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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 ومي وبرينسييبجتميع بشأن سان ت  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1أُعددددا ادددديا الالًريددددر علددددوق اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
راءات االسالعراض الاو   الشامل. والالًرير جتليا ل لع ومات الوا    يف تًا ير ايئات املعاااات وا ج

اخلاص  وغرياا مد  وئقدا اممدمل املال دا  اات ال د  ، وادو مًدال  يف زدتل مدوج  تًيدلااق   دال ام  د  
 لات. لعا  الت 

تعاااون ماع االيااات وا يلااات الدوليااة حلقااوق نطااق االلتاامااات الدوليااة وال -اثنياا  
  (2)(1)اإلنسان

)اليون ددددتو( سددددان تددددوم  وارين ددددي   أوصددددظ منالدددد  اممددددمل املال ددددا  ل قايدددد  والع ددددمل والثًا دددد  -2
 .(3)ا ي  اشأن متا    الالليي  يف  ال الالع يمل لال ايا ع   االتف

ان )املفوضدي  ال دامي ( سددان ، زو ت مفوضدي  اممدمل املال دا  ال دامي   ًددو  ا ن د 2018ويف  -3
 ضدددوق عددد   ،تدددوم  وارين دددي  ددددوا  تا يئيددد  ومئدددا ا توجي يددد  اشدددأن انليدددات الاوليددد   ًدددو  ا ن دددان

،  دامظ املفوضدي  ال دامي  2019. ويف (4)الالا يب م  أجل زاي    ا هتا ع   الالعاون ما ت د  انليدات
توم  وارين ي  اشأن وضا واعاللا  خريط  طريا الالوجيه الالًين إىل جلن  مشقك  اني الوزا ات يف سان 

 .(5)نال ياغ  الالًا ير اليت تًُاَّ  إىل انليات الاولي   ًو  ا ن 

، أوصظ اليون تو سان توم  وارين ي   لال ايا ع   اتفا ي  محاي  وتع ي  تندو  2020ويف  -4
الوصددول إىل وسدداقل الالعئددري اخلددو  واملشددا ك  أزددتال الالعئددري الثًددايف  عالئا اددا وسددي   لالشدد يا إمتانيدد  

 .(6) ي ا، وم  مث ا س ا  يف إعلال ا ا يف املشا ك  يف ا يا  الثًا ي 
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 (7)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

،  أت ال  ندددد  اال ال ددددا ي  م ريًيددددا أن الال ددددول ا يت دددد  يف سددددان تددددوم  وارين ددددي  2019يف  -5
، مثددل اال الًددا  إىل ايدداات إ  دداقي  ضددرو ي  ل ددياغ  سياسددات مال ددً  يالط ددب تدديليل اعددب العًئددات

  محايدد  الطفدددل طفولدد  )اليوني ددد ( إىل أن ناددا ل. وأزددا ت منالددد  اممددمل املال ددا  (8)ت ددالنا إىل ام لدد 
 .(9)ي ال ضعيفاق ع   وجه اخل وص ا ئب اال الًا  إىل اياات مال ً  ال

ة حبقااوق اإلنسااان  مااع مراقاااة القااانون تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقاا  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري 

 املسائل الشاملة لعدة قطاقات -ألف 

(10)التمييا مداملساواة وق -1 
 

، علددددوق  لدددداعو  2017عالددددا يف مط ددددا اكددددرت اليوني دددد  أن وزا و العددددال والشدددد ون املاليدددد  و ل  -6
عناما يالع ا اممر إىل ت  يل املواليا، ع   مرسو  يضل  ت  يل املواليا  ااق    2016املوج   يف هناي   

نيداق يتد  ت د يل املواليدا دوجئ دا  ا ، حيل حمدل ال ياسد  ال دااً  الديت ملأبطفال مل يُتل وا عام مل امول
ًيدا . وتو عظ اليوني   أن ت داعا ال ياسد  اجلايدا  يف ح(11)إال خول الش ر امول م  علر الطفل

، وأن ت  ددمل إزددازات الئ ددا امللالدداز  يف  ددال ت دد يل املواليددا ا دداااق أخددر  (12)الال دد يل التامددل ل لواليددا
 .(13)لئ وغ اماااف اات ال   

ون تو سان توم  وارين دي  ع د  الالنفيدي التامدل م تدا  اتفا يد  محايد  الدقا  الي ظوز ع -7
لدقا  الثًدايف غدري املدا  ، الديت تشد ا ع د  االسدالفا   اتفا يد  صدون اأ تدا  العامل  الثًدايف والطئيعد  و 

املشا ك  يف ا يا    م  القا  الثًايف والالعااري ا اااعي  واملشا ك   ي ا، وت    م  مثل إىل إعلال ا ا يف
مدد  الع ددا الدداو   15مدد  ا عددون العددامل   ًددو  ا ن ددان واملددا    27الثًا يدد  كلددا اددو مئددني يف املددا   

 ًو  اال ال ا ي  واالجاللاعي  والثًا ي . وز عظ أيضاق سدان تدوم  وارين دي  ع د  أن تدو  اخلاص  
لا سني واجل ات الفاع   الثًا ي  واملنالدات غدري مليف ال  االعالئا  الواجب ملشا ك  اجملاللعات احمل ي  وا

ات والشددعوا امصدد ي  ا توميدد  املنالليدد  إىل اجملاللددا املدداين وكدديل  الفئددات الضددعيف ، وال سدديلا ام  يدد 
 .(14)وامل اجري  والوجئني والشئاا وامزخاص او  ا عا  

(15)التنمية والبيلة واألقمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

تًرير ُ ا  إىل جلن  خرباء م متر وز اء املالي  والالخطيط والالنلي  اال ال ا ي  ام دريًيني يف  لو تنا -8
، الالًدددا  الدددي  أ رزتددده سدددان تدددوم  وارين دددي  يف تنفيدددي 2020 يف اجاللاع دددا الالاسدددا والثوعدددني، املعًدددو 

2020-2011ادددرامل العلددددل ل ددداد أ ددددل الئ ددداان  ددددواق ل عًدددا 
ام اء  ددددو   نأب. وأ ددددا ت اليوني ددد  (16)

املالوسددط يف عددا   طاعددات، دددا يف الدد  ا  ددول ع دد  املدداء والت ددر ء، كددان مدد  العوامددل الرقي ددي  الدديت 
أس لظ يف إ  اج سان توم  وارين ي  يف  ئ  الئ اان املالوسط  الاخل م  الشرحي  الانيا. غري أن ايا 

فاض الاعمل اخلا ج  املًا  إىل الئ دا خن الوضا اجلايا ينطو  ع   خماطر كئري ، وال سيلا  يلا يالع ا 
 .(17)يف امل الًئل. وال يعت  ايا الوضا أيضاق الضع  الي  يعاين منه معامل ال تان

وأزددددددا ت اليوني دددددد  إىل أن الوا ددددددا اليددددددوم  الددددددي  يعيشدددددده امطفددددددال والشددددددئاا والن دددددداء يف  -9
  لغالئيددد  ال دددتان مدددا شدددييعتدددوم  وارين دددي  ال يددد ال يشدددتل حددداايق. وتالندددا ب نوعيددد  الادددروف امل سدددان
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، واليت غالئاق مدا اسالشد ات  دا وسداقط 2017الالو عات املش ع  اليت أصا اا صناو  النًا الاو  يف 
 .(18)ا عو  احمل ي 

و ث  ريا امممل املال ا  الًطر   توم  سان توم  وارين ي  ع   اختاا إجراءات ما وس   -10
نيدد   عالددد  ومالتام دد ، لوسدددالفا   إىل أ  دد   دددا مددد  وط  يوادديل اجل دددو  الوزمدد ، مددد  خددول اسدددقاتي 

 .(19)منطً  الال ا   ا ر  الًا ي  ام ريًي ، دا يف ال  ا صو ات ال ياسي 

واكرت اليوني   أن ضع  الئ ا إزاء تغري املناخ  ا از ا  ع   ما يئاو، وأادرزت أييد   عدمل  -11
اال ال ددا ي  م ريًيددا   ال ددا الدديت تفيددا أبن  ال  ندد  . وكددر ت(20)الالأاددب  دداالت الطددوا ا يف ادديا اجملددال

اال ال ددا  امز   نتدد  أن يدد     و اق  قي ددياق يف الال ددول ا يت دد  يف سددان تددوم  وارين ددي . ويالط ددب 
ال  االسالاام  يف اسالخاا  النامل ا يتولوجي  املاقي  والئ ري  واملوا   املرتئط   ا ويف إ ا هتا و فا ا، 

 .(21)ل اًطاعات أخر اممث وو اط ا ع   الن 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

(22)حق الفرد يف احلياة واحلّرية واألمان قلى شخصه -1 
 

يددددا مدددد  املندددداطا الدددديت تشدددد ا أع دددد   زوتشدددد  وليلئددددا - أ ددددا ت اليوني دددد  أبن مًدددداطعيت مدددد  -12
اللعددات الريفيدد  اجملزوتشدد  اعددب أكثددر  - تضددمل مدد معدداالت العندد  العدداق  ، و ًدداق ل شددرط  الوطنيدد . و 

اشدأن أعدر  2018انا    ل دتان يف الئ دا. وأر درت النالداقل اموليد  ل ا اسد  الديت مولال دا اليوني د  يف 
لوع   يا العن   عالئا ه جرن   ا از ا  يف صفوف الالاخوت الرامي  إىل متا    العن  العاق   أن ا

زوتشدد  وليلئدددا.  - جددو   يف مًدداطعيت مدد ملو اجملاللعددات الدديت تعدديع يف أاعددا مندداطا الئ ددا، مثددل ت دد  ا
أخدر . ومدا الد ،  د ن  ونال ظ ايه املعر   ع  أنشط  الالوعي  اليت تداعل ا اممدمل املال دا  ومنالدات

 .(23)س وك جايا أزتال ع   ا و   ت   املعر   إىل الايناميات اجلن اني  الًاقل  ت عر 

سداللرا  ردواار مثدري  ل ً دا يف  دال وا، (24)وال اظ اليوني   أوضا  الن اء امل  يد  يف الئ دا -13
محايدد  الطفددل، دددا يف الدد  علددل امطفددال، والعندد  ضددا امطفددال )انالشددا  العًوادد  الئانيدد (، والعندد  

 .(25)اجلن  ، وال واج املئتر

أامل العًئات اليت حول  ون الًضاء ع   العن  ضدا امطفدال  م اليوني   أيضاق أن  و أت -14
  اجلن اني  وضروا الالليي  اجلن اين الًوي ،  ضوق ع   يناميات تعا  الشركاء لنلطيوالن اء الًوالب ا

وجلدوء مًدام   ج إطا  ال واج، مما ي    إىل عدا  حلدل الديكو  امل د ولي  االجاللاعيد  واال ال دا ي ،خا  
ضدددا   إىل ال، إالرعايدد  إىل العًوادد  الئانيددد . وتالط ددب ا ددواج  الثًا يددد  واجلن دداني  املال دد   ارعايددد  امطفدد 

امللا سدددات الضدددا   مثدددل العنددد  وتعددداط  الت دددول ادددني مًدددام  الرعايددد ،  علددداق أمددد  لدددربامل تثًيددد  
 . (26)يف مجيا الًطاعات الوالاي 

(27)ألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانونإقامة العدل  مبا يف ذلك مس -2 
 

املددداين يالضدددل  إجدددراءات  ددداا  ال ادددظ اليوني ددد    تيدددان أن الًدددانون املالع دددا اًضددداء ام -15
 .(28)خالفني ل ًانونجايا  ويالوخ  إ ساء خامات لألطفال امل

 احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 

ظ اقالو ددداق يف أعًددداا نالددداقل انالخدددا ت تشدددري   اكدددرت اليوني ددد  أن أ ددد اا املعا ضددد  زدددت -16
املط ً  يف الربملان، وط ب من ا الرقي  تشدتيل  تومد .    امغ ئي  ظ ع ، و  2018امول/أكالوار 
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، اعددا زدد ري  مدد  املفاوضددات. وإضددا   2018وُعينددظ ا تومدد  اجلايددا    يدداق يف كددانون امول/ ي ددلرب 
 ا وا  الشامل واملفاوضات الاا وماسي ، أكا انالًال ال  ط  ال  ل  أن سدان تدوم  وارين دي  مد  إىل

 .(29)طيات املالعا   ام  اا يف أ ريًيانًراأ و  الا

عد زت الفتدر  الًاق د  إن سدان تدوم  وارين دي   2018و أ  الئن  الاو  أن نالاقل انالخا ت  -17
 .(30)  يف وسط أ ريًيا واج النالًال ال  ط  الانًراط

ا ومدد  .2018وأزددا ت اليوني دد  إىل أن سددان تددوم  وارين ددي  مل تالددأعر أب   الدد  طددوا ا يف  -18
ل ،   ن تغري الئيئ  ال ياسي  واساللرا  انًطا  الت در ء، وال سديلا يف  دق  هنايد  ال دن ،  دا أعدرا ع د  ا

 .(31)ياء مانيني يف معامل أحناء الئ ااخلامات ا  ا ي  واخلاص  والعام ، وأ اي إىل اضطراا واسال

 2008عدام    ادنيواكرت اليون تو عدا  ت د يل  الدل أ  صدف   يف سدان تدوم  وارين دي  -19
 .(32)، وأ ا ت أبن ال  فيني وا عوميني يعل ون علوماق يف ايئ  آمن 2019و

ب  دددانون غددري أن اليون دددتو ال اددظ أن الًددديف والالشددد ري والددي  تعالدددرب أ عددداالق إجراميدد  دوجددد  -20
 العًدو ت، ويعا دب ع ي ددا  ل د   ملددا  أ  دااا سدنالان، وال يوجددا أ  تشدريا اشددأن  ريد  ا عددو  يف

. وأوصظ سان توم  وارين ي  أبن تعاللا  انواق اشأن ا  ول ع   املع ومدات و ًداق ل لعدايري (33) االئ
 .(34)ايري الاولي الاولي ، وأبن ت غ  جترمي الًيف، وتا جه يف الًانون املاين و ًاق ل لع

 حظر مجيع أشكال الرق -4 

 يف سدددان تدددوم  وارين دددي ، يف نالشدددراق منالدد  العلدددل الاوليددد  أن علدددل امطفدددال ال يددد ال م  أت -21
   علوماق وكيل  يف م اقا ام اك ال غري  النطا ، وأن علل امطفال ينط ا ز اع  التفاف ويف امل ا

مدد   منددي سدد  مئتددر  جددااق يف اال ال ددا  غددري الر دد . عددوو  ع دد  الدد ، ع دد  الددرغمل مدد  اجل ددو  املئيولدد 
 يد ال الئ دا يواجده حداايت ماليد  يف اعاللا ادا ال، الأجل تنفيي خط  علل وطني  ملتا  د  علدل امطفد 

 .(35) اوتعليل

نالددد  العلدددل مل، ط ئددظ جلنددد  اخلدددرباء املعنيددد  االطئيدددا االتفا يددات والالوصددديات الالااعددد  2017ويف  -22
  العددددا   الجتددددا   مزددددخاص الاوليدددد  إىل سددددان تددددوم  وارين ددددي  مواصدددد   اختدددداا خطددددوات لدددد اي   الددددوع

ه اجلرندددد  لددددل ويف اجلددددن ، وتددددا يب ال دددد طات املخال دددد  ع دددد  حايددددا اددددي العمغددددراض االسددددالغول يف
و لع ددددا. وط ئددددظ ال  ندددد  أيضدددداق إىل الئ ددددا تًددددامي مع ومددددات عدددد   دددداالت االجتددددا  املشددددلول   لال ًيددددا 

 .(36)وا جراءات الًضاقي  اجلا ي  وأ تا  ا  ان  ال ا   

 احلقوق االقتصادية واالجتماقية والثقافية -جيم 

 ل ويف ظروف قمل قادلة ومواتية العمق يفحلا -1 

ال اظ منال  العلل الاولي  أن ا طا  امل س   يف سان توم  وارين ي  ال ي يئ الاروف  -23
تع يددد  العلدددل الوقدددا املواتيددد  ل الخطددديط االسدددقاتي   وا  ا   الالنفيييددد  ل  ياسدددات والدددربامل الراميددد  إىل 

لددد  النا  ددد ، ممدددا يدددال مل امزدددا تضدددر اق مددد  رددداار  العلائاا اددد . إضدددا   إىل الددد ،  ددد ن الشددد (37)واملندددالل
ضددددددعف مل يف سددددددو  العلددددددل، ويالضددددددو أن اال الًددددددا  إىل املدددددد اوت اددددددو أ ددددددا أسددددددئاا   م ددددددالو  ع دددددد 
 .(38)الشئاا اطال 

 س وإ ماج مل يف سو  العلل وأزا ت اليوني   إىل أن تا يب الشئاا غري امل ال ًني  ملاا -24
 ا  إىل سياس  وطني  ل علالد  يشدتل  داج اق أمام لدا. وأ   ع د ال الًري   ا ني، لت  ا ياون عن
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 20ا توم  ع  إجيا   رص العلل إىل جعل الشئاا، اليي  ي يا عا  العاط ني من مل ع  العلدل ع د  
وجدددده االسددددالًرا  ال ياسدددد  واالز اددددا   يف املاقدددد ، أضددددع  الشددددراقو ال ددددتاني ، ممددددا  ددددا يطددددرن حدددداايق يف

س طظ ال  ن  اال ال ا ي  م ريًيدا الضدوء ع د  ا اجد  إىل مواءمد  سياسد   ،2019. ويف (39)اال ال ا  
 .(40)توم  وارين ي  نتا يب الشئاا ما اال الياجات ا  اقي  ل ا

وارين ددي  اختدداا تددوم   ننالدد  العلددل الاوليدد  إىل سددامل، ط ئددظ جلندد  اخلددرباء الالااعدد  2019ويف  -25
امللا سدددددد ، لالشدددددد يا وتع يدددددد  الن ددددددوض  لالفدددددداوض اجللدددددداع  ويف  مجيددددددا الالدددددداااري الوزمدددددد ، يف الًددددددانون

 .(41)هوت خري 

وط ئددددظ ال  ندددد  نف دددد ا إىل سددددان تددددوم  وارين ددددي  اختدددداا الالدددداااري الوزمدددد  ليالضددددل  الالشددددريا  -26
 .(42)أ تاماق حما   و عال  اشأن الالليي  ضا النًا ت والالاخل  ي ا

  اختدداا تدداااري حمددا   لضددلان   ددول رين دديوط ئددظ ال  ندد  نف دد ا أيضدداق إىل سددان تددوم  وا -27
ين ددد ئون مددد  ردددروف علدددل تتدددون لددداي مل مدددرب ات معًولددد  تددداعوامل إىل االعالًدددا  أبهندددا العلدددال الددديي  

تشدددتل خطدددراق وزددديتاق وزدددايااق ع ددد   يددداهتمل أو صددد ال مل، ع ددد  ا لايددد  مددد  عوا دددب ال موجدددب  دددا، 
تنطدو  ع د  خطدر وزدي  وزدايا علدل  وا درص ع د  أال يُ د    ا العلدل العلدال  لعدو   إىل ردروف

 .(43) ساللرا  ع    ياهتمل أو ص ال مل

(44)احلق يف الضمان االجتماقي -2 
 

أزا ت اليوني   إىل الًانون الوطين املالع دا   لايد  االجاللاعيد  وال ياسد  الوطنيد  ل  لايد   -28
ا  عغددرات يف اسدداللر وجددو  طاقفدد  مدد  املئددا  ات اات ال دد  ، لتن ددا  أت أيضدداق االجاللاعيدد . وال اددظ 

يف إنشدداء ناددا  أساسدد  ل  لايدد  االجاللاعيدد  ل ددتان الالغطيدد  وامعددر والالن دديا. ومل يددن و ادديا الددن ل 
تدددوم  وارين دددي . واكدددرت اليوني ددد  كددديل  اال الًدددا  إىل ادددرامل زدددامل السدددال ًا ات امسدددر   سدددان
 .(45)امطفال ع 

االجاللاعي  وإنشاء حمتل  ل علدل  لاي و أت منال  العلل الاولي  أن تطئيا الًانون ع   ا  -29
  الدديت تعددقض سددان تددوم  وارين ددي  يف معاجلدد  املشدداكل املرتئطدد  االشددريعات يددا مدد  الال دداايت الرقي ددي

الًدانون املالع دا . وعلوماق، ع   الرغمل م   عمل الشركاء ا  اقيني، كالئن  الاو ، ردل تطئيدا (46)العلل
ًدا  عغرات عايدا ، ومل ُتطئدَّا مجيدا أ تامده. ومد  مث،  د ن ا ال عقيه لضلان االجاللاع  اطيئاق جااق، وت

الئ دددددا إىل  اعدددددا  ل  لايددددد  االجاللاعيددددد  يشدددددتل أ دددددا مدددددواط  الضدددددع  امساسدددددي  يف نادددددا  الضدددددلان 
 .(47)االجاللاع  يف سان توم  وارين ي 

(48)مناسباحلق يف مستوى معيشي  -3 
 

وم  وارين ددي  أ ددرزت تًدداماق كئددرياق حنددو سددان تدد ، ال ددب اددرامل امغييدد  العددامل  أن 2019يف  -30
حًيا اماااف ا  اقي  لأللفي ، غري أن الًضاء ع   الفًر املا ا واجلو  ال ي ال أ ا أكرب الال اايت 

 .(49)اليت يواج  ا الئ ا

، أزا  الئن  الاو  إىل أن سان توم  وارين ي   ًًظ أ اءق أع   م  2020ويف متوز/يوليه  -31
ممددمل  ول أ ريًيددا جنددوا ال دد راء التددرب  يف  ليددل الالنليدد  الئشددري  الددي  وضددعه اددرامل ا أ اء مالوسددط

املال دددا  ا  ددداق ، وأ دددرزت تًددداماق يف ح دددني امل زدددرات االجاللاعيددد  امخدددر . وي دددل املعدددال ا مجدددا  
و يددات  ومعددالسددن ،  66يف املاقدد ، ومالوسددط العلددر املالو ددا إىل  110ملدداا س االاالااقيدد  إىل لولال ددا   
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يف املاقد  مد  ال دتان إىل  97مولدو   د ، وي دل  1 000و دا  لتدل  51فال  ون س  اخلام   إىل امط
 .(50)يف املاق  من مل م  الت ر ء 60م ا  مياه حم ن ، وي الفيا 

الفدق  الفاصد     خدولال انالشا  الفًر يف سان توم  مل يالغدري كثدرياق وأ ا  الئن  الاو  أبن مع -32
وو ًداق لالًدايرات الئند  الداو   .2010و 2000عيشدي  ادني عدام  الني االسالً داقيالني لألسدر امللا اساني ا

 وال  يف اليددو ،  1,90ا ايثدد  الع ددا، يعدديع  ددوا  ع ددث ال ددتان حددظ خددط الفًددر الدداو  احملددا  يف 
يف  اتال   و  3,20ال ددتان مدد  الفًددر اندداءق ع دد  خددط الفًددر الددي   ددا ه الئندد  الدداو  يف  ويعدداين ع ثددا

 .(51) . وت يا م الوايت انالشا  الفًر يف املناطا ا ضري  واملًاطعات اجلنواي ، مثل كويه وليلئااليو 

وتالع دددا و أت اليوني ددد  أن أوجددده عدددا  امل ددداوا  يف سدددان تدددوم  وارين دددي  ال تددد ال م ددداللر ،  -33
ن تدوم  وارين دي  يف تده سدا. وع د  الدرغمل مد  الالًدا  التئدري الدي  أ رز (52)أساساق اثدرو  امسدر املعيشدي 
عددد  م زدددرات معيا يددد  ل دددوء الالغييددد ، لدددو ب وجدددو   دددوا     دددب الشدددرحي  املاضددد  يف سدددئيل جتددداوز عو

كثر م  غريامل م  سوء اخلل  ام ًر م  ال تان أ املناللون إىلاخلل ي  ل ثرو ،  يث يعاين امطفال 
 6أطفددال يف الفئدد  العلريدد  مدد   10كددل مدد    6الالغييدد . واينددظ الا اسددالان االسالً دداقيالان أن أكثددر مدد  

زددد راق يعدددانون مددد   ًدددر الدددا ، مدددث  مل يف الددد  مثدددل أ اعددد  مددد  كدددل   ددد  أطفدددال تدددقاون  59أزددد ر إىل 
ل  ون سددال  أزدد ر مدد  الرضدداع  زدد راق. وي ددالفيا  ددوا  عوعدد  أ    امطفددا 23أزدد ر و 6أعلددا امل اددني 

 .(53)الطئيعي  اخلال  

 سددددان تددددوم  ميدددداه الشددددرا  ددددا ح دددد   سدددداللرا  يف ل ع دددد وال اددددظ اليوني دددد  أن ا  ددددو  -34
وارين ددي ، وأن اندداك إن ددا اق مال ايددااق يف ا  ددول ع دد  م ددا   امليدداه احمل ددن . ومددا الدد  ال تدد ال اندداك 

 .(54)م ا اله اخالو ات يف نوعي  املياه،   ب م ا اا وطول

وأزددا ت اليوني ددي  إىل أن معدداالت الالغددوا يف العددراء ادد  مدد  أع دد  املعدداالت يف املنطًدد ،  -35
 50 درف ال د   والناا د  ال د ي غ يالغدوا أكثدر مد  امليداه والو ًاق لربامل الرصا املشقك  مداا ات 

وعيدد ،  لددوت الال ونأن النداس ال ي ددال يئاليوني دد  كدديل   و أت. (55)يف املاقد  مدد  ال ددتان يف العدراء
وأن ا ددواج  الدديت تعددقض تغيددري ال دد وك تشددلل الاددروف االجاللاعيدد  واال ال ددا ي  ال دديئ  و  دد    ددمل أعددر 

 .(56)الالغوا يف العراء ع   ال    والر اه

(57)احلق يف الصحة -4 
 

املالع ً  أارزت اليوني   أن سان توم  وارين ي  ز ظ يف حًيا اماااف ا  اقي  لأللفي   -36
ا ومتا  دد   ددريوس نًددش املناعدد  الئشددري /ا ياز وال ددل واملددو اي  خبفددب معددال و يددات امم ددات والرضددَّ

. ومدددا الددد ،  ددد ن معدددال و يدددات (58)واممدددراض امخدددر ، ع ددد  الدددرغمل ممدددا يعقضددد ا مددد  حددداايت كئدددري 
  ال ددتان يف املاقدد  مدد   لددو  60امطفددال  ون سدد  اخلام دد  يف صددفوف أ ًددر الندداس الدديي  يشددت ون 

مولددو   1 000و ددا  لتددل  30مولددو   دد ، اينلددا ي ددل ادديا املعددال إىل  1 000و ددا  لتددل  50وصددل إىل 
 .(59)يف املاق  40   يف صفوف أغىن الناس اليي  يشت ون 

واكرت اليوني   أن سان توم  وارين ي   ا ايلظ ج و اق اام  يف متا     ريوس نًدش  -37
العدددوج املضدددا  ل فريوسدددات العتوسددد ،  يدددث زا  نطدددا  ا  دددول ع ددد  املناعددد  الئشدددري /ا ياز لالوسددديا 

2018يف املاق  يف  78إىل  2011يف املاق  يف  48معال الالغطي  م  
(60). 

و أت اليوني ددد  أيضددداق أن سدددان تدددوم  وارين دددي  أ دددرزت تًددداماق، ومدددا الددد  ال تددد ال انددداك  -38
يف  ددرص ا  ددول ع دد   وال إىل الالفدداوتحدداايت أمددا  ا ددا مدد  و يددات املواليددا، تعدد   يف معاددمل ام دد 
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وضددا يف املراكدد  ال دد ي ،  ضددوق عدد  م ددالو  نوعيدد  الرعايدد ، وعددا  الإمتانيدد  الرعايدد  ال ددااً  ل ددوال   و 
 .(61)توا ر ام وي  واملعاات امساسي   اقلاق يف مرا ا الوال  

ي   ل  د   وتنفيدي اسدقاتي  واكرت اليوني   كديل  أن مد  املالو دا أن يد    اعاللدا  خطد  وطنيد    -39
 . ( 62) وطني  جايا  ل     إىل ت ريا الن وض افرص ا  ول ع   اخلامات ال  ي  وح ني نوعيال ا 

(63)احلق يف التعليم -5 
 

اكدددرت اليون دددتو أن سدددان تدددوم  وارين دددي   ًًدددظ ا ددداف ا  ددداق  لأللفيددد  املالع دددا االعلددديمل  -40
. و أت أن ن ددددئ  االلال ددددا  (64)الال دددداايت التئددددري  الدددديت تواج  دددداالالع دددديمل االاالددددااق ، ع دددد  الددددرغمل مدددد  

 ملددداا س االاالااقيددد  عاليددد  وزدددام   ل ئندددني والئندددات، غدددري أن نوعيددد  الالع ددديمل يف مجيدددا امل دددالوايت ال تددد ال 
مشت  ، إضا   إىل ا تفا  معاالت الال درا والرسدوا، وال سديلا ادني الفاليدات. ويادل الوصدول إىل امل دالو   

ًدددا أساسددداق يف عواصدددمل املًاطعدددات الع ددديمل امساسددد  حمددداو اق من املددد الثددداين مددد  ال  .  ( 65) اا س الددديت تضدددمل   دددوله ت
 . ( 66) وينئغ  ايل ج و  لضلان إات    رص الالع يمل لألطفال والشئاا غري امل ال ًني  ملاا س 

أر دددر أن سدددان تدددوم   2018وأ دددا ت اليوني ددد  أبن تًريرادددا عددد  ح يدددل  طدددا  الالع ددديمل لعدددا   -41
 دداق ع دد  الالع دديمل، غددري أن ن ددئ  ادديا ا نفددا  اخنفضددظ  طددرا  ا زالددظ مدد  أكثددر الئ دداان إنفاوارين ددي  مدد 

وأ   االسدددالثلا  والددداعمل الًدددواين مددد  اجملاللدددا الددداو  يف  طدددا  الالع ددديمل إىل ح دددني النوعيددد   .2010 مندددي
جدددده وزاي   االلال ددددا   ليددددا امل ددددالوايت.  ًددددا  فدددد  معددددال االلال ددددا   لالع دددديمل  ئددددل املا سدددد ، ع دددد  و 

2017يف املاق  يف  4,71إىل  2006  يف يف املاق 4,21اخل وص، م  
(67). 

وأزددا ت اليوني دد  إىل أن معاددمل سددتان سددان تددوم  وارين ددي  زددئاار وتًددل أعلددا  أكثددر  -42
سددن . ويشددتل الدد   رصدد  ااق دد  ل نلددو والال ددول، لتندده يالط ددب أيضدداق  20يف املاقدد  مددن مل عدد   50 مدد 

ل ل داوا  يف ا  دول ع د   درص الالع ديمل اجليدا االسالثلا  يف الًطاعات االجاللاعي ، وال سيلا الالع ديمل، 
 .(68)والئًاء  يه، ويف  رص الالع مل، دا يف ال  الالع مل غري الر  ، و رص الالا يب امل ين

معاالت ت را الئنات والئنني ع    ا ال واء مد  املداا س الثانويد   وال اظ اليوني   أن -43
، و عظ إىل ضدرو   حايدا أسدئاا يا ال ا يف ا ال ت ال مرتفع  ع   الرغمل م  ت  يل ح   طفي 

. وأئ ت اال الًا  إىل نادا  تع يلد  يراعد  املنادو  اجلن داين،  يدث يُ دلو ل فاليدات (69)ال  ومعاجلال ا
 .(70)ول امل اقي   ًطا وامل  ضو  الف 

وأسدددفظ اليوني ددد  من االسدددقاتي يات غدددري الر يددد  الددديت ت دددال اف امطفدددال غدددري امل ال ًدددني  -44
 س مل تُا ج اعا يف ناا  الالع ديمل الدوطين. و أت أن انداك  اجد  إىل م يدا مد  ا دوا  مدا ا تومد   ملاا

ت فددد  لألطفدددال، وال سددديلا اجلايدددا  والشدددركاء مددد  أجدددل حايدددا   دددول م دددالاام  و عالددد  مددد   يدددث الال
 يمل، ما هنُل املرااًني، غري امل ال ًني  ملاا س. وي    امخي  سقاتي يات  عال  ليالل   الشئاا  لالع

 .(71)الالواصل والنُ ل القاوي  اليت يالئع ا املا سون، وال سيلا يف الالع يمل الثانو 

ون تو أن إطا  العلل املالع ا اال ًيا و يلا يالع ا دا  الالع يمل اجملاين وا ل ام ، أوض ظ الي -45
وات الالع دددديمل ، أبن تتددددون سددددن1-4مدددد  أاددددااف الالنليدددد  امل ددددالاام  يوصدددد ، يف سدددديا  الغايدددد   4ا دددداف 

االاالااق  والثانو  االعنيت عشر   اني ، وأن تتون ت ا من ا ع   ام ل إل امي . وم  مث ينئغ  تشد يا 
يا ال ددددا . وملددددا مل يتدددد  الالع دددديمل االاالددددااق  إل اميدددداق سددددان تددددوم  وارين ددددي  ع دددد  تعددددايل تشددددريع ا يف ادددد 

ا دا  ع د  ام دل مد  الالع ديمل االاالدااق   انياق، ينئغ   ضوق ع  ال  تش يا الئ ا ع   تو ري سدن  و  أو
مددد  أاددددااف  4اجليدددا واجملددداين وا ل امدددد ، ع ددد  الن ددددو املئدددني يف إطددددا  العلدددل املالع ددددا اال ًيدددا ا دددداف 

 .(72)امل الاام  الالنلي 
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وأوصددظ اليون ددتو أيضددداق سددان تدددوم  وارين ددي     اج  ددا اجلليدددا يف الالع دديمل يف الاسدددالو ،  -46
مدددد  أاددددااف  4سددددن ، و ًدددداق ل  دددداف  12سددددنوات، وتددددو ريه  ددددااق طي دددد   9ىل ومتايددددا الالع دددديمل ا ل امدددد  إ

ًدددداق امل ددددالاام ، والددددنش ع دددد  أن تتددددون سددددن  وا ددددا  مدددد  الالع دددديمل االاالددددااق  إل اميدددد  و انيدددد ، و  الالنليدددد 
 .(73)نف ه ل  اف

وزد عظ جلندد  اخلددرباء الالااعد  ملنالدد  العلددل الاوليد  ا تومدد  ع دد  مواصد   ج و اددا لال  ددني  -47
اء نادددا  الالع ددديمل،  ختددداا تددداااري لضدددلان   دددول مجيدددا امطفدددال، وال سددديلا أطفدددال اجملاللعدددات احمل يددد  أ 

اري ل اي   معاالت االلال ا   ملاا س الفًري ، ع   الالع يمل امساس  اجليا  ااق، اطر  تشلل اختاا تاا
 .(74)وإمتا  الا اس ، يف املر  الني االاالااقي  والثانوي  ع    ا ال واء

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 

(75)النساء -1 
 

ال اظ ايئ  امممل املال ا  ل ل اوا  اني اجلن دني ومتتدني املدرأ  )ايئد  اممدمل املال دا  ل لدرأ (  -48
إ راز اعب الالًا  يف  ال  ًو  املرأ  يف سان توم  وارين ي . وما ال ، ال ي ال يالعني اديل م يدا 

الربملانيدددات  ، كاندددظ ن دددئ 2019ا امل ددداوا  ادددني اجلن دددني. ويف زدددئاا/ رباير مددد  اجل دددو  مددد  أجدددل حًيددد 
 .(76)يف املاق  5,14تالعا   ال

وأزدددا ت ايئددد  اممدددمل املال دددا  ل لدددرأ  أيضددداق إىل الشدددواغل املالع ًددد  ان دددئ  الن ددداء الدددوو تدددقاون  -49
منددد  عشدددر ، ومعدددال سدددن  الدددوو تددد وج  أو ا تدددئط  اًدددري   ئدددل ا دددوغ الثا 24سدددن  و 20أعلدددا ا  ادددني 

سن  الوو أا غ  ع   49سن  و 15الوال ات لا  املرااًات، ون ئ  الن اء الوو تقاون أعلا ا  اني 
تعرضددد   ل عنددد  الئددداين و/أو اجلن ددد  ع ددد  يدددا عشدددري  دددا  أو سدددااا خدددول  دددق  االعدددين عشدددر زددد راق 

سدددن  عًئدددات  يلدددا يالع دددا  49سدددن  و 15 مدددا تواجددده الن ددداء الدددوو تدددقاون أعلددا ا  ادددني ال ددااً . وكثدددرياق 
 .(77)ا  ال   و ًو    اجلن ي  وا زااي 

واائددظ ايئدد  اممددمل املال ددا  ل لددرأ  كدديل  إىل أن الئيدداات املالا دد  يف سددان تددوم  وارين ددي   -50
الالنليدددد  امل ددددالاام  مدددد  مناددددو   يف املاقدددد   ًددددط مدددد  امل زددددرات امل ددددالخام  لرصددددا أاددددااف 22,5تشدددلل 

غدددرات يف  ددداالت  قي دددي  مثدددل الرعايددد  وامعلدددال املن ليددد  غدددري املا وعددد  امجدددر، جن ددداين، وأن انددداك ع
الرقي ددددي  ل ددددو  العلددددل مثددددل معددددال الئطالدددد ، والف ددددو  يف امجددددو  اددددني اجلن ددددني،  وتشددددلل امل زددددرات  

الًدر  داالت كثدري ، مثدل ندو  اجلدن  والفًدر، وامل ا ات يف  دال تتنولوجيدا املع ومدات واالت داالت. وتف
   الن دداء مدد  امصددول، ددا  ي ددا ام اضدد ، والال ددري الئداين واجلن دد ، ونددو  اجلددن  والئيئدد ، إىل واسدالفا

من  يات  اا   ل لًا ن  م  أجل الرصا الشامل والاو  . ومعاجل  ايه الثغرات يف الئياات اجلن اني  
ال امدات اجلن داني  يف ء والفاليدات يف سدان تدوم  وارين دي  ول و داء  اللزرا ال اا منه لف مل  ال  الن ا

 .(78)أاااف الالنلي  امل الاام 

ويف اجملدال اال ال ددا  ، اكدرت منالدد  العلدل الاوليدد  أن الالًدا ير تفيددا أبن الن داء أنشددط مدد   -51
هت  اال ال دا ي  الرجال يف سان توم  وارين ي ، وال سيلا يف الًطا  غدري الر د ، ومدا الد  تادل  دا  

ًدر. وع يده،  د ن مد  الال داايت املاع د  أمدا  الالنليد   ضعيف   ساللرا ، و ًاق لا اس  ا  سالً داقي  اشدأن نطدا  الف
 . ( 79) إمتاني  اسالفا   الرجال والن اء ع    ا  امل اوا  م  رروف وإمتاات مواتي  لال ًيا اسالًو مل 

ن اء والفاليات يف سان توم  وارين ي  وز عظ اليون تو الئ ا ع   كفال   رص مال اوي  ل  -52
 .(80)الالفاواتت اجلن اني ملعاجل  
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سدن ،  18وال اظ اليوني   أن  انون امسدر  اجلايدا حيدا  ال د  الًانونيد  الدانيا ل د واج يف  -53
ويع ز الال امات الوالاي ، وال سيلا ان ء، جتاه امطفدال. ونثدل اديا الًدانون خطدو  اامد  إىل اممدا  يف 

ااا تدد ويل الفاليددات يف الرااعدد  عشددر  والفاليددان يف ل امل دداوا  اددني اجلن ددني،  يددث كددان نتدد  يف ال دد سددئي
ال ا سدد  عشددر . وا دداف مدد  تشددايا القكيدد  ع دد  ان ء اددو ح ددني تًاسددمل امل دد وليات اددني مًدددام  

 .(81)الرعاي   يلا يالع ا ارعاي  الطفل و عله

(82)األطفال -2 
 

سد  محايد  الطفدل،   ئظ اليوني    نشاء جلند  وطنيد  مالعدا   الًطاعدات لالن ديا تنفيدي سيا -54
2018الدديت ُوضددعظ دوجدددب مرسددو  وطدددين ادداأ نفددااه يف أاي /مدددايو 

. وسددال ا  ال  نددد ، حددظ  يدددا   (83)
مدد  الددوزا   امل دد ول  عدد  الشدد ون االجاللاعيدد ، احملدداو  االسددقاتي ي  وامولددوايت لالنفيددي ادديه ال ياسدد . و 

 . (84)املالو ا أن ت يا ال  ن  الالن يا اني مجيا أص اا امل    

 2018واكرت اليوني   أن الئيئ  ال ياسي  يف سان توم  وارين ي  كانظ مواتي  طوال عدا   -55
لال دددليمل وإ دددرا  واعاللدددا  عدددا  سياسدددات و دددوانني  قي دددي  هتددداف إىل ح دددني  يدددا  امطفدددال والشدددئاا. 

، متلنددظ تومدد  ووكدداالت اممددمل املال ددا  والشددركاء الثندداقيني واجملاللددا املدداينواندداك زددراكات  ويدد  اددني ا 
سان توم  وارين ي  م  حًيا نالاقل اام  ل اد امطفال يف ال ن  الثاني  م  تنفيي ارامل اليوني   

 .(85)، وال سيلا ع   صعيا  االسقاتي يات ووضا ال ياسات2021-2017الًطر  ل فق  

(86)اإلقاقةاألشخاص ذوو  -3 
 

صد ، وال سديلا امطفدال الديي  يعدانون أ ا ت اليوني د  أبن امطفدال او  اال الياجدات اخلا -56
 .(87)م  صعو ت يف الالنًل أو ال لا، معرضون جااق لوسالئعا  م  الالع يمل يف سان توم  وارين ي 
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