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مقدمة
 -١ق ـ مجـدمت يهوري ــة سـ ــان ت ــومر ويرينسـ ــي الدًقرااي ــة ،يو ،ـ ـ ها ع ـ ـوا األم ــم املتحـ ــدة،
تقريره ــا األو ط ــاار/فرباير  2٠١١أثن ــال ال ــدورة العاط ــرة م ــن ارس ــتعرا ال ــدوري الش ــام الـ ـ
قدمتها الدو املشاركة جلسة التحاور.
أس رت عن تو،يات مج

 -2ومن أج عـر التقـد احملـر والتحـديات الناطـةة واملمارسـات اييـدة املتاعـة أثنـال ال ـةة املشـمولة
ي ــالتقرير ،2٠١٥-2٠١١ ،أ ُِع ـ مجـد ه ــذا التقري ــر ين ــال علـ ـ التو ،ــيات الـ ـ قاله ــا الال ــد م ــن ال ــدورة العاط ــرة
لالستعرا الدوري الشام يغية تقييم مدى تن يذ ارلتزامات املتعلقة يتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -٣وحتقيقــا اــذا الغــر  ،طـ مجـرلت و ارة العــد وحقــوق اإلنســان ،وهــر اإلدارة املرلمج ــة يتنســي
ه ــذا التقري ــر وإع ــداده ،ين ــة مش ــةكة ي ـ ـ ال ــو ارات( )١والا ــت إؤ املتسس ــات األرومي ــة األ ــرى
ومنظمات اجملتمع املدين تقدمي إسهاماهتا يغية توسيع دائرة املشارك وتعزيز مشاركة ايميع.
 -٤ومــن أج ـ حتس ـ عمليــة إعــداد التقريــرُ ،عقــدت أي ــا حلقــة عم ـ للعــر واملناقشــة العامــة
مبشاركة الوكـارت التاليـة التايعـة للدولـةا رئاسـة ايمهوريـة ،وايمعيـة الوانيـة ،وو ارة ااارجيـة واجملتمعـات
احمللية ،وو ارة العد وحقـوق اإلنسـان ،وو ارة الـدفاا والاحـار ،وو ارة املاليـة وطـتون اإلدارة العامـة ،وو ارة
التعلـيم والثقافـة والعلـو  ،وو ارة الشــاار والريا ـة ،والنيايـة العامـة ،واملعهــد الـوال للنهـو ياملسـاواة يـ
اينس ـ  ،واملعه ــد ال ــوال للش ــاار ،والش ــراة اينائي ــة ،ودائ ــرة الس ـ ون وإع ــادة اإلدم ــاال ارجتم ــاعر،
ودعيــت إؤ حلقــة العمـ أي ــا منظمــات اجملتمــع املــدين ،مبــا فيهــاا اجمللــس
ومديريــة األمايــة ارجتماعيــةُ .
الوال للشاار ،ورايطة األقوقيات ،ومنتدى حقوق اإلنسان ،ونقاية احملام  ،ومركز النزاهة العامة لسان
تومر ويرينسي  ،ومتسسة األا ا والشاار ،ورايطة إدماال األا ا امله ورين واملعر للخطر.
 -٥وكم ـ ــا أُك ـ ــر أع ـ ــاله ،ح ـ ـ مجـددت ال ـ ــدو املش ـ ــاركة
التحس ، ،يغت  82تو،ية.

جلس ـ ــة التح ـ ــاور موع ـ ــة م ـ ــن ـ ــارت

 -٦لرــن العديــد مــن التو،ــيات تناواــا أ،ــال التقريــر األو (عل ـ ســاي املثــا التو،ــيات ١٥-٦٤
انــة املو ــوا ن س ـ  .ويالتــاُ ،نُظمجــم
و ٥٥-٦٤و ،)٥8-٦٤وينــدرال عــدد كا ـ مــن التو،ــيات
هذا التقرير جتناا للتررار ست موعات موا يعية هرا
(أ)

التصدي عل الصروك الدولية ألقوق اإلنسان وتن يذها؛

(ر) إ،الح نظا العدالة وإدماال الصروك الدولية واإلقليمية ألقوق اإلنسان؛
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(ال)

تعزيز املنظومة الوانية ألقوق اإلنسان؛

(د)

تعزيز ومحاية حقوق املواان املدنية والسياسية وارقتصادية وارجتماعية والثقافية؛

(ه)

تعزيز حقوق املرأة واملساواة ي اينس ؛

(و)

تعزيز ومحاية حقوق األا ا كاار السن واألطخاص أوي اإلعاقة.
GE.15-19734

A/HRC/WG.6/23/STP/1

أوال -التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها
 -٧فيمــا يتعل ـ يالصــروك الدوليــة، ،ـ مجـدقت يهوريــة ســان تــومر ويرينســي الدًقراايــة عل ـ ات اقيــة
حقـ ــوق الط ـ ـ ( ١٤أيار/مـ ــايو  )١99١وات اقيـ ــة الق ـ ــال عل ـ ـ ييـ ــع أطـ ــرا التمييـ ــز ـ ــد امل ـ ـرأة (٣
حزيران/يوني  )2٠٠٣وات اقية حقوق األطخاص أوي اإلعاقة ( ٦تشرين األو /أكتوير .)2٠١٤
 -8و السـياق اإلقليمــر، ،ـ مجـدقت ايمهوريــة علـ امليثــاق األفريقــر ألقــوق اإلنســان والشــعور
( 2٣أيار/مايو .)١98٦
 -9ورغـم عــد تصــدي دولـة ســان تــومر ويرينسـي يعــد علـ ارت اقيـات األ ــرى ،فقــد اعتمــدت
ت ــداي قانوني ــة ومتسس ــية وإداري ــة ل ــمان ذت ــع يي ــع األط ــخاص ال ــذين يعيش ــون اإلقل ــيم ااا ــع
لوريتها الق ائية حبياة األرية والررامة ذشيا مع ماادئ الصروك الدولية واإلقليمية ألقوق اإلنسان.
 -١٠وفيم ــا يتعلـ ـ يتا ــل الق ــانون ال ــدوُ ،اس ــتُحدا إا ــار املراجع ــة الدس ــتورية ع ــا 2٠٠٣
الانــد  ١مــن املــادة  ١٣املتعلـ ياملعــاي واملاــادئ املررســة القواعــد العامــة للقــانون الــدوُ الـ تشــر
جــزلا ر يت ـزأ مــن القــانون ســان تــومر ويرينســي  ،والانــد  2الــذي يــنى علـ أن املعــاي ال ـواردة
ارت اقيـات واملعاهــدات وارت اقــات الدوليــة الـ تعتمــدها وتصـ مجـدق عليهــا علـ النحــو الواجـ األجهــزة
املختصة تد حيز الن اأ اإلاار القانوين سان تومر ويرينسي لدى نشرها رمسيا.

ثانيا -إصالح نظاً العدالة وإدماج الصكوك الدولية واإل ليمية لحقوق اإلنسان
سياق إ،ـالح قطـاا العدالـة ،ا ـذت األرومـة تـداي للنهـو ينوعيـة نظـا الق ـال عـن
-١١
اري ـ مرافحــة ال ســاد ،وتس ـريع اإلج ـرالات الق ــائية ،وهتيةــة الظــرو رســتعادة ثقــة امل ـواان
النظا  ،وموالمة إاارها القانوين مع املعاي الدولية ألقوق اإلنسان.
 -١2و ه ــذا الص ــدد ،نـُ ا ــذت يع ــه اإلجـ ـرالات ،أير ه ــا اعتم ــاد الق ــانون األساس ــر للق ــال،
ومأسســة التحقي ـ كمرحلــة إجرائيــة واحــدة ومأسســة وفي ــة قا ــر التحقيـ  ،وو ــع واعتمــاد قــانون
العقوي ــات وق ــانون اإلج ـ ـرالات اينائي ــة ،وإنش ــال وفي ــة قا ــر التن ي ــذ ،واعتم ــاد ق ــانون املس ــاعدة
واملشــورة الق ــائية ،واعتمــاد قــانون مرافحــة العنــم املنــزُ ،وإنشــال مرف ـ جــامع ادمــة الشــركات،
وإد ا يعه التحسينات عل مستوى اادمات وحوساة دمات الس والرات العد .
ــو

 -١٣وأ ـ اُ ،و ــعت ي ــعة مش ــاريع ق ـوان أي ــا م ــن أج ـ موالم ــة الق ـوان احمللي ــة عل ـ
أف ـ مـع املعـاي الدوليــة ،تشـم حتديـدا مــا يلـرا مشـروا قـانون محايــة األا ـا والشـاار املعر ـ
للخطــر ،ومشــروا قــانون الرعايــة املتسســية ،ومشــروا قــانون األســر األا ــنة ،ومشــروا قــانون التاــل،
صــر ،ومش ــروا قــانون العم ـ ايدي ــد الــذي يت ــمن قائم ــة
ومشــروا قــانون تنظــيم الو ،ــاية عل ـ ال ُق مج
يأس ـوأ أطــرا عم ـ األا ــا  ،ومشــروا قــانون األســرة .و هــذا الســياق ،مــن املزمــع أي ــا تنقــي
تشريعات من أمهها قانون العقويات والقانون املدين وقانون اإلجرالات املدنية.
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 -١٤و ــن نــدرك ــرورة أن تراعــر عمليــة تنظــيم الق ــال منظــور املســت يدين من ـ أي ــا ،حبي ـ
تركــز علـ اســتحداا احملــاكم املتخصصــة مــن أجـ تيسـ حصــو املـواان و/أو املســتخدم علـ
ق ــال أف ـ ـ  .وم ــن ال ــروري أي ــا و ــع قواع ــد تيس ــر تقي ــيم نظ ــا العدال ــة ي ــوت ة أكث ــر انتظامـ ـا
ل مان إقامة العد عل و أسرا وأكثر فعالية.
 -١٥وي ـ ــالتوا ي م ـ ــع إع ـ ــادة تنظ ـ ــيم الق ـ ــال ،يس ـ ــع الربن ـ ــام األر ـ ــومر إؤ إ ،ـ ــالح القـ ـ ـوان
اإلجرائيــة ،حتديــدا عــن اريـ تنقــي قــانون اإلجـرالات املدنيــة املرحلــة الت سـ ية وكــذلذ التن يذيــة.
ومــن ألــذ علـ ســاي املثــا  ،تقلــيى األطــرا اإلجرائيــة عــن اريـ تاســيا النظــا و ــمان فعاليتـ
وس ــرعت  ،وارعتم ــاد الوق ــت ن س ـ ـ عل ـ ـ إلغ ــال الط ــايع الرمس ــر ل ج ـ ـرالات ،وعل ـ ـ اإلج ـ ـرالات
الشـ وية ــا جيعـ اإلجـرالات أكثــر فعاليــة وأســه فهمــا علـ األاـرا  .وســتتناو التغيـ ات كــذلذ
إنشال وتعزيز السا الاديلة تسوية املنا عات.
 -١٦وفيم ــا يتعلـ ـ يتعري ــم املعامل ــة الالإنس ــانية واملهين ــة واملعامل ــة الس ــيةة التشـ ـريعات الواني ــة
علـ النحــو الـوارد الانــدين  ٣و ٤مـن املــادة  2١٥مــن قـانون العقويــات السـاري ،يُعـير التعــذي
وغ ه من ـرور املعاملـة القاسـية أو املهينـة أو الالإنسـانية يأنـ ا فعـ يسـا معانـاة يدنيـة أو ن سـية

حـادة ،وإجهـادا يـدنيا أو ن سـيا طـديدا عــن اريـ اسـتخدا املـواد الريميائيـة أو املخـدرات أو غ هــا
مــن الوســائ  ،الطايعيــة أو ار،ــطناعية ،يغيــة اإل ــال يقــدرة ال ــحية عل ـ ا ــاأ الق ـرار أو التعا ـ
األــر عــن اإلرادة .ور تشــم النصــوص ال ـواردة الانــد الســاي املعانــاة الرامنــة تن يــذ اي ـزالات
الواردة الاند  ١والتداي القانونية املقيمجدة أو السالاة للحرية.

 -١٧وفيمــا يتعل ـ يالعقويــات املطاقــة حالــة انتهــاك حريــة ترــوين ايمعيــات ،ر ي ــر القــانون
رقم  92/٥املترخ  28أيار/مايو (قانون النقايات) الساري والقانون رقم  92/٦املترخ  ١١حزيران/يونيـ
(النظا القانوين ألو اا العم ) الساري عقويـات علـ أ،ـحار العمـ املخـال  .لرـن مشـروا قـانون
العم ـ ايدي ــد ،املع ــرو للمناقش ــة العامــة ،أد ـ يال ع ـ حتس ــينات ل ــمان ه ــذا األ ـ  .ويس ــتحدا
مشــروا القــانون م هــو حريــة ال ــرد ارن ــما إؤ ايمعيــات (املــادة  )٣٥٠وحريــة ترــوين ايمعيــات
عموما (املادة  ٤١2وما يليها) وينى عل عقويات (الاند  9/٥من املادة  )٣٥٠تدرجيية.

نظاً السجون
 -١8املديريــة العامــة إلدارة الس ـ ون وإعــادة اإلدمــاال ارجتمــاعر هــر اإلدارة األروميــة املســتولة
عن ـمان تطايـ العقويـات اينائيـة ومتايعـة إعـادة إدمـاال السـ نال اجملتمـع .ومـن مهامهـا السـهر
عل ـ هتيةــة فــرو معيشــية إنســانية حتــة الررامــة متسســات الس ـ ون  .ويــنى النظــا الــدا لر
للمديريـ ـ ــة املـ ـ ــادة  ٦٠املتعلقـ ـ ــة بر ر ررالحقوق عل ـ ـ ـ مـ ـ ــا يلـ ـ ــرا ـ ـ ــت احملت َـ ـ ــز حبقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان

األساسـية  ...ويـنى الانــد  2مـن املــادة  ٦١املتعلقـة بررالحق لري السررالمة الش صرية علـ مـا يلــرا
للمحت َــز األـ ـ أن ين ي ــذ األر ــم يالسـ ـ ن الص ــادر حقـ ـ أو ــاا مادي ــة وإنس ــانية تراع ــر
الررامة ،نو ٍاح من أمهها الغذال والنظافة الصحية والصحة واملايت .)2(...
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 -١9ويس ــتوع السـ ـ ن املوج ــود م ــا يق ــرر م ــن م ــائ ط ــخى .وق ــد يُــل منتص ــم الق ــرن
العش ـرين وض ــع ألي أعم ــا  ،ــيانة أو ت ــرميم .وينقس ــم املا ــىل إؤ جن ــاح  ،ياإل ــافة إؤ ما ــىل
األرس ،لرن ر توجد في غر للمراقاـة أو األـاس ارن ـرادي .وتوجـد فيـ عيـادة اايـة لرـن و ـعها
ر يس ــم مباي ــت احملت َ ـ ـزين املر ـ ـ  .ونظـ ـرا لألو ــاا الدا لي ــة ا ــذا املرفـ ـ  ،ر ًر ــن ال صـ ـ يـ ـ
الس نال وفقا لأل،و املرعية.
 -2٠ومــع ألــذ ،و،ــلت أعمــا توســعة وتعــدي ماــىل الس ـ ن ،الــذي سيشــم جناح ـا جديــدا
في نزانات فردية وياعية ،إؤ مرحلة متقدمة جدا ومن املقرر إجنا ها هذا العا .
 -2١وأي ــا فيم ــا يتعلـ ـ يتحسـ ـ األو ــاا السـ ـ ون ،أعلن ــت األروم ــة أيار/م ــايو م ــن الع ــا
اياري عن ينال س ن جديد مشدد األراسة لتلاية ييع متطلاات السالمة واحةا كرامة الس نال.
 -22وتواجـ املديريــة ،ــعويات ماليــة ،لرنهــا مــع ألــذ تقـ مجـد ثــالا وجاــات سـا نة ومتنوعــة إؤ
ييع احملت زين يوميا .ويُذكر أن وسع أسر احملت َ زين إح ار وجاات ام.
 -2٣وًرن يميع الس نال األصو علـ ميـاه طـرر مأمونـة و ـدمات ،ـر ،ـحر مـن أجـ
النظافة الشخصية ،وعل الرعاية الطاية والدوائية.

 -2٤و حالـة األاجـة إؤ استشــارات متخصصـة و حــارت الطـوارئ ُ ،ــالون إؤ نظـا الرعايــة
الصحية العا .
 -2٥لر ــن ر يـ ـزا مر ـ مجـون اإلدم ــاال ارجتم ــاعر يش ـ مجـر حت ــديا ألنـ ـ ر يـ ـزا ي تق ــر إؤ سياس ــة
متسقة حتدد اإلجرالات املتاعة.

ثالثا -تعزيز المنظومة الوينية لحقوق اإلنسان
 -2٦تعرــم األرومــة وطــركادها ،حتديــدا يرنــام األمــم املتحــدة اإل ــائر ومركــز حقــوق اإلنســان
والدًقراايــة أفريقيــا الوســط التــايع لألمــم املتحــدة ،عل ـ إنشــال متسســة وانيــة ألقــوق اإلنســان
وفقا ملاادئ ياريس.
 -2٧و نيس ـ ــان/أيري  ،2٠١٤نُظمجم ـ ــت حلق ـ ــة دراس ـ ــية س ـ ــان ت ـ ــومر مبش ـ ــاركة متسس ـ ــات
حرومي ــة واجملتم ــع امل ــدين ووك ــارت األم ــم املتح ــدة للنظ ــر ُةـ ـ عمـ ـ املتسس ــة الواني ــة ألق ــوق
اإلنسان مبا يراعر الواقع الوال.
ـومر  22و2٣
 -28ويأ ــذ صو،ــية الالــد ارعتاــار ،اجتمــع لــس الــو رال دورة عاديــة يـ َ
آر/أغس ــطس  2٠١٥وأج ــرى م ــداورت يش ــأن إنش ــال مرتـ ـ أمـ ـ املظ ــاض ،والعمـ ـ ج ــا ٍر حالي ــا
عل و ع نظام األساسر.
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 -29وض تو يجـ دعـوات إؤ املرل ـ يوريــات إاـار اإلجـرالات ااا،ـة ألقــوق اإلنسـان ،لرــن
ا خ ــذت إجـرالات ،طـراكة مــع مركــز حقــوق اإلنســان والدًقراايــة أفريقيــا الوســط التــايع لألمــم
املتح ــدة ويرن ــام األم ــم املتح ــدة اإل ــائر ،حزيران/يونيـ ـ  2٠١١وتشـ ـرين األو /أكت ــوير 2٠١2
ــا
ونيســان/أيري  2٠١٤وذو /يولي ـ  2٠١٤وتش ـرين األو /أكتــوير  2٠١٥لتــدري العــامل
العدال ــة واجملتم ــع امل ــدين علـ ـ اولي ــات الدولي ــة ألق ــوق اإلنس ــان ،وإنش ــال املتسس ــة الواني ــة ألق ــوق
اإلنسان ،ومتايعة التو،يات وإعداد التقارير.
 -٣٠وفيم ــا يتعلـ ـ يتعزي ــز املنظوم ــة الواني ــة ألق ــوق اإلنس ــان ،جيـ ـ أي ــا تس ــليا ال ــول علـ ـ
س ــايقة ه ــر إنش ــال إدارة حرومي ــة ــمن الس ــلطة التن يذي ــة ،ه ــر و ارة الع ــد وحق ــوق اإلنس ــان،
مرلمج ة ياإلطرا عل سياسات حقوق اإلنسان.

رابعا -تعزير ر ررز وحماير ر ررة حقر ر رروق المر ر ررواينيم المدنير ر ررة والسياسر ر ررية واال تصر ر ررادية
واالجتماعية والثقالية
الحقوق المدنية والسياسية
 -٣١يــنى الدســتور عل ـ أن الســلطة السياســية ييــد الشــع ً ،ارســها عــن اري ـ ارق ـةاا العــا
املااط ــر والس ــري والق ــائم عل ـ املس ــاواة .و ـ لر ـ م ـواان املش ــاركة األي ــاة السياس ــة و تس ــي
وجترى انتخايات حرة وط افة.
طتون الالد يصورة مااطرة أو عن اري ثل منتخا حبريةُ .
 -٣2وذثمجـ مشــاركة املـواان املااطــرة إعــداد امليزانيــة العامــة للدولــة أحــدا دليـ علـ مشــاركة
،ياغة السياسة العامة و تعزيز الش افية واألرم الرطيد.
املواان
 -٣٣وعل اايةـات السـيادية أن تتقيـد مباـدأ ال صـ يـ السـلطات وارعتمـاد املتاـاد يينهـا علـ
يقرهــا القــانون ،والـ
ــو مــا يــنى عليـ الدســتور .وتــدعم الدولــة وحتمــر املنظمــات ارجتماعيــة الـ مج
توجـ وتعــز املشــاركة املدنيــة للمـواان وفقــا ملصــاا اــددة .ومــن هــذا املنظــور ،ـ يميــع املـواان
مج
يقرهــا القــانون وارن ــما إليهــا تــتار مشــاركة امل ـواان
تشــري منظمــات سياســية أو غ ـ سياســية مج
األــرة والتعدديــة األيــاة السياســية .ويــنظمجم القــانون ااــاص ترــوين األح ـزار السياســية ومنظمــات
اجملتمع املدين.

التعليم
 -٣٤تــنى املــادة  ٥٥مــن دســتور ايمهوريــة علـ أن التعلــيم حـ مــن حقــوق اإلنســان األساســية
ويأن الدولـة مطالاـة مبحـو األميـة وتعزيـز الـتعلم مـدى األيـاة .والتعلـيم اريتـدائر إلزامـر و ـاين .وجيـو
توف التعليم من ال متسسات متخصصة.
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 -٣٥و عـ ــا  ،2٠٠٣اعتُمـ ــد القـ ــانون األساسـ ــر رقـ ــم  2٠٠٣/2لنظـ ــا التعلـ ــيم ويهـ ــد إؤ
حتديد املاادئ العامة والتنظيمية لنظا التعليم.
 -٣٦وتُن ي ــذ السياســة التعليميــة يهوريــة ســان تــومر ويرينســي الدًقراايــة مبســاعدة طــركال ثنــائي
ومتع ــددي األاـ ـرا  ،ويارسةط ــاد ي ــاملتذر الع ــاملر لت ــوف التعل ــيم لل مي ــع (ج ــومتي  ،)١99٠وإع ــالن
األل يــة (نيويــورك ،)2٠٠٠ ،ومنتــدى التعلــيم العــاملر (داكــار  ،)2٠٠٠واملــتذر العــاملر املعــل يارحتياجــات
التعليمية ااا،ة ،والتقرير الوال للتعليم ،ومنتدى التعليم سان تومر ويرينسي (.)2٠١2
 -٣٧وحبسـ تقريررر تقيرريم االسررتراتيجية الوينيررة  ،2015-2000مثــة تاــاين األدال العــا
لــنُظُم التعلــيم ،إأ أحــر ت يعــه القطاعــات تقــدما حقيقيــا حـ ر يـزا يع ــها او ــر حاجــة
إؤ دفع ــة إؤ األم ــا  .وين ــدرال التعل ــيم اريت ــدائر وتعل ــيم الش ــاار والرا ــار ال ة ــة األوؤ ،حـ ـ
يندرال التعليم قا املدرسر والتعليم الثانوي والعاُ والتعليم التقل  -املهل ال ةة الثانية.
 -٣8وجت ــدر اإلط ــارة إؤ أن التعل ــيم قا ـ املدرس ــر ــع لعملي ــة إ ،ــالح عميق ــة مبس ــاعدة م ــن
ايامعة الاايويـة الراثوليريـة ريـو دي جـان و و ـع املنـاه الدراسـية ،وجامعـة مينيـو ،ـياغة
القــانون اإلاــاري للتعلــيم قاـ املدرســر .وأُجريــت دراســات لتقيــيم ك ــالات األا ــا الــذين يرملــون
ري ــا األا ــا  ،أي الس ــنة األوؤ م ــن التعل ــيم اريت ــدائر .ويا تص ــار ،حق ـ ه ــذا النظ ــا التعليم ــر
تقدما كا ا يص ة عامة ،لرن ر تزا تشوي عيور.
 -٣9وياإل ــافة إؤ حتسـ الر ــالة و يــادة عــدد املتسســات التعليميــة ،تتــو الســلطات توســيع
نطاق تعميم األصو عل تعليم ثانوي جيد اين حىت الصم الثاين عشر حبلو عا .2٠22
 -٤٠وأمــا مراف ـ التعلــيم التقــل  -املهــل فم هــزة حاليــا ملنــاه التعلــيم القدًــة وايديــدة .وقــد
ا خ ــذت إج ـرالات مبســاعدة ايمهوريــة ارحتاديــة الربا يليــة .لرــن ر ت ـزا حتــديات ماثلــة فيمــا يتعل ـ
مبوالمة منهاال التعليم مع متطلاات السوق.
 -٤١وفيمـ ــا يتعل ـ ـ يـ ــالتعليم العـ ــاُ ،يوجـ ــد الالـ ــد ثـ ــالا متسسـ ــات ت ـ ــم ح ـ ـواُ ١ ٥٠٠
اال ـ  .لرــن ترــاليم التعلــيم العــاُ مرت عــة للغايــة وتالــأ أكثــر مــن  ٤٠املائــة مــن ن قــات و ارة
التعل ــيم اياري ــة .وي ــوفير ه ــذا التعل ــيم يصـ ـ ة رئيس ــية اا ــارال ،م ــن ــال سياس ــة م ــن و م ــارت
تقـ ـ مجـدمها يلـ ــدان ط ـ ـريرة ومبسـ ــامهة مـ ــن األرومـ ــة ن س ـ ــها .ونظ ـ ـرا لعـ ــد وجـ ــود فـ ــرص عم ـ ـ كافي ـ ــة
ااارال إؤ الالد يعد إكما تعليمهم.
رستيعار الروادر املهنية ،ر يعود كث من املتعلم

الصحة
 -٤2ير ـ دســتور ايمهوريــة أي ــا محايــة الصــحة يو،ـ ها حقــا مــن األقــوق األساســية ،والدولــة
مســتولة عــن و ــع السياســات الرامي ــة إؤ تعزيــز الص ــحة العامــة م ــن أج ـ ــمان ســالمة الس ــران
الادنية والعقلية وفقا لنصوص املادة  ٥٠من الدستور.
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 -٤٣و عـا ، ،١99٦ــدر املرســو يقــانون رقــم  9٦/9٠الــذي يق ــر يتقــدمي الرعايــة الصــحية
ياجمل ــان للحوامـ ـ ولعملي ــات ال ــوردة .وتقـ ـ يد الرعاي ــة الص ــحية ياجمل ــان أي ــا لألا ــا ح ــىت س ــن ٥
ســنوات ،ولألطــخاص األطــد حرمانــا املعــة ــم لــدى اإلدارة األروميــة املختصــة ،وملر ـ ال ش ـ
الرلــوي وفاقــدي الاصــر ومر ـ الســرري ،وللمصــاي يالنــاعور والسـ وارت ــاا ــغا الــد ومر ـ
الته ــار ال قـ ـرات التص ــل والتص ــل املتع ــدد ودال هنس ــن ،ي ــيعهم عن ــدما يلتمس ــون الرعاي ــة ا ــذه
األمرا  ،وأي ا للمتربع يالد وللمصاي يأمرا عقلية مزمنة.
 -٤٤ويت ــألم النظ ــا الص ــحر م ــن ثالث ــة مس ــتوياتا املستشـ ـ يات واملراك ــز الص ــحية والوح ــدات
الصــحية .إأ تقــع املراكــز الصــحية عوا،ــم املقااعــات ،وتشــم دمــة ا ـوارئ تعم ـ عل ـ مــدار
الســاعة ،وتــوفر العــالال الط ـ وارستشــارات الس ـريرية ،ح ـ أن الوحــدات الصــحية هــر وحــدات
أساسـية يـدير كـالن منهـا ـر يق مجـد ـدمات تقتصـر ،حبرـم مهنتـ  ،علـ الرعايـة التمري ـية والرعايــة
املتراملة للمرأة والط  ،وارستشارات السريرية الروتينية العامة.
 -٤٥وتشــدد تقــارير يرنــام األمــم املتحــدة اإل ــائر علـ أن معظــم املتطـرات الصــحية أعلـ مــن
كث ـ مــن الالــدان أفريقيــا جنــوب الصــحرال ،لرــن يع ــها تراج ـع ةايــة عقــد التســعينات ،مــن
قايـ متطــر الرعايــة الصــحية األوليــة ومتطــر الوفيــات .وقــد ُحـدادت أســاار رئيســية لــذلذ هــر عــد
فعالية عملية إدارة النظا الصـحر نظـرا لـنقى املـوارد الاشـرية املتهلـة ،وطـ املعـدات واملـواد واألدويـة
وسـول إدارهتــا ،وتــدهور ااياكـ األساســية ،والزيــادة امل اجةــة عــدد الســران ،وتقلــيى املـوارد املاليــة
املخصصة امليزانيـة العامـة للدولـة ،ووقـم تن يـذ املشـاريع .ومثـة سـا آ ـر يـتثر تـردي األو ـاا
الصحية الالد هو افتقار نساة ر يأس ا من السران إؤ مياه الشرر املأمونة.
 -٤٦وفيما يتعل مبعد وفيـات الر ـع ،ترشـم الايانـات اإلحصـائية ملعهـد اإلحصـالات الـوال
ـامر  2٠٠٠و ،2٠١٤وعـن
عن اخن ا معد وفيـات الر ـع واألا ـا ينسـاة  ٥٠املائـة يـ ع َ
اخن ــا النس ــاة املةوي ــة لألا ــا املص ــاي ياملالري ــا م ــن  ٦١املائ ــة إؤ  ١.٥املائ ــة فق ــا أثن ــال
ال ةة ن سها.
 -٤٧وأمــا ف ـ وس نق ــى املناع ــة الاش ـرية/اإليد  ،فت ــدر اإلط ــارة أي ــا إؤ أن نس ــاة انتش ــاره
س ــان ت ــومر ويرينس ــي منخ ــة نس ــايا وتال ــأ  ١.٥املائ ــة وفق ــا ملنظم ــة الص ــحة العاملي ــة .وفل ــت
النساة مستقرة منذ عا  2٠٠٥وض يُس ي سوى عدد قلي جدا من الوفيات.
 -٤8و تـ ــا مو ـ ــوا الصـ ــحة ،جتـ ــدر اإلطـ ــارة إؤ أن األمـ ــم املتحـ ــدة اعةفـ ــت يسـ ــان تـ ــومر
ويرينس ــي  ،يع ــد حص ــواا عل ـ إط ــادة م ــن منظم ــة الص ــحة العاملي ــة ،واح ــدة م ــن الال ــدان القليل ــة
عمــا يقــرر مــن  ٦٠املائــة مــن
العــاض ال ـ جنحــت تقلــيى نســاة املالريــا ،ال ـ كانــت مســتولة مج
موعـة
الوفيات .وحبس تقرير دحـر املالريـا ،الصـادر هـذا الشـهر ،كانـت سـان تـومر ويرينسـي
تتألم من  ١١يلدا أفريقيا جتاو ت فيها نساة األد من الوفيات الناية عن املالريا  ٥٠املائة.
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الحد مم الفقر
 -٤9ر يـزا األــد مــن ال قــر ًثمجـ حتــديا يهوريــة ســان تــومر ويرينســي الدًقراايــة .ورغــم أن
اجتثــاا ال قــر هــو مــن األهــدا احملــددة اسـةاتي ي َ التنميــة الســايقت  ،فــان التحــديات هــذا
اجملا ر تزا هائلة.
 -٥٠ووفقــا للايانــات الناجتــة عــن الدراســة ارستقصــائية األ ـ ة ال ـ أُجريــت عــا  2٠١٠عــن
نســاة ال قــر عمــو الســران ،وهــر نسـاة ُحتـديد اســتنادا
اســتهالك األســر املعيشــية ،اـرأ اخن ــا
إؤ متوسا الد  ،من  ٥٣.8املائة عا  2٠٠٠إؤ  ٤9.٦املائة عا .2٠١٠
 -٥١ووفقـ ــا للايانـ ــات ن سـ ــها ،يقطـ ــن  ٦2املائـ ــة مـ ــن السـ ــران مقـ ــااع َ مي ـ ـ  -وكـ ــر وأغ ـ ـوا
غراندي ـ  .و ح ـ اخن ــت حالــة ال قــر النس ـ مقااعــة مي ـ  -وكــر مــن  ٥9املائــة إؤ ٣8
املائــة ،فاةــا ارت عــت مقااعــة أغ ـوا غراندي ـ مــن  ٣9.٤املائــة إؤ  ٥2املائــة .لرــن أعل ـ نســات
رنتشار ال قر مس مج لتان مقااعة كاوي ينساة  8٤.٥املائة ،وليماا ينساة  ٧٣.٧املائة.
 -٥2وتقـ مجـد الدراســة ارستقصــائية حملــة عــن ال قــر ســان ت ـومر ويرينســي يتاـ مج منهــا أن نسـ
ال ق ــر ترت ــع األس ــر املعيش ــية ال ـ تعوا ــا نس ــال ،إأ إن  ٧١.٣املائ ــة م ــن األس ــر املعيش ــية ال ـ
تعوا ــا نس ــال تع ــيق فق ــر ،ياملقارن ــة م ــع  ٦٣.٤املائ ــة األس ــر املعيش ــية الـ ـ يعوا ــا رج ــا .
وترت ع نساة ال قر نسايا أي ا ي العاال عن العم .

 -٥٣وتقـ مجـر األرومــة يرنا هــا أن النمــو ارقتصــادي املســتدا الــذي يولمجــد فــرص العم ـ وحــده
ك يـ ـ مبرافح ــة ال ق ــر ي عالي ــة .وتع ــز ه ــذه الردي ــة يي ــع وث ــائ التوجيـ ـ ارسـ ـةاتي ر الـ ـ أ ِ
ُع ـ مجـدت
لألع ـ ـوا 2٠٣٠-2٠١٥ا تقريـ ــر املشـ ــاورات الوانيـ ــة املتعلقـ ــة طـ ــة التنميـ ــة ملـ ــا يع ـ ـد عـ ــا 2٠١٥
()2٠١٥؛ وااطــور العري ــة اطــة التنميــة للالــد حبلــو عــا )2٠١٥( 2٠٣٠؛ واس ـةاتي ية ســان
ت ــومر ويرينس ــي ح ــىت ع ــا )2٠١٠( 2٠٣٠؛ وس ــان ت ــومر ويرينس ــي ح ــىت ع ــا  ،2٠٣٠الال ــد
الذي نصاو إلي (.)2٠١٥
 -٥٤و ع ــا  ،2٠١2و ــعت األروم ــة ارس ـ ـةاتي ية الثاني ــة للح ــد م ــن ال ق ـ ـر ال ـ ـ ح ـ مجـددت
ارت التد أات األولوية ل ةة مخس سنوات (.)2٠١٦-2٠١2
 -٥٥و عــا ُ ،2٠١٣و ــعت طــة عم ـ لألولويــات تعرــس التوجيـ السياســا لالس ـةاتي ية
الثاني ــة ع ــن اري ـ و ــع إج ـرالات عل ـ ق ــدر أك ــرب م ــن األمهي ــة لألع ـوا الثالث ــة ()2٠١٦-2٠١٣
تتماط ـ مــع األهــدا اإل ائيــة لألل يــة والتزامــات الدولــة عل ـ املســتوى الــدوُ و،ــروك سياســاتية
قطاعية أ رى.
أعدت األرومة واعتمدت وثائ السياسـات القطاعيـة التاليـةا
 -٥٦وأثنال ال ةة املشمولة يالتقرير ،مج
السياسة الوانية للعم (ذو /يولي )2٠١٥؛ واسةاتي ية تطوير القطاا اااص ()2٠١٥؛ والسياسـة
وارسةاتي ية الوانية للحماية ارجتماعية (طاار/فرباير )2٠١٤؛ واسةاتي ية سـان تـومر ويرينسـي
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التشاركية للمياه والصر الصحر حىت عا ( 2٠٣٠كانون األو /ديسمرب )2٠١2؛ وااطة الوانية
ملرافح ــة عم ـ األا ــا وأس ـوأ أط ــرا عمـ ـ األا ــا ()2٠١2؛ والسياس ــة الثقافي ــة لس ــان ت ــومر
ويرينسي ()2٠١2؛ واسةاتي ية تطوير ترنولوجيا املعلومـات وارتصـارت ()2٠١2؛ وارسـةاتي ية
الوانية ملرافحة املالريا لألعوا ( 2٠١٦-2٠١2تشرين األو /أكتوير  ،)2٠١2و طا إدارة املتنزه
ال ــوال لس ــان ت ــومر ويرينس ــي ()2٠١٠؛ واسـ ـةاتي ية تعزي ــز الص ــحة املدرس ــية ()2٠١٠؛ وااط ــة
الوانيــة ل ـ دارة املتراملــة للن ايــات الصــلاة األ ـرية لســان تــومر ويرينســي لألع ـوا 2٠١٥-2٠١٠
(آر/أغس ـ ـ ــطس )2٠١٠؛ واسـ ـ ـ ـةاتي ية التعل ـ ـ ــيم والت ـ ـ ــدري لألعـ ـ ـ ـوا )2٠٠٦( 2٠١٧-2٠٠٧؛
والتعليم لل ميع  -ااطة الوانية للتعليم لألعوا .2٠١٥-2٠٠2

المياه والصرف الصحي
 -٥٧كـ ــانون األو /ديسـ ــمرب ، ،2٠١2ـ ــدرت اس ـ ـةاتي ية سـ ــان تـ ــومر ويرينسـ ــي التشـ ــاركية
للمي ــاه والص ــر الص ــحر ح ــىت ع ــا  ،2٠٣٠وا ت ــارت فيه ــا األروم ــة الص ــر الص ــحر وإم ــداد
السران مبياه الشرر من األولويات اسةاتي يات مرافحة ال قر وحتقي التنمية املستدامة.
 -٥8وأثنـال ال ــةة املشــمولة يــالتقرير ،نـُ ا ــذت مشــاريع أتاحــت يــادة قــدرات طــارة امليــاه والصــر
الصــحر ونطاقهــا ،مــن ــال اســتثمارات لتطــوير ااياك ـ األساســية لت ميــع امليــاه وتو يعهــا ،وأي ــا
تعزيز القدرة املتسسية للقطاا من أج إدارة املوارد عل و مستدا .
 -٥9وفيمــا يلــر املشــاريع قيــد التن يــذا /2٠١٥-2٠١2مشــروا إمــدادات امليــاه مــن ةــر ريــو دي
أورو يتمويـ ـ ـ م ـ ــن مص ـ ــدر ثن ـ ــائر ،و/2٠١٦-2٠١٣مش ـ ــروا اإلدارة املترامل ـ ــة للمـ ـ ـوارد املائي ـ ــة
حــو ريــو يروفــا يتموي ـ مــن مرفـ الايةــة العامليــة وينــذ التنميــة األفريقــر؛ ومشــروا تــوف إمــدادات
امليــاه والصــر الصــحر للم تمعــات احملليــة يتموي ـ مــن ينــذ التنميــة األفريقــر .وجيــري أي ــا تن يــذ
مش ــروا توس ــيع وتأهيـ ـ نُظُــم إم ــدادات املي ــاه املن ــاا ط ــا األ ـ ـرية والري ي ــة ،ال ــذي انطلـ ـ
ع ــا  2٠١٥ومدتـ ـ ث ــالا س ــنوات ي ــدعم م ــاُ م ــن  ،ــندوق التنمي ــة األوروب ،وم ــن املتوق ــع أي ــا
إاار اسةاتي ية املياه والصر الصحر.
تقدمي مسامهة كا ة لتموي طا عم
 -٦٠ووفقــا للتعــداد العــا للســران واملســاكن لعــا  ،2٠١2اخن ــت نســاة األســر املعيشــية ال ـ
ت تقر إؤ مياه الشرر املأمونة من  2٦املائة عا  2٠٠١إؤ  ١٦املائة عا .2٠١2
 -٦١واخن ـ ــت نس ـ ــاة األس ـ ــر ال ـ ـ ل ـ ــيس ل ـ ــديها م ـ ـراحيه مس ـ ــاكنها م ـ ــن  ٧٥املائ ـ ــة
ع ــا  2٠٠١إؤ  ٥٧املائ ــة ع ــا  ،2٠١2حـ ـ ارت ع ــت نس ــاة األس ــر الـ ـ ل ــديها مرافـ ـ
،حية من  2٥املائة إؤ  ٤٣املائة أثنال ال ةة ن سها.
 -٦2وفيمــا يتعلـ مبعايــة الن ايــات ،عــا  ،2٠١2ض يرــن نظــا يــع الن ايــات التــايع للالديــة
يشــم إرمج  ١9.٣املائــة مــن األســر ســان تــومر ويرينســي  ،وكانــت  ٦٣.٤املائــة مــن األســر
تلق ــر ن اياهت ــا املنزلي ــة العـ ـرال ،وكان ــت  ١2.٤املائ ــة حترق/ت ــدفن الن اي ــات .و ع ــا ،2٠٠١
ض ترن هذه اادمة العامة موجودة عمليا.
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األمم الغذائي
مـتذر منظمــة األغذيـة والزراعــة التاسـع والثالثـ املعقـود رومــا ال ـةة مــن  ٦إؤ ١٣
-٦٣
حزيران/يونيـ  ،2٠١٥أطــاد مــتذر القمــة العــاملر لألغذيــة يســان تــومر ويرينســي لتنســيقها علـ ــو
ــا األمـن الغــذائر سـامهت جنـاح الالــد التق مجـد ياجتــاه حتقيـ ااــد األو
فعـا إجـرالات
ــه عــدد األطــخاص الــذين يعــانون مــن ايــوا
مــن األهــدا اإل ائيــة لألل يــة والغايــة املتمثلــة
إؤ النصم حىت عا .2٠١٥
 -٦٤و ــا األمــن الغــذائر ،تشـ مجـر رســالة السياســة الزراعيــة ،الـ اعتمــدت عــا ،١999
وو ــع الربنــام الــوال لألمــن الغــذائر والتغــذوي عــا ،2٠١2
اإلاــار املرجعــر هــذا الصــددُ .
ت ـ ـ ــاله يع ـ ـ ــد س ـ ـ ــنت الربن ـ ـ ــام ال ـ ـ ــوال لالس ـ ـ ــتثمار الزراع ـ ـ ــر لتحقيـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ــن الغ ـ ـ ــذائر والتغ ـ ـ ــذوي
لألع ـ ـوا  ،2٠2٠-2٠١٦ويش ــم الربنا ــان ت ــد الت لتعزي ــز اإلنت ــاال الزراع ــر ،وحتس ـ ـ ط ــرور
الو،ــو إؤ األس ـواق ،وحتس ـ األالــة التغذويــة للســران ،والنهــو يالقطــاا الغــذائر ،مبــا ألــذ
تصنيع املنت ات الزراعية.
 -٦٥و عـا ، ،2٠١2ــدر القــانون األساسـر رقــم  2٠١2/٤املتعلـ يالربنـام الــوال للتغذيــة
والصحة املدرسية ،الذي دد اإلاار التنظيمر للربنام الوال للصحة املدرسية والتغذوية.
 -٦٦وأنش ـ ــم عـ ـ ــا  2٠١٥اجملل ـ ــس الـ ـ ــوال لألمـ ـ ــن الغ ـ ــذائر يغيـ ـ ــة حتس ـ ـ ـ تنسـ ـ ــي ور،ـ ـ ــد
السياسات والربام ال تتثر األمن الغذائر والتغذوي.
 -٦٧وتشــم ارسـةاتي ية الثانيــة للحــد مــن ال قــر أريعــة يـرام تســهم حتسـ األمــن الغــذائر،
ويرد أدناه حتلي ل جرالات املتخـذة إاـار كـ يرنـام وفقـا للمصـادر املتنوعـة لرـ منهـا واسـتنادا
إؤ تقارير ر،د ارسةاتي ية.

برنامج تشجيع إنتاج وإنتاجية محاصيل التصدير
 -٦8يهد

هذا الربنام إؤ يادة وتنويع إنتاال اا،ي التصدير.

ـامر  2٠١٠و ،2٠١٥نـُ ا ــذت املرحلــة األ ـ ة مــن يرنــام الــدعم التشــاركر للزراعــة
 -٦9ي ـ عـ َ
األسـ ـرية والص ــيد التقلي ــدي ،ال ــذي ط ــارك ذويلـ ـ الص ــندوق ال ــدوُ للتنمي ــة الزراعي ــة واس ــتهد
ـرب املواطـر والصـيادين والنسـال الـال يعتشـن علـ الت ـارة مـن الصـيد التقليـدي.
،غار املـزارع وم مج
و ه ــذه املرحل ــة ،أس ــهم املش ــروا ح ــز إنت ــاال اا ،ــي راعي ــة لألس ـ ـواق املتخصص ــة ت ــنظيم
قطاعات راعية حتق عوائد مرت عة.
 -٧٠وياإل ــافة إؤ اإلجـ ـرالات التح يزي ــة ،دع ــم الربن ــام التأهيـ ـ امله ــل ملتسس ــات القط ــاا
الزراعــر م ــن ــال إنشــال تعاوني ــات للتص ــدير واألصــو عل ـ ت ـرا يى ملنت ــات الت ــارة املنص ـ ة
والزراعة الع وية.
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برنامج النهوض باإلنتاج الحيواني كما ونوعا
 -٧١يهد هذا الربنام إؤ يادة إنتاال املواطر وإنتاجيتها ،وحتس توفر الربوت األيواين للسران.
ـامر  2٠٠٦و،2٠١٣
 -٧2و هــذا الســياق ،نـُ ا ــذ مشــروا لــدعم تطــوير ترييــة املواطــر ي ـ عـ َ
وجي ــري تن ي ــذ مش ــروا تط ــوير تريي ــة اان ــا ير ( ،)2٠١٥-2٠١2ويرن ــام ال ــدعم التش ــاركر للزراع ــة
األسرية والصيد التقليدي ( )2٠١٥-2٠١٣من ال تنويع احملا،ي الغذائية.
ـامر  2٠٠٦و ،2٠١٣وطــارك
 -٧٣و ســياق تن يــذ مشــروا دعــم تطــوير ترييــة املواطــر ي ـ عـ َ
ذويل ـ مص ــر التنمي ــة األفريق ــرُ ،و ــعت إج ـرالات م ــن أج ـ حتس ـ الس ــالرت احمللي ــة وراثي ـا،
حتدي ــدا يانش ــال وح ــدة للتلق ــي ار ،ــطناعر ،وإتاح ــة الت ــدري التق ــل ه ــذا اجمل ــا  ،ف ــال ع ــن
است اد مو ٍ
اش من سالرت ا يسنة .ويشـم هـذا املشـروا أي ـا حبوثـا يغيـة إنتـاال أعـال حيوانيـة مـن
منت ات الية ،ومحالت للتطعيم وجهودا لتعزيز الصحة الايطرية.
 -٧٤وحتقيقــا اــذه الغايــة ،أســهمت اإلج ـرالات املتخــذة إاــار طــة تنويــع احملا،ــي الغذائيــة
ــمن يرنــام الــدعم التشــاركر للزراعــة األس ـرية والصــيد التقليــدي أي ــا ينــال ااياك ـ األساســية
للنهو يقطاا تريية اانا ير والدواجن.
 -٧٥و إا ــار مش ــروا تريي ــة اان ــا ير ( ،)2٠١٧-2٠١2املم ـ مجـو م ــن مص ــدر ثن ــائرُ ،و ــعت
إج ـ ـرالات لتحس ـ ـ النت ـ ــائ الوراثي ـ ــة لس ـ ــالرت اان ـ ــا ير ،وت ـ ــوف الت ـ ــدري التق ـ ــل ،وين ـ ــال ااياك ـ ـ
األساسية ،واست اد نا ير من سالل َ " "Landradeو"."Large White

برنامج تحسيم نوعية المنتجات السمكية
 -٧٦يهــد هــذا الربنــام إؤ يــادة مســتويات املصــيد مــن الســمذ ،وحتــدي أســطو الصــيد
التقليدي والصناعر ،وحتس عملية ح السمذ.
 -٧٧ولتحقيـ هـذا ااـد  ،تُريـت جهـود األرومـة إؤ املشـاريع التاليـةا مشـروا إ،ـالح هياكـ
الــدعم األساســية لألمــن الغــذائر ،ومشــروا ينــال قــدرات الصــيادين ويائعـات الســمذ ،ومشــروا دعــم
ـاعر الزراع ــة و ،ــيد الس ــمذ ،ومش ــروا ــمان س ــالمة
يـ ـرام  ،ــيد الس ــمذ ،ومش ــروا دع ــم قط ـ َ
مراك الصيد الصغ ة الاحر ،ويرنام الدعم التشاركر للزراعة األسرية والصيد التقليدي.
ـامر 2٠١١
 -٧8وامتــد تن يــذ مشــروا إ،ــالح هياك ـ الــدعم األساســية لألمــن الغــذائر ي ـ عـ َ
و ،2٠١٥يتمويـ مــن مصــر التنميــة األفريقــر ،وهدفـ تعزيــز قــدرات املـوارد الاشـرية وارســتثمار
إعــادة تأهي ـ ااياك ـ األساس ـية الزراعيــة والري يــة وااياك ـ األساســية ملصــائد الســمذ (نظــم الــري،
والطــرق الري يــة ،وااياكـ األساســية أل ـ األغذيــة) .و ــا الصــيد التقليــدي ،أســهم املشــروا
تعزيز السالمة الاحر ،و التأهي املهل للصيادين ويائعات السمذ.
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 -٧9ومثــة مشــروا آ ــر قيــد التن يــذ أي ــا ،هــو مشــروا ينــال قــدرات الصــيادين ويائع ـات الســمذ
( ،)2٠١٥-2٠١2تشــةك ذويل ـ اليايــان ،ويــدعم املشــروا الصــيادين والنســال الــال يعتَشــن عل ـ
الصــيد التقلي ــدي ،ويق ـ مجـد الــدعم  ،ــيد الس ــمذ وح ظ ـ  ،إا ــار ط ـراكة مــع رايط ــة الص ــيادين
سانتا كاتارينا ( )2٠١٣-2٠١2ورايطة الصيادين يورتو أليغري (.)2٠١٥-2٠١٤
 -8٠وقـ مجـد مشــروا دعــم ي ـرام ،ــيد الســمذ ( ،)2٠١٣-2٠١2الــذي تشــةك يتمويل ـ لرــة
إســاانيا ،الــدعم للصــيادين األصــو علـ معــدات الصــيد ومعــدات املخت ـربات ومعــدات الســالمة،
و األصــو علـ التــدري  ،وأي ــا الــدعم إ،ــالح وجتهيــز مركــز ني ــيس لسـ ن الصــيد ،ومشــروا
قطاعر الزراعة و،يد السمذ وهدف توف ااياك األساسية أل السمذ.
دعم َ
 -8١و إاــار مشــروا ــمان ســالمة مراك ـ الصــيد الصــغ ة الاحــر ،الــذي ين ــوي ــمن
املشــروا األكــرب للتريــم مــع تغ ـ املنــاخ املنــاا الســاحلية ( ،)2٠١٦-2٠١2نـُ ا ــذت أنشــطة
وومجعت معدات للمالحة و مان السالمة الاحر.
لتدري الصيادينُ ،
 -82و إاــار يرنــام الــدعم التشــاركر للزراعــة األس ـرية والصــيد التقليــدي ،ن مج ــذت املنظمــة غ ـ
األرومي ــة " "MARAPAإج ـ ـرالات تتعل ـ ـ يسالس ـ ـ ح ـ ـ السـ ــمذ الط ــا ال عل ـ ـ ال ــثل  ،وعُـ ــز ت
ق ــدرات ايه ــات ال اعل ــة ه ــذا املي ــدان ويُني ــت مراك ـ  ،ــيد  ،ــغ ة أم ــ .وأكث ــر اس ــتدامة .وق ــد
اســت اد مــن املشــروا ، ٤٦٠ــيادا و 2٣٤ام ـرأة يعتَشــن عل ـ الت ــارة مــن الصــيد التقليــدي ١٦
من تمعات الصيادين.
 -8٣و إاــار مشــروا النهــو يــاجملتمع املــدين مــن أج ـ التنميــة ارجتماعيــة  -ارقتصــادية
ـامر  2٠١٣و 2٠١٥يتمويـ مــن ارحتــاد األوروب ،نـُ ا ــذت أي ــا
قطــاا  ،ـيد الســمذ املن ي ــذ يـ عـ َ
إجرالات تسهم تعزيـز مشـاركة الصـيادين والنسـال الـال يتمج ـرن يالسـمذ اسـةاتي يات التنميـة
ــا الاحــري وس ـ ن الصــيد ،و يــادة
القطاعيــة و عمليــات ،ــنع الق ـرار ،وينــال قــدراهتم املهنيــة
النات ارقتصـادي لل هـات املعنيـة يصـيد السـمذ ،وتعزيـز إمرانيـة تـوفر الغـذال مـن الصـيد التقليـدي
وتعزيز السالمة الغذائية والنوعية التغذوية.

برنامج ضمان األمم الغذائي
 -8٤يهد

هذا الربنام إؤ مان األمن الغذائر للسران.

ـامر  2٠٠9و ،2٠١١و ــعت املنظم ــة غ ـ األرومي ــة ،رايط ــة التنمي ــة الزراعي ــة -
 -8٥وي ـ ع ـ َ
الرعويــة واألمايــة الايةيــة ،ون مج ــذت مشــروا حتقي ـ رمركزيــة األمــن الغــذائر يالتعــاون مــع معهــد مــاركيز
دي فـ ــاُ فلـ ــور  -التعـ ــاون الربتغـ ــاُ .وأسـ ــهم املشـ ــروا تعزيـ ــز األمـ ــن الغـ ــذائر مـ ــن ـ ــال ينـ ــال
ا إنتاال املنت ات الزراعية وتصنيعها وتطويرها.
القدرات

GE.15-19734

13/25

A/HRC/WG.6/23/STP/1

 -8٦وومجا املشــروا ،فــةة تن يــذه ،معــدات وم ـواد راعيــة ويــذورا ،ووفمجــر أي ــا هياك ـ أساســية
للــدعم ،ر ســيما قن ـوات للــري ومســت معات للميــاه ،وهياك ـ أساســية للت يــم والتخ ـزين ،وجتهيــز
وحدات للتصنيع وينال مصنع للمنيهوت.
 -8٧وقــد ُمـ مجـدد املشــروا ل ــةة األعـوا  ،2٠١٥-2٠١٣وأســهم أثنــال املرحلــة الثانيــة إنشــال
أس ـواق للمنت ــات احمللي ــة ،و الوق ــت ن سـ ـ  ،ــمان إدم ــاال التغذي ــة الس ــليمة لألا ــا ري ــا
األا ــا وامل ــدارس اريتدائي ــة الربن ــام ال ــوال للتغذي ــة والص ــحة املدرس ــية .واس ــت اد م ــا يق ــرر
م ــن  ٦٠٠م ــن املنت ـ ـ واملص ــنع مااط ــرة م ــن املش ــروا ،حـ ـ يل ــأ ع ــدد املس ــت يدين النه ــائي
حبس التقديرات قراية  ٤٠ 2٠٠ا .
إاـار مشــروا إ،ـالح هياكـ
 -88وفيمـا يتعلـ يالنتـائ املتحققــة أثنـال ال ــةة قيـد ارســتعرا
الدعم األساسية لألمن الغذائر ،يُـذكر علـ وجـ ااصـوص إنشـال وتركيـ نُظُـم للـري لصـاا ،ـغار
املزارع  ،وإ،الح الطرق الري ية ،وإنشال خما ن للمحا،ي الغذائية.
 -89ويُــذكر أن مش ــروا تط ــوير احملا ،ــي الغذائي ــة ال ــذي انطلـ ـ ع ــا  ،2٠١2ومدتـ ـ مخس ــة
ســنوات ،يتموي ـ مــن مصــدر ثنــائر ،يص ـ أي ــا هــذا اجملــا  .ويقــو املشــروا عل ـ ة ـ ا ــدد
يتمثمجـ تش ـ يع مخســة منت ــات غذائيــة هــر الــذرة واملنيهــوت والاطااــا األلــوة والقلقــاس والصــويا،
ويس ــتثمر حتس ـ ـ أو ــاا اإلنت ــاال واحملافظ ــة عل ـ ـ نوعي ــة املنت ــات ،وحتدي ــدا م ــن ــال ت ــوف
الت هيزات واللوا غ املعمرة والتدري لصغار املزارع .
 -9٠و ــا جيــدر أكــره عــا  2٠١٥أي ـا إســها مشــروا تعزيــز ماــادرات املشــاريع اإلنتاجيــة
قطـاا األغذيـة الزراعيـة ،الـذي ًولـ مـن ارحتـاد األوروب وتن مج ـذه منظمـة " "ALISEIغـ األروميــة
طراكة كاملة مع نظ تيها رايطة التنمية الزراعية  -الرعوية واألماية الايةية و"."QUA TELÀ
 -9١ودع ــم املش ــروا ،أثن ــال فـ ـةة تن ي ــذه ،إنت ــاال ثالث ــة اا ،ــي غذائي ــة  -امل ــو والقلق ــاس ومث ــرة
اااز  -وساعد عل النهو يقطـاا الصـناعات الزراعيـة وإ ـ ال الطـايع املهـل عليـ  ،وعلـ ـمان
اإلنتــاال احمللــر لألغذيــة يرميــات تر ــر ســد حاجــة األس ـواق احملليــة وتصــنيع ال ــائه ،مــا يســهم
األد من ارعتماد عل السلع املستوردة.
 -92وأ ِ
ُع ـ مجـدت إا ــار املش ــروا دراس ــات متنوع ــة ط ــرلت األس ــاس لتحدي ــد اس ـةاتي ية ت ــد
مترامل ــة ل ــدعم تنمي ــة ه ــذه احملا ،ــي الثالث ــة مراحـ ـ اإلنت ــاال والتنظ ــيم والتص ــنيع والتس ــوي يغي ــة
ذوين املطاعم املدرسية من الربنام الوال للتغذية والصحة املدرسية.

 -9٣ويُ َزمــع تن يــذ موعــة تــد الت يعيــدة املــدى الســنوات اامــس املقالــة مــن طــأةا تريــة
جهـود األرومــة موا،ــلة ارســتثمار القطــاا الزراعــر ،و ـمان األمــن الغــذائر ،واألــد مــن ال قــر
املناا الري ية ،عل النحو الوارد أدناه.
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 -9٤فق ـ ـ ـ ــد ُوقمجـ ـ ـ ــع ذو /يوليـ ـ ـ ـ ـ  2٠١٥ات ـ ـ ـ ــاق ذويـ ـ ـ ـ ـ مش ـ ـ ـ ــروا إ ،ـ ـ ـ ــالح هياكـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ــدعم
األساسـ ـ ــية لألمـ ـ ــن الغـ ـ ــذائر ي ـ ـ ـ األرومـ ـ ــة ومصـ ـ ــر التنميـ ـ ــة األفريقـ ـ ــر إلعـ ـ ــادة تن يـ ـ ــذه فـ ـ ــةة
األع ـ ـوا  ،2٠2٠-2٠١٥وم ــن طـ ــأن املش ــروا أن يزيـ ــد ارس ــتثمار حتـ ــدي ااياك ـ ـ األساسـ ــية
اإلنتاجية إؤ ثالثة أمثا ما هو عليـ  ،وتطـوير سالسـ القيمـة ،وتأهيـ التقنيـ الـزراعي مهنيـا ،مـع
إ افة تركيز جديد عل مسألة نوا اينس والتغذية.
 -9٥أُال ـ عــا  2٠١٥مشــروا دعــم املشــاريع الزراعيــة الت اريــة الصــغ ة ،الــذي يشــارك
ذويلـ الصـندوق الـدوُ للتنميـة الزراعيـة ووكالـة التنميـة ال رنسـية ،ومدتـ سـت سـنوات ،ويتمثـ هدفـ
العــا األ ـد مــن ال قــر املنــاا الري يــة والق ــال عل ـ انعــدا األمــن الغــذائر .أمــا هدف ـ احملــدد
تزويد األسر الري يـة األ ـعم حـار ي ـرص مسـتدامة لتوليـد الـد عـن اريـ رفـع قيمـة
فسيتمث
منت اهتم النااتية واأليوانية يطرحها أسواق التصدير املتخصصة و السوق احمللية.
ًول ـ ـ مص ــر التنمي ــة األفريق ــر
 -9٦ويسـ ـع مش ــروا املنت ــات األرجي ــة غ ـ ـ ااش ــاية ،ال ــذي مج
ـامر  2٠١٥و ،2٠١٧إؤ تعزيــز إســها املنت ــات األرجيــة
وتن مج ــذه منظمــة األغذيــة والزراعــة ي ـ عـ َ
غـ ـ ـ ـ ااش ـ ـ ــاية  -األل ـ ـ ــزون ال ـ ـ ــربي ( ،)Archachatinamarginataوناي ـ ـ ــذ النخيـ ـ ـ ـ (عص ـ ـ ــارة Elaeis
 ،)guineesisواياكي ـ ــة (مث ـ ــرة  ،)Artocarpus heterophyllusومث ـ ــرة ااا ـ ــز (مث ـ ــرة ،)Artocarpus altilis
والتش ـ ـ ــايو ( ،)Sechiumeduleواملغ ـ ـ ــد األس ـ ـ ـود ( - )Solanumnigrumحتقيـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ــن الغ ـ ـ ــذائر
واإلدارة املستدامة للثروة األرجية.
 -9٧ويه ـ ــد مش ـ ــروا الترام ـ ـ الزراع ـ ــر  -األرج ـ ــر  -الرع ـ ــوي املش ـ ــاريع الزراعي ـ ــة الرعوي ـ ــة
الص ــغ ة واملتناهي ــة الص ــغر ،املم ــو م ــن منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة مل ــدة  2٤ط ــهرا ،إؤ ي ــادة وتنوي ــع
اإلنتاال الزراعر واأليـواين ،وتعزيـز األ ـال علـ املـوارد الطايعيـة وإدارهتـا املسـتدامة ،وإنشـال متسسـات
لســران املن ــاا الري يــة وحتس ـ رفــاههم .وق ــد ُوقاــع ات ــاق التموي ـ ط ــاار/فرباير  ،2٠١٥وم ــن
املتوقع مااطرة املشروا ذو /يولي .2٠١٥
 -98ويوطـر حزيران/يونيـ  2٠١٥مشـروا ينــال القـدرة علـ التريـم املنــاا الري يـة وتعزيــز
ي ــارات س ــا كس ـ ال ــر ق الق ــادرة عل ـ الت ــأقلم م ــع آث ــار تغ ـ املن ــاخ س ــان ت ــومر ويرينس ــي ،
ويش ــارك ذويل ـ ـ يرن ــام األم ــم املتح ــدة اإل ــائر و ،ــندوق الاية ــة العاملي ــة ومدت ـ ـ أري ــع س ــنوات،
ويهــد إؤ التخ يــم مــن آثــار تغ ـ املنــاخ الزراعــة و ،ـيد الســمذ وارقتصــاد الزراعــر ،و ــمان
األمن الغذائر و يادة قدرة اجملتمعات احمللية األكثر ع ا عل مواجهة آثار تغ املناخ.
 -99ويه ـ ــد مش ـ ــروا الاس ـ ــتنة املن ـ ــاا األ ـ ـ ـرية وط ـ ــا األ ـ ـ ـرية ،ومدتـ ـ ـ ث ـ ــالا س ـ ــنوات
( ،)2٠١٧-2٠١٥وتشــارك ذويل ـ منظمــة األغذيــة والزراعــة ،إؤ ح ــز الاســتنة املنــاا طــا
األ ـ ـرية ،ويُن ي ــذ م ــوقع جتـ ـرياي مه ــا منطق ــة لويات ــا س ــان ت ــومر ومنطق ــة يرينس ــي املتمتع ــة
ياألرم الذا .
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الشفالية لي مجال الصناعات االست راجية
 -١٠٠أيار/م ــايو  ،2٠١2ق ـ مجـدمت حروم ــة س ــان ت ــومر ويرينس ــي الا ــا لالن ــما إؤ ما ــادرة
ــا الصــناعات ارســتخراجية ،وقُالــت يو،ـ ها يلــدا مرطــحا تشـرين األو /أكتــوير.
الشـ افية
ومــن أجـ امل ــر هــذه العمليــةُ ،طـ مجـرلت الســنة ن ســها الل نــة الوانيــة املعنيــة مباــادرة الشـ افية
ــا الص ــناعات ارس ــتخراجية الـ ـ تت ــألم م ــن ط ــركال م ــن اجملتم ــع امل ــدين وط ــركات م ــن قط ــاا
التعدين واألرومة ،مدعومة يأمانة دائمة.
ــا الص ــناعات
 -١٠١و تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  ،2٠١٤نش ــر الال ــد تقري ــره األو للشـ ـ افية
ارســتخراجية وقـ مجـد في ـ تســوية مســتقلة للمــدفوعات ال ـ ،ـ مجـرح ــا املتعهــدون واألرومــة والوكــارت
األرومية لل ةة من  ١كانون الثاين/يناير  2٠٠٣إؤ  ٣١كانون األو /ديسمرب .2٠١٣
ــا الصــناعات ارســتخراجية عــن األعمــا
 -١٠2وجيــري حاليــا إعــداد التقريــر الثــاين للشـ افية
ال ا طخلع ا عا  2٠١٤املناا ارقتصادية األصرية سان تومر ويرينسي .
ـ ــا
 -١٠٣و آر/أغس ـ ــطس  ،2٠١٥ياط ـ ــرت الل ن ـ ــة الواني ـ ــة املعني ـ ــة مبا ـ ــادرة الشـ ـ ـ افية
الصــناعات ارســتخراجية تن يــذ اإلج ـرالات ال ـواردة اس ـةاتي ية ارتصــا ال ـ اعتمــدهتا الل نــة
ــا ال ــن ا الال ــد للس ــران حت ــت ط ــعار
ذو /يوليـ ـ  2٠١٥لنش ــر التقري ــر األو ومعلوم ــات
"( "Kuá Povo, Povo Tocá Sebêما هو ملذ لل ميع جي أن يعرف ايميع!).

آلية تمويل وتنسيق المعونة
 -١٠٤ط ـ مجـر حتسـ ـ اإلدارة املالي ــة أح ــد الشـ ـواغ الرئيس ــية الـ ـ وجه ــت ع ــا  2٠٠٥و ــع
اس ـ ـةاتي ية إل،ـ ــالح وحت ــدي اإلدارة املاليـ ــة العامـ ــة ،تس ــتند إؤ تـ ــدري امل ـ ـوارد الاش ـ ـرية وإ،ـ ــالح
اإلاار القانوين وتن يذ ـوأال م ـاهيمر جديـد يـدم امليزنـة واإلدارة املاليـة وإدارة األ،ـو مـن ـال
منصة " "SAFE-eاألاسويية ايديدة.
 -١٠٥و هـ ــذا الصـ ــددُ ،و ـ ــع عـ ــا  2٠٠٧اإلا ـ ـار القـ ــانوين املتمث ـ ـ القـ ــانون رقـ ــم 2٠٠٧/٣
املترخ  ١2طاار/فرباير ويُنشم وينظمجم نظـا اإلدارة املاليـة للدولـة ( ،)SAFEواملرسـو  2٠٠٧/٤املـترخ ١٧
كانون الثاين/يناير وي ـع تصـني ا جديـدا ل يـرادات والن قـات امليزانيـة العامـة ،واملرسـو رقـم 2٠٠٧/2١
املترخ  ٤ذو /يولي املتعل يو ع قواعد لنظا احملاساة ايديد للدولة و طة للحسايات.
 -١٠٦وذشــيا مــع ارلت ـزا يزيــادة الش ـ افية واملســاللة إدارة األم ـوا العامــة ،تُن ي ــذ ميزانيــة الدولــة
منذ عا  2٠١2من ال النظا ايديد ل دارة املالية "."SAFE-e
 -١٠٧وقد يذلت األرومة جهودا كا ة للحد من ح ـم ديـون الالـد .وقُـدار الـدين ي ـ  ٣٦٠مليـون دورر
مــن دوررات الوريــات املتحــدة عــا  2٠٠٦قاـ أن يتأهـ الالــد لالســت ادة مــن يــم الــدين مبوجـ
ماادرة يه ديون الالدان ال قـ ة املثقلـة يالـديون .و ُ ا ـه الـدين منـذ تأهـ الالـد لالسـت ادة مـن املاـادرة،
وأ،ا يُقدير يـ  222.٤مليون دورر من دوررات الوريات املتحدة ةاية حزيران/يوني .2٠١٣
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 -١٠8ومبس ـ ــاعدة م ـ ــن الان ـ ــذ ال ـ ــدوُ واملنظم ـ ــة الدولي ـ ــة للتخ ي ـ ــم م ـ ــن ال ـ ــدينُ ،و ـ ــع وأُق ـ ــر
عا  2٠١2قانون جديد إلدارة الدين العا ينظمجم سياسة الدين العا وإدارت .
 -١٠9و عـا  ،2٠١٤اعتُمـدت ارسـةاتي ية الوانيـة للـدين العــا ( )2٠2٠-2٠١2الـ تتــي
للحروم ـ ــة تقليـ ـ ـ تر ـ ــاليم وخم ـ ــاار املديوني ـ ــة العام ـ ــة ع ـ ــن اريـ ـ ـ تقي ـ ــيم وإدارة املخ ـ ــاار ،وتنس ـ ــي
السياس ــات املاليـ ــة والنقديـ ــة لرـ ــر تظ ـ ـ املديونيـ ــة حـ ــدودها القصـ ــوى التحوايـ ــة مبسـ ــتوى ًرـ ــن
حتمل .
للسياسة املالية مج

 -١١٠وم ــن أج ـ تعزي ــز ر ،ــد الن ق ــات والش ـ افية واملس ــاللة ،ق ـ مجـدمت األروم ــة تق ــارير األس ــايات
لعامر  2٠١٠و 2٠١١إؤ هيةة الرقاية ديوان احملاساة.
العامة للدولة َ
 -١١١وم ــن أج ـ حتس ـ ي ـرام اإلن ــاق و ص ــيى م ـوارد دول ــةُ ،و ــع إا ــار ل ن ــاق القط ــاعر
ود مجريـت
املتوسا األج لقطاا ااياكـ األساسـية والصـحة والتعلـيم الزراعـة وامليـاه والصـر الصـحرُ ،
ا األسايات وامليزانية وو ع الربام املالية.
املوارد الاشرية
وح اس ــنت إج ـ ـرالات
 -١١2وم ــن أج ـ ـ حتس ـ ـ الر ــالة وال عالي ــة حتص ــي اإلي ـ ـرادات ،عُـ ـاز ت ُ
وأنظمة حتصي ال رائ  ،ما أسهم يادة كا ة اإليرادات.

 -١١٣وًرـن اعتاـار عمليـة إ،ـالح ال ـرائ املااطـرة ،الـ أُالقـت عـا  ،2٠٠8ناجحــة ألن
حتصــي اإلي ـرادات ال ـرياية ارت ــع ينســاة  ١٥2املائــة يالقيمــة ارمسيــة ال ــةة مــن عــا 2٠٠٧
إؤ عــا  ،2٠١١مــا ًثمج ـ  ٣٠املائ ــة مــن اإلي ـرادات اياريــة ،ياملقارن ــة مــع قرايــة  2٥املائ ــة
ال ــةة  .2٠٠8/2٠٠٧وتعتم ــد اسـ ـةاتي ية الس ــلطات ه ــذا اجمل ــا علـ ـ توس ــيع قاع ــدة دافع ــر
ال رائ و يـادة اإليـرادات ال ـرياية ومرافحـة التهـرر ال ـري مـن ـال و ـع هيرـ أكثـر تـدرجا
ل ـرياة الــد  ،وتاســيا قــانون ـرياة الــد  ،واقتطــاا ال ـرائ مــن املناــع مــن مقــدمر ااــدمات،
وحتس إدارة ال رائ .
 -١١٤وجيــري تعزيــز آليــات التنســي مبســاعدة مــن يرنــام األمــم املتحــدة اإل ــائر ،وجتديــد هير ـ
التنسي ال ل املسم "وحدة تنسي املعونة" ،وو ع نظا معلومات ملتايعة املعونة.
 -١١٥و آر/أغســطس  ،2٠١٣اعتُمــد القــانون ايديــد املتعل ـ مبنــع ومرافحــة غســي األم ـوا
وذويـ اإلرهــار ،واعــة يـ تشـرين األو /أكتــوير فريـ العمـ األرــومر الــدوُ ملرافحــة غسـ
األمـوا غـرر أفريقيـا ،الـذي قـرر طـط اسـم سـان تـومر ويرينسـي مـن القائمـة السـودال للالـدان
املعر ة لغس األموا وذوي اإلرهار.
ـومر  ١٤و ١٥تشـ ـ ـرين األو /أكت ـ ــوير  ،2٠١٥نظمجم ـ ــت األروم ـ ــة لن ـ ــدن امل ـ ــتذر
 -١١٦و ي ـ ـ َ
الــدوُ األو للشــركال واملســتثمرين ( )STEPIN 2015لتعاةــة امل ـوارد مــن أجـ ذويـ ااطــور العري ــة
اطة التحو الالد حبلو عا .2٠٣٠
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خامسا -تعزيز حقوق المرأة والمساواة بيم الجنسيم
 -١١٧فيم ــا يتعلـ ـ يتعزي ــز حق ــوق املـ ـرأة واملس ــاواة يـ ـ اينسـ ـ  ، ،ـ مجـدقت األروم ــة علـ ـ الص ــذ
ال ــدوُ الرئيس ــر يش ــأن ه ــذه املس ــألة وه ــو ات اقي ــة الق ــال علـ ـ يي ــع أط ــرا التميي ــز ــد املـ ـرأة.
وعــالوة عل ـ ألــذ ،تتخــذ األرومــة تــداي تش ـريعية ومتسســية تا ـ مج التزامهــا الثايــت يعمليــة الق ــال
عل ييع أطرا التمييز د املرأة ويتعزيز املساواة ي اينس .

 -١١8وحتقيقـا لــذلذ ،يــنى دسـتور ايمهوريــة الانــد  ١مــن املـادة  ١٥علـ أن "ييــع املـواان
سواس ــية أم ــا الق ــانون ويتمتع ــون ي ــاألقوق ن س ــها و ــعون لاللتزام ــات ن س ــها يغ ــه النظ ــر ع ــن
أ ،ـ ـ ـ ــلهم ارجتم ـ ـ ـ ــاعر أو العرق ـ ـ ـ ــر أو جنس ـ ـ ـ ــهم أو اجتاه ـ ـ ـ ــاهتم السياس ـ ـ ـ ــية أو معتق ـ ـ ـ ــداهتم الديني ـ ـ ـ ــة
أو ال لس ية" ،ويتكـد الانـد الـذي يليـ أن "املـرأة متسـاوية مـع الرجـ األقـوق والواجاـات ،وحتـ
اا املشاركة الراملة األياة السياسية وارقتصادية وارجتماعية والثقافية".
 -١١9وياإل ــافة إؤ هــذه املــادة ،تتنــاو عــدة مـواد أ ــرى مســألة تعزيــز املســاواة يـ الرجـ واملـرأة
األس ــرة وا تي ــار املهن ــة واأل ـ العم ـ والتعل ــيم واأل ـ التص ــويت وتقلمجــد املنا ،ـ السياس ــية
وتوُ مها الدفاا الوال.
واأل
تقدمي ارلتماسات و املشاركة السياسية مج
 -١2٠وقد اعتمدت حرومة سان تومر ويرينسي

إاارها القانوين عدة نصوص قانونية أي ا منهاا

• املـ ــادة  ١مـ ــن قـ ــانون األسـ ــرة رقـ ــم  ،٧٧/2وتـ ــنظمجم يالقـ ــانون متسسـ ــات األسـ ــرة ،والـ ــزواال،
والزواال العر  ،والطالق ،والعالقة ي الوالدين واألا ا  ،والن قة ،والتال ،والو،اية؛
• امل ـ ــادة  ١م ـ ــن ق ـ ــانون ال ـ ــمان ارجتم ـ ــاعر رق ـ ــم  ،9٠/١وتر ـ ـ ـ ت ـ ــوف الدول ـ ــة األماي ـ ــة
ارجتماعي ــة للس ــران م ــن ــال نُظُــم قائم ــة علـ ـ ارطـ ـةاكات ال ــمان ارجتم ــاعر
و ــمان الرفــاه ارجتمــاعر؛ واملــادة  ١٤٠الـ تر ـ الرفــاه ارجتمــاعر للســران مــن أج ـ
هتيةة السا لتحقي أو اا معيشية تراعر كرامتهم اإلنسانية ولتعزيز قدراهتم؛
• املـ ــادة  ١٣٧مـ ــن القـ ــانون رقـ ــم  92/٦املتعل ـ ـ يالنظـ ــا القـ ــانوين ألو ـ ــاا العم ـ ـ ال رديـ ــة،
وتر ـ مســاواة امل ـرأة مــع الرج ـ ال ــرص واملعاملــة التوفيــم والعم ـ دون أي طــر
مــن أطــرا التمييــز عل ـ أســاس ايــنس ،يصــورة مااطــرة أو غ ـ مااطــرة ،وحتديــدا ياإلطــارة
إؤ األال ـ ــة ارجتماعي ـ ــة أو األس ـ ـرية ،وير ـ ـ و ،ـ ــو امل ـ ـرأة إؤ يي ـ ــع الوف ـ ــائم أو امله ـ ــن
أو أم ــاكن العمـ ـ الـ ـ ر تنط ــوي علـ ـ أ ط ــار فعلي ــة أو اتمل ــة علـ ـ وفي ته ــا التناس ــلية.
وتت ـ ــمن امل ـ ـواد الالحقـ ــة نصو،ـ ــا تر ـ ـ عـ ــد التمييـ ــز ـ ــد امل ـ ـرأة ومحايتهـ ــا فيمـ ــا يتعل ـ ـ
ياألمومة واألم والعم الليلر وفرص العم  ،وما إؤ ألذ؛
• املــادة  2مــن قــانون مرافحــة العنــم املنــزُ واألســري رقــم  ،2٠٠8/١١وتــنى عل ـ ذتــع
ييـع الرجـا والنسـال واألا ــا  ،يغـه النظـر عـن الطاقــة ارجتماعيـة واأل،ـ اإلثـل وامليـ
اينس ــر واملهن ــة والثقاف ــة والتحص ــي العلم ــر والس ــن وال ـ ـداين ،حبق ــوق اإلنس ــان األساس ــية
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األ،ــيلة ،و ــمان حصــوام علـ ال ــرص والســا الال مــة للحيــاة دون عنــم واأل ــال علـ
،حتهم الادنية والعقلية وسالمتهم املعنوية وال ررية واندماجهم اجملتمع؛
• القــانون رقــم  2٠٠8/١2املتعل ـ يتعزيــز آليــات األمايــة القانونيــة ل ــحايا اي ـرائم والعن ــم
املنزُ واألسري؛
• املــادة  ١/٦مــن قــانون الــدفاا الــوال رقــم  ،2٠١٠/8وتــنى عل ـ أن الــدفاا عــن الــوان
واج ـ وح ـ أساســر يميــع م ـواال ســان تــومر ويرينســي (أكــورا أو إناثــا)؛ واملــادة 2/٧
ال تنى عل أن اادمة العسررية إلزامية يميع املواان  ،وفقا للقانون؛
• القانون رقـم  2٠١2/٦الـذي يُق مجـر قـانون العقويـات ايديـد الـذي يت ـمن جـرائم معيمجنـة ـد
مالحقة مرترايها؛
النسال واألا ا وينى عل التع ي
• املرســو يقــانون رقــم  )٣(2٠٠٧/١8الــذي أنشــأ املعهــد الــوال لتعزيــز املســاواة والترــافت يـ
اينسـ املرلمجـم ـما َن تعزيـز وتن يـذ السياسـات األروميـة يطريقـة تـنهه يـاملرأة وياملسـاواة
سان تومر ويرينسي (املادتان  ١و ٣من املرسو يقانون)؛
والترافت ي اينس
• املرسـو رقــم  )٤(2٠٠٧/١٤الــذي اعتمـد ارسـةاتي ية الوانيــة لتعزيـز املســاواة والترــافت يـ
اينس ـ  ،وكلمجــم املعهــد الــوال لتعزيــز املســاواة والترــافت ي ـ اينس ـ مهم ـةَ تعزيــز وتن يــذ
س ــان
السياس ــات األرومي ــة يطريق ــة ت ــنهه ي ــاملرأة وياملس ــاواة واإلنص ــا يـ ـ اينسـ ـ
تــومر ويرينســي  ،عــن اريـ تنســي تن يــذ ارسـةاتي ية و ــمان تعمــيم املنظــور اينســاين
ييــع ال ـربام والسياســات اإل ائيــة الالــد وفقــا للانــد  ٤مــن املــادة  ١مــن املرســو املــذكور
أعاله .وقد ُح ادثت هذه ارسةاتي ية عا .2٠١2

 -١2١وفيمــا ــى مشــاركة املـرأة األيــاة العامــة ،اعتمــدت ايمعيــة الوانيــة عــا  2٠٠9قـرارا
يشأن نوا اينس ًن النسال حصة قدرها  ٣٠املائة من مقاعد الربملان (.)R74/08/2009
 -١22وأي ــا ســياق التــداي املتديــة إؤ محايــة النســال واألا ــا  ،ن مج ــذت حرومــة ســان تــومر
ويرينســي يارط ـةاك مــع رايطــة األقوقيــات ويتموي ـ مــن س ـ ارة الوريــات املتحــدة األمريريــة ،محلــة
ـ ــخمة ملرافحـ ــة ارجتـ ــار ياألطـ ــخاص املنـ ــاا الري يـ ــة طـ ــاار/فرباير وآأار/مـ ــارس .2٠١٣
وه ــدفت األمل ــة إؤ اإلس ــها نش ــر معلوم ــات ع ــن ف ــاهرة ارجت ــار ياألط ــخاص ،وح ــز الش ــاار
للتحلــر يــروح مواانــة أقــوى ،ياإل ــافة إؤ ينــال قــدرات امل ـواان واملتسســات فيمــا يتعل ـ مبرافحــة
سياق ارجتار ياألطخاص.
العم
أطرا ارستغال
 -١2٣ومثــة تــدي آ ــر جــدير يالــذكر هــو تن يــذ املــادة ( ٤إجــا ة األمومــة) مــن ارت اقيــة املوقعــة
جني ــم املتعلق ــة حبماي ــة األموم ــة ،مبوجـ ـ املرس ــو الرئاس ــر رق ــم  2٠٠٤/٣امل ــترخ  ٤ط ــاار/فرباير،
املنشــور ايريــدة الرمسيــة رقــم  ٣يتــاري  ٦نيســان/أيري  ،2٠٠٤وتق ــر املــادة مبــا يلــرا مــن حـ

أي ام ـرأة تنطا ـ عليه ــا هــذه ارت اقي ــة األص ــو عل ـ إجــا ة أموم ــة ر تق ـ مــدهتا ع ــن أريع ــة عش ــر
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أس ــاوعا ،عن ــد تق ــدًها ط ــهادة ااي ــة تا ـ مج الت ــاري امل ــة لوردهت ــا ،أو أي ط ــهادة مالئم ــة أ ــرى
عد هذا التدي انتصارا آ ر لصاا حقوق املرأة والط .
حتددها القوان واملمارسات الوانية .ويُ مج
 -١2٤وياإل ـ ـ ــافة إؤ التـ ـ ــداي املـ ـ ــذكورة أعـ ـ ــاله ،يـُ ـ ــذكر أن األرومـ ـ ــة ـ ـ ـ مجـمنت ال ـ ـ ـربام املتصـ ـ ــلة
يالسياســات العامــة إجـرالات هتــد إؤ تعزيــز النهــو ياملســاواة والترــافت يـ اينسـ  ،وإجـرالات
هتد إؤ الق ال عل ييع أطرا التمييز د املرأة.

سادسا -تعزيز وحماية حقوق األيفال وكبار السم واألش اص ذوي اإلعا ة
 -١2٥ير دستور ايمهورية وقوانينها األ رى محاية األا ا واألطخاص أوي اإلعاقة وكاار السن.

األيفال
 -١2٦تــنى املــادة  ٥2مــن دســتور ايمهوريــة عل ـ أن لألا ــا األ ـ
ومحايت حتقيقا لنمائهم املترام .

التمتــع يــاحةا اجملتمــع

صــر سـن السادســة عشــرة ر ــعون
 -١2٧وتـنى املــادة  ١9مــن قـانون العقويــات علـ أن ال ُق مج
للمســاللة اينائيــة .و ــع مــن هــم فــوق ســن السادســة عشــرة وحتــت ســن األاديــة والعش ـرين ملعــاي
ينى عليها تشريع اص (املادة  - 9أحرا ا،ة يالشاار).
صــر .إأ تــنى املــادة  ٥٧مــن القــانون
 -١28ومـع ألــذ ،ر يـزا الالــد ي تقــر إؤ ق ــال حصـري لل ُق مج
األساس ــر للق ــال رق ــم  2٠١٠/٧علـ ـ إنش ــال ا ــاكم و/أو دوائ ــر متخصص ــة ،مثـ ـ قايـ ـ ارم ــة
صــر ،وفقــا للانــد (ر) مــن املــادة اون ــة الــذكر .وحتــدد امل ـواد  ٦٠و ٦١و ٦2مــن هــذا
األســرة وال ُق مج
القــانون ا تصــاص هــذه احملرمــة .لرــن مســائ ماليــة ر تــزا حتــو دون تن يــذ هــذا التــدي  .ومــع
صر من أج سد هذه الثغرة.
ألذ ،مج
يات ق اة احملاكم املدنية املشاك املتصلة يال ُق مج

اللجنة الوينية لحقوق الطفل
 -١29ر تـزا ،ــعويات علـ مســتويات متعــددة حتــو دون ت عيـ الل نــة الوانيــة ألقــوق الط ـ .
لر ــن نظ ـرا ألمهي ــة ه ــذه الل نـ ـة محاي ــة األا ــا وال ــدفاا ع ــنهم ،تنظ ــر األروم ــة إؤ ه ــذا الو ــع
يقل  ،و هذا الصدد ،تتعهد دون تأ ياذ قصارى جهدها لتغي الو ع الراهن لل نة.

اآلليات القانونية
،دقت يهورية سان تـومر ويرينسـي الدًقراايـة علـ ارت اقيـات الدوليـة الرئيسـية املتعلقـة
 -١٣٠مج
حبقوق األا ا واملراهق  ،مبا فيها ما يلرا
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(أ)

ات اقية حقوق الط ؛

(ر) ات اقية منظمة العم الدولية رقم  ١٣8يشأن األد األدىن لسن ارستخدا ؛
(ال) ات اقيــة منظمــة العمـ الدوليــة رقــم  ١82يشــأن حظــر أسـوأ أطــرا عمـ األا ــا
واإلجرالات ال ورية للق ال عليها؛
(د)

ات اقية ت تيق العم ؛

(ه)

ارت اقية املتعلقة يالعم ايربي؛

(و)

ات اقية إلغال العم ايربي.

 -١٣١وقــد ا ــذت ســان تــومر ويرينســي  ،يو،ـ ها دولــة ارفــا هــذه ارت اقيــات ،تــداي ألمايــة
يقرهــا القــانون األساســر والقـوان العاديــة والسياســات العامــة الراميــة إؤ مرافحــة
تلــذ األقــوق الـ مج
التمييــز ــد األا ــا واســتغالام و ارســة العنــم اينســر ــدهم وارجتــار ــم وإســالة معــاملتهم،
والغايــة ــما ُن ــال األا ــا ــال مترــامال يتماط ـ مــع املاــادئ املنصــوص عليهــا ات اقيــة حقــوق
الط  ،من أج مان تعزيز ومحاية حقوق األا ا عل و فعلر.
 -١٣2و هــذا الســياق ،تت ــمن ق ـوان متنوعــة اإلاــار القــانوين الــوال نصو،ــا تعرــس الت ـزا
دولة سان تومر ويرينسي القوي ي مان ال األا ا ال مترامالا
• املــادة  ٥2مــن دســتور ايمهوريــة ال ـ تــنى عل ـ أن "لألا ــا األ ـ
واألماية من اجملتمع والدولة حتقيقا لنمائهم املترام "؛

التمتــع يــارحةا

• قــانون األســرة رقــم  ٧٧/2املــترخ  2٤كــانون األو /ديســمرب ،ويــنظمجم العالقــات القانونيــة
نطاق األسرة ،ويهد إؤ تعزيز الت امن األسري ومحاية األا ا ؛
• قانون ال ـمان ارجتمـاعر رقـم  9٠/١املـترخ  ١٣آأار/مـارس ،وير ـ األمايـة ارقتصـادية
وارجتماعي ــة للس ــران ال ــذين ً ــنعهم ع ــو هم م ــن تلاي ــة احتياج ــاهتم ارقتص ــادية والص ــحية
وارجتماعية األيوية عل و كام (املواد )١٤9-١٤٠؛
• القانون األساسر للنيايـة العامـة رقـم  ،2٠٠8/١٣ويـنى علـ أن ،ـالحيات النيايـة العامـة
ص ــر واألطـ ــخاص أوي اإلعاق ــة واألطـ ــخاص
تش ــم  ،ــالحية ا،ـ ــة يتمثي ـ ـ الدولـ ــة وال ُق مج
او رين الذين يواجهون ،عويات ،مبوج طرور ددها القانون (املادة )٣؛
• القــانون رقــم  92/٦املــترخ  ١١أيار/مــايو املتعل ـ يالنظــا القــانوين ألو ــاا العم ـ ال رديــة،
و دد سنا دنيا للعم (املادة  ١٤ ،١28عاما)؛
• القــانون األساســر املتعل ـ ينظــا التعلــيم رقــم  2٠٠٣/2املــترخ  2حزيران/يوني ـ  ،ويــنى
يلة أمور عل توف تعليم أساسر إلزامر و اين ملدة ست سنوات؛
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• قــانون مرافحــة العنــم املنــزُ واألســري رقــم  2٠٠8/١١املــترخ  29تشـرين األو /أكتــوير،
وينشــم آليــات ملنــع العنــم املنــزُ واألســري واملعاقاــة علي ـ  ،ويــنى أي ــا عل ـ تــداي لــدعم
ومحاية حايا العنم املنزُ؛
• القـ ــانون رقـ ــم  2٠٠8/١2املـ ــترخ  29تش ـ ـرين األو /أكتـ ــوير املتعل ـ ـ يتعزيـ ــز آليـ ــات تـ ــوف
األماية القانونية ل حايا العنم املنزُ واألسري.
 -١٣٣وجتدر اإلطارة إؤ أن هـذه النصـوص القانونيـة أُدرجـت قـانون العقويـات ايديـد الـذي يت ـمن
عدة مواد ترمر إؤ محاية حقوق الط ال تر لها املعاي الدولية ،وتشم تلذ املواد ما يلرا
(أ)

الر مج ع؛
املادة  ١٣٥يشأن قت ُ

(ال)
(د)

صر والعنم املنزُ؛
املادة  ١٥2يشأن سول املعاملة وإيذال ال ُق مج
املادة  ١٦٠يشأن ارجتار ياألطخاص يغر

(ه)

املادة  ١٦١يشأن ارجتار ياألطخاص؛

(و)

املادة  ١٦2يشأن ار تطا ؛

()

املادة  ١٦٣يشأن احت ا الرهائن؛

(ح)

صر؛
املادة  ١٦٤يشأن طم ال ُق مج

(ر) املادة  ١٣٦يشأن التعر

(ر)
(ي)

ل مها ؛

املادة  ١٦8يشأن ارعتدال اينسر عل أطخاص غ قادرين عل املقاومة؛
املادة  ١٦9ياملتعلقة يارعتدال اينسر عل األطخاص املودع

(ك)

املادة  ١٧2يشأن ارجتار ياألطخاص ألغرا

( )

املادة  ١٧٣يشأن القوادة؛

()

املادة  ١٧٥يشأن استغال األا ا جنسيا؛

(ن)

املادة  ١٧٦يشأن إيذال املراهق جنسيا؛

(س)

املادة  ١٧٧يشأن ارسة اينس مع املراهق ؛

(ا)

املادة  ١٧8يشأن ارسة أفعا جنسية مثلية مع مراهق ؛

صر
( ) املادة  ١٧9يشأن استغال ال ُق مج

(ص) املادة  ١8٠يشأن استغال األا ا

(ق)
(ر)
حرمهم.
22/25

استغالام

العم ؛

مستش يات؛

الاغال؛

الاغال؛
املواد اإلياحية؛

صر؛
املادة  ١8١يشأن القوادة وارجتار يال ُق مج

املـادة  ١82يشـأن الظـرو املشـددة ومســتولية األطـخاص ارعتاـاري أو مـن كــان
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 -١٣٤وي ـ ــدعم م ـ ــن الش ـ ــركال ارجتم ـ ــاعي والش ـ ــركال التنمي ـ ــة الثن ـ ــائي واملتع ـ ــددي األاـ ـ ـرا ،
أفهــرت األرومــة مــرة أ ــرى التزامــا قويــا حبمايــة الط ـ عــن اري ـ و ــع وإق ـرار واعتمــاد السياســة
وارسـةاتي ية الوانيـة للحمايـة ارجتماعيـة ،واملاـادئ التوجيهيـة واملعـاي املتعلقـة ياألا ـا الرعايـة
الاديلــة ،ويرنــام األلــم يــو األوؤ األرجــة حيــاة الط ـ  ،ويرنــام تثقيــم الوالــدين ،وإنتــاال م ـواد
إعالنيــة للــةوي ألقــوق الط ـ ونشــرها عل ـ الصــعيد الــوال ،وعــن اري ـ و ــع واعتمــاد السياســة
ــا
الوانيــة ألمايــة الط ـ ســان تــومر ويرينســي الـ تقـ مجـد إرطــادات يشــأن ا ــاأ إجـرالات
الوقايــة واملشــاركة ومعاقاــة م ـرتر ييــع أطــرا العنــم أو اإليــذال أو ارســتغال ح ـ األا ــا .
سان تومر ويرينسي .
وتشر هذه السياسة أداة رئيسية نظا محاية الط
مج
 -١٣٥وجتــدر اإل ــافة ااتــا أنـ مــن أجـ ــمان ذتــع األا ــا حبيــاة ،ــحية ومنــع تــوراهم
ص ــر إؤ األم ــاكن العام ــة
أنش ــطة اظ ــورة معيمجن ــةُ ،و ــع الق ــانون  2٠١2/٣املتعلـ ـ حبظ ــر د ــو ال ُق مج
وأمــاكن ييــع املشــرويات الرحوليــة والتاــأ ،وحظــر و،ــوام إؤ أجهــزة التخ ـزين والنس ـ املغناايســر،
صــر إؤ األمــاكن العامــة الـ تقــا فيهــا أنشــطة تســلية وترفيـ اعتاــارا
وهدفـ الرئيســر تنظــيم د ــو ال ُق مج
مــن الســاعة  ،2١/٠٠وط ـرائهم واســتهالكهم املشــرويات الروحيــة ،وعــر أو ييــع أو تــأج أو ي ـ
مواد مسعية  -يصرية نوعة عل من هم دون سن الثامنة عشرة.

اآلليات المؤسسية
 -١٣٦سياق محاية وتعزيز ومحاية حقوق الط ومصـاأل  ،تاـذ دولـة سـان تـومر ويرينسـي ،
م ــن ــال هيةاهت ــا مثـ ـ رئاس ــة ايمهوري ــة وايمعي ــة الواني ــة واألروم ــة واحمل ــاكم والنياي ــة العام ــة،
ويالتع ــاون م ــع منظم ــات أ ــرى منه ــا نقاي ــة احمل ــام ورايط ــة األقوقي ــات واملعه ــد ال ــوال للنه ــو
ياملس ــاواة والتر ــافت يـ ـ اينسـ ـ  ،قص ــارى جه ــدها ل ــمان ذت ــع األا ــا ذتع ــا فع ــار ي ــاألقوق
املر ولــة ات اقيــة حقــوق الط ـ والدســتور وغ ـ ألــذ مــن ق ـوان ايمهوريــة .و هــذا الصــدد،
تعتم ــد األروم ــة عل ـ ـ ال ــدعم املقـ ـ يد م ــن وك ــارت األم ــم املتح ــدة (اليونيس ــم و ،ــندوق األم ــم
املتحدة للسران ويرنـام األغذيـة العـاملر) وغ هـا مـن املنظمـات غـ األروميـة مـن اجملتمـع املـدين
ــمان التعزيــز واألمايــة علـ ــو فعــا ألقــوق
الـ تتعــاون مــع حرومــة ســان تــومر ويرينســي
الط و ائ  .ومـن أهـم منظمـات اجملتمـع املـدين هـذها متسسـة األا ـا والشـاار ،ويعيـة تأهيـ
األا ـ ــا امله ـ ــورين واملعر ـ ـ ـ للخط ـ ــر ،ومتسس ـ ــة أمه ـ ــات س ـ ــان ت ـ ــومر ويرينس ـ ــي  ،ويرن ـ ــام
" ،" STEP UPوالراها ـ ــات ،والرن ـ ــائس ،ومتسس ـ ــة املس ـ ــتقا ايدي ـ ــد ،و" Misericórdia De Santa
( " Casaمتسســة ييــت الرمحــة املقــدس) ،واحتــاد املنظمــات غـ األروميــة ســان تــومر ويرينســي ،
ومتسسة كاريتاس ،وغ ها.
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التوعية بشأن ممارسة االستغالل والعنف الجنسي لي حق األيفال
 -١٣٧ترتس ـ ـ الظ ـ ـواهر ارجتماعيـ ــة املتمثلـ ــة ارسـ ــة ارسـ ــتغال والعنـ ــم اينسـ ــر ح ـ ـ
األا ــا واســتغالام الاغــال طــيةا مــن األمهيــة عامليــا ،ويهوريــة ســان تــومر ويرينســي الدًقراايــة
ليس ـ ــت اص ـ ــنة منه ـ ــا ،و ه ـ ــذا الس ـ ــياق ،تُن ي ـ ــذ ت ـ ــداي الي ـ ــة للح ـ ــد م ـ ــن ت ـ ــاقم ه ـ ــذه الظـ ـ ـواهر
ومرافحته ــا .و ه ــذا الس ــياق ،تتع ــاون منظم ــات حرومي ــة و ا ،ــة خمتل ــة ،منه ــا املعه ــد ال ــوال
لتعزيــز املســاواة والترــافت ي ـ اينس ـ  ،ومركــز اإلرطــاد ملرافحــة العنــم املنــزُ ،واملراكــز التعليميــة،
ومراكــز ارتصــا ارجتمــاعر ،ورايطــة األقوقيــات ،تن يــذ محــالت توعيــة علـ الصــعيد الــوال ملنــع
ومرافحة ارستغال واإليذال اينسر لألا ا واستغالام الاغال.

األش اص ذوو اإلعا ة وكبار السم
 -١٣8ت ــنى قـ ـوان دون دس ــتورية أ ــرى أي ــا علـ ـ محاي ــة حق ــوق ه ــذه ال ة ــة م ــن األط ــخاصا
الق ــانون رق ــم  9٠/١املتعلـ ـ يال ــمان ارجتم ــاعر (املـ ـواد  ١٤9-١٤٠وم ــا إؤ أل ــذ) ،والق ــانون
رقـ ـ ــم  92/٦املتعل ـ ـ ـ يالنظـ ـ ــا القـ ـ ــانوين ألو ـ ـ ــاا العم ـ ـ ـ ال رديـ ـ ــة (امل ـ ـ ـواد  ١٣١-١28و١/١٤2
و ،)١/١٤٣واملرسو يقانون رقم  2٠١٤/2٥يشأن أنظمة األماية ارجتماعية (املواد .)٧٦-٧٠
 -١٣9وفيمــا يتعل ـ ياألطــخاص أوي اإلعاقــة حتديــدا ،جتــدر اإلطــارة إؤ أن القــانون رقــم 2٠١2/٧
اعتُمــد  2٤أيار/م ــايو  2٠١٠ونُش ــر ايريــدة الرمسي ــة رق ــم  ١2 ١١٠أيلو /س ــاتمرب .2٠١2
و تامـ ــا ،يـُ ــذكر أن يهوريـ ــة سـ ــان تـ ــومر ويرينسـ ــي الدًقراايـ ــة ،ـ ـ مجـدقت يال ع ـ ـ عل ـ ـ ات اقيـ ــة حقـ ــوق
األطـ ــخاص أوي اإلعاقـ ــة ياعتمادهـ ــا مبوج ـ ـ الق ـ ـرار رقـ ــم  103/IX/2014الصـ ــادر عـ ــن ايمعيـ ــة الوانيـ ــة
والتصــدي عليهــا مبوجـ املرســو الرئاســر رقــم  2٠١٤/١٧املنشــور ايريــدة الرمسيــة رقــم ٣١ ١8٣
كانون األو /ديسمرب  ،2٠١٤ويذلذ تعز مان األقوق األساسية لألطخاص أوي اإلعاقة.

االستنتاجات
 -١٤٠رغــم أن يهوريــة ســان تــومر ويرينســي الدًقراايــة ض تن مج ــذ يعــه التو،ــيات ،فقــد ن مج ــذت
كثـ ـ ا منه ــا أو ه ــر  ،ــدد تن ي ــذها ت ــدرجييا ،مثـ ـ ــمانات حق ــوق املـ ـواان املدني ــة السياس ــية
واألقوق ارقتصادية وارجتماعية.
 -١٤١وفيمــا يتعل ـ يارت اقيــات ال ـ ض يُص ـ يدق عليهــا يعــد ،ي ـ مج التقريــر أن ايمهوريــة وقمجعــت يال ع ـ
علـ ات اقيــات كثـ ة منــذ مــن .وإدراكــا مــن األرومــة األاليــة ألمهيــة تلــذ الصــروك توايــد الدًقراايــة،
ستعر عل ايمعية الوانية هذا الشهر ييع ارت اقيات واملعاهدات رعتمادها والتصدي عليها.
 -١٤2ومــع أن الال ــد ض يص ـ مجـدق عل ـ ع ــدة  ،ــروك ،فــان س ــان ت ــومر ويرينس ــي تتقي ــد ينص ــوص
وجتـ ــري تـ ــدرجييا إ،ـ ــالحات إاارهـ ــا القـ ــانوين يغيـ ــة موالمـ ــة
الص ــروك الدوليـ ــة ألقـ ــوق اإلنسـ ــانُ ،
القوان احمللية مع تلذ الصروك.
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 -١٤٣وانطالقــا مــن هــذا املاــدأً ،رــن القــو إن دســتور ايمهوريــة يت ـ مجـمن ،يصـ ة عامــة ،نصــوص
يي ــع ارت اقي ــات الدولي ــة .وال ــدلي او ــر عل ـ ه ــذا ارلت ـزا ه ــو ت ــأا ع ــدة متسس ــات ق ــانون
اينايــات واإلج ـرالات اينائيــة ايديــد ــد تعزيــز محايــة امل ــاهيم الدســتورية ،ويالتــاُ تــوف حيــاة
أكثر كرامة وسلما للمواان  ،وهو طرر أساسر لتعزيز حقوقهم ومحايتها.
 -١٤٤و هــذا الســياق ،يتــو القــانون إنشــال ات اقيــات جدي ـدة تســتند إؤ ات اقيــات مــن قاي ـ
ات اقيــة منــع جرًــة اإليــادة ايماعيــة واملعاقاــة عليهــا (امل ـواد التاليــة مــن قــانون العقويــاتا املــادة 2٠٧
يشأن التحريه عل األـرر ،واملـادة  2٠8يشـأن تعاةـة القـوات املسـلحة ،واملـادة  2٠9يشـأن جتنيـد
املرتزق ــة ،وامل ــادة  2١٠يش ــأن اإلي ــادة ايماعي ــة ،وامل ــادة  2١١يش ــأن ارتر ــار جـ ـرائم ح ــرر ــد
املـ ــدني وايرح ـ ـ واملر ـ ـ واألس ـ ــرى) ،وارت اقي ـ ــة الدولي ـ ــة للق ـ ــال عل ـ ـ يي ـ ــع أط ـ ــرا التميي ـ ــز
العنص ــري (امل ــادة  2١٤م ــن ق ــانون العقوي ــات يش ــأن التميي ــز اإلث ــل أو ال ــديل) ،وات اقي ــة مناه ــة
التعــذي وغـ ه مــن ــرور املعاملــة أو العقويــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة (املــادة  ١٥2يشــأن
صــر واملــوف أو إرهــاقهم والعنــم املنــزُ ،واملادتــان  2١٥و 2١٦يشــأن التعــذي
ســول معاملــة ال ُق مج
وغـ ـ ه م ــن ــرور املعامل ــة القاس ــية أو املهين ــة أو الالإنس ــانية ،وامل ــادة  2١٧يش ــأن التخل ــم ع ــن
اإليــال  ،واملــادة  ١99مــن قــانون اإلج ـرالات اينائيــة) ،وارت اقيــة الدوليــة ألمايــة ييــع األطــخاص
م ـ ــن ار ت ـ ــال القس ـ ــري (املـ ـ ـواد التالي ـ ــة م ـ ــن ق ـ ــانون العقوي ـ ــاتا امل ـ ــادة  ١٥8يش ـ ــأن ار تط ـ ــا ،
واملــادة  ١٥9يشــأن الــرق ،واملــادة  ١٦٠يشــأن ارجتــار ياألطــخاص ألغ ـرا ارســتغال العم ـ ،
وامل ــادة  ١٦١يش ــأن ارجت ــار ياألط ــخاص ،وامل ــادة  ١٦2يش ــأن ا تط ــا األا ــا  ،وامل ــادة ١٦٣
ص ـ ــر ،وامل ـ ــادة  ١٧2يش ـ ــأن ارجت ـ ــار
يش ـ ــأن احت ـ ــا الره ـ ــائن ،وامل ـ ــادة  ١٦٤يش ـ ــأن ا تط ـ ــا ال ُق مج
ياألط ــخاص ألغـ ـرا الاغ ــال ،وامل ــادة  ١٧٣يش ــأن والقـ ـوادة ،وامل ــادة  ١8١يش ــأن القـ ـوادة وارجت ــار
صر) ،وارت اقية الدولية ألماية حقوق ييع العما املهاجرين وأفراد أسرهم.
يال ُق مج

 -١٤٥وتــدرك يهوريــة ســان تــومر ويرينســي الدًقراايــة أن الطري ـ أمامهــا مــا ا اــويال ،ورغــم
املعيقات ،سار الالد ،منـذ ارسـتقال  ،علـ درر ينـال تمـع دًقرااـر يصـون العدالـة واملسـاواة،
إاار احةا حقوق اإلنسان األساسية.
Notes
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