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  مقدمة    
 لقـرار جملـس     عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً          -١

 ٢٤ يف الفترة مـن      العاشرة دورته   ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  ،٥/١حقوق اإلنسان   
بـسان تـومي    املتعلق  راض   االستع يجرأو. ٢٠١١فرباير  / شباط ٤إىل  يناير  /كانون الثاين 
 وفدوترأس  . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٣١املعقودة يف   ،  اجللسة احلادية عشرة   يف   وبرينسييب

العدل واإلصالح يف الدولة، إليسيو أوسفالدو دو إسبرييتو سانتو          وزير   سان تومي وبرينسييب  
 يف جلـسته    برينـسييب بسان تومي و  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق       . دالفا ختيارا 

  .٢٠١١فرباير / شباط٢ املعقودة يف اخلامسة عشرة
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعـة املقـررين         ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١ويف    -٢
النرويج ونيجرييا  : بسان تومي وبرينسييب   املتعلقستعراض  االلتيسري  التالية  ) اجملموعة الثالثية (

  .والصني
لالستعراض املتعلق  ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١فق القرار    من مر  ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣

  :بسان تومي وبرينسييب
ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــوبع ــدم  مكت ــاًمق ــرة وفق  )أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/10/STP/1(؛  
ية حلقوق اإلنـسان    جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السام        )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/10/STP/2) (ب(١٥ للفقرة وفقاً
  ).A/HRC/WG.6/10/STP/3) (ج(١٥ للفقرة وفقاًالسامية موجز أعدته املفوضية   )ج(  

أعـدهتا  قائمة أسئلة ، عن طريق اجملموعة الثالثية، سان تومي وبرينسييبإىل  وأحيلت    -٤
.  وفرنـسا  يرلندا الشمالية آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     والسويد وهولندا أملانيا   سلفاً
  .سئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشاملهذه األو

  عملية االستعراضمداوالت  موجز  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
أفاد الوفد أن سان تومي وبرينسييب ملتزمة حبقوق اإلنسان كما يقضي بذلك امليثاق               -٥

 .لعاملي حلقوق اإلنسان وكما هو مكرس يف دستور البلداألفريقي حلقوق اإلنسان واإلعالن ا
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، أدخلت إصالحات سياسية وتشريعية ومؤسسية مهدت الطريـق         ١٩٩٠ويف عام     -٦
لقيام نظام دميقراطي متعدد األحزاب، أثبتت اخنراط سـان تـومي وبرينـسييب يف تعزيـز                

  .نالدميقراطية وسيادة القانون وبناء جمتمع قائم على العدالة والتضام
وبادرت سان تومي وبرينسييب إىل اختاذ تدابري لتعزيـز اإلصـالحات التـشريعية               -٧

ومضت قدماً وتدرجيياً يف تثبيت مثل الدميقراطيـة،        . واملؤسسية مبا يتسق مع التزاماهتا الدولية     
وأبرز الوفد يف هذا الصدد اعتماد قوانني       . مبواءمة تشريعها احمللي مع حقوق اإلنسان الدولية      

قانون مراجعة الدستور، وقانون احلقوق االنتخابية والتسجيل يف القوائم االنتخابيـة،           : منها
وقانون اجلنسية، وقانون األحزاب السياسية، وقانون اللجان االنتخابية، والنظام الذي حيكم           

  .شاغلي املناصب السياسية، وقانون الصحافة، وقانون اجمللس األعلى للصحافة
 تومي وبرينسييب مل تصدق على عدة صكوك دوليـة حلقـوق          وبالرغم من أن سان     -٨

وال تزال هناك خطوات    . اإلنسان، فقد اختذت عدة تدابري صوب االمتثال اللتزاماهتا الدولية        
عديدة ينبغي اختاذها لتحسني حالة حقوق اإلنسان تستدعي أيضاً الوقت وحتسني الظـروف             

  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 مثل  -وفد بأن دستور سان تومي وبرينسييب يعترف باحلقوق املدنية والسياسية           وأفاد ال   -٩

 وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويعترف أيضاً       -احلق يف احلياة واحلق يف احلريـة       
  .باحلقوق اجلماعية مثل حق الشعوب يف تقرير املصري

 يف السنوات األخرية كان بدافع من       وأشار الوفد إىل أن اعتماد السياسات والقوانني        -١٠
  .املطالب االجتماعية اليت تغريت وفقاً للتطورات

ويف إطار الرد على األسئلة اليت أعدهتا سلفاً أملانيا والتفيا، أشار الوفد إىل عدة تدابري            -١١
اعتمدها البلد لتحسني استفادة أطفال سكان الريف من التعليم، مثل حتسني شروط التحاق             

األطفال بالتعليم االبتدائي والثانوي، وتعزيز فرص التعليم للشباب والكهول، وتوعيـة           مجيع  
األسر بأمهية التعليم، وإنشاء هياكل أساسية جديدة، وتوسيع نطاق التعليم ليشمل الطفولـة             

 سنوات على األقل، وخلق فـضاءات    ٩املبكرة، واعتماد تدابري لكفالة التعليم اإللزامي لفترة        
ري النظامي باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية، وحتسني نوعية التدريب املتاح إىل            للتعليم غ 

  .املدرسني، واستحداث منح دراسية
وفيما يتعلق بالسؤال الذي أثارته التفيا بشأن مسألة توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني               -١٢

إىل السلطات املعنيـة يف      ةبواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، أفاد الوفد بأنه سيحيل املسأل         
  .سان تومي وبرينسييب، وبأنه ستوّجه دعوة أثناء األشهر القادمة

وفيما يتعلق بظروف االحتجاز يف السجون، أفاد الوفد بأن سياسات إدارة السجون              -١٣
، بذل جهودا أيضاً ١٩٩٠فمنذ أن اعتمد البلد إصالحات يف عام      . تتمشى مع املعايري الدولية   

، اعتمد قانون تدابري ٢٠٠٣ويف عام . بادئ األمم املتحدة األساسية ملعاملة السجناء     لالمتثال مل 
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ويقضي القانون مبعاملة السجناء    . إصدار العقوبات واالحتجاز مللء الثغرات القانونية القائمة      
وُتعـّزز اللـوائح   . يف كنف الكرامة وعدم تعريضهم ألي شكل من أشكال إساءة املعاملـة      

 املبادئ اليت ينص عليها القانون ٢٠٠٨يونيه /ون اجلاري هبا العمل منذ حزيرانالداخلية للسج
وأكد الوفد احترام املبادئ األساسية لكفالة حياة السجناء يف سان تومي وبرينسييب،            . من قبل 

واستمرار وجود مشكلة رئيسية بالنظر إىل قلة املرافق األساسية املناسبة، اليت حتول يف بعـض    
وذكر الوفـد أن    .  فصل األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة عن املدانني أصالً        األحيان دون 

  .احلكومة بصدد وضع مشروع لبناء مرافق سجنية جديدة
 من دسـتور سـان    ٣٠ و ٢٩وأفاد الوفد بأن حرية التعبري مكفولة مبوجب املادتني           -١٤

وُحظرت الرقابة  . يهتومي وبرينسييب وعدة أحكام من قانون الصحافة والتعديالت املدخلة عل         
اليت كانت مفروضة سابقاً، وينص كل من الدستور والقوانني ذات الصلة صـراحة علـى               

 من قانون الصحافة أيضاً ممارسة وسـائط        ٢٣وتكفل املادة   . الظروف اليت ُتفرض فيها قيود    
فإىل جانب ثالث إذاعات يف القطاع العام، هنـاك ثـالث           . اإلعالم اخلاصة حرية الصحافة   

وميكن كذلك مشاهدة قنوات    . ات يف القطاع اخلاص، وإذاعتان جمتمعيتان أنشئتا حديثاً       إذاع
  .التلفزيون األجنبية واالطالع على الصحف اخلاصة

وفيما يتعلق باألسئلة اليت أثارهتا سلفاً السويد واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى               -١٥
ية، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق      وآيرلندا الشمالية بشأن التصديق على عدة صكوك دول       

املدنية والسياسية واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أوضح الوفد أن دستور سان تومي 
وبرينسييب وتشريعاهتا املعتمدة إىل حد اآلن قد أدرجت من قبل املبادئ الواردة يف الصكوك               

اإلصالح التـشريعي األهـداف     وتتوخى سان تومي وبرينسييب يف سياسة       . املشار إليها آنفاً  
مواءمة التشريع احمللي مع الصكوك الدولية ومراجعة القانون املدين وقانون اإلجراءات           : التالية

وتنظر . املدنية، واالنضمام إىل مجيع الصكوك الدولية اليت تقضي مبكافحة اجلرمية عرب الوطنية           
  .اجلمعية الوطنية حالياً يف مشروع تعديل قانون العقوبات

وركز الوفد على أن سان تومي وبرينسييب اعتمدت سياسة ترمي إىل تعزيز الشفافية               -١٦
  .واملساءلة على مجيع املستويات احلكومية

        وُيعَرض على اجلمعية الوطنية حالياً مشروع قـانون محايـة حقـوق األشـخاص           -١٧
  .ذوي اإلعاقة

لجنة اخلامسة وفقاً للنظام الداخلي     وأنشأت اجلمعية الوطنية لسان تومي وبرينسييب ال        -١٨
للربملان، أنيطت هبا والية متابعة مواضيع حقوق اإلنسان، وخباصة ما يتصل منـها بتقـارير               

ومسائل فريوس نقص املناعة    املواطنني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، ومسائل نوع اجلنس،         
  .صلةاإليدز، واألطفال املستضعفني، وغريها من املواضيع ذات ال/البشري
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وأثنت وفود عديدة علـى مـستوى       .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٣١أدىل    -١٩

مشاركة سان تومي وبرينسييب يف عملية االستعراض الدوري الشامل وعلى هنجها التشاوري            
      من هذا التقرير التوصـيات املقدمـة أثنـاء          وترد يف الفرع الثاين   . يف إعداد تقريرها الوطين   

  .احلوار التفاعلي
فقد سلمت نيجرييا بإجنازات سان تومي وبرينسييب املتصلة باألهـداف اإلمنائيـة              -٢٠

والحظت نيجرييا أن الفقر ميثل أكـرب       . لأللفية، وال سيما يف جمال وفيات الرضع واألطفال       
وأشارت إىل أنه بالرغم    . اجهها سان تومي وبرينسييب   املشاكل والتحديات االجتماعية اليت تو    

من عدم انضمام سان تومي وبرينسييب إىل مجيع الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان،             
ودعت نيجرييا اجملتمع الدويل إىل تقدمي      . فقد أدجمت بعض مبادئ هذه الصكوك يف دستورها       

  .لبلد، وقدمت توصياتاملساعدة التقنية ويف جمال بناء القدرات إىل ا
. وركزت الربتغال على التزام سان تومي وبرينـسييب بتعزيـز حقـوق اإلنـسان               -٢١

واستفسرت عن السياسات اليت ُوضعت لكفالة وصول مجيع املواطنني على نطاق أوسع إىل             
نات العدالة، وعن التدابري احملددة الرامية إىل منع جلوء أفراد الشرطة إىل القوة املفرطة، والضما             

. اإلجرائية املتاحة للمحتجزين، والتدابري واإلجراءات احملددة املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة        
  .وقدمت الربتغال توصيات

وأشارت كوبا إىل التحديات اليت تواجهها سان تومي وبرينسييب وإىل اعتمادها الكبري              -٢٢
، فقد حّدت من قدرة     ٢٠٠٠ذ عام   فبالرغم من احنسار هذه العوائق من     . على املساعدة اإلمنائية  

بيد أن كوبا أشارت إىل التقدم احملرز يف القطاع         . البلد على معاجلة املشاكل الصحية والتعليمية     
الصحي الذي شهد اخنفاضاً مطرداً يف وفيات األطفال واملراهقني، وإىل التقدم احملرز أيـضاً يف               

 االجتمـاعي   -لتحسني الوضع االقتصادي    جمال اإلجنازات التعليمية، وإىل اإلجراءات املتخذة       
  .وقدمت كوبا توصيات. لسكاهنا

وأثنت اجلزائر على رغبة سان تومي وبرينسييب الصادقة يف تعزيز حقوق اإلنسان ويف    -٢٣
على اجلهود اليت تبذهلا لتحسني نظامهـا       وسلطت الضوء   . التعاون مع جملس حقوق اإلنسان    

ى احلق يف التعليم والصحة والغذاء واحلصول على املاء         القضائي، ومتتع النساء حبقوقهن، وعل    
وأشارت اجلزائر إىل معاناة سان تومي وبرينسييب من عدم كفايـة املـوارد             . الصاحل للشرب 

. بصفتها دولة جزرية صغرية نامية ودعت اجملتمع الدويل إىل مواصلة تقدمي املـساعدة هلـا              
  .وقدمت اجلزائر توصيات

ود املبذولة إلصالح النظام القضائي وقوات الشرطة بالرغم مـن          ورّحب املغرب باجله    -٢٤
والحظ املغرب مع االرتياح إنشاء مركـز  . عدم كفاية اهلياكل األساسية واملواد التقنية والعلمية  

واستفسر املغرب عما إذا    . ملكافحة العنف املرتيل واملعهد الوطين للنهوض باملساواة بني اجلنسني        
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تدّني مشاركة املرأة يف احلياة     للتخفيف من آثار    اختاذ تدابري   تزمع  ييب  كانت سان تومي وبرينس   
  .وقدم املغرب توصيات. العامة والسياسية

ما أحرزته من تقـدم يف      ونسييب من جهود    يبذلته سان تومي وبر    شيلي ما وأبرزت    -٢٥
أيضاً إىل  وأشارت شيلي   . مكافحة وفيات األطفال واملراهقني، ويف كفالة زيادة العمر املتوقع        

 .وقدمت توصيات. التزام البلد باحلد من الفقر

نسييب لبيان اجلمعية العامة املتعلـق حبقـوق        يورحبت النرويج بدعم سان تومي وبر       -٢٦
وأعربت عن القلق إزاء عـدم وجـود        ). ٢٠٠٨(اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية      

البغايـا الطفـالت    القـانون   اعتبار  ء  آليات حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف، وإزا       
وأشارت النرويج إىل عدم احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف            . جمرمات

  .وقدمت توصيات. نسييبيالصحي يف سان تومي وبر
نسييب لتعزيز حقوق اإلنسان    يوأثنت موريتانيا على اجلهود اليت تبذهلا سان تومي وبر          -٢٧

وشجعت السلطات على   . م من مواردها وهياكلها األساسية احملدودة     يف جماالت خمتلفة، بالرغ   
وقـدمت موريتانيـا    . التزامها حبقوق اإلنسان، رغم خمتلف املعوقات     يف تنفيذ   املضي قدماً   

  .توصيات
نسييب حلمايـة حقـوق     يوأشارت الربازيل إىل اخلطوات اليت اختذهتا سان تومي وبر          -٢٨

احلد من الفقر، ومبادرة منحة األسرة، واللجنة الوطنيـة         ورحبت بورقة استراتيجية    . اإلنسان
واستفسرت الربازيل عن اخلطوات امللموسـة      . املعنية حبقوق الطفل وبربنامج الصحة اإلجنابية     

املتخذة ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد األطفال، وعن املبادرات الرئيسية املتخذة لتعزيـز             
  .توصياتوقدمت الربازيل . املساواة بني اجلنسني

نسييب على األسـئلة    يوأعربت السويد عن ارتياحها للرد الذي قدمته سان تومي وبر           -٢٩
والحظت مع االرتياح أن الدستور والتشريعات تنص على حرية التعـبري           . اليت أُثريت سلفاً  

أن الـسويد    بيـد . وحرية وسائط اإلعالم، وأن احلكومة حتترم هذه احلقوق بصورة عامـة          
لحكومة، األمر الذي قد يدفع بالـصحفيني إىل        لة وسائط اإلعالم مملوكة     الحظت أن أكثري  

نـسييب  يسـان تـومي وبر    اعتزام  واستفسرت السويد يف األخري عن      . ممارسة الرقابة الذاتية  
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني امللحقـني بـه             

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول      الربوتوكول االختياري امللحق    (
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء             

  .وقدمت السويد توصيات. وعن موعد هذه التصديقات) عقوبة اإلعدام
     نـسييب يف جمـال     يمي وبر ورحبت أنغوال بالتقدم املذهل الذي أحرزته سـان تـو           -٣٠

وأشارت إىل النظام الدميقراطي القائم على تعدد األحـزاب، وإىل تعزيـز            . حقوق اإلنسان 
واستفسرت أنغوال عن أثر ورقة استراتيجية احلد من الفقر . املؤسسات وحرية التعبري واإلعالم



A/HRC/17/13 

GE.11-11847 8 

ـ يوشجعت أنغوال سان تومي وبر    .  االجتماعي -يف حتسني الوضع االقتصادي      سييب علـى   ن
ودعت أنغوال اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة إىل . حتسني أوضاع سكاهنا املعيشية والسكنية   

  .البلد، وقدمت توصيات
نسييب على املضي قدماً بالتـصديق علـى        يوشجعت بوركينا فاسو سان تومي وبر       -٣١

اً على تعزيز التعاون    وشجعتها أيض . االتفاقيات الدولية وكذلك على إدراجها يف قانوهنا احمللي       
وأخرياً، طلبت إليهـا نـشر التوصـيات        . مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

الصادرة عن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بعد االستعراض، على نطـاق             
  .وقدمت بوركينا فاسو توصية. واسع
نـسييب والتزامهـا    يى سان تومي وبر   وأشارت موزامبيق إىل أن العزم السياسي لد        -٣٢

. سيما يف جمايل احلق يف التعليم واحلق يف الصحة         حبقوق اإلنسان، أديا إىل نتائج ملموسة، ال      
وشجعت السلطات على مواصلة إصـالحاهتا      . وأثنت موزامبيق على القانون اجلنائي اجلديد     

  .القضائية وتنفيذ ورقة استراتيجية احلد من الفقر
نسا مع االرتياح التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           والحظت فر   -٣٣

بيد أهنا شددت على أن جلنة حقوق الطفل أثارت شواغل          . ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل    
والحظت فرنسا أيضاً أن األطفـال  . تتعلق بزيادة انتشار البغاء والعنف اجلنسي ضد األطفال  

وأخـرياً، رحبـت    . ن منحرفني وجمرمني بدل أن يعتربوا ضحايا      البغاء يعتربو الذين يتعاطون   
نسييب بيان اجلمعية العامة املتعلق حبقوق اإلنسان وامليول اجلنسية         يفرنسا بدعم سان تومي وبر    

  .وقدمت فرنسا توصيات). ٢٠٠٨(واهلوية اجلنسانية 
ضد املـرأة   ورحبت بولندا بالتصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             -٣٤

 هبا والية   ةوأثنت على إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفل املناط       . وعلى اتفاقية حقوق الطفل   
الحظت الشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقـوق         أهنا بيد. تنسيق تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    

ق كفاية استقالل اللجنة الوطنية حلقوق الطفل، وإزاء عـدم اتـسا          واليت تتعلق بعدم    الطفل  
  .وقدمت بولندا توصيات. واليتها مع مبادئ باريس

نسييب حبماية حقوق اإلنـسان بـالرغم مـن    يوأثنت كندا على التزام سان تومي وبر        -٣٥
وأشارت إىل أن اكتشاف موارد نفطية ميثل فرصة فريدة لتحسني ظـروف            . مواردها احملدودة 

. دات الصناعة النفطية بشفافية   نسييب، وركّزت على احلاجة إىل إدارة عائ      يعيش سان تومي وبر   
مبادرة الشفافية يف جمـال الـصناعات       من  نسييب  يسان تومي وبر  الستبعاد  وأعربت عن أسفها    

وأثارت كندا شواغل كـذلك     . االستخراجية، وأشارت عليها بتعزيز جهودها ملكافحة الفساد      
  .وقدمت كندا توصيات. بشأن زيادة العنف األسري والدعارة واإليذاء اجلنسي

 عاماً، وعن إنشاء    ١٨اجلاحنني دون سن    بواستفسرت أملانيا عن تنفيذ التشريع املتعلق         -٣٦
 عاماً مـن    ١٨حماكم األحداث ومتكينها من املوظفني والقضاة املدربني، وفصل احملتجزين دون           



A/HRC/17/13 

9 GE.11-11847 

وأعربت أملانيا عن القلق إزاء ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس نقص املناعـة            . العمر عن البالغني  
وقـدمت  . اإليدز لدى النساء والشابات احلامالت، وإزاء استمرار العقوبات البدنيـة         /لبشريا

  .أملانيا توصيات
نسييب على ما تتحلّى به من إرادة سياسية ملكافحـة          يوهنأت إسبانيا سان تومي وبر      -٣٧

ي وأعربت إسبانيا عن دعمها لسان تـوم    . القائم على أساس اجلنس والتمييز اجلنساين     التمييز  
. نفـسه  نسييب لكفالة عدم جترمي العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني مـن اجلـنس            يوبر

  .وقدمت إسبانيا توصيات
نسييب على إجنازها اهلام املتمثل يف استكمال التقرير        يوهنأت ملديف سان تومي وبر      -٣٨

لى إنشاء اللجنة   وأثنت ع . قدراهتاوالقيود املفروضة على    مواردها  حمدودية  الوطين بالرغم من    
      الوطنية حلقوق الطفل وعلى وضع خطة عمل وطنية للنهوض حبقـوق اإلنـسان يف إطـار                

     وقـدمت . ورحبت ملديف باجلهود املبذولة مؤخراً إلصالح نظـام التعلـيم         . نظام التعليم 
  .ملديف توصيات

يات اليت تواجههـا  وسلمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتحد     -٣٩
. اإليدز ويف جمال التعليم   /نسييب يف مكافحة الفقر وفريوس نقص املناعة البشري       يسان تومي وبر  

أنه من   ورحبت باجلهود املبذولة ملعاجلة مشاكل التعليم واملساواة بني اجلنسني والصحة، بالرغم          
ورحبت بـدعم سـان     . إدخال حتسينات تكفل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      ما يزال يتعني    

نسييب لبيان اجلمعية العامة املتعلق حبقوق اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنـسانية            يتومي وبر 
والحظت . ، بيد أهنا الحظت استمرار جترمي العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني          )٢٠٠٨(

  .توصياتوقدمت . نساناإلحقوق العديد من اململكة املتحدة أن الدستور حيمي 
نسييب العتماد خطة عمـل     يوأثنت الواليات املتحدة األمريكية على سان تومي وبر         -٤٠

بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء عدم       . للتثقيف حبقوق اإلنسان تركز على نظام التعليم الوطين       
وجود نظام حماكم لألحداث وإجراءات مناسبة للتعامل مع األشخاص الذين تقل أعمـارهم             

وأعربت كذلك عن القلق إزاء انتشار      .  يشتبه يف ارتكاهبم جرائم أو يتهمون هبا        عاماً ١٨عن  
نسييب لوضع آلية حتمي    يالتمييز والعنف ضد األطفال، واستفسرت عن خطط سان تومي وبر         

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. األطفال من مجيع أشكال العنف واإليذاء اجلنسي
دابري اليت اختذهتا سان تومي وبرينسييب للحد من وفيات واستفسرت األرجنتني عن الت  -٤١

وقـدمت  . األمهات ولكفالة بقاء البنات يف النظام التعليمي ولزيادة مشاركة املرأة السياسية          
 .األرجنتني توصيات

وأحاط وفد سان تومي وبرينسييب علماً بعدة توصيات تتعلـق بالتـصديق علـى                -٤٢
  . سيحيلها إىل السلطات املعنيةمعاهدات حقوق اإلنسان وأفاد بأنه
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وفيما يتعلق حبماية األطفال املستضعفني، أشار الوفد إىل القانون املتعلق مبسألة العنف   -٤٣
املرتيل الذي يعاقب على مجيع أشكال اإليذاء والعنف املرتيل ضد األطفال واألشخاص الذين             

 اجلديد الذي حيكـم     ٢٠١٠ويف أعقاب اعتماد قانون عام      . يقيمون يف نفس الفضاء املادي    
وستباشـر  . النظام القضائي، أُنِشئَت حمكمة األسرة والطفل للنظر يف القضايا املتعلقة باألسرة          

  .٢٠١١احملكمة عملها بصورة كاملة حبلول هناية عام 
وفيما خيص العالقات اجلنسية بني األشخاص من نفس اجلنس، أوضح الوفـد أنـه                -٤٤

 يعاقب على هذه األفعـال،  ١٨٧٨ت اجلاري به العمل منذ عام   بالرغم من أن قانون العقوبا    
وسُيلغي قانون العقوبات اجلديد هذه اجلرمية اجلنائية وسـيحمي         . فإن أحكامه مل تعد سارية    

  .األطفال من اإليذاء والعنف محاية شاملة
العدل بالتعاون مع اللجنة اخلامسة التابعة للجمعية الوطنيـة وبعـض           ويبذل وزير     -٤٥
 ملواءمة التشريع الوطين مع املعـايري الدوليـة، والتحقيـق يف    اًنظمات غري احلكومية جهود امل

  .ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان
 إىل اعتماد إجراءات تكفـل      ، يف األشهر القادمة   ،وأفاد الوفد أن السلطات ستبادر      -٤٦

ظر يف التصديق علـى     دعوة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وإىل الن         توجيه  
  .معاهدات حقوق اإلنسان

وأشار الوفد، يف رده على التعليقات بشأن جلوء أفراد الشرطة إىل القوة املفرطة، إىل                -٤٧
أن سان تومي وبرينسييب ُتدرِّب أفراد الشرطة بالتعاون مع الربتغال على تعزيـز معـارفهم               

  .أفراد الشرطة من املواطننيبأشكال اجلرمية اجلديدة وأهنا اعتمدت تدابري لتقريب 
.  ليشيت على التقدم احملرز يف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             -وأثنت تيمور     -٤٨

واستفسرت عن االستراتيجيات الرامية إىل تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان، وخباصة اتفاقيـة            
عـن  واستفسرت أيضاً   . حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

  . ليشيت توصيات-وقدمت تيمور . فرص العمل اليت تتاح للمرأةاخلطوات املبذولة لزيادة 
وسلَّمت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا سان تومي وبرينسييب لتحسني حالة حقـوق              -٤٩

  .وقدمت إكوادور توصيات. اإلنسان
لك توفري التعليم   وأحاطت سلوفاكيا علماً مع التقدير بإصالح نظام التعليم، مبا يف ذ            -٥٠

العمـر  يف زيادة  ال، وباالخنفاض املطرد يف وفيات األطفال واملراهقني و       جماناً االبتدائي اإللزامي 
املرتقب، وكذلك باعتماد خطة العمل من أجل الربنامج العاملي للتثقيف يف جمـال حقـوق               

مر األمييز حبكم   والتأوجه القصور اإلداري الفادح،     بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء       . اإلنسان
وقـدمت  . الواقع ضد األطفال املعوقني واألطفال الفقراء، وإزاء زيادة انتشار بغاء األطفـال   

  .سلوفاكيا توصيات
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وأثنت الصني على انضمام سان تومي وبرينسييب إىل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة               -٥١
نية حلقوق الطفل تنّسق    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ورحبت بإنشاء جلنة وط          

وأثنت الصني على خطة العمل من أجـل        . اتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتشرف عليه     عملية  
، وعلى اسـتراتيجية    ٢٠٠٩-٢٠٠٥الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للفترة         

وأشـارت  . مكافحة املالريا والتحكّم فيها، وكذلك مشروع قانون مكافحة الوصم مؤخراً         
الصني أيضاً إىل التقدم الذي أحرزته سان تومي وبرينسييب يف محاية احلقوق املدنية والسياسية              

بيد أن الصني أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود تنسيق حكومي للمساعدة الدولية             . ملواطنيها
  .وقدمت الصني توصية. اليت يتلقاها البلد

ان تومي وبرينسييب بإصدار دعـوة      وأعربت التفيا عن ارتياحها للرد الذي قدمته س         -٥٢
  .وقدمت التفيا توصية. دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

وأشارت موريشيوس إىل اجلهود اليت تبذهلا سان تومي وبرينسييب يف مكافحة الفقر،              -٥٣
الدويل إىل  ودعت موريشيوس اجملتمع    . وأثنت على العناية اخلاصة بالفئات الضعيفة وبالتعليم      

واستفسرت عن التدابري املُتخذة ملنع العقاب اجلسدي، وعن اخلطوات         .  اإلمنائي هتعزيز تعاون 
  .وقدمت موريشيوس توصية. اليت تكفل املساءلة عن استغالل االحتياطات النفطية

املكتشفة حـديثاً علـى     وأعربت هنغاريا عن األمل يف أن تساعد خمزونات النفط            -٥٤
وأثنت على تشكيل جلنة وطنيـة حلقـوق        . حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي يف البلد     

الطفل وركّزت على إمكانية حتسني هذه احلقوق حبظر العقاب البدين واعتماد قوانني ملكافحة       
ملراهقني، وأثنت على اخنفاض وفيات األطفال وا  . إساءة معاملة أفراد األسرة أو العنف داخلها      

واستفـسرت  . بيد أهنا أشارت إىل ارتفاع نسبة وفيات األمهات، وانتشار األمراض السارية          
عن عزم سان تومي وبرينسييب على توفري مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وخباصـة       

  .وقدمت هنغاريا توصيات. يف املناطق الريفية
      مـن أجـل تعـديل       ٢٠٠٩عام  وأثنت غانا على إنشاء احملفل الوطين للعدالة يف           -٥٥

       واستفسرت عن أثر خطة العمل املعنية بنظـام التعلـيم واجملتمـع عامـة             . السلطة القضائية 
وأعربت عن القلق إزاء عدم وجود آلية حلماية األطفال من مجيـع            . ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  

  .وقدمت غانا توصيات. أشكال العنف
اليت تواجهها سان تومي وبرينسييب يف جماالت       وأشار الرأس األخضر إىل التحديات        -٥٦

وركّز . منها الصحة والتعليم ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والوصول إىل العدالة          
الرأس األخضر على املعوقات املالية اليت حالت دون حتسني سان تومي وبرينـسييب حقـوق        

ب إنشاء مؤسسة وطنيـة     والحظ الرأس األخضر أنه من املستصو     . اإلنسان يف هذه اجملاالت   
وشجع اجملتمع الـدويل علـى تكثيـف        . حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية      

  .وقدم الرأس األخضر توصيات. مساعدته إىل البلد
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وأشار وفد سان تومي وبرينسييب إىل قانونني اعُتمدا مؤخراً ميكّنان املـواطنني مـن            -٥٧
وفيما يتعلق باجلهود املبذولة للحد     . شطة استغالل البترول  احلصول على املعلومات املتعلقة بأن    

من الفقر، أشار الوفد إىل التدابري املتخذة لتحسني االستفادة من خدمات الرعايـة الـصحية     
 مزيـدا مـن االعتمـادات       ٢٠١٠فقد خصصت امليزانية الوطنية لعـام       . والتعليم اإللزامي 

  . الفقر املدقع واملعوزينلالحتياجات اخلاصة باألشخاص الذين يعانون من
وفيما يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة يف عمليات اختاذ القـرار،               -٥٨

حصص بتحديد  أشار الوفد إىل تنفيذ قرار اعتمدته اجلمعية الوطنية منذ ثالث سنوات يقضي             
نساء مبشاركتهن يف   ونظمت احلكومة أيضاً محالت لتوعية ال     . تكفل تقلّد املرأة وظائف إدارية    

  .عملية اختاذ القرار
ومن أجل حتسني استفادة الفقراء من نظام العدالة، اقترحت احلكومة تعديل القانون              -٥٩

وتعمل احلكومة باالشتراك مع نقابة احملامني على صـياغة مـشروع           . املتعلق برسوم القضاء  
  .قانون يتيح املساعدة القانونية اجملانية والعون للفقراء

وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، أفاد الوفد أن املعهد الوطين للنهوض باملساواة بـني                -٦٠
وفيما يتعلق مبسألة العنـف     . اجلنسني ُيعد استراتيجية للنهوض باملساواة بني الرجال والنساء       

املرتيل، أُنشئ ملجأ لضحايا العنف إىل جانب مركز مكافحة العنف املرتيل، وُيتوخى إنـشاء              
  . طفال الشوارعملجأ أل

وُيتوخى وضع خطة للتنسيق هتدف إىل تعزيز التعاون بني الوزارتني املعنيتني بالتعاون              -٦١
 .التقين اخلارجي، ومها وزارة اخلارجية ووزارة املالية

 ٢٠٠٢وفيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، تقوم سان تومي وبرينسييب منذ عام              -٦٢
وأفاد الوفد بـأن هـدف      .  احلصول على مياه الشرب املأمونة     بتنفيذ عدة مشاريع لتحسني   

  .يف غضون أربع سنوات  يف املائة٦٠احلكومة هو زيادة مّد السكان مبياه الشرب بنسبة تناهز 
وشكرت سان تومي وبرينسييب جلميع الوفود تعليقاهتا وتوصياهتا، الـيت تتمـشى              -٦٣

ودعا الوفد أيضاً اجملتمع الـدويل إىل       . لهاأكثريتها مع أولويات سان تومي وبرينسييب وشواغ      
تقدمي املساعدة إىل سان تومي وبرينسييب حىت تتمكن من معاجلة املشاكل اليت تواجههـا يف               

  .جمال حقوق اإلنسان على النحو الوايف

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
اعلي واليت نظرت فيها ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار التف    -٦٤

  :سان تومي وبرينسييب وحظيت بتأييدها
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النظر يف االنضمام إىل أهم الصكوك اإلقليمية والدوليـة حلقـوق             -١-٦٤
  ؛)أنغوال(اإلنسان 

التصديق على املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان وتنفيذها          -٢-٦٤
  ؛)هنغاريا(

ان تومي مـن قبـل مـن        ما انضمت إليه س   مواصلة توسيع نطاق      -٣-٦٤
  ؛)الرأس األخضر(الصكوك الدولية األساسية 

املضي يف التصديق على الصكوك الدولية اليت وقّعت عليها، مبا فيها           -٤-٦٤
  ؛)اململكة املتحدة(اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذها تنفيذاً كامالً 

ياسية التصديق فوراً على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس          -٥-٦٤
والربوتوكولني االختياريني امللحقني به وإدماج أحكامها يف التـشريع الـوطين           

  ؛)السويد(
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            -٦-٦٤

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذين وقعـت          
  ؛)كندا (١٩٩٥عليهما يف عام 

النظر يف التصديق على الصكوك األساسية الدولية حلقوق اإلنسان           -٧-٦٤
اليت مل تنضم إليها سان تومي وبرينسييب بعد، بداية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق          
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

  ؛)اجلزائر (والثقافية، مبساعدة هيئات األمم املتحدة عند االقتضاء
النظر يف اختاذ إجراءات تدرجيية للتصديق على املعاهدات األساسية           -٨-٦٤

حلقوق اإلنسان، بداية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          
والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اللذين وقّعت عليهما          

  ؛) ليشيت-تيمور  (١٩٩٥يف عام 
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            -٩-٦٤

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وعلـى            
  ؛)النرويج(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل على سبيل األولوية 

 الدويل  تكثيف جهودها لإلسراع بالتصديق على صكوك منها العهد         -١٠-٦٤
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق 
به، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختيـاري          
األول امللحق به، واتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري امللحق هبا،          

ومها الربوتوكول  (وتوكولني االختياريني امللحقني هبا     واتفاقية حقوق الطفل والرب   
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل           
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األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          
ياري التفاقية القضاء   ، والربوتوكول االخت  )بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    
  ؛)الربتغال(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

التصديق على املعاهدات اليت وقّعت عليها من قبل، مثل االتفاقيـة             -١١-٦٤
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهـد الـدويل اخلـاص        

اخلاص باحلقوق املدنية   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل       
  ؛)الربازيل(والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب 

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             -١٢-٦٤
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهـضة           

  ؛)بولندا(التعذيب 
اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      التصديق على العهـد الـدويل         -١٣-٦٤

واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز            
العنصري والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقيـة مناهـضة           

  ؛)ملديف(التعذيب 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          -١٤-٦٤

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وتنفيـذ هـذا            ببيع  
  ؛)هنغاريا(الربوتوكول 

جعل التشريع الوطين متمشيا مع أحكام الصكوك الدولية وكفالـة          -١٥-٦٤
  ؛)أنغوال(تنفيذها عملياً 

النظر يف اعتماد قوانني ولوائح لصاحل األطفال والقـّصر املتخلَّـى             -١٦-٦٤
  ؛)املغرب(ألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني عنهم وا

التماس املساعدة التقنية واملالية من شركاء األمم املتحدة ووكاالهتا           -١٧-٦٤
املتخصصة صوب استدراك النقص يف تشريعها لتحسني معاملة األطفـال ذوي           

  ؛)موريتانيا(اإلعاقة واألطفال املعوزين 
ق اإلنسان وفقاً ملبـادئ     العمل من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقو        -١٨-٦٤

؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس          )نيجرييا(باريس  
؛ إنشاء  )املغرب(؛ النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان          )الربتغال(

؛ إنشاء مؤسسة   )النرويج(مع مبادئ باريس    تتمشى  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     
؛ النظر  )ملديف(اإلنسان مبساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       وطنية حلقوق   

اململكة (يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تعمل وفقاً ملبادئ باريس            
مـع مبـادئ بـاريس      تتمـشى   ؛ إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان       )املتحدة
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؛ )إكوادور(ئ باريس    ملباد ؛ إقامة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً      )األرجنتني(
؛ إنشاء مؤسـسة    )غانا(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         

  ؛)هنغاريا (مع مبادئ باريستتمشى وطنية حلقوق اإلنسان 
تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان القائمة أو إنـشاء مؤسـسة             -١٩-٦٤

كني اللجنة الوطنية حلقـوق   وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس، وكفالة مت       
  ؛)بولندا(الطفل أو املؤسسة الوطنية اجلديدة من املوارد البشرية واملالية الكافية 

مواصلة بذل جهودها إلنشاء آليات قانونية ومؤسـسية حلمايـة            -٢٠-٦٤
  ؛)األرجنتني(األطفال من مجيع أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي 

كفل متتع سكاهنا متتعاً كامالً بـاحلقوق املدنيـة         اختاذ تدابري فعالة ت     -٢١-٦٤
  ؛)السويد(والسياسية 

مواصلة تطوير وتنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق       -٢٢-٦٤
اإلنسان لدى الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقـة           

  ؛)نيجرييا(واملسنني 
 االجتماعية  -ططها اإلمنائية االقتصادية    مواصلة تنفيذ استراتيجياهتا وخ     -٢٣-٦٤

  ؛)كوبا(
اعتماد خطط لتعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة وخباصة النساء           -٢٤-٦٤

  ؛)اجلزائر(واألطفال 
املبادرة إىل وضع برامج للتوعية هتدف إىل تثقيف املواطنني بالتشريع       -٢٥-٦٤

  ؛)الواليات املتحدة(القائم واجلديد 
دؤوبة لزيادة القدرة املؤسسية ونشر ثقافـة حقـوق         بذل جهود     -٢٦-٦٤

  ؛)الرأس األخضر(اإلنسان على أوسع نطاق ممكن 
النظر يف توجيه دعوة دائمـة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار                -٢٧-٦٤

دعوة دائمة توجيه ؛ النظر يف )الربتغال(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان     
؛ )الربازيـل (جراءات اخلاصة حبقوق اإلنـسان      إىل املكلفني بواليات يف إطار اإل     

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة              
دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة          توجيه  ؛  )إسبانيا(

؛ )ملديف(للمساعدة على إرساء قاعدة للتثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها    
اململكـة  (دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          يه  توج

؛ توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            )املتحدة
؛ اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزامها بتوجيه دعـوة دائمـة إىل            )إكوادور(
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؛ )التفيـا (ة جمللس حقوق اإلنـسان      املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص     
  ؛)النرويج(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

إعادة النظر يف اإلطار القانوين الوطين وإدماج مبدأ عدم التمييـز             -٢٨-٦٤
إدماجاً كامالً واعتماد استراتيجية نشطة للقضاء على التمييز أياً كانت أسـبابه،            

  ؛)سلوفاكيا( ضد أشد الفئات ضعفاً وال سيما التمييز
إعادة النظر بصورة متعمقة يف مجيع التشريعات الكفيلـة بـضمان             -٢٩-٦٤

  ؛)النرويج(تطبيق مبدأ عدم التمييز يف التشريع الوطين تطبيقاً كامالً 
تكثيف جهودها حلماية حقوق األطفال وال سيما أولئـك الـذين             -٣٠-٦٤

ويف هـذا   . يا البغاء واألطفال ذوي اإلعاقة    يعيشون يف حالة فقر واألطفال ضحا     
الصدد، إعادة النظر بصورة شاملة يف تشريعها على حنو يكفل تطبيق مبدأ عـدم              
التمييز تطبيقاً كامالً واعتماد استراتيجية وطنية ملعاجلة هذا الوضع كما أوصـت          

  ؛)إسبانيا (٢٠٠٤بذلك جلنة حقوق الطفل يف عام 
ثغرات القائمة يف التشريع، مبا فيها وخباصة       تكثيف جهودها لسّد ال     -٣١-٦٤

  ؛) ليشيت-تيمور (ما يتعلق منها بالتمييز ضد املرأة 
مـع املعـايري    يتمشى  اعتماد تعريف للمعاملة الالإنسانية واملهينة        -٣٢-٦٤

  ؛)الربازيل(الدولية وإدراجه يف تشريعها الوطين 
  ؛)انياأمل(تعريف إساءة املعاملة يف التشريع الوطين   -٣٣-٦٤
اختاذ تدابري فعالة لضمان احلقوق األساسية للسجناء ومتكينهم مـن      -٣٤-٦٤

األغذية املغذية الكافية ومن خدمات الصرف الصحي، ولضمان فصل الـسجناء       
  ؛)السويد(األحداث عن البالغني 

اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على العنف ضـد املـرأة وحتـسني              -٣٥-٦٤
  ؛)إكوادور(عامة مشاركتها يف احلياة ال

تنفيذ القوانني الكفيلة مبكافحة التمييز ضد املرأة تنفيـذاً كـامالً،             -٣٦-٦٤
  ؛)فرنسا(وتعزيز فعالية مكافحة العنف املرتيل واجلنسي ضد املرأة 

وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ملنع العنف داخل األسرة، مبشاركة           -٣٧-٦٤
لنساء والفتيات والصبيان واجملموعات    مجيع األطراف املعنية مبا يشمل الرجال وا      

  ؛)كندا(الدينية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية 
وضع آليات دائمة إلجراء حتقيقات يف حاالت االستغالل اجلنسي،           -٣٨-٦٤

  ؛)كندا(ومتكني الضحايا من املساعدة واخلدمات الالزمة إلعادة تأهيلهم 
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لعنف ضد األطفال وضمان وجود نظام      اختاذ تدابري ملعاجلة مشكلة ا      -٣٩-٦٤
  ؛)النرويج(والتحقيق فيها ورصدها وطين لتلقي الشكاوى 

اختاذ تدابري ملعاجلة مشكلة العنف ضد األطفال، وفقاً لتوصية جلنـة       -٤٠-٦٤
حقوق الطفل، وضمان وضع نظام وطين لتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيـق           

  ؛)غانا(تضاء فيها ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم عند االق
إيالء االهتمام بتعزيز حقوق الطفل، وخباصة األطفال ذوو اإلعاقة،           -٤١-٦٤

  ؛)بوركينا فاسو(وتكثيف اجلهود ملكافحة العنف ضد األطفال 
اعتماد وتنفيذ تدابري فعالة حلماية مجيع األطفال مـن االسـتغالل             -٤٢-٦٤

التفاقية حقوق الطفل   اجلنسي، مبا يف ذلك التصديق على الربوتوكول االختياري         
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة              

  ؛)سلوفاكيا(
أو سّن قـوانني    /تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز القوانني القائمة و         -٤٣-٦٤

الواليـات  (جديدة حلماية األطفال من التمييز والعنف، وخباصة العنف اجلنسي          
  ؛)املتحدة

اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي            -٤٤-٦٤
  ؛)النرويج(محاية فّعالة 

إجراء دراسة شاملة لتقييم نطاق االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال           -٤٥-٦٤
وطبيعته، من أجل وضع التدابري الالزمة حلماية األطفال من هـذا االسـتغالل             

  ؛)هنغاريا(
  ؛)هنغاريا(وعية باالستغالل اجلنسي لألطفال تنظيم محالت للت  -٤٦-٦٤
مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل من أجـل    يتمشى  سّن تشريع حملّي      -٤٧-٦٤

  ؛)ملديف(القضاء على بغاء األطفال 
تعزيز األحكام القانونية حلماية األطفال، وخباصة بالنظر إىل التهديد           -٤٨-٦٤

 التشريعات على حنو يكفل عـدم       باالجتار بالقاصرين واستغالهلم جنسياً، وتعديل    
  ؛)فرنسا(اعتبار األطفال العاملني يف البغاء جمرمني أو منحرفني 

حظر العقاب البدين مبوجب القانون، ومحاية الضحايا ومعاقبة اجلناة           -٤٩-٦٤
  ؛)أملانيا(

      سّن تشريع حيظر العقاب اجلسدي لألطفال يف مجيـع الظـروف،             -٥٠-٦٤
  ؛)هنغاريا(ويف مؤسسات الرعاية مبا يف ذلك يف البيت 
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السعي الختاذ السياسات املناسبة صوب تعزيز فعالية اجلهاز القضائي   -٥١-٦٤
  ؛)سلوفاكيا(وحياده واستقالله 

تكثيف اجلهود الكفيلة بتحقيق قدر أكرب مـن اسـتقالل اجلهـاز             -٥٢-٦٤
ة كـبرية،   ويف هذا الصدد، زيادة املوارد املخصصة إلدارة العدالة زياد        . القضائي

وإتاحة التدريب والتثقيف حبقوق اإلنسان للموظفني، واعتماد تدابري تـشريعية          
  ؛)إسبانيا(لتعزيز استقالل العمل القضائي وفقاً للمعايري الدولية 

اعتماد وتنفيذ تشريع حيّدد إجراءات العدالـة اجلنائيـة املناسـبة             -٥٣-٦٤
  ؛) املتحدةالواليات( عاماً ١٨لألشخاص الذي تقل أعمارهم عن 

  ؛)الواليات املتحدة(إنشاء حماكم لألحداث   -٥٤-٦٤
جعل تشريعها يتسق مع دعمها لبيان اجلمعية العامة املتعلق حبقـوق       -٥٥-٦٤

اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية والتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق            
ة بني البالغني املتراضني    اإلنسان، وذلك بإلغاء األحكام اليت جتّرم العالقات اجلنسي       

  ؛)النرويج(من اجلنس نفسه 
  ؛)الربازيل(تنظيم محالت وبرامج توعية بالتمييز ضد امليول اجلنسية   -٥٦-٦٤
إلغاء أحكام تشريعها اجلنائي اليت تعاقب على العالقات اجلنسية بني            -٥٧-٦٤

  ؛)فرنسا(البالغني املتراضني من اجلنس نفسه 
مع التزامهـا باملـساواة وعـدم التمييـز         شى  يتمجعل تشريعها     -٥٨-٦٤

وبالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك بإلغاء مجيع األحكام اليت ميكن 
  ؛)اململكة املتحدة(أن تطبق لتجرمي العالقات اجلنسية بني البالغني املتراضني 

لة، مواصلة تنظيم االجتماعات املواضيعية، مثل احملفل الوطين للعدا         -٥٩-٦٤
وإشراك اجملتمع املدين واجلهات غري احلكومية األخرى اليت يهمها األمـر كلمـا        

  ؛)املغرب(أمكن ذلك 
اعتماد تدابري لفرض عقوبات فّعالة ورادعـة مبـا فيـه الكفايـة               -٦٠-٦٤

  ؛)شيلي(ألصحاب العمل الذين ميّيزون ضد النشاط النقايب 
الرامية إىل احلّد من مستوى     مواصلة تنفيذ وتعزيز الربامج والتدابري        -٦١-٦٤

  ؛)نيجرييا(الفقر وخباصة عن طريق استراتيجية احلّد من الفقر 
تكثيف برامج مكافحة الفقر من أجل حتـسني التمّتـع بـاحلقوق              -٦٢-٦٤

  ؛)اجلزائر(االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة حتقيق األمن الغذائي 
ادة الشاملة من الرعاية الصحية،     مواصلة اختاذ تدابري تكفل االستف      -٦٣-٦٤

  ؛)شيلي(وخباصة خدمات رعاية األم والطفل 
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مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل حتسني التمتع بـاحلق يف             -٦٤-٦٤
  ؛)كوبا(التعليم واحلق يف الصحة 

وضع املزيد من االستراتيجيات لتحسني اخلدمات الصحية جلميـع           -٦٥-٦٤
  ؛)النرويج(يتصل منها مبكافحة وفّيات األمهات مواطنيها، وخباصة ما 

العمل مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية على حتسني            -٦٦-٦٤
مستويات خدمات الصرف الصحي والصحة والرعاية الصحية لألمهات للحـد          

  ؛)ملديف(من انتشار األمراض السارية 
اإليدز /ناعة البشري النظر يف تعزيز برامج مكافحة فريوس نقص امل         -٦٧-٦٤

  ؛)الربازيل(ومنعهما، مع التركيز بصفة خاصة على النساء واألطفال 
اإليدز /تنظيم محالت توعية عامة بشأن فريوس نقص املناعة البشري          -٦٨-٦٤

  ؛)أملانيا(عن طريق وسائط اإلعالم، وإدراج محالت توعية يف املناهج الدراسية 
نسكو واليونيسيف على حتسني قطاع     التعاون مع منظمات منها اليو      -٦٩-٦٤

  ؛)ملديف(التعليم 
التماس املساعدة التقنية واملالية من شركاء األمم املتحدة ووكاالهتا           -٧٠-٦٤

املتخصصة من أجل حتسني نظام التعليم الذي حيّد من انتشار األمية ومعـدالت             
  ؛)موريتانيا(التسّرب وال سيما لدى الفتيات 

ع وقت ممكن تكفل الشفافية واإلدارة املسؤولة  وضع آليات يف أسر     -٧١-٦٤
يف قطاع الصناعات االستخراجية اليت تفي بشروط العضوية يف مبادرة الشفافية           

  ؛)كندا(يف جمال الصناعات االستخراجية 
حتسني أساليب التمويل وتعزيز التنسيق ذي الصلة وهتيئة ظـروف            -٧٢-٦٤

  ؛)الصني(تنمية أفضل 
نسييب يف التوصيات التالية وستقدم ردودهـا يف الوقـت          يبروستنظر سان تومي و     -٦٥

املناسب، على أالّ يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان              
وسوف تدرج ردود سان تومي وبرينسييب على هذه التوصيات         . ٢٠١١يونيه  /يف حزيران 

  .دورته السابعة عشرةيف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف 
النظر يف التصديق على مجيع املعاهدات الدولية األساسية حلقـوق            -١-٦٥

  ؛)نيجرييا(اإلنسان اليت مل تنضم إليها وإدماجها يف إطارها القانوين الوطين 
واملالية من شركاء األمم املتحدة ووكاالهتا      التقنية  التماس املساعدة     -٢-٦٥

ات حقوق اإلنسان اليت مل تنـضم إليهـا بعـد           لتصديق على معاهد  لاملتخصصة  
  ؛)موريتانيا(
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 على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت        التوقيع والتصديق   -٣-٦٥
  ؛)كوادورإ(مل تنضم إليها بعد 

النظر يف التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             -٤-٦٥
 اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل     

والسياسية، وكذلك على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             
  ؛)موريشيوس(

 على االتفاقية الدولية للقـضاء      التزاماهتا الدولية بالتصديق  احترام    -٥-٦٥
على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعـذيب والربوتوكـول           

ناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من    االختياري التفاقية م  
االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك         
األطفال يف الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          

ـ           واد اإلباحيـة،   املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف امل
  ؛)فرنسا(والتصديق كذلك على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، مبا فيها       على الصكوك التصديق    -٦-٦٥
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
والتوقيع والتصديق كـذلك علـى      . التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب    

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           
واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب          

ل االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف            والربوتوكو
الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع          
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واالتفاقية الدوليـة           

قوق األشـخاص ذوي    حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية ح       
  ؛)إسبانيا(اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا 

العهـد الـدويل    : النظر يف التصديق على الصكوك الدولية التالية        -٧-٦٥
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية           

ة للقضاء علـى    واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولي      
مجيع أشكال التمييز العنصري والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع         
أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           

  ؛)األرجنتني(القسري 
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى      روماالتصديق على نظام      -٨-٦٥

  ؛)بولندا(منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقة عليها اتفاقية 
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 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       -٩-٦٥
  ؛)غانا( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

تكثيف جهودها لإلسراع بالتصديق على أنظمة منها نظـام رومـا         -١٠-٦٥
  ؛)الربتغال(ائية الدولية األساسي للمحكمة اجلن

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٦٦
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى       . أو الدولة موضوع االستعراض   /الدول اليت قّدمتها و   

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Sao Tome and Principe was headed by Elísio Osvaldo do Espírito 
Santo d’Alva Teixeira, Minister of Justice and Reform of the State, and composed of the 
following members: 

• H.E. Mr. Carlos Gustavo dos Anjos, Ambassador in Brussels;  

• Mr. Gregório Cardoso Santiago, Advisor, Ministry of Justice. 

       


