــقل النتخابــات احلـرة والنزي ــة الــيت ن مــإ بــدعم إجيــا قدمـ
مراقبو من اجملتمل الدو .
 -88وأكـد وزيــر العــدل و قـو اإلنســا ــددا التـزام بلــده القــوا بتنفيـذ توصــيات لـ قــو
اإلنسا والتصديق علـ عيـل التفاقيـات ومواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـل أفضـع املمارسـات الدوليـة
يف ال مكافحة التمييز ضد األطفال ومحاية املرأة ومحاية احلقو السياسية.
 -89وردا علـ أسـ لة خايـة قـدمت ا يف وقـإ ســابق البلـدا املتدخلـة يف لـ قـو اإلنســا
ذكر الوفد أ دستور سـا تـومي وبرينسـيي يكـرد املبـدأ الـذا يقضـي رمـة انت ـاك السـقمة البدنيـة
ــن فــي م األطفــال .وهــو ل جيــوز إخضــاع أا ــخا للتعــذيب أو لضــروب
واملعنويــة لف ــخا
املعامل ــة القاس ــية أو القإنس ــانية أو امل ين ــة .وباإلض ــافة إىل ذل ـ يكف ــع الدس ــتور ت ــوفي اإلج ـراءات
اجلناييــة جلميــل ضــمانات الــدفاع وباــق عيــل األدل ــة الــيت ُ صــع علي ــا عــن طريــق التع ــذيب أو
اإلكراه أو انت اك السقمة البدنية أو املعنوية.
 -90وبفضـ ــع الدسـ ــتور يتمتـ ــل األطفـ ــال بـ ــاحلق يف ا ـ ـ ام م ويف محايـ ــة اجملتمـ ــل والدولـ ــة هلـ ــم
لض ــما ــوهم بش ــكع كام ــع .وم ــن ه ــذا املن ــور فق ــد ع ــزز ق ــانو العقوب ــات ال ــذا اعتم ــد يف
عام  2012هذه املبادع .وتنا املـادة  152مـن قـانو العقوبـات علـ معاقبـة والـد القاصـر الـذا
يقع عمره عـن  16سـنة أو الوصـي عليـ أو أا ـخا مسـلول عنـ بالسـجن ملـدة أربـل سـنوات
ســجن ا إذا بــدر من ـ مــا يــدل عل ـ القســوة واألنانيــة واإليــذاء البــد أو إذا ع يــوفر الرعايــة الصــحية
هلذا القاصر.
 -91وي ــدف القــانو رقــم  2008/11املتعلــق ب ـالعنف املنــز واألســرا إىل منــل العنــف املنــز
ومعاقبــة مرتكبي ـ ويرمــي القــانو رقــم  2008/12املتعلــق بتعزيــز آليــات احلمايــة القانونيــة لضــحايا
ج ـرايم العنــف املنــز واألســرا إىل إنشــاء آليــة وقايــة ودعــم لضــحايا العنــف املنــز واألســرا (مركــز
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تقــدا املشــورة ملكافحــة العنــف املنــز ) .وعلـ مســتوس اإلجـراءات العقابيــة أنشـ إ يف عــام 2013
صر.
أقسام متخصصة يف اراكم اليت تن ر يف املسايع املتعلقة بال ُق ّ

 -92ونُ ّمــإ بــدعم مــن األمــم املتحــدة ومن مــة العمــع الدوليــة ومن مــة األمــم املتحــدة للافولــة
(اليونيسيف) عدة لقات دراسية ومحقت توعية بشل محاية قو الافع.
 -93وباإلض ــافة إىل ذل ـ ـ أق ــرت احلكوم ــة ألول م ــرة خ ــقل ه ــذا الع ــام سياس ــة وطني ــة تتعل ــق
ماية الافـع وتتضـمن توجي ـات بشـل اختـاذ اإلجـراءات القزمـة يف ـال الوقايـة مـن عيـل أ ـكال
العنف ضد األطفـال أو العتـداء علـي م أو اسـتغقهلم جنسـيا ومنـل املشـاركة في ـا ومعاقبـة مرتكبي ـا.
وتشكع هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع يف سا تومي وبرينسيي.
 -94وق ــد أج ــرت وزارة الع ــدل و ق ــو اإلنس ــا دراس ــة استقص ــايية ع ــن عي ــل التفاقي ــات ال ــيت
وقّع ــا البلــد أو تل ـ الــيت ع يوقع ــا ومــن املقــرر عقــد جلســة اســتثنايية جملل ـ الــوزراء إلكمــال تل ـ
التفاقات ورفع ا إىل اجلمعية الوطنية إلقرارها والتصديق علي ا يف وقإ ل ق.
 -95وقد تسق منذ ذل احلز التصـديق علـ اتفاقيـة القضـاء علـ عيـل أ ـكال التمييـز ضـد
املرأة.
 -96وتعتــزم كومــة ســا تــومي وبرينســيي توســيل ناــا التعلــيم قبــع املدرســي تــدرجيي ا ليشــمع
عيــل األطفــال الــذين بلغ ـوا ســن ا معينــة؛ وبنــاء وجت يــز املزيــد مــن املــدارد والفصــول الدراســية لتغايــة
املن ـ ـاهر الدراس ـ ــية يف عي ـ ــل مرا ـ ــع التعل ـ ــيم؛ وإتا ـ ــة التعل ـ ــيم اجلي ـ ــد لفطف ـ ــال ذوا ال تياج ـ ــات
اخلاص ــة وض ــما ت ــدريب املعلم ــز املختص ــز وت ــوفي البني ــة التحتي ــة املناس ــبة وم ــن مث املس ــا ة يف
قيق أهداف التعليم والتدريب الشامع.
 -97وقــد أنشـ مركــز استشــارا ملكافحــة العنــف املنــز وهــو ملسســة تقنيــة تتــدخع ملنــل العنــف
املنــز واجلنســي ضــد النســاء والرجــال واألطفــال .ويشــكع تــدريب عيــل اجل ــات الفاعلــة وتوعيت ــا
عنصـرا هامـا آخــر مــن عناصــر التــدخقت يف هــذا اجملــال؛ فضـقا عــن احلمــقت اإلعقميــة الراميــة إىل
تغيي السلوك.
 -98وميتل البلد سياسة وطنية لتعمـيم مراعـاة املن ـور اجلنسـا وهي ـة مسـتقلة تنسـق تنفيـذ هـذه
السياسة.
 -99وعل ـ املســتوس املعيــارا وصــعيد السياســة العامــة أصــبحإ املســاواة بــز اجلنســز تشــكع
واقع ـا ملموس ـا ــآل وإ أثــرت عــدة جوانــب عل ـ هــذا التعمــيم يف املمارســة العمليــة ــا يف ذل ـ
العنف املنز الذا ياال النساء واألطفال بصورة رييسية.
 -100ولتسـريل وتــية هــذا التعمــيم اعتمــد البلــد يف عــام  2009ق ـرارا برملانيـ ا يوصــي بتخصــيا
صة قدرها  30يف املاية لتمثيع املرأة يف هي ات اختاذ القرار.
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 -101ومن بز ا ثار اإلجيابية امل تبة عل هـذه التـدابي جـرس إبـراز إمكانيـة احلصـول علـ التعلـيم
وزيادة مشاركة املرأة يف العملية السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية اليت يش دها البلد.
 -102وتشكع مشاركة املرأة واملن مات النسايية عنصرا أساسي ا لنجال هذه التدابي.
 -103ومتثــع السـ اتيجية الوطنيــة لتعزيــز املســاواة بــز اجلنســز الورقــة الــيت ــدد السياســات العامــة
للتــدخع يف هــذا اجملــال .وقــد نصــإ التشـريعات ول ســيما قــانو العقوبــات وقــانو مكافحــة العنــف
املنز عل التدابي الرامية إىل مكافحة العنف املنز .
 -104ويضــل قــانو العقوبــات اجلديــد الــذا صــدر يف متوز/يولي ـ  2012تعريف ـ ا جلرميــة الجتــار
صــر يف امل ـواد
بالبشــر ويش ـ ّدد العقوبــات املفروضــة عل ـ الجتــار بالبشــر ملمارســة البغــاء واســتغقل ال ُق ّ
اإلبا ية القصر والختااف والقوادة.
 -105ويف هذا السيا عـزز البلـد أيضـا الرقابـة علـ احلـدود وعـزز التعـاو مـل اإلن بـول .وباملثـع
فقــد ن مــإ دورات تدريبيــة مل ـوظفي الشــرطة املعني ــز ب ـالتحقيق اجلنــايي ومــوظفي اهلجــرة واحل ــدود.
ووضــعإ احلكومــة وأق ــرت ألول مــرة سياســة وطني ــة تتعلــق مايــة الاف ــع يف ســا تــومي وبرينس ــيي
وتتض ــمن توجي ــات لختـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القزمـ ــة يف ــال الوقاي ــة مـ ــن عي ــل أ ـ ــكال العن ــف ضـ ــد
األطفــال أو العتــداء علــي م أو اســتغقهلم جنســيا ومنــل املشــاركة في ــا ومعاقبــة مرتكبي ــا .وتشــكع
هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع يف سا تومي وبرينسيي.
 -106وقــد كثــف البلــد أيض ـ ا محــقت التوعيــة ملكافحــة الجتــار يف األطفــال يف عيــل أحنــاء البل ـد.
ووضــعإ احلكومــة وأق ــرت ألول مــرة سياســة وطني ــة تتعلــق مايــة الاف ــع يف ســا تــومي وبرينس ــيي
وتتض ــمن توجي ــات لختـ ــاذ اإلج ـ ـراءات القزمـ ــة يف ــال الوقاي ــة مـ ــن عي ــل أ ـ ــكال العن ــف ضـ ــد
األطفــال أو العتــداء علــي م أو اســتغقهلم جنســي ا ومنــل املشــاركة في ــا ومعاقبــة مرتكبي ــا .وتشــكع
هذه السياسة أداة مميزة لن ام محاية الافع يف سا تومي وبرينسيي.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -107ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات التي قُددمم الدالا الحدوار التفداعلي والتدي نيدرت في دا
سان تومي وبرينسيبي وحيي بتأييدها:
 1-107مواصد ددلة الت د ددديق علد ددا االتفاقيد ددات الدوليد ددة المتعلقد ددة بحقد ددوق اإلنسد ددان
(أنغوال)؛
 2-107السددعي لددا االنلددماك لددا ال ددموع الرئيسددية المتعلقددة بحقددوق اإلنسددان
وذات ال لة بتمتع جميع األشخاص بحقوق اإلنسان (نيجيريا)؛
** ع ُ َّرر الستنتاجات والتوصيات.
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 3-107النيددر فددي الت ددديق علددا المعاهدددات الدوليددة األساسددية فددي مجدداا حقددوق
اإلنسان أو االنلماك لي ا (أوكرانيا)؛
 4-107تمدداك عمليددة الت ددديق علددا ال ددموع الدوليددة الرئيسددية التددي وقعت ددا سددان
ت ددومي وبرينس دديبي بمد دا في ددا الع ددد ال دددولي الخ دداص ب ددالحقوق المدني ددة والسياس ددية
والع د الدولي الخاص بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية (كندا)؛
 5-107الت د ددديق علد ددا ال د ددموع الرئيسد ددية لحقد ددوق اإلنسد ددان وال سد دديما الع د ددد
الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والع ددد الدددولي الخدداص
بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهلة التعذيب (كوستاريما)؛
 6-107الت د ددديق عل د ددا الع د ددد ال د دددولي الخ د دداص ب د ددالحقوق المدني د ددة والسياس د ددية
والبروتوكولين االالتياريين الملحقين به (ألمانيا)؛
 7-107الت د ددديق عل د ددا الع د ددد ال د دددولي الخ د دداص ب د ددالحقوق المدني د ددة والسياس د ددية
والبروتوك ددوا االالتي دداري األوا الملح ددق ب دده وال ددذي يس ددمى بتق دددي الش ددماو الفردي ددة
(غانا)؛
 8-107الت د ددديق علد ددا البروتوكد ددوا االالتيد دداري الثد دداني الملحد ددق بالع د ددد الد دددولي
الخداص بدالحقوق المدنيددة والسياسدية والدذي ي دددغ لدا لغداء عقوبددة اإلعدداك (الجبددل
األسود)؛
 9-107الت د ددديق عل د ددا الع د ددد ال د دددولي الخ د دداص بد د دالحقوق المدني د ددة والسياس د ددية
(أرمينيا)؛
 10-107تسد دريع عملي ددة الت ددديق عل ددا الع ددد ال دددولي الخ دداص ب ددالحقوق المدني ددة
والسياس ددية والع د ددد ال دددولي الخد دداص ب ددالحقوق االقت د ددادية واالجتماعي ددة والثقافيد ددة
واالتفاقيددة الدوليددة للقلدداء علددا جميددع أشددماا التمييددز العن ددري واتفاقيددة مناهلددة
التعذيب (تركيا)؛
 11-107الت ددديق علددا جميددع المعاهدددات الدوليددة األساسددية فددي مجدداا حقددوق
اإلنسددان التددي ل د ينل د لي ددا البلددد بعددد بمددا في ددا الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق
المدنيد ددة والسياس د ددية والع د ددد ال د دددولي الخ د دداص بد ددالحقوق االقت د ددادية واالجتماعي د ددة
والثقافيددة واالتفاقيددة الدوليددة للقلدداء علددا جميددع أشددماا التمييددز العن ددري واتفاقيددة
مناهلددة التعددذيب وكددذلا االتفاقيددة الدوليددة لحمايددة جميددع األشددخاص مددن االالتفدداء
القسري (البرازيل)؛
 12-107وضع الترتيبدات الن ائيدة لالنلدماك لدا ال دموع الدوليدة المتعلقدة بحمايدة
حقوق اإلنسان والتدي وقع دا البلدد وال سديما الع دد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة
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والسياسددية والبروتوكددوا االالتيدداري الثدداني الملحددق بدده والددذي ي دددغ لددا لغدداء عقوبددة
اإلعداك والع د الدولي للحقدوق االقت دادية واالجتماعيدة والثقافيدة واتفاقيدة مناهلدة
التعذيب واالتفاقية الدولية للقلاء علا جميع أشماا التمييز العن ري (فرنسا)؛
 13-107الت ددديق علددا الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة
والثقافية (أرمينيا)؛
 14-107الني ددر ف ددي الت ددديق عل ددا الع ددد ال دددولي الخ دداص ب ددالحقوق االقت ددادية
واالجتماعيد د ددة والثقافيد د ددة والع د د ددد الد د دددولي الخد د دداص بد د ددالحقوق المدنيد د ددة والسياسد د ددية
والبروتوكوا االالتياري الثاني الملحق به (ناميبيا)؛
 15-107الت ددديق علددا الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة
والثقافي ددة والع ددد ال دددولي الخ دداص ب ددالحقوق المدني ددة والسياس ددية واالتفاقي ددة الدولي ددة
للقلاء علا جميع أشماا التمييز العن ري (أستراليا)؛
 16-107النير فدي الت دديق علدا ال دموع الدوليدة التاليدة :الع دد الددولي الخداص
بالحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافيدة والع دد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة
والسياسية واالتفاقيدة الدوليدة لحمايدة حقدوق جميدع العمداا الم داجرين وأفدراد أسدره
(جم ورية المونغو الديمقراطية)؛
 17-107الت د د ددديق علد د ددا ال د د ددموع القانونيد د ددة الدوليد د ددة التاليد د ددة علد د ددا الترتيد د ددب:
( )1الع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة والبروتوكددوا
االالتياري الملحق بده؛ ( )2اتفاقيدة مناهلدة التعدذيب والبروتوكدوا االالتيداري الملحدق
ب ا؛ وأاليرا البروتوكوالت االالتيارية الثالثة التفاقية حقوق الطفل (البرتغاا)؛
 18-107الت ديق علا البروتوكوا االالتيداري التفاقيدة القلداء علدا جميدع أشدماا
التمييز ضد المرأة (غانا)؛
 19-107تمثي ددف الج ددود الرامي ددة ل ددا الت ددديق عل ددا اتفاقي ددة مناهل ددة التع ددذيب
(الدانمرع)؛
 20-107مواص ددلة ج وده ددا الرامي ددة ل ددا الت ددديق عل ددا اتفاقي ددة مناهل ددة التع ددذيب
( ندونيسيا)؛
 21-107الت ددديق علددا اتفاقيددة مناهلددة التعددذيب والبروتوكددوا االالتيدداري الملحددق
ب ا (غانا)؛
 22-107الت ديق علا اتفاقية مناهلة التعذيب (الجبل األسود)؛

20/31

GE.16-00396

A/HRC/31/17

 23-107النير في الت ديق علا البروتوكدوا االالتيداري التفاقيدة مناهلدة التعدذيب
(رواندا)؛
 24-107الت ددديق علددا اتفاقيددة مناهلددة التعددذيب التددي وقع د فددي عدداك 2000
(السنغاا)؛
 25-107الت ديق علا اتفاقيدة مناهلدة التعدذيب واالتفاقيدة الدوليدة للقلداء علدا
جميع أشماا التمييدز العن دري والع دد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة والسياسدية
( سبانيا)؛
 26-107الت ددديق علددا اتفاقيددة مناهلددة التعددذيب والبروتوكددوا االالتيدداري الملحددق
ب ددا والبروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة القلدداء علددا جميددع أشددماا التمييددز ضددد الم درأة
وتنفيذهما بالمامل (المملمة المتحدة لبريطانيا العيما وأيرلندا الشمالية)؛
 27-107الت د ددديق عل د ددا ال د ددموع الدولي د ددة الرئيس د ددية الس د ددتة المتعلق د ددة بحق د ددوق
اإلنسد ددان بمد ددا في د ددا اتفاقيد ددة مناهلد ددة التعد ددذيب واالتفاقيد ددة الدوليد ددة لحمايد ددة جميد ددع
األشددخاص مددن االالتفدداء القسددري واالتفاقيددة الدوليددة لحمايددة حقددوق جميددع العمدداا
الم دداجرين وأفدراد أسددره والع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية واالجتماعيددة
والثقافية (سيراليون)؛
 28-107وضد ددع وتنفيد ددذ السياسد ددات التد ددي تعد ددزز حقد ددوق الطفد ددل واالنلد ددماك لد ددا
البروتوكولين االالتياريين التفاقية حقدوق الطفدل بشدأن اشدتراع األطفداا فدي المنازعدات
المسددلحة وبشددأن بيددع األطفدداا واسددتغالا األطفدداا فددي البغدداء وفددي المددواد اإلباحيددة
( ستونيا)؛
 29-107وضددع اسددتراتيجية شدداملة والطددة عمددل وطنيددة لتنفيددذ اتفاقيددة حقددوق الطفددل
(سيراليون)؛
 30-107الت ددديق علددا المعاهدددات الدوليددة الرئيسددية فددي مجدداا حقددوق اإلنسددان
والتددي وقعت ددا سددان تددومي وبرينسدديبي فلدالا عددن االنلددماك لددا البروتوكددوا االالتيدداري
التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بيددع األطفدداا واسددتغالا األطفدداا فددي البغدداء وفددي المددواد
اإلباحيددة والبروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن اشددتراع األطفدداا فددي
المنازعات المسلحة (سلوفينيا)؛
 31-107الت ددديق علددا البروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بيددع
األطف دداا واس ددتغالا األطف دداا ف ددي البغ دداء وف ددي الم ددواد اإلباحي ددة عل ددا النح ددو ال ددذي
أوص به لجنة حقوق الطفل في عاك ( 2013توغو)؛
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 32-107الت ددديق علددا البروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بيددع
األطفاا واستغالا األطفاا في البغاء وفي المواد اإلباحية (أوروغواي)؛
 33-107الت د ددديق علد ددا البروتوكد ددوا االالتيد دداري التفاقيد ددة حقد ددوق الطفد ددل بشد ددأن
اشتراع األطفاا في المنازعات المسلحة (أوروغواي)؛
 34-107توقيددع البروتوكددوا االالتيدداري التفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بيددع األطفدداا
واستغالا األطفاا في البغاء وفي المواد اإلباحية والت ديق عليه (أستراليا)؛
 35-107مواص ددلة ج وده ددا الرامي ددة ل ددا الت ددديق عل ددا االتفاقي ددة الدولي ددة لحماي ددة
حقوق جميع العماا الم اجرين وأفراد أسره ( ندونيسيا)؛
 36-107االنلددماك لددا االتفاقيددة الدوليددة لحمايددة جميددع األشددخاص مددن االالتفدداء
القسري (فرنسا)؛
 37-107الت ديق علا نياك رومدا األساسدي للمحممدة الجنائيدة الدوليدة بغيدة وضدع
الموقّع في عاك ( 2000فرنسا)؛
الترتيبات الن ائية لالنلماك لا هذا ال ا ُ

 38-107الت ددديق علددا نيدداك رومددا األساسددي المتعلددق بةنشدداء المحممددة الجنائيددة
الدولية (غانا)؛
 39-107الت ديق علا نياك روما األساسي للمحممة الجنائية الدولية (بولندا)؛
 40-107الت ددديق عل ددا اتفاقي ددة من ددع جريم ددة اإلب ددادة الجماعي ددة والمعاقب ددة علي د دا
(أرمينيا)؛
 41-107اتخدداذ التدددابير الالزمددة إلنشدداء اللجنددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل وتزويدددها
بالموارد المالية التي تحتاج ا لمباشرة عمل ا (كوستاريما)؛
 42-107تفعيددل اللجنددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل بغيددة ضددمان تعزيددز وحمايددة حقددوق
الطفل بشمل فعاا ونموه نموا متمامالا (جم ورية المونغو الديمقراطية)؛
 43-107مواص ددلة الت دددابير المنفد ددذة إلنش دداء لجن ددة وطنيد ددة لحق ددوق الطف ددل (غينيد ددا
االستوائية)؛
 44-107نشاء آليدة الاصدة تلدطلع بمسدةولية رصدد حقدوق الطفدل ب دورة مسدتقلة
( ستونيا)؛
 45-107تفعيل المةسسة الوطنية لحقدوق اإلنسدان واللجندة الوطنيدة لحقدوق الطفدل
(المغرب)؛
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 46-107تخ دديم مددوارد كافيددة للجنددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل بغيددة عددادة تفعيددل
م اك هذه اللجنة (ناميبيا)؛
 47-107النير في نشاء آليدة مسدتقلة لرصدد حقدوق الطفدل وتدوفير المدوارد الماليدة
الالزمة ألداء م ام ا (بولندا)؛
 48-107عددادة تنشدديل اللجنددة الوطنيددة لحقددوق الطفددل وتزويدددها بددالموارد المافيددة
إلنجاز واليت ا (السنغاا)؛
 49-107نشدداء آلي ددة مسددتقلة لرص ددد حق ددوق الطفددل وفقد د ا ألحمدداك اتفاقي ددة حق ددوق
الطفل والتوصيات ال ادرة عن لجنة حقوق الطفل ( سبانيا)؛
 50-107الني ددر ف ددي نش دداء هي ددة مس ددةولة ع ددن متابع ددة تنفي ددذ االلتزام ددات الناشد د ة
بموجددب المعاهدددات الدوليددة لحقددوق اإلنسددان وتنفيددذ التوصدديات ال ددادرة عددن هي ددات
األم المتحدة ذات االالت اص في هذا المجاا (البرتغاا)؛
 51-107ب ددذا الج ددود الرامي ددة ل ددا ع ددداد المزي ددد م ددن التق ددارير الوطني ددة لل دددورات
القادمة لالستعراض الدوري الشامل في وق مبمر (أوكرانيا)؛
 52-107التع د دداون م د ددع هي د ددات رص د ددد المعاه د دددات ف د ددي تق د دددي تقاريره د ددا بانتي د دداك
(المونغو)؛
 53-107تقدي التقارير التي تأالرت كثيرا لا هي ات رصد المعاهدات ( ثيوبيا)؛
 54-107تعزيز تعاون ا مع هي ات رصد المعاهدات (السنغاا)؛
 55-107تقدددي التقددارير التددي تددأالرت كثي درا لددا هي ددات رصددد المعاهدددات المعنيددة
(سيراليون)؛
 56-107تقدددي التقددارير المتددأالرة لددا اللجنددة المعنيددة بالقلدداء علددا التمييددز ضددد
المرأة (أوكرانيا)؛
 57-107تممين المرأة علا قدك المساواة مدع الرجدل مدن الح دوا علدا التعلدي
وفددرص العمددل و يددالء االهتمدداك علددا سددبيل األولويددة لفسددر التددي ترأس د ا نسدداء فددي
البرامج الحمومية المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر واألمن الغذائي (الفلبين)؛
 58-107تحسددين أوضدداع السددجون فددي البلددد مددع التركيددز ب ددفة الاصددة علددا تددوفير
الرعاية الطبية والتغذية للسجناء (الواليات المتحدة األمريمية)؛
 59-107ت ددوفير الم ددوارد المافي ددة لتمم ددين مرك ددز تق دددي المش ددورة م ددن االض ددطالع
بواليته بشمل أكثر فعالية (غانا)؛
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 60-107ضمان تخ يم المدوارد المافيدة لمركدز تقددي المشدورة لممافحدة العندف
المنزلي بغية تممينه من أداء عمله علا أكمل وجه (البرتغاا)؛
 61-107لغدداء أي حمد يجيددز العقوبددة البدنيددة و دراع عقوبددات فعالددة ضددد مرتمبددي
هدذه الممارسدات فلدالا عدن تنيددي حمدالت توعيدة عامددة ضدد سدداءة معاملدة األطفدداا
بحيددر تركددز عل ددا التسددوية السددلمية للمش دداكل الناجمددة عددن العالق ددات القائمددة عل ددا
العنف (شيلي)؛
 62-107اتخدداذ جميددع الت دددابير الالزمددة لحماي ددة أطفدداا الش ددوارع و عددادة ت ددأهيل
(م ر)؛
 63-107حيددر جميددع أشددماا العقوبددة البدنيددة الموقعددة علددا األطفدداا فددي جميددع
األمدداكن و لغدداء الحددق فددي معاقبددة األطفدداا طبالطريقددة المناسددبة والمعقولددةط مددن قددانون
األسرة ( ستونيا)؛
 64-107اإلنف دداذ المام ددل لحي ددر عمال ددة األطف دداا ف ددي القط دداع غي ددر الرس ددمي وف ددي
الزراع ددة وف ددي قط دداع العم ددل المنزل ددي بوس ددائل من ددا ض ددمان الح ددق ف ددي التعل ددي لجمي ددع
األطفاا ووضع قائمة باألعماا الخطرة (سلوفينيا)؛
 65-107وضددع ب درامج وسياسددات تعنددا بوقايددة األطفدداا اللددحايا وتعددافي
دماج اجتماعي ا ( سبانيا)؛

و عددادة

 66-107العمددل علددا أن تمددون القددوانين التددي تحيددر مشدداركة األطفدداا فددي م ددن أو
أنشطة الطرة دقيقة ونافذة (الواليات المتحدة األمريمية)؛
 67-107ع دددك الت ددأالر ف ددي س ددن تشد دريعات لحماي ددة األطف دداا مث ددل حي ددر العقوب ددة
البدني ددة تحد د أي ل ددرغ م ددن الي ددروغ واإلسد دراع بالت ددديق عل ددا ص ددموع حق ددوق
اإلنسان التدي التزمد ب دا سدان تدومي وبرينسديبي فدي وقد سدابق وهدي الع دد الددولي
الخدداص بددالحقوق المدنيددة والسياسددية والع ددد الدددولي الخدداص بددالحقوق االقت ددادية
واالجتماعيد ددة والثقافيد ددة واالتفاقيد ددة الدوليد ددة للقلد دداء علد ددا جميد ددع أشد ددماا التمييد ددز
العن د ددري واتفاقيد ددة مناهلد ددة التعد ددذيب ونيد دداك رومد ددا األساسد ددي للمحممد ددة الجنائيد ددة
الدولية (هولندا)؛
 68-107ت ي دة اليددروغ و تاحددة اإلممانيددات البشدرية والماديددة الالزمددة لزيددادة فعاليددة
النياك القلائي (أنغوال)؛
 69-107التعجيل باإلصالحات اللرورية للج از القلائي (أوكرانيا)؛
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 70-107نفدداذ القددانون  2010/7الددذي ينشددك محممددة الاصددة لفطفدداا والددذي
بةممانه معالجة ال وصيات هذه المنازعات (شيلي)؛
 71-107النير في زيادة حج المدوارد المخ
لفسر التي تعاني من الفقر (م ر)؛

دة للحمايدة االجتماعيدة وال سديما

 72-107تمثيددف الج ددود المتعلقددة بالتعدداون مددع شددركاء التنميددة لدددع السياسددات
والبرامج التي من شأن ا الن وض بحقوق شعب ا االجتماعية واالقت ادية (الفلبين)؛
 73-107مواصددلة تعزيددز السياسددات والبدرامج االجتماعيددة بغيددة تحسددين نوعيددة حيدداة
الناس وال سيما الف ات األكثر ت ميش ا (جم ورية فنزويال البوليفارية)؛
 74-107اتخ دداذ الت دددابير الالزم ددة للح ددد م ددن الفق ددر ال س دديما ف ددي أوس ددا النس دداء
واألطفاا (الجزائر)؛
 75-107مواصلة اتخاذ اإلجدراءات الالزمدة لتحسدين مسدتو تمتدع جميدع السدمان
ب ددالحق ف ددي الغ ددذاء بوس ددائل من ددا تنفي ددذ البرن ددامج ال ددوطني لفم ددن الغ ددذائي والتغ ددذوي
(كوبا)؛
 76-107تحس ددين ف ددرص الح ددوا عل ددا مي دداه الش ددرب وال دددمات اإلص ددحا م ددن
الالا وضع الطة عمل وطنية (تركيا)؛
 77-107مواصددلة الج ددود الراميددة لددا تحسددين ح ددوا جميددع السددمان علددا ميدداه
الشرب والدمات اإلصحا (الجزائر)؛
 78-107مواص ددلة ج وده ددا الرامي ددة ل ددا تحس ددين حق ددوق اإلنس ددان وال س دديما ف ددي
ميدان ال حة (جيبوتي)؛
 79-107توسدديع نطدداق الرعايددة ال ددحية األساسددية المجانيددة للف ددات غيددر المشددمولة
بع ُد ب ذا االستحقاق (شيلي)؛
 80-107نشدداء آليددة متابعددة تنفددذ مددن الالل ددا اسددتراتيجية التعلددي والتدددريب (غينيددا
االستوائية)؛
 81-107مواصلة العمل علا تحسين جودة التعلي ( ثيوبيا)؛
 82-107اتخداذ التدددابير المالئمددة لتحسددين ممانيددة الح ددوا علددا التعلددي وجودتدده
(ملديف)؛
 83-107مواصددلة تعزيددز السياسددات الجدداري تنفيددذها فددي ميدددان التعلددي (جم وريددة
فنزويال البوليفارية)؛
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 84-107مس د دداعدة المراهق د ددات الحوام د ددل واألم د ددات المراهق د ددات عل د ددا مواص د ددلة
تعليم ن وضمان تمتع ن بحقوق ن األساسية (جيبوتي)؛
 85-107مواصددلة بددذا الج ددود الراميددة لددا التخفيددف مددن آثددار تغيددر المنددا علددا
ال عيدين الوطني والدولي (ملديف).
 -108وتحيددا التوصدديات التاليددة بدددع سددان تددومي وبرينسدديبي التددي تددر أن ددا نُد ّفددذت بالفعددل
أو في طور التنفيذ:
 1-108الت ديق علا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (المونغو)؛
 2-108تعزيز تنفيذ اتفاقية حقدوق األشدخاص ذوي اإلعاقدة فدي التشدريعات الوطنيدة
(كوبا)؛
 3-108نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (شيلي)؛
 4-108نشدداء مةسسددة وطنيددة لحق ددوق اإلنسددان وفق دا لمب ددادئ بدداريس لددا جان ددب
وزارة حق ددوق اإلنس ددان الت ددي أنشد د م ددةالرا وذل ددا م ددن أج ددل تعزي ددز الني دداك ال ددوطني
لحقوق اإلنسان (جم ورية المونغو الديمقراطية)؛
 5-108النير في نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان (م ر)؛
 6-108مواصلة تعزيز اإلطار المةسسي الذي وضع من أجدل نشداء مةسسدة وطنيدة
لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس (غينيا االستوائية)؛
 7-108نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (فرنسا)؛
 8-108ع دددك الت ددأالر ف ددي نش دداء مةسس ددة وطني ددة لحق ددوق اإلنس ددان تمتث ددل لمب ددادئ
باريس (أيرلندا)؛
 9-108اتخد دداذ الطد ددوات عاجلد ددة إلنشد دداء مةسسد ددة وطنيد ددة مسد ددتقلة تعند ددا بحقد ددوق
اإلنسان وال تخلع للرقابة الحمومية وتمتثل بشمل تاك لمبادئ باريس (غانا)؛
 10-108نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس (الممسيا)؛
 11-108نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (موزامبيق)؛
 12-108تسددجيل جميددع األطفدداا فددور مدديالده وضددمان توافددق التش دريع المتعلددق
بتسجيل المواليد مع اتفاقية حقوق الطفل علا النحدو الدذي أوصد بده لجندة حقدوق
الطفل في مالحيات ا الختامية ال ادرة في عاك ( 2013كندا)؛
 13-108ملدداعفة التدددابير الوطنيددة الراميددة لددا ضددمان صدددار ش د ادة مدديالد لمددل
طفل في البلد فور مولده (غانا)؛
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 14-108مواصلة الج ود الراميدة لدا ضدمان تسدجيل جميدع األطفداا فدور مولدده
وضمان تسجيل المواليد و صدار ش ادات الميالد مجانا (رواندا)؛
 15-108تعزي ددز االس ددتراتيجيات والت دددابير الرامي ددة ل ددا عم دداا حق ددوق الطف ددل ف ددي
الخطة االستراتيجية للحد من الفقر (رواندا)؛
 16-108مواصددلة ت ي ددة البي ددة المواتيددة للمةسسددات المسددةولة عددن تعزيددز وحمايددة
حقوق اإلنسان وال سيما من الالا نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان (نيجيريا)؛
 17-108نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (بولندا)؛
 18-108تسريع الج ود الرامية لا نشاء مةسسة وطنيدة مسدتقلة لحقدوق اإلنسدان
بما يتفق مع مبادئ باريس (سيراليون)؛
 19-108نشدداء مةسسددة وطنيددة لحقددوق اإلنسددان مددن أجددل تعزيددز وحمايددة حقددوق
اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (جنوب أفريقيا)؛
 20-108نشاء مةسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس (تيمور  -ليشتي)؛
 21-108نشد دداء مةسسد ددة وطنيد ددة مسد ددتقلة لتعزيد ددز وحمايد ددة حقد ددوق اإلنسد ددان وفق د د ا
لمبادئ باريس (توغو)؛
 22-108اتخدداذ التدددابير الالزمددة إلنشدداء آليددة مسددتقلة لرصددد حالددة حقددوق اإلنسددان
وفقا لمبادئ باريس (تركيا)؛
 23-108مواص ددلة تعزي ددز الخط ددوات الت ددي اتخ ددذت بالفع ددل إلنش دداء مةسس ددة وطني ددة
لحقوق اإلنسان وفق ا لمبادئ باريس (جم ورية فنزويال البوليفارية)؛
 24-108وضع ال ديغة الن ائيدة للدراسدة الجداري عددادها و نشداء و قامدة مةسسدة
وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس (كابو فيردي)؛
 25-108ضمان تسجيل جميع األطفاا فدور مولدده وضدمان تماشدي التشدريعات
الوطنية التي تني تسجيل المواليد مع اتفاقية حقوق الطفل (جنوب أفريقيا)؛
 26-108اتخ د دداذ الت د دددابير الالزم د ددة لل د ددمان التس د ددجيل الف د ددوري لجمي د ددع الموالي د ددد
و ص دددار شد د ادات الم دديالد عق ددب ذل ددا بغي ددة دعد د زي ددادة مع دددا تس ددجيل الموالي ددد
(تركيا)؛
 27-108اعتم دداد اس ددتراتيجية ش دداملة لممافح ددة التميي ددز ال س دديما تج دداه األطف دداا
الفقراء واألطفاا ذوي اإلعاقة (م ر)؛
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 28-108صددال اإلطددار القددانوني ذي ال ددلة للددمان تطبيددق مبددادئ عدددك التمييددز
بش ددمل ت دداك وتمت ددع الل ددعفاء وال س دديما النس دداء واألطف دداا وذوو اإلعاق ددة عل ددا ق دددك
المساواة مدع غيدره بدالحقوق المدنيدة والسياسدية واالقت دادية واالجتماعيدة والثقافيدة
(الممسيا)؛
 29-108اتخدداذ تدددابير فعالددة لتنقدديى جميددع التش دريعات بغيددة ضددمان تطبيددق مبدددأ
عدك التمييز تطبيق ا تام ا في القوانين المحلية (ناميبيا)؛
 30-108اعتم دداد اس ددتراتيجية اس ددتباقية وش دداملة للقل دداء عل ددا التميي ددز ض ددد جمي ددع
الف ات اللعيفة (نيجيريا)؛
 31-108سد ّدن تش دريع شددامل يلددمن تطبيددق مبدددأ عدددك التمييددز بشددمل تدداك وكفالددة
تمتع كل فرد من أفراد المجتمع علا النحدو المامدل بجميدع حقدوق اإلنسدان (جندوب
أفريقيا)؛
 32-108مراجعددة تش دريعات ا العتمدداد اسددتراتيجية شدداملة ت دددغ لددا القلدداء علددا
التمييددز بجميددع أشددماله وتعنددا بجميددع الف ددات اللددعيفة وال سدديما األطفدداا الفق دراء
وذوو اإلعاقة (تركيا)؛
 33-108اتخدداذ جميددع التدددابير الالزمددة لمراجعددة قانون ددا الدددااللي وضددمان تسددجيل
األطفدداا المولددودين الددارع طددار الددزواع وضددمان تمددتع بحقددوق اإلنسددان علددا قدددك
المساواة مع اآلالرين (األرجنتين)؛
 34-108سد ّدن و نفدداذ التشدريعات التددي تحيددر التمييددز فددي االسددتخداك والم نددة علددا
أسدداس اإلعاقددة واللغددة والميددل الجنسددي وال ويددة الجنسددانية واإلصددابة بفيددروس نقددم
المناعة البشرية أو بأمراض سارية أالر (أستراليا)؛
 35-108اعتمد دداد التش د دريعات التد ددي تحيد ددر التمييد ددز علد ددا أسد دداس الميدددل الجنسد ددي
وال وية الجنسانية (هولندا)؛
 36-108تثقي ددف الجم ددور و نف دداذ الق ددوانين فيم ددا يتعل ددق بحق ددوق المد درأة القانوني ددة
وال سدديما فددي حددالتي االغت دداب والعنددف األسددري ووضددع وتنفيددذ اسددتراتيجية شدداملة
لمنع العنف األسري بمشاركة جميع أصحاب الم لحة (كندا)؛
 37-108تعزيددز التنفيددذ الفعدداا للتدددابير الراميددة لددا ممافحددة التمييددز والعنددف ضددد
المرأة (فرنسا)؛
 38-108الت دددي بشددمل شددامل للممارسددات الثقافيددة اللددارة ورفددع سددن الددزواع
لا  18عاما بما يتماشا مع اتفاقية حقوق الطفل (سيراليون)؛
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 39-108اتخ دداذ الط ددوات عاجل ددة للح ددد م ددن العن ددف المنزل ددي والجنس ددي المم ددارس
علددا الم درأة والقلدداء عليدده بمددا فددي ذلددا اتخدداذ التدددابير الراميددة لددا ذكدداء الددوعي
بحق ددوق المد درأة القانوني ددة بالتش دداور م ددع منيم ددات المجتم ددع الم دددني وض ددمان جد دراء
محاكم ددات عادل ددة وسد دريعة لمرتمب ددي العن ددف المنزل ددي والجنس ددي (المملم ددة المتح دددة
لبريطانيا العيما وأيرلندا الشمالية)؛
 40-108ممافحة وص األطفاا ضحايا االستغالا واالعتداء الجنسي (جيبوتي)؛
 41-108مواصددلة الج ددود الراميددة لددا ضددمان احت دراك حقددوق الطفددل بمددا فددي ذلددا
وضددع اسددتراتيجية وطنيددة شدداملة لمنددع وممافحددة جميددع أشددماا العنددف ضددد األطفدداا بمددا
في ا العنف المنزلي واالتجار باألطفاا ألغراض الجنس واستغالل جنسيا (فرنسا)؛
 42-108حيددر العقوبددة البدنيددة فددي القددانون علددا النحددو الموصددا بدده فددي السددابق
(ألمانيا)؛
 43-108لغدداء الحددق الممنددو فددي قددانون األسددرة للوالدددين فددي طمعاقبددةط األطفدداا
وتحدي ددد م ددا م ددن ش ددأنه أن يشددمل س ددوء معامل ددة بم ددا يتماش ددا م ددع االلتزام ددات الدولي ددة
للدولة (ألمانيا)؛
 44-108وضع برامج وسياسات تعندا بوقايدة األطفداا ضدحايا االتجدار واالسدتغالا
وتعد د ددافي و عد د ددادة دمد د دداج فد د ددي المجتمد د ددع وفق د د د ا للوثد د ددائق الختاميد د ددة المعتمد د دددة
ال ددالا المد ددةتمرات العالميد ددة لممافحد ددة االسد ددتغالا الجنسد ددي لفطفد دداا التد ددي عقد دددت
أعددواك  1996و 2001و 2008فددي سددتوك ول ويوكوهامددا وريددو دي جددانيرو علددا
التوالي (أيرلندا)؛
 45-108مل دداعفة الج ددود الرامي ددة ل ددا وض ددع اس ددتراتيجية وطني ددة ش دداملة وض ددمان
تنفيددذ الطددل العمددل المتعلقددة بحمايددة حقددوق الطفددل وال سدديما فددي مجدداا منددع عمالددة
األطفاا والعنف وسوء المعاملة (الفلبين)؛
 46-108مواصددلة السددعي بجديددة لددا تشددجيع لغدداء العقوبددة البدنيددة ضددد األطفدداا
بشمل صريى في تشريعات ا المحلية وذلا ب دغ حيره بشمل تاك وكامل (البرتغاا)؛
 47-108تعديل القانون وحير العقوبة البدنية بشمل صريى ( سبانيا)؛
 48-108اتخد دداذ تد دددابير محد ددددة لممافحد ددة الممارسد ددات اللد ددارة قانون د دا وممارسد ددة
العملية مع مراعاة توصيات لجنة حقوق الطفل ( سبانيا)؛
 49-108تعديل تشريعات ا بحير تتلمن حير العقوبة البدنية (تيمور  -ليشتي)؛
 50-108وضددع اسددتراتيجية شدداملة لحمايددة األطفدداا وال سدديما فيمددا يتعلددق بجميددع
أشماا العنف وسوء المعاملة و ممانية الح وا علا التعلي دون تمييز (تركيا)؛
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 51-108اعتمد دداد طد ددار تنسد دديقي وطند ددي لممافحد ددة جميد ددع أشد ددماا العند ددف ضد ددد
األطفاا ومعالجة جوانب العنف الجنساني (أوروغواي)؛
 52-108تعديل التشدريعات المعمدوا ب دا بغيدة حيدر جميدع أشدماا العقوبدة البدنيدة
الموقعددة علددا األطفدداا فددي جميددع اليددروغ وتعزيددز أشددماا التأديددب اإليجابيددة وغيددر
العنيفة (أوروغواي)؛
 53-108وضددع وتنفي ددذ اسددتراتيجية والط ددة عمددل وطني ددة لحمايددة حق ددوق األطف دداا
والسعي تحديدا لا ضمان الت دي بفعالية لخطر االتجار باألطفاا (كابو فيردي)؛

 54-108اتخ دداذ جمي ددع الت دددابير الالزم ددة م ددن أج ددل حي ددر جمي ددع أش ددماا العقوب ددة
البدنيددة الموقعددة علددا األطفدداا ص دراحة فددي جميددع اليددروغ وممافحددة العنددف وزيددادة
تعزيز حقوق الطفل وكرامته وسالمته البدنية (البرازيل)؛
 55-108ع ددداد وتنفي ددذ حم ددالت توعي ددة بش ددأن فوائ ددد الح ددوا عل ددا الخ دددمات
ال حية للوقاية من األمراض التي يممن عالج ا (الممسيا)؛
 56-108وضع وتنفيذ برنامج صحة المراهقين الجنسية واإلنجابية (الممسيا)؛
 57-108وضع الطة وطنية للمان ح وا الجميع علا التعلي (المغرب)؛
 58-108تحديددد سددن التعلددي اإللزامددي بحيددر تمددون مسدداوية أو أعلددا مددن الحددد
األدنا لسن االلتحاق بالعمل (الواليات المتحدة األمريمية)؛
 59-108وضع سياسة وطنية لمعالجة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (ملديف).
 -109وتر سان تومي وبرينسيبي أنه ال يسع ا قبوا التوصيات التالية وهي كالتالي:
 1-109تني ددي حم ددالت لنش ددر ال ددوعي ف ددي أوس ددا الس ددمان عموم ددا بش ددأن ض ددرورة
التعامددل مددع المسددنين بمددا يحفد كدرامت وذلددا بددالتزامن مددع حمددالت القلدداء علددا
الممارسات والمعتقدات المرتبطة بالطقوس السحرية (البرتغاا)؛
 2-109تعميددق التدددابير التش دريعية الراميددة لددا القلدداء علددا الممارسددات التقليديددة
اللددارة المرتبطددة باإليمددان بالسددحر والددذي يددةدي لددا تددأالير تقدددي العددالع الطبددي
لفطفاا و لا اشتداد أعراض أمراض قابلدة للعدالع بدال موجدب وفقد ا لمدا أعربد عنده
لجنة حقوق الطفل (األرجنتين).
 -110ويددر الوفددد أن الممارسددات المددذكورة فددي التوصدديات الددواردة فددي الفق درتين 1-109
و 2-109ال وجود ل ا في سان تومي وبرينسيبي.
 -111وتعم د ددس جمي د ددع االس د ددتنتاجات و/أو التوص د دديات ال د ددواردة ف د ددي ه د ددذا التقري د ددر موق د ددف
الدولة/ال دددوا المقدم ددة ل ددا و/أو الدول ددة موض ددوع ه ددذا االس ددتعراض .وال ينبغ ددي أن يُف د د أن ددا
تحيا بتأييد الفريق العامل بمامله.
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المرفق
تشميلة الوفد
The delegation of Sao Tome and Principe was headed by H.E. Mr. Roberto Pedro Raposo,
Minister of Justice and Human Rights and composed of the following members:
• Mme Nilda Borges da Mata, Assesseur pour les Droits de l’Homme et Politique
internationale;
• M. Gregorio Santiago, Coordinateur de la Commission Interministérielle pour les Droits
de l’Homme;
• M. Geisel Menezes, Membre de la Commission Interministérielle pour les Droits de
l’Homme;
• Mme Marylu Quaresma Nazaré, Membre du Conseil Supérieur du Ministère Public;
• Mme Loureiro Amado Vaz Miladys, Assistant de Monsieur le Ministre.
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