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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021كانون الثاين/يناير   18-29

 *موجز تقارير أصحاب املصلحة بشأن سان تومي وبرينسييب  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مر  مراعراد روريرال اعررت را   21/ 16و   1/ 5ري جملر  ققروا اسننران  أُعد هذا التقريرر عالر ب رقررا  -1

يتردماا أحرباا الحرلبال اال اعررت را  الردوري    ( 1) الدوري الشامل. وهو عبارد عن موجز لروريت  م لومرا  
لنررا ال الشررامل، وهررد مقدمررال م جررتل مرروجز  قألررداب ددررد اميتحررو ل رردر التلالررا . ويُقررد   ررر  منررتقل  

 قوا اسننان ال تالدد م امتثال ات  لبارئ دري .الؤرنال الوطنألال د

 املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان  ( 2) نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

مد أ ار  اللجنال ام ريقألال دقوا اسننان والش وا أنه رناء علو رعود من قتومال ران  رو  -2
( مرن الألثراا ام ريقرد دقروا اسننران والشر وا، يترا  و رد مرن اللجنرال، 1)45ورريننأليب، وو قراب للالرارد 

، أبول زايرد لت زيرز ققروا اسننران م هرذا البلرد منرذ 2019 شرين امول/أكتورر  4اال  1الفرتد من  م
1986أاير/مايو  23 حديق ران  ومد ورريننأليب علو الألثاا م 

(4) . 
جررار  اللجنررال ام ريقألررال دقرروا اسننرران والشرر وا كررذلال اال أن و رردها عقرر ، م اطررار وأ -3

رقألررارد جررركاء رولألرر  مثررل  2018التقررد  ازرررز، التحررديق علررو عرردد حررتوي رولألررال وايتلألالألررال منررذ عررا  
القررد  اعحتررار ام ريقررد وررررمم  اممرر  التبرردد اس ررايدة وونرر  الحررألرال الناايألررال للتقريررر الرردوري الثرراين 

 . (5)جلنال ققوا الطفل اال

__________ 

 مل حُترَّر هذه الوثألقال يتبل ارراهلا اال رواير الرتمجال التبريريال م امم  التبدد. *
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وأوحت مؤرنال جاررت أ و نرت اينرال أبن  حردا رران  رومد ورريننرأليب علرو الحرتوي الدولألرال   -4
التبقألال، مثل الربو وكول اعختألاري ع فايتألال مناهضال الت ذيب. وأوحت الؤرنرال كرذلال دعنضرالا  اال 

مطفررال م النازعررا  النررلبال وررو وكوهلررا الربو وكرول اعختألرراري ع فايتألررال ققرروا الطفررل رشر ن اجرررتاي ا
 . (6)رش ن رأل  امطفال وارتر ل امطفال م البراء والوار اسدقألال اعختألاري

وعقظت الؤرنرال رقلرق أن أقرد التبرداي  اهلامرال التحرلال حعالرال ققروا اسننران م رران  -5
لألالألال دقوا اسننان وما يتحل رذلال  ومد ورريننأليب هو عد   قدمي  قاريرها اال اآللألا  الدولألال واسيت

مررن قفرر  النررج   ال امررال. وهكررر  أن هررذا الونرر  د ررل مررن الحرر ب جررداب  قألررأل  مررد  انتااكررا  
ققرروا اسننرران ومررا يرت ررب عناررا مررن عوايتررب. وو قرراب للالؤرنررال، كرران جمررال ققرروا الطفررل أقررد أكثررر 

 ال اال هلررال، أوحررت الؤرنررال أبن جمرراع  ققرروا اسننرران هبثررراب صررذا الررنق. م ال لومررا . ودسنررا
حتنن ران  ومد ورريننأليب رج هتا م جمال اسر غ، وأن  ترون أكثرر نشراطاب وأن  قرد   قاريرهرا اال 

 . (7)اآللألا  اسيتلألالألال والدولألال دقوا اسننان، م موعدها ازدر

 اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ران  ومد ورريننأليب مل  نشئ هألئال منتقلال عقظت مؤرنال جارت أ و نت اينال رقلق أن  -6

للتبقألررق م انتااكررا  ققرروا اسننرران م البلررد، هألئررال مررن جرر اا أن يتفررل اعمتثررال للحررتوي الدولألررال 
  دقوا اسننان ال    ترب ران  ومد ورريننأليب طر اب  ألارا. وأوحرت الؤرنرال أبن  زيرد رران  رومد ورريننرأليب 

 نألال دلرحد للتحدي علو حنو م ي  عنتااكا  ققوا اسننان. وأوحت  من الوارر الخححال هلألئاهتا ال 
دقرروا اسننرران  أيضرراب حنشرراء هألئررا  ولألررال أو  ورررأل اا، عنررد اعيتتضرراء، لضررالان  نررجألل أي انتااكررا  

  .(8)و و ري ربل اعنتحاف
واجرب  وأوحت الؤرنال أيضاب رتخحأل. موارر للاألئرا  ادتومألرال، لترد  ضرالن اير ء اعهتالرا  ال  -7

دقوا الطفل. و ر  الؤرنال نرورد ادرر  رحرفال خاحرال علرو نرالان التالويرل الترام للجنرال الوطنألرال 
 . (9)دقوا الطفل وارت ارد اللجنال لااماا ومنؤولألاهتا ال  أُخذ  مناا

وأعررت الؤرنال عن أرفاا ل د  وجور رألام  م ران  ومد ورريننأليب، مما يؤثر رشدد علو  -8
جلررال قرراع  اررراءد م املررال امطفررال. وعقظررت، علررو وجرره اتحررو ، يتلررال البألررام  القرردرد علررو م ا

 . (01)الت لقال رنج   الوالألد، وقوارث ال نف ند امطفال، وا ال امطفال

تنفيذذذال االلتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة  قذذذوق اإلنسذذذانن مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو   -جيم 
 اإلنساين الساري

 قطا ات املسائل الشاملة لعدة -1 

 (11)الناواد وعد  التالألألز  
 أوحت مؤرنال جارت أ و نت اينال رتنجألل مجأل  الروعرا ة و زويرد مجألر  امطفرال رشراارا   -9

 . (21)مأل رة ودلتبقألق م مجأل  قاع  ا ال امطفال واراءد م املتا ، ومب اجلتاا

 (31)التنالألال والبألئال وامعالال التجاريال وققوا اسننان  
نال،   د ران  ومد ورريننأليب، روحفاا رولال جزريال، م رنال رشتل خا  آلاثر و قاب للالؤر -10

  رررري النرراأ، وأعررررت الؤرنررال عررن أرررفاا من م ظرر  ال الررل م هررذا ا ررال  قررو  ررره منظالررا   ررري قتومألررال. 
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وأجار  كذلال اال أن الناطق الناقلألال م رنرال للفألضرام  واعاألرارا  الطألنألرال وال واحرف الشرديددة 
ي مجرر  ررر  هررذه ال وامررل الث ثررال يتررد يررؤري اال  رردمري ا تال ررا  ازلألررال النرراقلألالة ويتررد يزيررد  رررري وأن أ

النرراأ مررن و ررريد الفألضررام  واعاألررارا  الطألنألررال وال واحررف الشررديدد. وأعرررا الؤرنررال عررن يتلقاررا ازاء 
ررلبألاب علرو يتطرا  الزراعرال  نق. الألاه و ريه من ال وايتب الرت برال علرو  ررري النراأ الر  مرن جر اا أن  رؤثر

 . (41)ران  ومد ورريننأليب م
وأوحت الؤرنال أبن  زيد قتومال ران  ومد ورريننأليب من مشاركتاا م القضااي البألئألرال وأن  -11

 تخرررذ التررردارري النارررربال للتخفألرررف مرررن كاثر  ررررري النررراأ. كالرررا أوحرررت أبن يتخرررذ البلرررد اجرررراءا    الرررال 
 ا م هلال م جمال الالاررا  الزراعألالة وأن يبرذل اجلارور لنر  الفألضرام ، للتتألف م  كاثر  رري الناأ، مب 

لنقررل ال جئرر  رنرربب اب مبررا م هلررال عررن طريررق انشرراء أقرروا  اقتجرراز الفألضررام ة وأن يضرر  ررمجمرر 
النرراأ. كالررا أوحررت الؤرنررال أبن  شررالل الترردارري التخررذد زراعررال امجررجار الان ررال للت ريررال، وانشرراء    رررري

 . (51)ريجبتا  لل

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 قق الفرر م ادألاد وادريال واممان علو جخحه  
أجار  اللجنال ام ريقألال دقوا اسننان والش وا، م اطار التقد  ازرز، اال اجلاور الشاملال  -12

الرر   بررذهلا ررران  ررومد ورريننررأليب لتا بررال ال نررف اجلننرراين النررزط واررراءد م املررال امطفررال. وعقظررت 
ررر ، مبرا م اللجنال، علو وجه اتحو ، ون   شري ا  منارربال، وانشراء هألاكرل ومؤرنرا  هلرذا ال

عرن  قرديرها دالر   اب هلال مركز الشورد م جمال ال نف النرزط وال نرف الزوجرد. وأعرررت اللجنرال أيضر 
التوعألال، مبا م هلال محلرال االشرريا امخضررا لتا برال ارراءد م املرال امطفرال وال نرف النرزط، وادالرل 

  . ( 61) انتااكا  أخر  دقوا الرأد والطفل البتر، و  اطد الخدرا  و ريها من اجلراي  اجلننانألال، من ر   
وعلررو الررر   مررن التقررد  اللبرروا، ع  ررزال اللجنررال ام ريقألررال دقرروا اسننرران والشرر وا  شرر ر  -13

دلقلرررق ازاء ار فرررا  م ررردل ارررراءد م املرررال امطفرررال وال نرررف النرررزط وادالرررل البترررر و  ررراطد الخررردرا  
 . (71)هلال من اجلراي  اجلننانألال و ري
ؤرنال جارت أ و نت اينال رقلق أن امطفال والراهق  م رنرون رحرفال خاحرال وعقظت م -14

 للويتو  نبااي لالاررا  النبر الضارد. وأعرررت عرن أررفاا من انتااكرا  ققروا اسننران هرذه  رجر  
اال أ اط ثقا ألال ناررال م القد  واال عزوف الناس عن اععتالار علو الطب الرمسد. وأوحت الؤرنال 

 . (81)فألذ ررمم    لألالد لن  مماررا  النبر الضارددعتالار و ن
 وأوحررت الؤرنررال أبن  ررنقت ررران  ررومد ورريننررأليب يتررانون ال قررود  اتررا  صررا ومجألرر  التشررري ا   -15

امخر  الت لقال دمطفال، للت كد من و اياا مب رايري ا فايتألرال ققروا الطفرل. ومرن جر ن هلرال أن يرؤري 
 لررق دل قرراا البرردين واررراءد م املررال امطفررال. و ررر  الؤرنررال أنرره اال رررن يترروان  أكثررر حرررامال  ألالررا يت

 . (91)ينبرد أيضاب احدار يتوان  حتظر حراقال رراء امطفال وارتر هل  جننألاب 

 ايتامال ال دل، مبا م هلال من لال اس    من ال قاا، ورألارد القانون  
هشاجرال النظرا  القضرايد م  أعررت اللجنال ام ريقألال دقوا اسننان والش وا عن يتلقاا ازاء -16

رررران  رررومد ورريننرررأليب، الرررذي ي ررراين مرررن عألررروا علرررو النرررتو  الؤرنرررد وال ألررراري، والرررذي مل  ررررز، 
دسنا ال اال هلال، أي  قد  م جمال اسح ح الرامد اال حتنرألنه. وينراور اللجنرال القلرق ازاء اع تقرار 

تن الناس من التالت  التامل حبقويتا  اسننانألال، اعيتتحاريال ال  مت -اال اهلألاكل امرارألال اعجتالاعألال 
مثل ادق م ال دالالة وع رألالا قالال امجخا  امكثر ن فاب الرذين يواجارون مشرتلال م الوحرول اال 

 . (20)هذه اهلألاكل امرارألال ال   وجد م كثري من امقألان ر ألداب جداب عن متان ايتامتا 



A/HRC/WG.6/37/STP/3 

GE.20-14849 4 

 ادألاد ال امال وادألاد النألارألالادراي  امرارألال وادق م الشاركال م   
أثنررت اللجنررال ام ريقألررال دقرروا اسننرران والشرر وا علررو قتومررال ررران  ررومد ورريننررأليب علررو  -17
للجنررال، يتجلررو اب أظار رره مررن ارارد رألارررألال وانرربال والتزاماررا دلتالترر  الف لررد حبقرروا اسننرران. وو قرر  مررا

علرو النرلطا  م البلرد مرن أجرل هتألئرال منراأ هلال م اللاجال اهلاريرال واسجرراءا  القويرال الر   تخرذها أ
 . (12)من النل  اعجتالاعد والبارئ الدميقراطألال م النايتشال الوطنألال وادألاد الألومألال م البلد

 قظر مجأل  أجتال الرا  
أعررررت مؤرنررال جارررت أ و نررت اينررال عررن يتلقاررا ازاء قرراع  ارررتر ل امطفررال جننررألاب م  -18

ران  ومد والبارئ، وأعرررت عرن أررفاا ل رد  وجرور يترانون دررغ  اعررتر ل البراء والوار اسدقألال، م 
 عرن أررفاا من رران  رومد ورريننرأليب مل  حردا علرو الربو وكرول اعختألراري اب  اجلنند أو البراء. وأعررت أيض 

 . (22)م البراء وم الوار اسدقألال اللبق د فايتألال ققوا الطفل رش ن رأل  امطفال وارتر ل امطفال

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 (32)ادق م منتو  م ألشد عيق  
ع  رزال اللجنررال ام ريقألرال دقرروا اسننران والشرر وا  شر ر دلقلررق منره علررو الرر   مررن التقررد   -19

اسدرررا  م حتنررر  منرررتواي  م ألشرررال ررررتان رررران  رررومد ورريننرررأليب، ع  رررزال هنررراي حترررداي  كثرررريد م 
 م هلررال عررد   ررو ر الرروارر الالألررال وعررد  كفايتاررا ونرردرهتا لتنفألررذ النألارررا  اعيتتحرراريال واعجتالاعألررال البلررد، مبررا  

واس ايألال م مجأل  القطاعا  ادألا ألال والنتانألال م ران  ومد ورريننأليب. وو قاب للجنال،  إن هذه ادالرال 
 . (42) شل الباررا  والشاري  أو الربام  الت لقال حبقوا اسننان

لؤرنررال جارررت أ و نررت اينررال، يتررد يتررون ادحررول علررو الألرراه النظألفررال عقبررال كبررريد م اب و قرر و  -20
ران  ومد ورريننأليب م النتقبل، رنبب  رري الناأ. وعقظت الؤرنال أيضاب رقلق أن  ررري النراأ يترد 

 . (52)يؤثر رلبألاب علو القطا  الزراعد مما يتد يضر دممن الرذايد واعرتق ل الرذايد

 (62)ق م الحبالاد  
أجار  اللجنال ام ريقألال دقروا اسننران والشر وا، م اطرار التقرد  ازررز، اال اجلارور الحربألال   -21

الررذي الر   برذهلا رران  رومد ورريننرأليب، مبرا م هلررال اجلارور التحرلال رفرريوس نقر. الناعرال البشرريال/اسيدز  
ورا  ال تورال و وا رها د ران.  رري أن يشاد اخنفاناب ننبألاب م م دل انتشاره، و وا ر مضارا  الفري 

اعيتتحراريال الر   ترألت للنراس  -اللجنال أعررت عن يتلقاا ازاء اع تقار اال اهلألاكل امرارألال اعجتالاعألرال 
 التالت  التامل حبقويتا  الحبألال، وع رألالا دلننبال مجرد الفئرا  نر فاب الرذين يواجارون مشرتلال الوحرول 

 . (72) كثرياب ما  تون ر ألدد جداب عن متان ايتامتا اال هذه اهلألاكل امرارألال ال 

 (82)ادق م الت لأل   
اعرت رررت اللجنرررال ام ريقألرررال دقررروا اسننررران والشررر وا نارررور رررران  رررومد ورريننرررأليب م جمرررال  -22

 . (92)الت لأل ، م اطار التقد  ازرزة اه نتألجال لذلال، واحل م دل اعلتباا دلدرارال الر ف  ار فاعه
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 ددين أو فئات حمددةحقوق أشخاص حم -4 

 (03)النناء  
 عقظررت مؤرنررال جارررت أ و نررت اينررال أن قرراع  انتقررال  ررريوس نقرر. الناعررال البشررريال/اسيدز  -23

من ام  اال الطفل اخنفضرت م رران  رومد ورريننرأليب رفضرل التثقألرف اجلننرد وممارررا  اعختبرار م 
زمال لضالان قحول النناء وامطفرال الحرار  البلد.  ري أن الؤرنال أوحت مبواحلال اختاه التدارري ال 

 . (13)رفريوس نق. الناعال البشريال/اسيدز علو الرعايال الطبألال التا ألال

 (23)اعطفال  
وعقظررت مؤرنررال جارررت أ و نررت اينررال رقلررق أن الالاررررا  الضررارد دمطفررال، مثررل زوا   -24

   . ( 33) و الر   من اجلاور الت لألالألال البذولال امطفال وال قاا البدين، ع  زال جاي ال م راو  ومد ورريننأليب، عل 
وهكر  الؤرنال أنه م ق  حديتت ران  ومد ورريننأليب علو ا فايتألال ققروا الطفرل،  إارا  -25

م  أقتا  اع فايتألال. وأوحت الؤرنال رتنقألت يتانون الطفل لواءمتره  مل  ق  مبواءمال  شري اهتا ازلألال متاماب 
اء الوعد حبقوا الطفل ر  عامال اجلالاور وامجخا  الت امل  م  القانون الدوط رشتل كامل وحهك

 . (43)م  امطفال
وأعررررررت الؤرنررررال عررررن أرررررفاا من اللجنررررال الوطنألررررال دقرررروا الطفررررل، وهررررد الوكالررررال ادتومألررررال  -26

النرؤولال عررن محايرال ققرروا الطفررل،  فتقرر اال الرروارر التا ألرال، رررل ااررا مرر  رفرررتا  مرن اجلالررور رنرربب 
 . (53)نق. امموال

 وأوحت الؤرنال أيضاب مب اجلال من لال ا ال امطفال أو التخلد عنا  م ران  ومد ورريننرأليب،  -27
 .(63)م  ون  ررمم  لضالان محايال هؤعء امطفال
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