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  مقدمة  -أوالً   
  :حقوق اإلنسان، كما تعرِّفها األمم املتحدة، هي  -١

 يف مجيع الكائنات البشرية، أياً كانت جنسيتها أو حمل إقامتها           املتأصلةاحلقوق  "...   
 اجلميعو.  أو دينها أو لغتها أو أي وضع آخر        أو جنسها أو أصلها القومي أو اإلثين      

وهذه احلقوق مترابطة ومتكاملـة     . قوق اإلنسان حبسواسية يف حق التمتع دون متييز       
وكثريا ما جيسد القانون ويضمن حقوق اإلنـسان العامليـة يف           . وغري قابلة للتجزئة  

صادر شكل معاهدات ونصوص للقانون العريف الدويل ومبادئ عامة وغري ذلك من م
ويضع القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزامات للحكومات بالعمل        . القانون الدويل 

بطرق معينة أو باالمتناع عن أفعال معينة، وذلك لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان              
  .)١("واحلريات األساسية لألفراد أو اجلماعات

سـان تـومي    ، اختارت مجهورية    ١٩٧٥يوليه  / متوز ١٢بعد إعالن االستقالل يف       -٢
 الدميقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان، ومها مبدآن مكرسـان          وبرينسييب الدميقراطية مسارَ  

 وعـي   ذكـاء ويدل ذلك على وجود إرادة قويـة إل       . يف الدستور وغريه من القوانني احمللية     
 إىل حقـوق    حكومة سان تومي مبسألة ترسيخ سيادة القانون على أسس دميقراطية واستناداً          

،  األساسية وبصون العدالة وسيادة القانون باعتبارمها قيمتني أساسيتني من قيم اجملتمع           اإلنسان
 على التزامها الواضح بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت           كما يدل 

وقد عززت احلكومات املتعاقبة اإلصالحات التشريعية واملؤسسية باعتبارهـا         . وقعت عليها 
  . للبلدطار القانويناإل املعايري الدولية يف قامت بإدماج و، عملية للوفاء بتلك االلتزاماتوسيلة

  املنهجية  -ثانياً   
يف سياق إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل جلمهورية سان تومي وبرينسييب              -٣

 تركاً مـش  الدميقراطية، أنشأت احلكومة، من خالل وزارة العدل واإلصالح احلكومي، فريقاً         
وعقدت وزارة العـدل واإلصـالح      . بني الوزارات ضم أعضاًء عينتهم كل وزارة مشارِكة       

احلكومي جلسة عمل ملناقشة املنهجية الواجب اتباعها إلعداد التقرير ولتوزيـع املواضـيع             
وجرى العمل على أساس الوفاء بااللتزامات الدولية اليت        .  على أعضاء الفريق   املطلوب تناوهلا 

فيما يتعلق باألنشطة اليت يلزم االضطالع هبا لتعزيـز احتـرام           على نفسها   حلكومة  قطعتها ا 
  .حقوق اإلنسان ومحايتها

  :واختذ الفريق اخلطوات التالية لتحقيق األهداف املذكورة أعاله  -٤
  استعراض الببليوغرافيا؛ •
  مجع البيانات اإلحصائية من الدوائر املركزية للوزارة؛ •
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   ومديري الوزارات؛ؤولنيسإجراء مقابالت مع امل •
  عقد اجتماعات مع مديري الدوائر وغريها من الكيانات املشارِكة يف العملية؛ •
  استعراض القوانني الوطنية والدولية؛ •
  .االطالع على عدة مواقع شبكية •

  سان تومي وبرينسييبعن  مقتضب عرض  -ثالثاً   

  معلومات أساسية عامة  -ألف   
  ي وبرينسييب الدميقراطيةمجهورية سان توم: االسم الرمسي

  سان تومي: العاصمة
  دميقراطية متعددة األحزاب: منط احلكم

  رئيس اجلمهورية، السيد فرادجيكي دجي مينيزيس: رئيس الدولة
  رئيس الوزراء، السيد باتريسي إميريي تروفوادجا: رئيس احلكومة

  كيلـومتراً  ٢٥٠على ُبعـد    يف خليج غينيا، قبالة الساحل االستوائي الغريب ألفريقيا،         : املوقع
  .من غابون)  ميال١٥٠ً(

  ) مربعاً ميال٣٨٦ً( كيلومتر مربع ١٠٠١: املساحة
على الساحل وأقل )  درجة فاهرهنايت٧٨( درجة مئوية    ٢٦متوسط احلرارة   . استوائي: املناخ

أغـسطس  /يونيـه إىل آب   /ومثة موسم جاف ميتد من حزيـران      . يف املناطق الداخلية اجلبلية   
  .قصرية من األمطار االستوائية خالل بقية العاموفترات 
  )٢٠١٠تقديرات عام ( نسمة ١٦٠ ٠٠٠: السكان
  وليك، إىل جانب بروتستانتيني إجنيليني وسبتينيتامسيحيون، وأغلبهم ك: الدين

  )اللغات الكرييولية هي السانتومية وآنغوالر والونغيي(الربتغالية : اللغة الرمسية
   يف املائة٤,٥: مجايلمنو الناتج احمللي اإل

  )الدوبرا السانتومية(الدوبرا : العملة
   وصيد السمك والسياحةالنبإنتاج الكاكاو و: النشاط االقتصادي

  .توقيت غرينتش: منطقة التوقيت
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  اجلغرافيا  -باء   
ويتألف من جزيرتني   . سان تومي وبرينسييب بلد ُمشكَّل من جزر ذات أصل بركاين           -٥

ان تومي وجزيرة برينسييب وعدة جزر صغرية تقع يف خليج غينيا قبالـة   جزيرة س تني مها كبري
 ١ ٠٠٠وتناهز مساحته اإلمجاليـة     .  كيلومتراً ٢٥٠الساحل الغريب ألفريقيا، على ُبعد حنو       

  . نسمة١٦٠ ٠٠٠وُيقدَّر جمموع سكانه بنحو . كيلومتر مربع

  الوضع االجتماعي والسياسي  -جيم   
 نظام متثيلي دميقراطي شبه رئاسي يشغل فيـه رئـيس           لدى سان تومي وبرينسييب     -٦

        رئـيس احلكومـة وتعتمـد منـذ         نصباجلمهورية منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء م      
ويوجد فصل يف السلطة بني خمتلـف هيئـات         .  متعدد األحزاب   سياسياً  نظاماً ١٩٩٠عام  
ورئيس اجلمهوريـة هـو   . قضاءأي رئاسة اجلمهورية واجلمعية الوطنية واحلكومة وال     /احلكم

وُينتَخب رئـيس   . رئيس الدولة والقائد األعلى للقوات املسلحة وميثل سان تومي وبرينسييب         
نوات وال جيوز إعادة انتخابه     اجلمهورية باالقتراع العام املباشر والسري لوالية مدهتا مخس س        

  .)٢( مرة واحدةإال
   لقانون لواليـة مـدهتا      ل اهبم وفقاً  جيري انتخ   نائباً ٥٥وتتألف اجلمعية الوطنية من       -٧

واحلكومة هي جهاز احلكم التنفيذي واإلداري وتتوىل مـسؤولية ُحكـم           . )٣(أربع سنوات 
ويعيِّن رئيَس الوزراء   . ويقودها رئيس للوزراء وتتألف من الوزارات وأمانات الدولة       . )٤(البلد

ا يف االعتبـار    جلمعية العامة آِخذ  رئيُس اجلمهورية بالتشاور مع األحزاب السياسية املمثلة يف ا        
وقراراهتا ُملزِمة  . )٦(ةالستقالل وختضع للقوانني القائم   وتتمتع احملاكم با  . )٥(نتائج االنتخابات 

  .)٧( واخلاصة وتسمو على أي سلطة أخرىجلميع الكيانات العامة
شأن وبدأت سان تومي وبرينسييب عملية دميقراطية متعددة األحزاب بإجراء استفتاء ب     -٨

 ت اجلمعية الوطنية سلسلةً   اعتمدوبعد االستفتاء،   . ١٩٩٠أغسطس  / آب ٢٢نظام احلكم يف    
هـذه  وتـشمل  . األحـزاب على تعّدد    قائم تنفيذ نظام الدميقراطية ال    من القوانني الرامية إىل   

وقـانون  ) ٢/٩٠القـانون   ( املتعلق باحلقوق االنتخابية وبتسجيل املنتِخبني       القانونالسلسلة  
 قانون االنتخـايب  الو) ٨/٩٠القانون  (وقانون األحزاب السياسية    ) ٦/٩٠القانون   (اجلنسية

والنظام األساسـي  ) ١٢/٩٠القانون (والقانون املتعلق باللجان االنتخابية  ) ١١/٩٠القانون  (
  ).٥/٩١القانون (ألصحاب املناصب السياسية 

ة مستقلة تعمل مـع     ، فإن جلنة االنتخابات هيئ    ١٢/٩٠ووفق ما ينص عليه القانون        -٩
 احلكوميـة   املتعلقـة باهليئـات   اجلمعية الوطنية وتدير مجيع عمليات التسجيل واالنتخابات        

وتتألف جلنة االنتخابات من حمامٍ أو مواطن مؤهَّل تعينه اجلمعيـة           ). ٢املادة  (واإلدارة احمللية   
ه اجلمعية الوطنية الوطنية ويشغل منصب الرئيس ومواطن حسن السمعة املهنية واألخالقية تعين       
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 وخبري تعينه اجلمعيـة     ،بناًء على اقتراحات من كل حزب من األحزاب القائمة بصفة قانونية          
الوطنية يعمل كأمني لشؤون كل إدارة من اإلدارات احلكومية املسؤولة عن التجارة اخلارجية             

  .واإلدارة احمللية والتواصل االجتماعي
 مكتب الشؤون التقنيـة     ١٩٩٨مارس  / آذار ٢٨ الصادر يف    ٢/٩٨وأنشأ القانون     -١٠

لالنتخابات الذي يعمل حتت اإلشراف اإلداري للجمعية الوطنية ويتوىل املهام التقنيـة الـيت        
 جلنة االنتخابات، وذلك كي تتفـرغ اللجنـة لرصـد االنتخابـات             كانت متارسها سابقاً  

ـ     ٢٠وتوجد جلنة االنتخابات منذ     . ولإلشراف عليها  رة وجودهـا    سنة، وجرت خالل فت
  :االنتخابات التالية

  ؛١٩٩٠أغسطس / آب٢٢االستفتاء الدستوري الذي جرى يف  •
 ٢٩ و ١٩٩٦يونيـه   / حزيران ٣٠ و ١٩٩١مارس  / آذار ٣االنتخابات الرئاسية يف     •

  ؛٢٠٠٦يوليه / متوز٣٠ و٢٠٠١يوليه /متوز
أكتـوبر  / تشرين األول  ٨ و ١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ٢٠االنتخابات الربملانية يف     •

مارس / آذار ٢٦ و ٢٠٠٢مارس  / آذار ٣ و ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ و ١٩٩٤
  ؛٢٠١٠أغسطس / آب١ و٢٠٠٦

 ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٧ و ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٦االنتخابات احمللية يف     •
 ؛٢٠١٠يوليه / متوز٢٥و

 ٢٥ و ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٧ و ١٩٩٥مارس  / آذار ٢٦االنتخابات اإلقليمية يف     •
  .٢٠١٠يوليه /متوز

، جرت االنتخابات التشريعية واحمللية واإلقليمية يف ظل إقبال كبري          ٢٠١٠ويف عام     -١١
ت السابقة اليت طبعها ارتفاع كبري يف عدد املمتنعني عـن اإلدالء            نتخابا لال وخالفاً. للناخبني

وجتلى هذا بصفة خاصة يف آخر انتخابـات        . بأصواهتم، حصل تغري يف منحى تلك الظاهرة      
 إقبال كبري للنـاخبني ومل تتجـاوز   ُسجِّل حيث  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١يف  تشريعية جرت   

املـسجلة يف   يف املائة    ٣٥,٩٦ يف املائة باملقارنة مع نسبة       ١٠,٩٩النسبة اإلمجالية للممتنعني    
  .ل ارتفاع كبري يف عدد الناخبات واملرشحاتُسجِّكما . ٢٠٠٦ابات التشريعية لعام االنتخ
 جملس نتائج االنتخابـات     ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٠صدره يف    للتقرير الذي أ   ووفقاً  -١٢

 ١التابع للمحكمة الدستورية، جاءت نتـائج االنتخابـات التـشريعية الـيت جـرت يف                
) ٢٩ ٥٨٨(حزب العمل الـدميقراطي املـستقل       :  على النحو التايل   ٢٠١٠أغسطس  /آب

وحـزب  ) ٢٢ ٥١٠(احلزب الدميقراطي االجتمـاعي     /وحركة حترير سان تومي وبرينسييب    
، )٤ ٩٨٦(احلزب اللربايل   /واحلركة الدميقراطية لقوات التغيري   ) ٩ ٥٤٠(التجمع الدميقراطي   

 يف املائـة    ١٣,٦٠ يف املائـة و    ٣٢,٠٩ يف املائة و   ٤٢,١٩وهي بالنسبة املئوية على التوايل      
 يف املائـة  ٨٩,٠١، أدىل  مـسجالً  ناخبا٧٨ً ٧٩٦ومن أصل ما جمموعه    .  يف املائة  ٧,١١و
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 يف املائـة مـن     ٠,٧٢ يف املائة، وُسجِّل ما نـسبته        ١٠,٩٩م وامتنع عن التصويت     بأصواهت
  .)٨( امللغاةورقات يف املائة من ال١,٤٦ وبيضاء التصويت الاتقور

  )٩(احلالة االجتماعية واالقتصادية  -رابعاً   

  األداء وتنمية االقتصاد الكلي  -ألف   
 يف املائـة    ٦ حنـو    ٢٠٠٨تصادي يف عام    على غرار األعوام السابقة، بلغ النمو االق        -١٣

الـرقم  حسبما تشري إليه تقديرات املعهد الوطين لإلحصاءات وصندوق النقد الدويل، ولكن            
ويعود ذلك النمو بالدرجة األوىل     .  يف املائة  ٦,٥ كان ٢٠٠٨هناية عام   احلقيقي املُسجَّل يف    

  يف املائـة    ٤لغ النمو االقتصادي    وب. إىل االستثمارات األجنبية املباشرة اليت حفزت االقتصاد      
  ).تصويب يف نسبة الناتج احمللي اإلمجايل (٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤,٥ و٢٠٠٩يف عام 

  يف املائة يف   ٢٤,٨ حيث بلغت نسبته املعدَّلة      ٢٠٠٨ يف عام    وكان التضخم مرتفعاً    -١٤
، بلـغ  ٢٠٠٩ويف عام . ق يف املائة مما ُسجِّل يف العام الساب    ٢,٨ بهناية ذلك العام، وهي أقل      

ويعـود هـذا   .  يف املائة١٠ ب ٢٠١٠ يف املائة، وُيقدَّر معدله التراكمي لعام     ١٦,١التضخم  
 بالدرجـة األوىل إىل اتفـاق       ٢٠١٠التحسن الكبري واالخنفاض يف معدل التضخم يف عام         

  . للصرف مقابل اليورو ثابتاًالتعاون املايل الذي حدد سعراً

  ةالديون العام  -باء   
حسب البيانات اليت قدمها مكتب الديون العامة، بلغت ديون سان تومي وبرينسييب              -١٥

 ٢١٠,٥ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة،        ٣٥٩ ما جمموعه    ٢٠٠٦يف هناية عام    
وبلغت تكلفة .  مليون دوالر يف إطار ثنائي١٤٩مليون دوالر منها يف إطار متعدد األطراف و

  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١٠,٠٩خدمة الديون 
، تأهلت سان تومي وبرينسييب للمشاركة يف برنامج البلـدان          ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران   -١٦

 يف املائة لديوهنا اخلارجية باملقارنة مـع        ٤٢الفقرية املثقلة بالديون وتستفيد اآلن من خفض يناهز         
  مليون دوالر  ١٤٦,٧ما يناهز    ٢٠٠٧ يف عام     الديون اخلارجية  بلغتورغم ذلك،   . ٢٠٠٦عام  

      ِضعف من النـاتج احمللـي اإلمجـايل        ١,٣من دوالرات الواليات املتحدة، وهو ما يقارب        
 ٢٠٠٤، اليت كانت حىت عـام      فرد يف نسبة الديون لكل      شديدوحصل اخنفاض   . ٢٠٠٦لعام  

، حيث  )فردات املتحدة لكل     دوالراً من دوالرات الوالي    ٢ ٤٨٨حنو  (من بني األعلى يف العامل      
.  يف املائـة   ٦٠، أي بنحو    فرد دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة لكل        ٩٤٧اخنفضت إىل   

 ٢٠٠٨ ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام          ١١٠وبلغت الديون اخلارجية    
  .٢٠٠٩ مليون دوبرا يف عام ١٤٩و
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  احلد من الفقر  -جيم   
ـ  من السكان احملليني، وتُ    مي وبرينسييب آفة متس جزءاً كبرياً     الفقر يف سان تو     -١٧  ّوضق
وقد . اإلمنائية االستقرار االجتماعي واالستقرار الالزم لتنفيذ سياسات احلكومة         كبرية درجةب

 يف املائة مـن     ٥٣,٨وخلصت إىل أن    . ٢٠٠١أُِعدَّت دراسة استقصائية بشأن الفقر يف عام        
دفع باحلكومة إىل أن جتعل مكافحة الفقـر أحـد األركـان            السكان يعانون من الفقر، ما      

  .األساسية لربناجمها
وبينمـا  .  يف املائة من السكان احملليني     ٥٣,٨وأظهرت تلك الدراسة أن الفقر ميس         -١٨

كما أشـارت  .  يف املائة من الفقر املدقع١٥,١ يف املائة حتت عتبة الفقر، يعاين       ٣٧,٨يعيش  
 ٢٢ يف املائة من الريفيني حتت عتبة الفقر ويعـاين  ٦٥ حيث يعيش إىل أن الفقر ظاهرة ريفية 

 عن تفـشي    ١٩٩٠وكشفت الدراسات اليت أجريت يف عام       . يف املائة منهم من الفقر املدقع     
  . يف املائة٤١الفقر بنسبة ناهزت 

 يف املائة من السكان احملليني أشد يف أوساط األسـر الـيت      ٥٣,٨والفقر الذي ميس      -١٩
وقد يبلغ عدد العاطالت ضعف عـدد       .  يف املائة  ٥٥,٧، حيث تصل نسبته إىل      ساءنها  تعيل

 يف  ١٣ يف املائة من السكان على الصعيد الـوطين، أي           ١٤,٨ومتس البطالة زهاء    . العاطلني
 يف ٤٧ونسبة النساء من جمموع السكان النشيطني .  يف املائة من النساء١٥املائة من الرجال و

  .ملائة من الرجال يف ا٥٣املائة مقابل 
وتظهر البيانات أن املرأة لديها فرص أقل من الرجل يف سوق العمل وأنه ال ُيوظَّف                 -٢٠
ويقارب عدد من جيري توظيفهم من الرجال ِضعف عدد         .  رجالً ١٨٤كل  ل امرأة   ١٠٠ الّإ

وُيظهِر هذا بوضوح نقص توظيف املرأة إذا أخذنا يف االعتبار أن النـساء يـشكلن               . النساء
  .٢٠٠١كثرية السكان حسب نتائج آخر تعداد عام للسكان والسكن أُجري يف عام أ

ولزيادة جناعة وفعالية األنشطة الالزمة ملكافحة الفقر، أعدت احلكومة، من خـالل              -٢١
 عملية تـشاركية واسـعة،      يف إطار مرصد مكافحة الفقر، ورقة استراتيجية للحد من الفقر         

  .٢٠٠٢بشكل علين يف عام وجرى التصديق عليها واعتمادها 

  استراتيجية احلد من الفقر  -دال   

         حلد من الفقر اخلطة االستراتيجية للحد من الفقـر حبلـول          اتضع ورقة استراتيجية      -٢٢
 من خالل أنشطة تتوزع على مخسة حماور رئيسية ترمي إىل حتقيـق األهـداف               ٢٠١٥عام  
  :ة التاليةعامال

  ؛٢٠٠٣ من عام  يف املائة انطالقا٥ًلي اإلمجايل نسبته حتقيق معدل منو للناتج احمل •
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 وإىل أقل   ٢٠١٠تقليص نسبة من يعانون من الفقر من السكان بالنصف حبلول عام             •
  ؛٢٠١٥ثلث حبلول عام المن 

إتاحة إمكانية االستفادة من اخلدمات االجتماعية األساسية لكل السكان وحتـسني            •
  ؛٢٠١٥مستوى معيشتهم حبلول عام 

 الفوارق االجتماعية واجلنسانية إىل حد كبري بني املقاطعات وبني املقاطعات           تقليص •
  ومنطقة برينسييب املتمتعة باحلكم الذايت وبني السكان احلضريني والريفيني؛

  .تعزيز بناء القدرات املؤسسية واحلكم الرشيد •
لفقر، ركزت  وللتغلب على التحديات الرئيسية احملددة يف ورقة استراتيجية احلد من ا            -٢٣

 إىل يت هتدفصعيد القطاعات االجتماعية الاحلكومة على تنفيذ خمتلف الربامج واألنشطة على       
حتسني مستويات املعيشة، وال سيما بالنسبة ألشد الفئات ضعفاً، مثل املعـوقني واملـسنني              

  .واألطفال واملراهقني الفقراء وربات األسر املعيشية الفقرية
          مـن االسـتثمارات العامـة قـارب          احلكومة متـويالً   ، وفرت ٢٠٠٨ويف عام     -٢٤

)  دوالراً من دوالرات الواليـات املتحـدة       ٩ ٣٩٦ما يعادل   ( ماليني دوبرا    ١٣٧,٦مبلغه  
ملشاريع يف جماالت التعليم والصحة والعمل والتضامن االجتماعي والزراعة ترمي إىل تقليص            

  .مستوى الفقر
      اليني دوبرا للفئات الفقرية من ميزانيتـها العامـة         م ٥٠٨,٨ووفرت احلكومة حنو      -٢٥

وحـىت  . ٢٠١٠ ماليني دوبرا مـن ميزانيـة عـام          ٨٩٩,٢، وخصصت هلا    ٢٠٠٩لعام  
  . ماليني دوبرا٢٠٧,٨، مت بالفعل صرف حنو ٢٠١٠يونيه /حزيران

  قطاع الزراعة  -هاء   
ة أعوام برنامج الدعم    يف قطاع الزراعة، تنفِّذ احلكومة يف دورات مدة كل منها ثالث            -٢٦

لزيادة وتنويع اإلنتاج ) ٢٠١٤-٢٠٠٣( سنة ١٢ والذي ميتد على فترةاملايل لصغار املزارعني 
ة هي حتـسني    عاموأهداف الربنامج ال  . الزراعي، الذي يكتسي أمهية كربى يف املناطق الريفية       

من (ريفي فقري    ٥٨ ٠٠٠احملاصيل ومستويات معيشة الفئات املستهدفة اليت تتألف من قرابة          
وذلك بتعزيز األمـن الغـذائي وزيـادة        ) صغار املزارعني وصغار صيادي األمساك والنساء     

، جـرى   ٢٠٠٨-٢٠٠٣برنامج الدعم املايل لصغار املزارعني للفتـرة         إطار   ويف. احملاصيل
وعلى )  منهم من النساء٣٠٠ تعني أن يكون  أمي سنويا٤٠٠ًبتعليم (التركيز على حمو األمية 

  . وتشمل املرأة يف املناطق الريفيةعائداتريب واألنشطة اليت تزيد الالتد
 ظـروف قراء، ما حسَّن إىل حد كـبري        كما مشل ذلك الربنامج تشييد مساكن للف        -٢٧

 يف  ٦٥ يف املائـة إىل      ٥٥ نسبة امتالك البيوت من      ارتفعتالسكن يف املناطق الريفية، حيث      
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 متعـددة وتفتقـر إىل       يف مساكن تضم أجياالً    ابقاً تعيش س  ةوقد كانت األسر الريفي   . املائة
  .الشروط األساسية وتتسم بقدر كبري من االختالط

  اهلياكل األساسية  -واو   

       عمـل ملـا    فـرص    ٢٠٠٨وفر إنشاء اجملموعة املعنية بصيانة الطـرق يف عـام             -٢٨
  . يف املائة منهم نساء٥٠ ، شخصا١ً ٥٩٨جمموعه 

  السكن  -زاي   
 حلكومة، من خالل مؤسسة السكن، عدة مشاريع عامة مرتفعة التكلفة نوعاً          نفذت ا   -٢٩
، ٢٠١١ويف عـام    ).  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ٤٥ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠بني  (ما  

 مسكن مدعم من الدولة يف أفقـر املنـاطق          ١٠٠تعتزم احلكومة تنفيذ مشروع جترييب لبناء       
 دوالر مـن  ١٢ ٠٠٠ إىل ٨ ٠٠٠عر أدنـاه   أسرة  ستباع كل وحدة منها بس   ١٠٠إليواء  

، تعتزم احلكومة دعم أول مـشروع سـكين         ٢٠١٠ويف عام   . دوالرات الواليات املتحدة  
  . مليون دوبرا٥ ٨٠٠مبلغه ) قرض(لألزواج الشبان بتمويل من أنغوال 

  املياه والصرف الصحي  -حاء   
 هدف تقلـيص نـسبة       من االهتمام هلذه املسألة حيث تبنت      أعارت احلكومة كثرياً    -٣٠

السكان احملرومني من االستفادة املستدامة من مياه الشرب وخـدمات الـصرف الـصحي              
  .٢٠١٥األساسية بالنصف حبلول عام 

ولدى سان تومي وبرينسييب إمكانات هائلة يف جمال املوارد املائية ال يـزال العلـم                 -٣١
 يف املائة مـن احلجـم       ٠,٤عمل سوى   وُيقدَّر أنه ال ُيست   .  واستغالهلا ضئيالً  مبستواها ضعيفاً 

 ٥ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠وتتراوح مقاييس هطول األمطـار بـني        . اإلمجايل للموارد املائية القائمة   
  مليون متر مكعب يف الـسنة  ٢ ٠٠٠وُيقدَّر أن احلجم اإلمجايل للمياه يبلغ    . ميلمتر يف السنة  

د بشكل غري متساوٍ، ما     وتتوزع هذه املوار  .  مليون ٨٠٠ال ُيستَغل منها بشكل مباشر سوى       
  .يعرِّض بعض املناطق لنقص يف املياه

  احلصول على املياه  -طاء   
 يف املائة من    ٩٦,٨ للمؤشرات األساسية للرفاه، حيصل      ٢٠٠٥حسب استبيان عام      -٣٢

وال تزال نسبة احلصول على مياه .  يف املائة منهم على املياه اجلارية  ٨٨,٧السكان على املياه و   
 ٣٨، وارتفعت إىل    ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١٩فقد بلغت نسبة التغطية     . جداًة  الشرب متدني 

ففي املناطق الريفية وشبه    . ومثة فوارق بني املناطق الريفية واحلضرية     . ٢٠٠٦يف املائة يف عام     
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 يف املائة بـني عـامي   ١٢,٦ إىل ٦,٤احلضرية، ارتفع معدل احلصول على مياه الشرب من         
 يف  ٢٩راوحت نسبة التغطية يف املناطق احلضرية بني ما متوسـطه           ، بينما ت  ٢٠٠٦ و ٢٠٠١

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٥٧,٢ و٢٠٠١املائة يف عام 

  الصرف الصحي  -ياء   
فقد بلغ معدل التغطية باهلياكـل      . أيضاًإن احلالة فيما يتعلق بالصرف الصحي سيئة          -٣٣

 ٣٠، وارتفع إىل    ٢٠٠١ يف عام     يف املائة  ١٦األساسية للصرف الصحي على الصعيد الوطين       
، مل يستفد   ٢٠٠٦ففي عام   . ، واختلف بني املناطق احلضرية والريفية     ٢٠٠٦يف املائة يف عام     

 يف ١٠,٢ يف املائة من سكان املناطق الريفية من نظام للصرف الصحي مقابـل      ١٩,٢سوى  
سكان مـن نظـام      يف املائة من ال    ٢٠,٨ويف املناطق احلضرية، استفاد     . ٢٠٠١املائة يف عام    

    . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٣٩,١، وارتفعت النسبة إىل     ٢٠٠١للصرف الصحي يف عام     
     .  مدينة سان تومي من نظام بدائي جلمع النفايـات الـصلبة دون معاجلتـها              وال تستفيد إالّ  

ه  يف املائة من ميـا     ١، عوجل   ٢٠٠١ففي عام   . وال يزال نظام معاجلة مياه األمطار يف بدايته       
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١,١األمطار، وارتفعت النسبة إىل 

وال توجد أي إحصاءات تتيح إمكانية تقدير نسبة السكان احلضريني الذين يعيشون              -٣٤
  .يف أحياء فقرية

ويبلغ املعـدل احلـايل     . وتعمل احلكومة مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين         -٣٥
  .٢٠٠١ يف املائة يف عام ١٩ يف املائة مقابل ٣٨ة لالستفادة من املياه املعاجل

  الرعاية االجتماعية  -كاف   
 مبنح إعانات لألسر    تعمل احلكومة على إنشاء برامج دعم إلدماج أشد الفئات احتياجاً           -٣٦

 املوارد املالية واألدويـة     توفريوحتويالت نقدية ومساعدات غذائية، ضمن أشياء أخرى، وذلك ل        
ألمهات واألطفـال احملـرومني واملـسنني احملتـاجني         للفئات احملتاجة من ا   ية  األغذية األساس و

 مليون  ٤ ٠٠٠وقد قدمت احلكومة    . املوجودين خارج نطاق تغطية نظام الضمان االجتماعي      
 ٥ ٠٠٠، ستقدم زهـاء     ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٩ واملبلغ ذاته يف عام      ٢٠٠٨دوبرا يف عام    

ويقدم نظام الضمان االجتمـاعي     . ائة عن العام السابق    يف امل  ٢٠قدرها  مليون دوبرا، بزيادة    
 شخص من احملرومني املوجودين     ٥ ٠٠٠ مستفيد، منهم زهاء     ٩ ٠٠٠ املساعدة لنحو    حالياً

 ويوجد حاليـاً  . مكتب الرعاية االجتماعية  املقدَّم من   دعم  الخارج نطاق تغطيته من خالل      
ة الـضمان االجتمـاعي      شخص مسجلني لدى مؤسس    ٣٢ ٠٠٠على الصعيد الوطين حنو     
  .ينتظرون تلقّي املساعدة
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  املؤسسات  -الم   
توجد يف الوقت الراهن برامج تدعم تنمية املوارد البشرية ويشارك يف متويلها كل من       -٣٧

احلكومة ومصرف التنمية األفريقي، من قبيل برنامج دعم تنمية املوارد البـشرية ومكتـب              
 قدرات املؤسسات العامة وتنمية مواردها البـشرية        التوظيف والصندوق املهين وبرنامج بناء    

، وترمي إىل إعداد موارد بشرية لإلدارة العامة، وخباصة من ربات           ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣للفترة  
  .األسر املعيشية والشباب

  ةلاالعد  -ميم   
 وصول الفقراء إىل العدالة ولدعم مراكز       وتعزيز فرص ُنفِّذت برامج لدعم نقابة احملامني        -٣٨
 مليون دوبـرا يف  ٣ ٠٠٠شاد فيما يتعلق بالعنف املرتيل وإطعام السجناء، وقاربت تكلفتها       اإلر
  .٢٠٠٨ مليون دوبرا يف عام ١٠٥ و٢٠٠٩ مليون دوبرا يف عام ٢٨٠ مقابل ٢٠١٠عام 

  التعليم والصحة  -نون   
 ٢٠٠٨ مليون دوبرا يف عـام       ١٥٠ ٨٠٠استثمرت احلكومة يف قطاع التعليم حنو         -٣٩

وفيما يتعلـق   . ٢٠١٠ يف عام    تقريباً ونفس املبلغ    ٢٠٠٩ مليون يف عام     ٣٣٠ ٠٠٠وزهاء  
             ٢٠٠٨ مليـون دوبـرا يف عـام         ١١٤ ٨٠٠بالصحة، بلغـت اسـتثمارات احلكومـة        

 .٢٠١٠ مليون دوبرا يف عام      ٢٥٠ ٠٠٠ وزهاء   ٢٠٠٩مليون دوبرا يف عام      ١٧١ ١٠٠وحنو  
ج ُمرِضية فيما يتعلق بالتعليم والصحة للجميع، مبـن         ويضمن هذا املستوى من االستثمار نتائ     

ورغم نقص البيانات واجلهد الذي تبذله احلكومة، فال يـزال          . فيهم أشد األشخاص احتياجاً   
         يف املائـة    ٦٥مثة كثري مما ينبغي القيام به لتقليص مستوى الفقر يف املنـاطق الريفيـة مـن                 

  .وبالتايل حتسني مستوى معيشة السكان احملليني، ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ٢١,٦إىل 

  )املعايري واملؤسسات(حقوق اإلنسان   -خامساً  
 ١٢كما سلف الذِّكر، سارت سان تومي وبرينسييب منذ إعالن استقالهلا الوطين يف               -٤٠
وهذه املبـادئ   . هااحترام على درب الدميقراطية وصون حقوق اإلنسان و       ١٩٧٥يوليه  /متوز

  : من الدستور اليت تنص على ما يلي١٨ و٦ و١واد مكرسة يف امل
مجهورية سان تومي وبرينسييب دولة ذات سيادة ومستقلة، تسعى إىل بناء           : ١املادة  "  

جمتمع حر وعادل وموحد والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز التضامن فيما بـني             
اطيـة  سيادة القانون على أسـس دميقر     : ٢، املادة   ...مجيع األشخاص وكل الفئات   

ال تستبعد احلقوق الواردة يف     : ١٨، املادة   ...  إىل حقوق اإلنسان األساسية    واستناداً
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هذا الدستور أي حقوق منصوص عليها يف القوانني واملعايري الدولية وجيري تفـسري             
  .)١٠("وإدماج املبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية وِفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

الدستور مواد أخرى بشأن حقوق اإلنسان األساسية تستند إىل املعـايري           وتوجد يف     -٤١
الدولية، وهي، ضمن أخرى، تلك اليت تتعلق باجلنسية وبالنظام السياسي وحبرية الوجـدان             
والدين ومبراعاة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وحبق املساواة يف املعاملة وباحلق يف العدالـة              

 ١٥ و ١٣ و ١٢ و ٨ و ٦ و ٣ق يف الرعاية الصحية واليت ترد يف املـواد          واحلق يف التعليم واحل   
  .)١١(٦٠ و٥٨ و٥٦ و٥٥ و٥٣ و٥٠ و٤٤ و٤٢ و٣٢ و٣١ و٢٧ و٢٦ و٢٠ و١٨و

  حقوق اإلنسان والعدالة  -ألف   
مل يرق النظام القضائي إىل مستوى توقعات املواطنني ألن القدرات ليست كافيـة               -٤٢

وما فتئت احلكومة حتسِّن النظام القضائي،  . ة مبا يسد احلاجة   ة وسريع ؤلتوفري عدالة فعالة وكف   
وجـرت مواءمـة    . خدمات الدعم من أجل إقامة العدل     أي احملاكم ومكتب املدعي العام و     

القوانني مع مبادئ الدستور وأحكامه ومت حتديث جماالت القانون اجلنائي وقانون العقوبـات             
، ما يعزز استقالهلم    لقة بوضع القضاة وبإدارة شؤوهنم    عواإلجراءات املدنية وتنقيح القوانني املت    

  .وحريتهم يف اختاذ القرار
وخالل الِعقد األول من القرن احلادي والعشرين، ُنفِّذت إصالحات ترمي إىل تلبية              -٤٣

املطالب االجتماعية والوفاء بالتزامات احلكومة إزاء املنظمات الدولية فيما يتعلـق مبراعـاة             
ومت وضع أو تنقيح معايري شىت، منها القوانني املتعلقة باالحتجـاز           . عزيزهاحقوق اإلنسان وت  

لدسـتور  امراجعة  وجرت )٥/٢٠٠٢القانون رقم (وتدابري تنسيق إجراءات امللكية وضماهنا    
والقانون ) ٢/٢٠٠٣القانون رقم   (والقانون األساسي لنظام التعليم     ) ١/٢٠٠٣القانون رقم   (

باخلدمـة  والقانون املتعلق   ) ٣/٢٠٠٣القانون رقم   (دابري احلبس   املتعلق بإصدار األحكام وت   
) ١/٢٠٠٧القانون رقم   (والنظام األساسي لنقابة احملامني     ) ٥/٢٠٠٣القانون رقم   (اجملتمعية  

والنظام األساسي ملكتب   ) ١٠/٢٠٠٦القانون رقم   (والقانون املتعلق مبمارسة احلق يف التظلم       
) ١/٢٠٠٨القانون رقم   (والنظام األساسي للقضاة    ) ١٣/٢٠٠٨القانون رقم   (املدعي العام   

وقانون مكافحة العنف   ) ٢/٢٠٠٨القانون رقم   (والقانون األساسي لشرطة التحقيق اجلنائي      
 آليات محاية ضحايا العنف املـرتيل       املتعلق بتعزيز قانون  الو) ١١/٢٠٠٨القانون رقم   (املرتيل  

) ١٣/٢٠٠٨األمر رقـم    (الداخلية للسجون   اعتماد األنظمة   مت  و) ١٢/٢٠٠٨القانون رقم   (
) ٢٨/٢٠٠٩املرسـوم رقـم      - القانون(والنظام األساسي للقوات املسلحة وقوات األمن       

) ٤/٢٠١٠القـانون رقـم     (والنظام األساسي إلدارة منطقة برينسييب املتمتعة باحلكم الذايت         
)  ٥/٢٠١٠نون رقـم    القا(وقانون اإلجراءات اجلنائية، الذي سيدخل حيز النفاذ عما قريب          

وتوخياً للهدف ذاته، أنشئ   . )١٢()٧/٢٠١٠القانون رقم   ( القضائي   والقانون األساسي للنظام  
 واملعهـد الـوطين     ٢٠٠٦نوفمرب  /ي ملكافحة العنف املرتيل يف تشرين الثاين      ستشاراملركز اال 
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وباملرسوم ). ١٨/٢٠٠٧املرسوم رقم    - القانون(لتعزيز املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني       
ختفيف عقوبات السجن والعفو عن ، حدد رئيس اجلمهورية أحكام ١٧/٢٠٠٩الرئاسي رقم 

 ساهم يف    يف املائة من جمموع السجناء، وهو ما       ٣٧فراج عن حنو    ، ما أفضى إىل اإل    السجناء
  .)١٣(خفض عدد نزالء السجون

ـ            -٤٤ م املتحـدة   وعقدت احلكومة، من خالل وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج األم
تصحيح األخطاء من أجل إقـرار العـدل        " بشأن نظام العدالة موضوعه      اإلمنائي، لقاًء وطنياً  

، ملناقـشة   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٤، وذلك يف الفترة من      "وضمانه للجميع 
حالة العدالة يف سان تومي وبرينسييب وإعداد اإلصالح املقترح جلهاز القضاء، وقد اقتـرح              

  .)١٥( ،)١٤(عدة إصالحات مؤسسية وتشريعيةاء اللق

  الوصول إىل العدالة وضمان احلقوق املدنية  -باء   
، كانت إجراءات املثول أمـام      )١٩٩٠ إىل   ١٩٧٥(خالل عهد اجلمهورية األوىل       -٤٥

 ٩ املؤرخ   ٧/٧٠القانون رقم   (احملاكم تتم وفق األحكام املدرجة يف قانون املساعدة القضائية          
 تـشرين   ١٨ املـؤرخ    ٥٦٢/٧٠املرسـوم رقـم      (ذات الـصلة  واألنظمة  ) نيهيو/حزيران
 ١٩٢٩وفيما يتعلق بالقضايا اجلنائية، اعُتِمد قانون اإلجراءات اجلنائية لعـام           ). نوفمرب/الثاين

الذي ال يزال ساري املفعول ويسمح بتعيني حمامني غري رمسيني عندما ال يتوىل متهم الـدفاع       
  .)١٦( ) من القانون٢٨ إىل ٢٣ واملواد ٢٢ من املادة ٣  إىل١الفقرات (عن نفسه 

حيق جلميـع   : " من الدستور اجلديد على ما يلي      ١٩، نصت املادة    ١٩٩٠وبعد عام     -٤٦
املواطنني اللجوء إىل احملاكم للتصدي لألفعال اليت تنتهك حقوقهم اليت يعترف هبا الدسـتور              

 ومل يـشمل  ".  اإلمكانات االقتـصادية   والقانون وال جيوز احلرمان من العدالة بسبب نقص       
) ينـاير / كانون الثاين  ٢٩ املؤرخ   ١/٢٠٠٣القانون رقم    (٢٠٠٣اإلصالح الدستوري لعام    

وقد دافعت احلكومة على الـدوام عـن احلـق يف           . ٢٠اآلن يف املادة    هذا النص الذي يرد     
جراءات اجلنائية  وينص القانون اجلديد لإل   . الوصول إىل العدالة ومسألة ضمان احلقوق املدنية      

  .)١٧(اء وتضمن محايتها على حنو أفضلعلى آليات تصون حقوق اإلنسان للسجن

  إقامة العدل  -جيم   
توجد عدة هيئات تشارك يف إقامة العدل، ومنها رئاسة اجلمهورية، اليت حتدد دورها            -٤٧

لـيت حتـدد     من الدستور، واجلمعية الوطنية، ا     ٨٠من املادة   ) ط(و) ه(و) أ(أحكام الفقرات   
) ع(و) د(و) ج(و) ب( والفقـرات    ٩٤من املـادة    ) ب( والفقرة   ٩٢دورها أحكاُم املادة    

. ٩٩ من املـادة     ١ والفقرة   ٩٨من املادة   ) ك(و) ه(إىل  ) أ( والفقرات   ٩٧من املادة   ) ص(و
 من الدستور ومن خالل وزارة العدل اليت ١٠٨ للمادة وحتدد احلكومة السياسات العامة وفقاً
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       كومـة  دورها يف إقرار وتنفيذ وتقييم السياسة اليت حتـددها اجلمعيـة الوطنيـة واحل             يتمثل  
 وتدافع عن احلقوق املدنيـة واملـصاحل        على إقامة العدل   احملاكم   سهروت. فيما يتعلق بالعدالة  

وقراراهتا ُملزِمة جلميع الكيانات العامة واخلاصة وتسمو على تلك     .  باسم الشعب  احملمية قانوناً 
وجلسات االستماع علنية، ما مل تقرر حمكمة عكس        . اليت تصدرها مجيع السلطات األخرى    

وال جيوز للمحـاكم، يف     . ذلك، وجيري توثيقها لضمان كرامة األشخاص واألخالق العامة       
إطار ممارسة مهامها، أن تطبِّق معايري خماِلفة ألحكام الدستور أو للمبادئ الواردة يف املـواد               

سيادة القـانون   احترام مبدأ   ويرصد مكتب املدعي العام     .  منه ١٢٩ و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٢٠
قـانون  بتنفيـذ   ويدافع عن املصاحل العامة واالجتماعية يف احملاكم وميارس وظائف تتـصل            

  .)١٨(١٣٠العقوبات، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
خاصة هبا   ضع احملاكم والوزارات ملعايري   وباإلضافة إىل األدوار احملددة يف الدستور، خت        -٤٨
 يف نظم أساسية حمددة، ومنها النظام األساسي للقضاة والنظام األساسي ملكتب املـدعي              ترد

  .)١٩(العام، وذلك طبقاً للقانون األساسي للنظام القضائي
وفضالً عن هذه اهليئات، مثة مؤسسات أخرى تابعة لإلدارة املركزية تضطلع بـدور             -٤٩

 دعم العدالة وشرطة التحقيـق اجلنـائي        دوائرلقة بإقامة العدل، وهي     سم املسائل املتع  يف ح 
وتضطلع كل مؤسسة بـدور     .  السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي    دوائرووالشرطة الوطنية   

  .مهم يف نظام العدالة

   دعم العدالةدوائر  -دال   

  شرطة التحقيق اجلنائي  -١  
 ٢/٢٠٠٨ والقـانون رقـم      ٦٩/٩٣املرسوم رقم    - أنشئت هذه الشرطة بالقانون     -٥٠

وتضطلع بدور التحقيق يف اجلرائم ومنع      . وختضع لوزارة العدل ويدعمها مكتب املدعي العام      
 ظل احترام تـام للحقـوق    عن املشروعية الدميقراطية ويف   وقوعها، ومتارس هذه املهام دفاعاً    

 بسبب نقص يف الوسـائل،      ائبشو عملها   شوبومن الواضح أن هذه الشرطة ت     . )٢٠(املدنية
أي املوارد البشرية ذات املؤهالت العالية واملوارد املادية والتقنية والعلمية واهلياكل األساسـية    

، على سبيل املثال، نقص ةضاملُعترومن بني الصعوبات . واملركَبات، ما يؤثر على انتظام أدائها  
يف السجن املركـزي مبوجـب قـانون    اهلياكل األساسية، ما يؤدي إىل إيداع السجناء ليالً        
  .اإلجراءات اجلنائية، وهذا انتهاك واضح حلقوقهم

  الشرطة الوطنية  -٢  
حتت إشراف وزارة وتعمل  ٢٠/٩١املرسوم رقم  - أنشئت الشرطة الوطنية بالقانون  -٥١

ضمان النظام العام والسلم واحترام املشروعية الدميقراطية واحلقوق       حفظ  األمن العام ألغراض    
وليست الظروف اليت   . املدنية توخياً لتحقيق األهداف اليت حيددها القانون وسياسة احلكومة        
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 عن ظروف  قليالًهي ختتلف أو تعمل فيها هذه الشرطة على أحسن ما يرام، وال ختتلف هنائياً       
وتنتهك الشرطة الوطنية يف كثري مـن األحيـان املـشروعية           . عمل شرطة التحقيق اجلنائي   

 بسبب وجود نقص يف الوسائل املادية واملركَبات واهلياكل األساسية وتكنولوجيا           الدميقراطية
  .احلاسوب والتكنولوجيات العصرية والتدريب

   السجون وإعادة اإلدماج االجتماعيدوائر  -٣  
 السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي حتت إشراف وزارة العدل وهـي           دوائرتعمل    -٥٢

كما أهنا مسؤولة عـن إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي        . سمسؤولة عن تنفيذ عقوبات احلب    
دون قوانني حمددة، ولكنها متارس أنشطتها على أساس معايري         دوائر  هذه ال وتعمل  . للسجناء

  . واألنظمة الداخلية للسجون٣/٢٠٠٣دولية وحملية، منها القانون رقم 
ن األساسـية    ملبادئ حقـوق اإلنـسا     وجيري تنفيذ العقوبات بالدرجة األوىل وفقاً       -٥٣

     القـانون  (تعلق بإصدار األحكام وتـدابري احلـبس        املاملنصوص عليها يف الدستور والقانون      
. )٢١(٧٣نشورة يف جريدة اجلمهوريـة رقـم    واحملددة يف أنظمة السجون امل    ) ٣/٢٠٠٣رقم  

 إجراءات تنفيذ عقوبات احلبس ظروف عيش يف السجن تقـارب قـدر             ضمنوينبغي أن ت  
  .)٢٣( ،)٢٢(ف العامة للحياة العاديةاإلمكان الظرو

 على تلك املؤسسات ألن      إقامة العدل ال تتوقف كلياً     مهاموينبغي التشديد على أن       -٥٤
 جتيزان إنشاء   ١٢٤ و ٣٥فاملادتان  . الدستور يسمح مبشاركة عامة املواطنني يف االضطالع هبا       
. دستور واالستقالل الوطين   على ال  اًرابطات شريطة أال ختل بالقانون اجلنائي أو تشكل خطر        

ـ    أيضاًوتوجد منظمات غري حكومية شىت تشارك        ة العـدل، ومنـها نقابـة        يف عملية إقام
 واملنظمة السانتومية حلقوق اإلنسان ونقابات العمال ورابطة احملاميات ورابطـة            )٢٤(احملامني

تومية للمـرأة  إعادة إدماج األطفال املتخلّى عنهم واملوجودين يف حالة خطر واملنظمة الـسان         
  .التربوي لألطفال - ومنظمات الشباب ورابطة التوجيه االجتماعي

  حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني  -هاء   
اعتمدت سان تومي وبرينسييب عدة قوانني حلماية احلقوق وتعزيز حريـة الرجـل               -٥٥

كد عزم احلكومـة     تؤ اً الدستور وغريه من املعايري أحكام     يتضمنوعلى سبيل املثال،    . واملرأة
  .على محاية وتعزيز مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق املدنية

 املتعلقـة مببـدأ     ١٥ويرد هذا املبدأ العام يف عدة مواد من الدستور، وخباصة يف املـادة                -٥٦
ملهنـة   املتعلقة حبرية اختيـار ا     ٣٢ املتعلقة باألسرة والزواج والنسب واملادة       ٢٦/٣املساواة واملادة   

 املتعلقـة   ٥٧ املتعلقة باحلق يف التعليم واملـادة        ٥٥ املتعلقة باحلق يف العمل واملادة       ٤٢/٣واملادة  
واعُتِمـدت عـدة    .  املتعلقة بواجب الدفاع عن البلد     ٦٤/٢باملشاركة يف الشؤون العامة واملادة      

نونية ومعايري أخرى،   قوانني ترمي إىل ضمان محاية وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وتوجد أحكام قا           
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) ١/٩٢القانون رقـم    (وقانون الضمان االجتماعي    ) ٢/٧٧القانون رقم   (من قبيل قانون األسرة     
القـانون  (والقانون املتعلق بالدفاع الوطين     ) ٦/٩٢القانون رقم   (والقانون املتعلق بظروف العمل     

    لفـرص بـني اجلنـسني      والقانون املنشئ للمعهد الوطين لتعزيز املساواة وتكـافؤ ا        ) ٢/٩٤رقم  
والقـانون  ) ١١/٢٠٠٨القانون رقم   (وقانون مكافحة العنف املرتيل     ) ١٨/٢٠٠٧القانون رقم   (

  ).١٢/٢٠٠٨القانون رقم (املتعلق بتعزيز آليات احلماية القانونية لضحايا جرائم العنف املرتيل 
         بالقـانون  وأنشئ املعهد الوطين لتعزيز املساواة وتكافؤ الفـرص بـني اجلنـسني               -٥٧

رص بني اجلنـسني، الـيت       وأعد االستراتيجية الوطنية للمساواة وتكافؤ الف      ١١/٢٠٠٨رقم  
 تكون فيه العدالة االجتماعية والتضامن واملـساواة   جمتمٌع٢٠١٥م حبلول عام اقُيأن "تتوخى  
  .)٢٤("يتقامسها اجلميعمتجذّرة ماً حقيقية فرص واحترام مجيع املواطنني ِقيوتكافؤ ال

محايـة الـضحايا    جل  أمن  وأنشأت احلكومة املركز التوجيهي ملكافحة العنف املرتيل          -٥٨
وباإلضافة إىل هذه املؤسسات العامة، تلقى احلكومة تعاوناً من جانب عـدة            . وإرشاد األزواج 

منظمات غري حكومية، من قبيل منتدى املرأة ومعهد موتيندي ورابطة تنمية قـدرات املـرأة               
خوسينا ماتشيل ورابطة دعم النساء واألطفال ضحايا العنف ورابطة سان تومي لتنظيم            وتعاونية  

األسرة ورابطة سان تومي وبرينسييب لسيدات األعمال واملهنيات ورابطة القديـسة ورابطـة             
  . ورغم ذلك التحسن، فثمة متييز عَرضي وثغرات يف القوانني. احملاميات

  )٢٦(حقوق اإلنسان والتعليم  -سادساً  
وعلى احلكومة أن تشجع حمو   . يقر الدستور التعليم كحق معتَرف به جلميع املواطنني         -٥٩

  .)٢٧(مر والتعليم اجملاين واإللزامياألمية وتوفر التعليم املست
أن يتمكن كل طفل وشاب وبالغ من       "ينص اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع على        و  -٦٠

مـؤمتر  " (يت من املقرر أن تليب احتياجاهتم األساسـية يف الـتعلم         االستفادة من الفرص التعليمية ال    
ويعكس التزام سان تومي وبرينسييب بتوصيات ذلـك املـؤمتر          ). ١٩٩٠دجونتيني، تايلند، عام    

  .)٢٨(يم القانون األساسي لنظام التعلويعزز اإلجراءات املكرسة أصالً يف الدستور واملؤكدة يف
د إحداث قطيعة تامة مع نظام التعليم التقليدي املوروث         ويتوخى هذا القانون اجلدي     -٦١

 للتعليم بوصفه وسيلة لتغيري البنيات      عن النظام االستعماري الربتغايل، حيث يعزز بعداً جديداً       
وقد ُحدِّدت احلقوق والواجبـات يف ميـدان        . والعالقات االجتماعية وحتقيق تغري يف العقلية     

ن التعليم باجملان ليشمل مجيع املواطنني وُحـدِّدت أهـداف          التعليم وُوسِّع نطاق االستفادة م    
  . للمبادئ التوجيهية الستراتيجية التنمية الوطنيةجديدة لسياسة التعليم وفقاً
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  التنظيم واهليكل واإلدارة  -لف أ  
، الذي يشمل التعليم ما قبل      ٢/٢٠٠٣ العام لنظام التعليم القانونُ رقم       يكليضبط اهل   -٦٢

  .)٢٩(سي وما بعد املدرسياملدرسي واملدر

  التعليم ما قبل املدرسي  -باء   
ما فتئت سان تومي وبرينسييب تفي بالتزاماهتا فيما يتعلق باإلعالن العـاملي لتـوفري                -٦٣

التعليم للجميع وإطار عمل داكار اللذين يشددان على أمهية هذه املرحلة األساسية يف حيـاة              
رحلة الطفولة املبكرة باعتبار هـذه املـسألة أول         كل طفل ويشجعان التعليم والرعاية يف م      

وما فتئت سان تومي وبرينسييب تضطلع بأنـشطة، وال سـيما يف            . األهداف الرئيسية الستة  
غري أن  . القطاع العام، لضمان إتاحة فرص الرعاية والتعلم األساسيني جلميع األطفال الصغار          

  . يف املائة٣٣زال معدل التغطية يف جمال التعليم ما قبل املدرسي ال ي
غـري أن  . والتعليم ما قبل املدرسي هو املستوى األول يف نظام التعليم وهو اختياري             -٦٤

بكرة ويف إعـداده للتعلـيم   الطفولة امل  مرحلة يف مناء الطفل يف رحلة امل هأمهية هذ اجلميع َيقّر ب  
لريفية لألطفال الذين ومن مساته وجود شبكة من مراكز الرعاية النهارية يف املناطق ا         . املدرسي

يف املناطق احلضرية لألطفـال     األطفال  ض  يايصل عمرهم إىل ست سنوات كحد أقصى ور       
ض األطفال ومراكز الرعاية ياوفضالً عن ر. الذين تتراوح أعمارهم بني ثالث ومخس سنوات     

 األطفـال اخلاصـة     ياض عدد كبري من ر    م، يوجد كذلك أصالً   النهارية التابعة للقطاع العا   
  .تمعية اليت تعود إىل منظمات غري حكومية ورابطاتواجمل
 ما قبل املدرسـي     ولوية للتعليم  احلكومة األ  ولل السنوات العشر املاضية، مل ت     وخال  -٦٥
  . لطابعه االختياري املنصوص عليه يف القانون األساسي لنظام التعليمنظراً

  ١ الشكل
عدد األطفال يف سان تومي وبرينسييب       جمموع إىل   النسبة املئوية لألطفال املسجلني قياساً    

  )٣٠(حسب املقاطعة واملوسم الدراسي
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  التعليم االبتدائي  -جيم   
وال ُتـستخلَص أي    . التعليم االبتدائي معمم وإلزامي وجماين ومدته ست سـنوات          -٦٦

. واحلضور وتسليم الشهادات   لتغطية األجور والرسوم واملدفوعات املتصلة بالتسجيل        نفقات
وقد ُوسِّع نطاق هذا التعليم ليشمل مرحلة التعليم االبتدائي األساسي الذي يـستمر سـت               

، وبلغ اآلن إصالح السلك     ) إىل الرابع   األول الصف(واكتمل إصالح السلك األول     . سنوات
  .مرحلته النهائية)  اخلامس والسادسالصفان(الثاين 
 من بني   ٢٠١٥السادسة حبلول عام    وتوسيع نطاق التعليم االبتدائي إىل حدود السنة          -٦٧

  .التحديات اليت تواجه البلد
 مدرسة ابتدائية،   ٧٤، كان مثة ما جمموعه      ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل املوسم الدراسي      -٦٨

كانت مخس منها توفر التعليم األساسي املتكامل يف فيال فريناندا وبورتو آليغـري وسـانتا               
  .كاتارينا وآغوا إيزي وآملاس

)  يف املائة  ٢٠,٢( مدرسة ابتدائية    ١٥، كانت   ٢٠٠٨-٢٠٠٧لدراسي  ويف املوسم ا    -٦٩
ويستفيد التالميذ يف الـسلكني األول      .  تعمل بنظام الثالث نوبات    ٧٤من أصل ما جمموعه     

والثاين من التعليم االبتدائي من دعم برنامج األغذية العاملي للمدارس يف شكل وجبة دافئـة               
  .لتعليمجلميع التالميذ يف هذا املستوى من ا

  التعليم اخلاص  -دال   
املدارس اخلاصة والتعاونية مؤسسات تعليم خاصة ينشئها خواص وتـوفر التعلـيم              -٧٠

 من ذلك   ٧ للمادة   ووفقاً.  فيها التعليم والتدريب بصفة منتظمة     قدَّم تالميذ ويُ  ١٠ألكثر من   
  .حلكومة أن تدعم التالميذ ِمبنح دراسيةعلى ا جيبالقانون، 

 املدارس اخلاصة، وكلهم يف املدرسـة   تلميذا٤٤ًلة التعليم االبتدائي، يرتاد   ويف مرح   -٧١
  . وتتراوح أعمار معظمهم بني سبع ومثـان سـنوات  .  أوالد١٧ منهم بنات و ٢٧الربتغالية،  

  .وال يزال القطاع العام يشكل املصدر الرئيسي للتعليم يف هذا املستوى
رستان، ومها معهد األبرشية للتدريب ومدرسة      وفيما يتعلق بالسلك الثاين، توجد مد       -٧٢

     ويف هـذا الفـرع مـن التعلـيم،         .  تلميذاً ١١٨مادالينا دي كانوسا، وتضمان ما جمموعه       
 يف قطاع التعليم العام، وهـو     تلميذاً ٣٤ ٧٦٨ يف املدارس اخلاصة مقابل       تلميذاً ١٦٢يوجد  

ى من التعلـيم، حيـث ال يـستوعب     ما ُيظهر االختالل القائم بني القطاعني يف هذا املستو        
  . يف املائة من جمموع التالميذ٠,٥ إالّالقطاع اخلاص 
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  التعليم الثانوي  -هاء   
 الـصف السلك األول الذي ميتـد مـن   : تنقسم مرحلة التعليم الثانوي إىل سلكني      -٧٣

  .الثاين عشر إىل  العاشرصف السلك الثاين الذي ميتد من الالسابع إىل التاسع، مث
 يف سان تومي وبرينسييب، وخباصة يف مستوى الـسلك          جداًالتعليم الثانوي حمدود    و  -٧٤

يف املدن  إال   السلك الثاين من التعليم الثانوي     يتوفروال  ).  عشر الثاين التاسع إىل    الصف(الثاين  
 الصفني اثنتان مستوى    ارس الثمان القائمة، ال توفر إالّ     ومن أصل املد  . الرئيسية يف املقاطعات  

 ومها الثانوية الوطنية يف مدينة سان تومي ومدرسـة برينـسييب            ،دي عشر والثاين عشر   احلا
  الثامنالصف إىل حدود التدريسوتوفر مدرستا ليميب وكاوي . الثانوية يف مدينة سان أنتونيو   

          وتلتـها   الـصف التاسـع   ، أنشأت سـانتانا     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف املوسم الدراسي    . فقط
ويف هذا املوسم الدراسي، وبالتعاون مع مـشروع        . سم الدراسي التايل  زوتشي يف املو   - مي

 بدعم من برنامج التعليم الثانوي لوكالة املساعدة        ٢٠٠٧إنشاء املدارس الذي انطلق يف عام       
التصميم اهلندسي والبناء املدين وتكنولوجيـا  (التقنية الربتغالية، ُشرِع يف توفري التدريب املهين    

تربيـة احليوانـات    (كما أنشئت دورتان تدريبيتان جديدتان      . انوية الوطنية يف الث ) املعلومات
إنشاء من خالل   وتسعى احلكومة   .  يف كاتاب  زوتشي، وحتديداً  - يف مقاطعة مي  ) والزراعة

وهـذا أحـد    .  شهادة احلصول على ني إىل متكني مجيع الطالب من       تدريبيتهاتني الدورتني ال  
  .ني األهداف املنشودة يف جمال مكافحة الفقراألهداف اإلمنائية لأللفية ومن ب

ـ (من جمموع الطالب يف مرحلة التعليم الثانوي        )  يف املائة  ٥١,٥( ٤ ١٢٣و  -٧٥  صفال
    فثمة أكثرية من البنـات يف التعلـيم الثـانوي حيـث            . بناتمن ال )  عشر الثامن إىل الثاين  

  .قبل اجلامعيالتعليم  يف املائة، ولكن الوضع ينقلب يف مستوى ٥٢,١يشكلن 
 ٩٦,٤ (٩ ٣٣٦ و ، طالباً ٩ ٦٨٧ يف التعليم الثانوي   بلغ عدد املسجلني  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٧٦

  .يف القطاع اخلاص)  يف املائة٣,٦( ٣٥١يف القطاع العام و) يف املائة
 ٨٥,٨يف املدارس الثانوية   بلغ عدد املسجلني  ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف املوسم الدراسي      -٧٧

 بـسبب   قبل اجلامعي  يف املائة فقط يف السلك الثاين من التعليم          ١٤,٢يف املائة من الطالب و    
ومرد ارتفاع عدد الطالب يف سلك التعلـيم        . اإلمكانيات احملدودة واالنقطاع عن الدراسة    

الثامن يف  الصف  الزيادة الكبرية يف عدد طالب      ) ٧ ١٠٠ إىل   ٦ ٦٧٧من  (الثانوي األساسي   
وسجل . زوتشي -  التاسع يف مدرستني ثانويتني يف ميصفيع املقاطعات وتنفيذ برنامج المج

  قل عدد البنات عن عـدد األوالد       ، مل ي  ٢٠٠٨ويف عام   .  سلبياً الصفان السابع والعاشر منواً   
  . احلادي عشرصف يف الإالّ
 العاشر من تعليمهم أحـد اجملـاالت        صفوسيتعني على الطالب  أن خيتاروا يف ال         -٧٨

من جماالت التعلـيم    وكل جمال   . ملثال، اجملاالت ألف وباء وجيم    املتاحة، وهي، على سبيل ا    
  . دراستهم أو دخول سوق العملفرصة ملتابعةللطالب يتيح 
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  )٣١(٢٠٠٩-٢٠٠٨) التعليم االبتدائي والثانوي(تدريب املدرسني   -واو   
 ،٦٣٠، بلغ جمموع املدرسني     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف املومسني الدراسيني      -٧٩

 منهم تـدريباً  )  يف املائة  ٨( ٥١، وتلقى   هم فقط تلقَّوا تدريباً   من)  يف املائة  ٤٧( ٢٩٨ولكن  
  .منهم أي تدريب)  يف املائة٤٥( ٢٨١ ومل يتلق متخصصاً

، كانت الثانويـة الوطنيـة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف املومسني الدراسيني      -٨٠
  العاشر واحلادي عشر   الصفنين دروس   ومدرسة برينسييب الثانوية املدرستني الوحيدتني اللتني توفرا      

  . التاسعالصف إىل حدود  إالّالتعليم الدراسيومل تكن املدارس يف سانتانا وغوادالويب توفران 

  التدريب التقين املهين  -زاي   
والدورات املتاحـة يف هـذا      .  جزءاً من التعليم الثانوي    أيضاًيشكل التدريب املهين      -٨١

الكهرباء وجتميع اآلالت وصيانة النظم امليكانيكية واألوتوماتيكية       الصدد هي اهلندسة املدنية و    
 ٧٠الـدورات   شارك يف هذه    ،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف املوسم الدراسي    . وميكانيك السيارات 

  ). ولدا٦٠ً بنات و١٠ (طالباً

  االحتياجات التعليمية اخلاصة  -حاء   
يب ولتقدمي الدعم املباشر    ُتبذل جهود يف سان تومي وبرينسييب لتعميم التعليم والتدر          -٨٢

وغري املباشر إىل األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة مبختلـف األشـكال لتيـسري              
  . وتعليمهموتنشئتهم اجلتماعيةإدماجهم االجتماعي 

  )٣٢(التعليممتويل   -طاء   
 يف املائة مـن النـاتج احمللـي         ١١، بلغت ميزانية التعليم ما يعادل       ٢٠٠٩يف عام     -٨٣
  . من جانب البلد لتلبية االحتياجات يف جمال التعليم كبرياً جهداًيعكسمجايل، ما اإل
وتظهر البنية الداخلية لإلنفاق العام على التعليم أن النفقات التشغيلية شكلت أكثـر             -٨٤

 يف املائة   ٢٩,٧ مقابل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧٠,٣من ِضعف االستثمارات، حيث بلغت      
ويفسر ذلك ارتفاُع نسبة املرتبات يف نفقات التعليم واعتماُد التعليم بدرجة           ). امليزانية األولية (

  .كبرية على املوارد احمللية
، يف حني شكلت    ٢٠٠٩ يف املائة من إمجايل النفقات يف عام         ٩٠وشكلت املرتبات     -٨٥

 يف  ٢٠,٣، وبلغت نفقـات االسـتثمار        يف املائة  ١٠اخلدمات والتحويالت   نفقات السلع و  
  .وتشكل اِملنح الدراسية جزءاً مهماً من امليزانية اإلمجالية. ائةامل
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  )٣٣(مشاركة األسر يف متويل التعليم  -ياء   
 ٥ ٠٠٠األسر شريك مهم يف التعليم حيث تساهم مسامهة شهرية بسيطة مبلغهـا               -٨٦

هم األسر وباإلضافة إىل ذلك، تسا. يف املدارساليت ُتقدَّم  دوبرا لكل طفل يف الوجبات الدافئة       
كما تدفع األسر نفقات غداء أبنائها وزيهم       .  يف النقل املدرسي    دوبرا شهرياً  ٢٢ ٠٠٠مببلغ  

  .املدرسي ورعايتهم الصحية، ما يثبت أهنا واعية بأمهية التعليم يف تنمية سان تومي وبرينسييب

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ و٢٠٠٨-٢٠٠٧(تكافؤ اجلنسني   -كاف   
يف مشاركة الطالبات يف نظام التعليم على النحـو         حصل تطور على الصعيد الوطين        -٨٧
 يف املائـة يف     ٤٨,٩١ مقابـل    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة يف املوسم الدراسي       ٤٩,٥٦: التايل

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨املوسم الدراسي 

  )٣٤(برنامج حمو األمية  -الم   
يـة  دعمت وزارة التعليم والثقافة والتدريب جهد حمو األمية بتنفيذ برنامج حملو األم             -٨٨

 ٢ ٥٠٠حنو  يف هذا الربنامج     بلغ عدد املسّجلني  وقد  . بالتعاون مع الوكالة الربازيلية للتعاون    
  .مرحلة ما بعد حمو األميةيف ،  شخصا٢٥٠ً يف املائة منهم، أي ١٠ زهاء يشاركو، شخص
 من مجيع مقاطعات البلد يف برنـامج حمـو           طالباً ٢٥٦٠، شارك   ٢٠٠٩ويف عام     -٨٩

من مقاطعة لوباتا، اليت تضم أكرب عدد مـن األمـيني،   )  يف املائة١٧,٦( ٤٠٥األمية؛ وأتى   
وتؤكد اإلحصاءات فعالية   .  يف املائة من األميني    ١٥,٣، وتضم    طالباً ٣٩٢ب وتلتها برينسييب   

  . يف املائة٨٠هذا الربنامج، الذي يسجل معدل خترُّج يبلغ 

  )٣٥(التعليم العايل  -ميم   
عليم العايل يف سان تومي وبرينسييب، وهي املعهد العـايل          توجد مؤسسة واحدة للت     -٩٠

املتعدد التخصصات، ومؤسستان خاصتان للتعليم العايل، ومها جامعة لوسيادا لسان تـومي            
  .وبرينسييب واملعهد اجلامعي للمحاسبة واإلدارة واملعلوميات

 املتعدد   يف املعهد العايل    طالباً ٥٩٦، درس   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل املوسم الدراسي      -٩١
 يف  ٣١,٤( جاذبية هـي إدارة األعمـال        التخصصاتوأكثر  . التخصصات يف عدة جماالت   

 يف املائة   ٥٠  اختصاصان يشارك فيهما   امه، و ) يف املائة  ١٨,٦(وبرنامج اللغة الربتغالية    ) املائة
 يف املائة من الذكور مقابل      ٥٠,٢(جلنسني  بني ا  ومثة توزيع متوازن جداً   . من جمموع الطالب  

وتتراوح أعمار  .  والثاين لني األو صفوتتركز أكثرية الطالب يف ال    ) ث يف املائة من اإلنا    ٤٩,٨
.  سـنة  ٢٩ و ٢٠بـني   )  يف املائة  ٧٩قرابة  (معظم طالب املعهد العايل املتعدد التخصصات       
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ات املتاحة يف جامعة لوسيادا هي القانون وإدارة األعمال وتكنولوجيا املعلومات،   ختصاصواال
ات املتاحة يف املعهد اجلامعي للمحاسبة واإلدارة واملعلوميـات هـي           ختصاصن اال يف حني أ  

  .العام واإلدارةوالقانون  حلقوقاالتصاالت الالسلكية وا

  حقوق اإلنسان والصحة يف سان تومي وبرينسييب  -سابعاً   
ينص الدستور على أن للجميع احلق يف الرعاية الصحية وجيب علـى احلكومـة أن                 -٩٢

وتضمن احلكومة جلميع املواطنني احلصول     . )٣٦(الصحة العامة برامج  ذا احلق وتعزز    تصون ه 
 على اخلدمات والرعاية الصحية اليت توفرها املستشفيات واملستوصفات واملراكز الصحية           جماناً

وتركز احلكومة أنشطتها على حتسني قطاع الصحة . يف مجيع مقاطعات سان تومي وبرينسييب     
  :هدافعلى أساس أربعة أ

  حتسني قدرات قطاع الصحة وتنظيمه وأدائه؛ •
  تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة األمراض؛ •
  حتسني مستوى توفري الرعاية الصحية؛ •
  .حتسني اهلياكل األساسية للصرف الصحي •
  :ويتوخى إصالح قطاع الصحة حتقيق األهداف الرئيسية التالية  -٩٣

لتشمل صحية، بإعادة هيكلة التغطية     تعزيز تكافؤ الفرص يف جمال الصحة والرعاية ال        •
  ؛اخلدمات الصحية وفقا لظروف البلد دنيا من جمموعة

حتسني إدارة املوارد الصحية وتعزيز الالمركزية وإدارة قدرات أفرقـة املقاطعـات             •
الصحية وإعادة هيكلة الدوائر الصحية القائمة على صعيد املقاطعات من أجل تقدمي            

  ملشاكل األكثر أمهية؛اخلدمات على حنو أفضل وحل ا
   الرعاية الصحية؛ونوعيةحتسني أداء النظام الصحي  •
فاء الطابع اإلنساين على هـذا النظـام        ضزيادة فرص الوصول إىل النظام اصحي وإ       •

وتوسيع نطاق التواصل والتعاون فيما بني خمتلف مقدمي        وإرضاء طلبات املواطنني،    
  .خدمات الرعاية الصحية

 للتنميـة   وطنية للصحة الطابع االجتماعي للخدمات الصحية عامالً      وتعترب السياسة ال    -٩٤
والعدالة االجتماعية وملكافحة الفقر وتدافع عن تعميم التغطية على مجيع صعد اخلدمة وعـن              
تكافؤ فرص االستفادة واستعمال الرعاية الصحية دون ضرر أو امتياز من أي نوع وتـوفري               

نشطة املنسقة واخلدمات الفردية واجلماعية الوقائيـة        من األ  جمموعةاخلدمة الكاملة يف شكل     
  .والعالجية جلميع احلاالت على مجيع ُصعد النظام
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  )٣٧(الصحة اإلجنابية  -ألف   
تتوخى سياسة الصحة اجلنسية واإلجنابية املسامهة يف التنمية الوطنية مبشاركة كاملة             -٩٥

رار والتزام الرجل بتقاسم املسؤولية يف للمرأة يف ظل ظروف تتسم باملساواة يف عملية اختاذ الق       
  .مجيع اجلوانب املتعلقة باألسرة والسلوك اجلنسي واإلجنايب وممارسة تنظيم األسرة

وتتوخى املبادئ التوجيهية للصحة اإلجنابية كفالة صحة املرأة والطفل حيث تـشدد              -٩٦
أشكال الرعاية، تشمل   على توفري الرعاية الكاملة لألطفال على مجيع الصعد وتوفر حزمة من            

التلقيح ومراقبة النمو والنماء وإسداء املشورة يف جمال التغذية وتصنيف املـشاكل الـصحية              
  .وعالجها مىت أمكن ذلك

 ٢٠١٥وفيما يتعلق بوفيات الرضع واألطفال، يتمثل اهلدف احملدد للبلد حبلول عام              -٩٧
لقة بتنفيذ ورقة استراتيجية    وتظهر اإلحصاءات املتع  . طفل/ رضيع ١ ٠٠٠لكل  حالة   ٧٣يف  

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠١ بني عامي    احلد من الفقر أن نسبة وفيات الرضع واألطفال اخنفضت كثرياً         
الدراسـة االستقـصائية املتعـددة      (طفـل   /رضيع ١ ٠٠٠لكل  حالة   ١١١حيث تقلصت من    

). ٢٠٠٨مرصد احلد من الفقر     (طفل  /رضيع ١ ٠٠٠لكل  حالة   ٥٨إىل  ) ٢٠٠١املؤشرات لعام   
عكس هذا املنحى يف الرسم البياين أدناه، الذي يشري إىل أن اهلدف اإلمنائي لأللفيـة قـد                 وين

  . وينبغي اآلن تعزيزه٢٠٠٦حتقق يف عام 

  )٣٨( )واحد لكل ألف(ت الرضع واألطفال تطور وفيا  -باء   
  
  
  
  
  
  
  
  

  صحة املراهقني  -جيم   
 هذه الفئة العمرية، مـع      يتوخى برنامج العمل لصحة املراهقني تعزيز ومحاية صحة         -٩٨

إيالء عناية خاصة ملسألة محاية وتعزيز حقوق املراهقني فيما يتعلق باخلدمات اإلعالميـة يف              
  .جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية واالستفادة الدائمة والكاملة من هذه اخلدمات
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  صحة املسنني  -دال   
 برناجمـاً  سـنة    ٦٥أعمارهم  تتطلب املشاكل احملددة اليت متس السكان الذين تتجاوز           -٩٩

  .يدمج جوانب العالج وإعادة التأهيل مع الرعاية الوقائية واالجتماعية لالعتناء الكامل هبذه الفئة

  )٣٩(اإليدز/ املكتسبفريوس نقص املناعة البشرية  -هاء   
  بدأ مشروع منع االنتقال العمودي من األم إىل الوليد، الذي ُشـرع يف تنفيـذه يف                  -١٠٠
، باالختبارات الطوعية والعالج الوقائي يف مستشفى سان تـومي املركـزي يف             ٢٠٠١عام  

.  مجيع مراكز املقاطعات الصحية    تعميم الفحص ليشمل  ، وأعقب ذلك    ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
وبدأ إجراء اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية بانتظام لدى احلوامـل يف املقاطعـات يف               

 ونتائج  جداًدل رفض النساء اخلضوع هلذه االختبارات متدنٍّ        ومع. ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
، ٢٠٠٧ويف هناية عام    .  ممن خيضعن لالختبار   تقريباً بالنسبة جلميع النساء     ختبارات معروفة اال

 خدمة االختبارات الطوعية لفريوس نقـص املناعـة البـشرية           بلغ عدد املستوصفات اليت توفر    
 ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥٥رتفعت نسبة التغطية من     وا. ٢٩ل  ص مستوصفاً من أ   ٢٧ للحوامل

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨٩إىل 
 الربنـامج   يف إطـار   للمراقبة   املصابات بالفريوس ختضع احلوامل    ٢٠٠٧منذ عام   و  -١٠١

 برنامج األغذية العاملي يف شكل      يقدمهبدعم  ، وُتجرى أنشطة املراقبة     الوطين ملكافحة اإليدز  
اإليدز والسل واملالريا الـذي     /عاملي ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     أغذية والصندوق ال  

التشخيص والدعم من   رفض  عن   ناجتةصعوبات  مثة  و. ميول توزيع التركيبات اخلاصة بالرضع    
 من النساء االسـتفادة مـن       يرفض عدد كبري  لوصم القوي   ل نتيجةو. احلواملشركاء  جانب  

واليد يف البيت، ما حرمهم من مزايا التغذية بالتركيبـات          املمراقبة  من خدمة   الدعم الغذائي و  
  .اخلاصة بالرضع

  )٤٠(السل  -واو   
بالنظر إىل تزايد انتشار السل على الصعيد العاملي ونقص املعلومات الدقيقة بـشأن               -١٠٢

  :احلالة يف سان تومي وبرينسييب، جيري تنظيم األنشطة احملددة التالية
للرعاية والتشخيص والعالج يف املقاطعـات      الالزمة  ادية   البشرية وامل  هتيئة الظروف  •

 الثقة ويشجع املرضى على التماس      عززوإنشاء نظام لإلحالة على الصعيد املركزي ي      
  العالج بانتظام باعتبار ذلك ضمانة للنجاح؛



A/HRC/WG.6/10/STP/1 

25 GE.11-10402 

 احلاالت املوجودة من أجـل عالجهـا        الكشف املنهجي وعلى سبيل األولوية عن      •
ن املستويات الوبائية للسل وبرجمـة تـدابري املراقبـة          الفوري؛ وإجراء حبوث بشأ   

  .فيما يتعلق بتفشي الوباءوالتشخيص والعالج املبكر واحلفاظ على مستويات مقبولة 

  الببليوغرافيا  -ثامناً   
  وضوع العدالةمب بأعمال االجتماع املعينالتقرير السنوي بشأن رصد تنفيذ التقرير املتعلق 

  وبرينسييب الدميقراطيةدستور مجهورية سان تومي 
  ٢٠١٧-٢٠٠٣استراتيجية التعليم والتدريب للفترة 

  ٢٠٠٨مارس /ميثاق التعليم الصادر يف آذار
  )٣/٢٠٠٣القانون رقم (القانون املتعلق بتنفيذ األحكام الصادرة وعقوبات احلبس 

  ١٩٩٩السياسة الوطنية للصحة لعام 
  ني اجلنسنياالستراتيجية الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص ب

  )٥/٢٠١٠القانون رقم (القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية 
  )٢/٢٠٠٨القانون رقم (القانون األساسي لشرطة التحقيق اجلنائي 

  )٢/٢٠٠٣القانون رقم (القانون األساسي لنظام التعليم 
  أنظمة السجون

  ٢٠١٠أغسطس / آب١تقرير جملس نتائج االنتخابات الصادر يف 
  ٢٠٠٦ املستديرة القطاعية لوزارة التعليم والثقافة والتدريب، تقرير املائدة

  ٢٠٠٨ ،التقرير املتعلق بورقة استراتيجية احلد من الفقر
   ٢٠٠٩، تقرير املتعلق بربنامج الصحة اإلجنابيةال

  ٢٠٠٩ ،النشرة اإلحصائية لوزارة التعليم والثقافة والتدريب
  ).١٠/٢٠٠٦قم القانون ر(النظام األساسي لنقابة احملامني 
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Notes 

 
 1 www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanrights.aspx. Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights. 
 2 Article 78 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 3 Article 102 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 4 Article 108 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 5 Article 110 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 6 Article 121 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 7 Article 122 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 8 Data obtained from the report of the Election Results Board of 1 August 2010. 
 9 Information provided by the Observatory for Poverty Reduction, Annual Report on Monitoring of 

Implementation of the National Poverty Reduction Strategy (MPF). 
 10 Constitution of São Tomé and Principe. 
 11 All articles of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 12 All published in the Diário da República. 
 13 Data provided by the SPRS. 
 14 National Meeting on Justice, November 2009. 
 15 See the document National Meeting on Justice, November 2009. 
 16 Based on the National Meeting on Justice, November 2009 concerning legislation and current 

practices. 
 17 See articles 37‒ 45, 149‒ 157, 187, 212 and others of the new Code of Criminal Procedure. 
 18 See the articles cited of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 19 See Laws Nos. 13/2008, 14/2008 and 7/2010. 
 20 See article 1 of Law No. 2/2008, the Organic Law of the Criminal Investigative Police. 
 21 See articles 22, 23, 27, 38 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 22 See articles 60, 61, 63, 67, 68 of the internal regulations of prisons. 
 23 See articles 1‒ 11 and 21 of Law No. 3/2003, the law on sentencing and incarceration measures. 
 24 See article No. 3 of the statutes of the Bar Association. 
 25 National Strategy for Gender Equality in São Tomé and Principe. 
 26 Prepared on the basis of the Education Charter of São Tomé and Principe, March 2008, Statistical 

Bulletins of the Ministry for Education, Culture and Training 2005‒ 2009. 
 27 Article 55 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 28 Law No. 2/2003 published in the Diário da República No. 7 of 2 June 2003. 
 29 See article 8 of the Organic Law of the Educational System. 
 30 Education Charter of March 2008. 
 31 Statistical Bulletin of the Ministry for Education, Culture and Training, 2009. 
 32 Statistical Bulletin of the Ministry for Education, Culture and Training, 2009. 
 33 Education Charter of March 2008 and Statistical Bulletin 2009. 
 34 Statistical Bulletin 2009. 
 35 Statistical Bulletin 2009. 
 36 See article 50 of the Constitution of São Tomé and Principe. 
 37 Based on the Report on the Reproductive Health Programme 2009. 
 38 MICS 2006, Poverty Reduction Strategy Paper 2008. 
 39 Based on the Report of the National Programme for Combating AIDS. 
 40 Based on the Report on the National Health Policy. 

        


