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 مقدمة  
عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  الُتتتتتتتتتاملا الُمنُتتتتتتتتت  بموج  قرار م ل  حقو   -1

. 2021شتتتتفار/فبراير  8كانون الناني/يناير إلى  18ا دورته الستتتتابعة والن فين في الفترة من 5/1اإلنستتتتان 
  . 2021ناني/يناير كانون ال   27المعقودة في    16نستتيبي في ال لستتة  لة في ستتان تومي وبري وُأجر  استتتعراا الحا 

وترأستتتتد وفد ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي وزيرة العدل واإلدارة العامة وحقو  اإلنستتتتانا إيفتي ليما كوريا. واعتمد  
كانون   29ة في  الفريق العامل التقرير المتعلق بستتتان تومي وبرينستتتيبيا في جلستتتته الستتتابعة عُتتترة المعقود

 .2021الناني/يناير 

ا اختتتتار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2021 كتتتانون النتتتاني/ينتتتاير 12وفي  -2
 )الم موعة الن فية( ألجل تيسير استعراا الحالة في سان تومي وبرينسيبي: كوت ديفوارا والنمساا واليابان.

ا 16/21من مرفق قراره   5ا والفقرة  5/1اإلنستتتتتتتتتتتان من مرفق قرار م ل  حقو    15ووفقًا للفقرة   -3
 لية ألغراا استعراا الحالة في سان تومي وبرينسيبي:صدرت الوفائق التا

 ؛  ( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقًا للفقرة  )أ( 

ت ميع للمعلومات أعدته مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقو  اإلنستتتان )المفوضتتتية(  )ب( 
 ؛ ( 2) )ب(15رة وفقًا للفق

 . ( 3) )ج(15موجز أعدته المفوضية وفقًا للفقرة  )ج( 

كل ًا لد إلى ستان تومي وبرينستيبيا عن طريق الم موعة الن فيةا قائمة مستائل أعدما مستفقوأحي  -4
ُتتتتمالي  ُتتتتتاينا والمملدة المتحدة لبريعانيا العلمى وأيرلندا ال   ة. من ألمانياا وأوروغوا ا وستتتتلوفينياا و،ي يا وليتتن

 مل.ويمكن االط ع على مذه األسئلة في الموقع الُفكي ل ستعراا الدور  الُا

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

من ت رئيسة الوفد األمَم المتحدة على إنُاء آلية االستعراا الدور  الُامل وأكدت مدى أمميتها   -5
 ماية حقو  اإلنسان.في تعزيز وح

والتزمد منذ ذلك الحين ببناء    1975 وقالد إن ستتتتتان تومي وبرينستتتتتيبي نالد استتتتتتق لها في عام -6
م تمع حر ومتماستتتك. وفي م ال الحوكمةا تستتتعى ستتتان تومي وبرينستتتيبي إلى ترستتتيق مبدأ ستتتيادة القانون  

 مؤسسات واالرتقاء بقدرات البلد.الديمقراطي بتنفيذ تدابير لتعزيز وحماية حقو  اإلنسانا وتوطيد ال

وبرينستتيبي من مواطن ضتتعب بستتب  وضتتعها كدولة وفي الم ال االقتصتتاد ا تعاني ستتان تومي  -7
  جزرية صتغيرة نامية. ويعتمد اقتصتادما إلى حد كبير على صتادرات الداكاو وعلى المستاعدة اإلنمائية الرستمية

ل منها نفقات البلد االستنمار بنسفة أ  في المائة. 90كنر من التي ُتموَّ

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/37/STP/1. 
(2) A/HRC/WG.6/37/STP/2. 
(3) A/HRC/WG.6/37/STP/3. 
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وعلى الرغم من التحدياتا استتتتتتتتتتتعاعد ستتتتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتتتيبي أن ت تتتتتتتتتتمن لمواطنيها فر   -8
الحصتتتتتول على التعليم االبتدائي الم اني والرعاية الصتتتتتحية األستتتتتاستتتتتية وال تتتتتمان االجتماعي. وحقق البلد 

و،يات األطفال  التعليم االبتدائي وتقليص ف فة من األمداف اإلنمائية النمانية لأللفيةا بعد أن توصتتتتتتل إلى تعميم 
الناجمة  من معدالت اإلصتتابة بالم ريا والو،يات أي تتًا   واألمهات إلى حد كبير. وقلصتتد ستتان تومي وبرينستتيبي 

 عنهاا ووسعد نعا  التغعية بالع ج الم اد لفيروسات النسق العكسي.

ُتاملا في عام  -9  144ا قبلد ستان تومي وبرينستيبي 2015  وفي الدورة النانية من االستتعراا الدور  ال
بتوصتتيتين. وفي م ال الحقو  المدنية والستتياستتيةا ان تتمد ستتان تومي وبرينستتيبي  علمًا   توصتتية وأحاطد

ي طور لتوصتتتتيات الدورة الستتتتابقة. ومنال خمستتتتة صتتتتكول ف وفقاً إلى عدة صتتتتكول دولية لحقو  اإلنستتتتانا 
 التصديق عليها.

ليميةا ومي: المينا  األفريقي لحقو  العفل لى عدة صتتتتتتتتتكول إقا ان تتتتتتتتتم البلد إ2019وفي عام  -10
ورفاميتها والمينا  األفريقي بُتتتتتتتتتت ن الديمقراطية واالنتتابات والحكما والبروتوكول المتعلق بحقو  المرأة في 

لُتتتعوب )بروتوكول مابوتو(ا ومينا  الُتتتفاب األفريقيا أفريقيا الملحق بالمينا  األفريقي لحقو  اإلنستتتان وا
 تفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته.وا

وقد اتتذت ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي خعوات ترمي إلى صتتتتون حقو  العفل. وكلى جان  األحكام  -11
ه وكستتتتاءة معاملتهما  الدستتتتتورية القائمةا نفذت تدابير تُتتتتريفية لمكافحة التمييز ضتتتتد األطفال ب ميع أشتتتتكال

  ن.وصدقد على معامدات دولية بهذا الُ

  وال يت من النلام القانوني لسان تومي وبرينسيبي أ  أحكام ت يز تعريض األطفال للعقوبة البدنية. -12
 منه جواز توبيق الوالدين العفل أو ت ديفه ب ستتتلوب م ئم ومعتدلا غير أن   304ويقر قانون األستتترة في المادة 

 مة العفل البدنية.محددة تدفل حرمة الس ًا القانوني للبلد يت من أحكام النلام

وأشتتتتار الوفد إلى التعة الوطنية لحماية العفلا ومي خعة اعتمدت لمواءمة التُتتتتريعات الوطنية  -13
ا أنُتتتتتتتتئد ل نة وطنية لتنستتتتتتتتيق جهود تنفيذ مذه الستتتتتتتتياستتتتتتتتةا ولدنها  2018مع المعايير الدولية. وفي عام 

ًا وني في ستتان تومي وبرينستتيبي أحكامنُتتاطها بعد بستتب  مستتائل تنليمية. ويت تتمن النلام القان تفاشتتر  لم
بُتتت ن معاقفة العنب العائلي ومنعه. وقد ُأقر مُتتتروع لبناء مركز متدامل وم وى ل تتتحايا العنب ال نستتتاني 

 ولدن التمويل ال زم لتنفيذه غير متاح حتى اآلن.

 الوظيفية للنلام  الةا قال الوفد إن عدة إجراءات اتتذت لتعزيز القدرة و،يما يتعلق بالوصول إلى العد  -14
 ا وكنُاء شرطة ق ائيةا وكعادة ت ميل محكمة ليمفا.الق ائيا منل إنُاء محكمة دستورية

إنُاء مكت  أمين للملالم وشرع في عملية أي ًا   إلى االرتقاء بحماية حقو  اإلنسانا ُأقرًا وسفي  -15
 لتوصيات المتعلقة بحقو  اإلنسان.نة مُتركة بين القعاعات لتقديم تقارير عن تنفيذ االتنفيذ. وأنُئد ل 

وفي م ال الحقو  االقتصادية واالجتماعية والنقا،يةا اتُِّتذت عدة تدابير ترمي إلى الق اء على  -16
يبي. ومن الفقر بالنلر إلى ارتفاع معدالت الفقر وتركيز الدخل ومُتتتتتتتكلة الفعالة في ستتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتت 

ولى الحاستتمة"ا فةا وبرنامج تنقيف الوالدينا وبرنامج "األيام األاألمنلة على ذلك برنامج دعم األستتر ال تتفي 
 والتعة االستراتي ية للق اء على ال وعا ومُروع القيام بمُاريع اجتماعية.

حقيق التنمية وع وة على ذلكا تعتزم ستتتتتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتتتتيبي تعبئة الموارد المالية التارجية لت  -17
 االجتماعية واالقتصادية.

لحق في مستتتتتتتوى مفيُتتتتتتي مناستتتتتت ا ف ن البرنامج الوطني للتنمية المستتتتتتتدامة حدد يتعلق باو،يما  -18
. وباإلضتتتافة 2020في المائة من الستتتكان بالُتتتفكة العامة لتوزيع المياه بحلول عام  50ضتتتمن أمدافه ربط 

 في المائة. 3بنسفة إلى ذلكا زاد نعا  توفير المياه المعال ة 
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 ي وبرينسيبي من إحراز تقدم في م ال الصحة. القتصاديةا تمكند سان توم وعلى الرغم من التحديات ا  -19
. 2021-2017فوضتتتتتعد برامج للتصتتتتتد  لألوبئة والم رياا إلى جان  خعة صتتتتتحية وطنية محدفة للفترة 

لمزيد ًا ية على الصتتتتعيد الوطني توخي وترمي مذه التعة إلى توستتتتيع نعا  التغعية بتدمات الرعاية الصتتتتح
إلى ًا . وستتفي 2030للتميز بحلول عام ًا ان تومي وبرينستتيبي نموذجيراد بذلك أن تصتتفس ستت من اإلنصتتافا و 

ُتتتتتترية؛ وزيادة توافر األدوية  واللقاحات  تحقيق مذا الهدفا يعتزم البلد تحستتتتتتين مستتتتتتتوى التدري  وتوافر الموارد الف
وتحستتتين االستتتتدامة  ذه التدمات؛ واالرتقاء به ًا لتغعية بالتدمات الصتتتحية جغرا،ي ال يدة النوعية؛ وتوستتتيع نعا  ا 

ُتتتتتتفيات  اإلحالة  المالية للتدمات الصتتتتتتحية ونوعية التدمات في م ال مكافحة األمراا؛ وتعزيز منلومة مستتتتتتت
 الوطنية والفحوث والع ج؛ ورقمنة النلام الصحي لتحسين ضفط المعلومات وكدارتها.

للمرامقين. وتروم ستان تومي مات في م ال الصتحة ال نستية واإلن ابية متصتصتة واستتحدفد خد -20
  ؛ وتنليم دورات تدريبية2021في المائة بحلول عام  15وبرينستتيبي خفض معدل حاالت حمل المرامقات إلى  

  بُ ن صحة الُفاب لمقدمي التدمات؛ ومراجعة حزمة التدمات الصحية المتصصة للمرامقين؛ وكعادة تنليم
بمواد    أف تتتتتل؛ وتزويد المدارا ومرافق الرعاية الصتتتتتحية  ماكن وال داول الزمنية لتدمة المرامقين بُتتتتتكلاأل

.  تعليمية تتوافق مع صتتتتحة المرامقينا وتوفير التدمات الصتتتتحية الم ئمة للمرامقينا بما في ذلك في المدارا 
 ة ومنع الحمل.ونلمد حم ت للتوعية بالمسائل المتعلقة بحمل المرامقات وتنليم األسر 

ادة الوعي في أوسار المربين في المدارا سي الُامل في البلد إلى زي ويرمي برنامج التنقيف ال ن  -21
العامة بُتتت ن المستتتائل المتعلقة بعدم المستتتاواة بين ال نستتتين والتنوع ال نستتتي. وأُعدَّت عدة أدوات في ستتتيا  

  بيواعتمدت ستتان تومي وبرينستتي  مذه التعةا منل الدليل التربو  للمربينا ودليل بُتت ن المنه يات التُتتاركية. 
ا وزادت من إمدادات وستتتتائل منع الحمل والتدمات 2021-2018خعة عمل لتستتتتريع تنليم األستتتترة للفترة  
 الم انية في المراكز الصحية في البلد.

والحق في التعليم مو حق يُتتتتتتتمل ال ميع في البلدا كما مو منصتتتتتتتو  عليه في الدستتتتتتتتور وفي  -22
حتى الصتتب التاستتع.  ًا م ان التعليم ال امع واإللزامي وتوفر ستتان تومي وبرينستتيبي .  04/2018القانون رقم 

( مو ت مين الفر  أمام جميع الُتتتتتتتتتفابا على نحو 2022-2012والغرا من مينا  ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة التعليم )
  للقانون  وفقاً .  2022بحلول عام  عاماً   12لمدة ًا تدري ي ومستتتتداما للحصتتتول على التعليم ال امع وال يد م ان 

 .عاماً  18إلى  4ومي وبرينسيبي من راسة في سان ت ا يمتد سن الد04/2018 رقم

ا ألغي حكم قانوني يحلر على المرامقات الحوامل ارتياد المدرستتتتة. وعليها بات 2020وفي عام  -23
حق المرامقات الحوامل في ارتياد المدرستتتتتتتة مكفواًل. وعلى الرغم من التحدياتا ف ن التقارير تُتتتتتتتير إلى أن 

 م وجودتها وعدد الفصول الدراسية والمعلمين.ر  الحصول على التعلي ومي وبرينسيبي زادت فسان ت 

وفي م ال حقو  األشتتتا  أو الفئات التاصتتةا كرا الدستتتور وقانون الحالة المدنية الحق في  -24
 العفل.  االسم والحق في ال نسية باعتفارمما من الحقو  المصونة. وُيدتس  مذان الحقان عند تس يل والدة 

االستتتتتتتراتي ية الوطنية للتستتتتتت يل الدائم للوالدات. وقد أعلن عن م انية تستتتتتت يل فد اعتماد وأكد الو  -25
  الوالداتا وروج لذلك في أجنحة الوالدة في جميع أنحاء البلد وفي مهرجانات الصتتحة والتستت يل على الصتتعيد

 . 2014عام   ئة بحلول في الما   95في البلد  الوطني. ونتي ة لذلكا بلغ معدل التغعية بتدمات تس يل الوالدات 

ونلمد ستتتتان تومي وبرينستتتتيبيا بالُتتتتراكة مع كيانات األمم المتحدة والمنلمات غير الحكوميةا  -26
حم ت للتوعية بحماية حقو  العفل. وكفل البلد صتتيانة حقو  العفل في تُتتريعاته الوطنيةا وصتتد  على 

نا  األفريقي لحقو  ية حقو  العفلا والمي ذا الم الا ومي اتفاقالصتتتتتكول اإلقليمية والدولية الرئيستتتتتية في م
  العفل ورفاميتها واتفاقيات منلمة العمل الدولية المتعلقة بحقو  العفل. واعتمدت ستتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتيبي

خعة وطنية لحماية العفلا وخعة عمل وطنية لمكافحة عمل األطفالا وسياسة واستراتي ية وطنيتين أي ًا  
 ية االجتماعية.بُ ن الحما
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إلى زيادة تعزيز تدابير إعمال حقو  العفلا استتتتتتتتتتعاند ستتتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتتيبي بدعم ًا وستتتتتتتتتفي  -27
. ويت تتتمن مذا 2021-2017منلومة األمم المتحدة إلعداد إطار األمم المتحدة للمستتتاعدة اإلنمائية للفترة 

على مستتتتوى   اعي عن طريق الحصتتتول اإلطار ف فة محاور استتتتراتي ية ومي كالتالي: تعزيز التماستتتك االجتم 
وبين   التدمات االجتماعية األستتتتتتاستتتتتتية من أجل الحد من التفاوت وعدم المستتتتتتاواة ،يما بين المواطنين جيد من 

الم تمعات المحلية؛ وتعزيز مصداقية البلد في الداخل والتارج؛ وتعزيز النمو المستدام الُامل والقدرة على 
ُتفابالتديفا مع مراعاة الق تايا ال نست  ُتاملةا وذلك ستفي  ا من منلور التنميةانية وق تايا ال ًا المستتدامة وال

 أمداف التنمية المستدامة. إلى تحقيق

على توصية تدعو إلى رفع سن الزواجا قالد سان تومي وبرينسيبي إن قانون األسرة يحلر ًا ورد -28
 الزواج دون سن النامنة عُرة.

ضتتتتد   جيهية لمنع جميع أشتتتتكال العنبللحماية االجتماعية مفادئ تو وتت تتتتمن الستتتتياستتتتة الوطنية  -29
على تحديد المستتؤوليات أي تتًا   األطفالا ورعاية ضتتحايا مذا العنبا ومحاستتفة ال ناة. وتنص مذه الستتياستتة

 في م االت العدالة والصحة والق ايا االجتماعية والتعليم واألمن ومنع ال ريمة.

ُتريفية لمعاواعتمدت ستان تومي وبرينستيبي  -30 ُتكلة عمل األطفال. ومنستياستة وتدابير ت مذا  ل ة م
المنلورا اعُتِمدت التعة الوطنية لحماية العفل وخعة العمل التاصتتة بها. ويحلر قانون العمل األنُتتعة 
التي تعو  نمو العفل في وئاما وقد حدد البلد قائمة ب ستوأ أشتكال عمل األطفال. ويت تمن قانون العقوبات 

  العمل التعرا وتفرا عقوبات على آباء األطفال الذينطفال مزاولة  تحلر على األ ًا أحكام أي تتتتتتتتتتتًا  في البلد 
 خعرة وعلى معلميهم وأرباب عملهم. يؤدون أعماالً 

وعلى الرغم من أشتتتتوار التقدم التي قععد والتصتتتتديق على االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تحمي  -31
منصتو  عليها ة في تنفيذ اإلجراءات الستيبي صتعوبات مادية ومالي حقو  العفلا واجهد ستان تومي وبرين 

 المذكورة أع ه. في الصكول

على اعتماد تدابير منام تتتتتة للتمييز ومكافحة ًا  وركزت التوصتتتتتيات المتعلقة بحقو  المرأة أستتتتتاستتتتت  -32
اإلصت ح بف تل  العنب العائلي. وأكدت ستان تومي وبرينستيبي أنها تصتون حقو  المرأة وحرياتها في دستتورما. و 

ُتتتتتتتتريعيا  ُتتتتتتتتروع  لعقوباتا وقانون األستتتتتتتترةا وقانون العملا وقانون اإلجراءات ال نائيةا أدرجد في قانون ا  الت   وم
  تنص على حلر ومعتاقفتة األعمتال أو االعتتداءات ًا ا أحكتامت 2018/ 20قتانون العنب العتائليا وفي القتانون رقم 

 على االتفاقيات الدولية أي تتًا    د  البلد حماية حقو  المرأةا صتت إلى  ًا  التمييزية أو العنيفة أو المستتيئة للمرأة. وستتفي 
 واإلقليمية الرئيسية.

و،يما يتعلق بالمستتتتاواة وعدم التمييزا اعتمدت ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي الستتتتياستتتتة الوطنية للحماية  -33
  ة حقو  من مذه الوفيقة على حماي   3و   1االجتماعية وخعة العمل ذات الصتتتتتتتلة. وينص الهدفان االستتتتتتتتراتي يان 

في ذلك األحكام المتعلقة بالتحوي ت النقدية إلى األستتتتتتر الفقيرة لألشتتتتتتتا   اإلعاقةا بمااألشتتتتتتتا  ذو  
 وتعزيز فرصهم في التوظيف والحصول على عمل الئق. ذو  اإلعاقة

تُتتتترين   2وفي الم ال البيئيا أكدت ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي أنها صتتتتدقد على اتفا  باري  في   -34
المناخ ومُتتتتروع االستتتتتنمار في تعزيز القدرة على  التديف مع تغيروأنُتتتت ت مُتتتتروع  2016 الناني/نوفمبر

الصتتمود في ستتاحل غرب أفريقياا بهدف الق تتاء على اآلفار الستتلبية لتاكل الستتواحل. وستتلط الوفد ال تتوء 
  ين ومراكبهم على تدابير مامة في مذا الم ال من ضتتمنها إجراء دراستتة استتتقصتتائية لتقدير عدد الصتتيادين الحرفي 

ن نلام التراستتتتل واإلنذار لفائدة الصتتتتيادين والم تمعات الستتتتاحلية؛ وتنفيذ أنُتتتتعة للتدري  د؛ وتحستتتتي في البل
نوع من األش ار في سان تومي  3  000وزراعة  ًا؛صياد 1  250والتوعية بُ ن الس مة الفحرية استهدفد  

 أع تتاء ل ان ة استتتهدفد  ة المُتتاريع الم تمفي وبرينستتيبي؛ وكعداد أنُتتعة تدريبية بُتت ن إدارة المتاطر وكدار 
ُتتتتتتتتتعة التتعيط المكاني  ًا م تمع   31إدارة المتاطر وجمفيات الصتتتتتتتتتيادين في   من الم تمعات المحلية؛ وتنفيذ أن
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مناطق التوستتتع اآلمنة لم تمعات الصتتتيادين؛ وكعداد خرائط المتاطر لفائدة الم تمعات الستتتاحلية في كل من  في 
 يومورفولوجية والساحلية وتحديد التيارات من اسات للديناميات ال حد سواء؛ وكعداد در سان تومي وبرينسيبي على  

 النفاتات التي يمكن زراعتها لحماية السواحل في معلم الم تمعات الساحلية. 

وفي األخيرا أكدت رئيستتتتتتتتة الوفد من جديد أن ستتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتيبي تمكندا على الرغم من  -35
التعليم والحماية االجتماعيةا وفي في م االت الصتتتتتحة و  من إحراز تقدم كبير وضتتتتتعها االقتصتتتتتاد  ال تتتتتفيفا 

ُتتتتتريعات. وباإلضتتتتتافة إلى مذه اإلن ازاتا صتتتتتد  البلد على عدة صتتتتتكولا مما يدل على    جهودما إلصتتتتت ح الت
 بالتزاماته في م ال حقو  اإلنسان. للوفاء استعداده

لق تتتاء الل نة المعنية با نة حقو  العفل وكلىوقدمد ستتتان تومي وبرينستتتيبي تقارير دورية إلى ل  -36
 على التمييز ضد المرأةا ووجهد دعوة إلى الل نة األفريقية لحقو  اإلنسان والُعوب التي زارت البلد.

النعدام الموارد االقتصتتتتادية والمالية والفُتتتترية المعلوبة إلعمال حقو  اإلنستتتتانا ف ن التقدم ًا  ونلر  -37
وبرينستتتيبي التقدم أكنر في م ال البلد. وت مل ستتتان تومي اآلن إلى مستتتتوى تعلعات  المحرز ال يرقى حتى 

إعمال حقو  اإلنستتتتان عن طريق إشتتتترال القعاع العام وأصتتتتحاب المصتتتتلحة في الم تمع المدني والُتتتتركاء 
 على المستويين الننائي والمتعدد األطراف.

ل النالث االستتتتتتعراا الدور  الُتتتتتاموشتتتتتكر الوفد جميع المندوبين على وجودمم ومُتتتتتاركتهم في  -38
 مي وبرينسيبي.التا  بسان تو 

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

وفدًا ببيانات. وترد التوصتتتيات المقدمة خ ل جلستتتة التحاور في  66خ ل جلستتتة التحاورا أدلى  -39
 الفرع "فانيًا" من مذا التقرير.

دف مكافحة العنب العائلي والعنب ضتتتتتد ورحبد بوركينا فاستتتتتو باعتماد التُتتتتتريعات المناستتتتتفة به -40
  ن على الصتعيدوشت عد ستان تومي وبرينستيبي على مواصتلة التزامها بتحستين حقو  اإلنستا  النستاء والفتيات. 

 الوطنيا بما في ذلك عن طريق مكافحة جميع أشكال العنب ضد النساء والفتيات.

وحماية حقو  اإلنسانا ورأت أن  وأشارت الداميرون إلى التحسينات التي طرأت في م ال تعزيز -41
 مسار الصحيس.سان تومي وبرينسيبي تسلك ال

العنب العائلي وكح ام ال تتتحايا عن الل وء إلى الق تتتاء وقالد كندا إنها ال تزال تُتتتعر بالقلق إزاء   -42
ب بستتتتتتتب  التداليف المترتفة على ذلك وعدم النقة في نلام العدالة. وشتتتتتتتددت على أممية زيادة الوعي بالعن 

عن قلقها إزاء ظروف العملا أي تتتًا   ال نستتتي والعنب ال نستتتانيا بما في ذلك العنب العائلي. وأعربد كندا
 اصة.وعمل األطفال بصفة خ

ورحبد شتتتيلي بالتصتتتديق على صتتتكول عالمية تتعلق بحقو  اإلنستتتان منل العهد الدولي التا   -43
  لملحقين بها والعهد الدولي التا  بالحقو  االقتصتتتتتادية بالحقو  المدنية والستتتتتياستتتتتية والبروتوكولين االختياريين ا 

  عاملة أو العقوبة القاستية أو ال إنستانيةواالجتماعية والنقا،يةا واتفاقية منام تة التعذي  وغيره من ضتروب الم 
 أو المهينةا ومعامدات إقليمية شتى.

ن أجل تعزيز التنمية وأعربد الصتتتتتتتين عن تقديرما لل هود التي تبذلها ستتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتيبي م -44
(ا وتحستتتتتين 19-لة ل ائحة مرا فيروا كورونا )كوفيداالقتصتتتتتادية واالجتماعيةا واالستتتتتت ابة بعريقة فعا

 ة التعليم االبتدائي والنانو ا وتعزيز نلام الصتتتتحة العامةا وتعزيز المستتتتاواة بين ال نستتتتينا وحماية حقو  نوعي 
 النساء واألطفال واألشتا  ذو  اإلعاقة.
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كوت ديفوار سان تومي وبرينسيبي على التقدم الذ  أحرزته في م ال حقو  اإلنسان منذ ن ت وم -45
 تها على مواصلة جهودما.تقديم تقريرما الوطني النانيا وش ع

 ونومد كوبا بالنتائج التي حققها البلد في م ال تعزيز الحق في التعليم وضمانه. -46

 على اتفاقية حقو  لى الدولة موضتتوع االستتتعراا لتصتتديقها وأفند جمهورية الدونغو الديمقراطية ع  -47
 (.105)رقم  1957 العفل واتفاقية منلمة العمل الدولية بُ ن إلغاء العمل ال بر  لعام

ستنة. غير أنها   18وأفند الدانمرل على ستان تومي وبرينستيبي لرفعها الستن القانونية للزواج إلى  -48
ُتتتتتتتتتت  فكر والقستتتتتتتتتتر . ار حاالت الحمل المفكر وزواج األطفال والزواج المأعربد عن قلقها إزاء استتتتتتتتتتتمرار انت

 ذف جرائم جنائية بموج  قانون العقوبات.إزاء اعتفار التُهير واالفتراء والقأي ًا  وأعربد عن قلقها

ورحبد جيبوتي بالتقدم المحرز في م ال تعزيز وحماية حقو  اإلنستانا وال ستيما التصتديق على  -49
 واإلقليمية المتعلقة بحقو  اإلنسان. الصكول الدولية

دم المحرز ورحبد مصتتتتر بال هود المبذولة لتوطيد الديمقراطية والحريات األستتتتاستتتتية. وأقرت بالتق -50
 في تحسين اللروف المفيُية للمواطنين وتحقيق أمداف التنمية المستدامة.

نستتان منل المينا  األفريقي لحقو   ورحبد إفيوبيا بقرار البلد التصتتديق على صتتكول إقليمية لحقو  اإل  - 51
وتو. وأفند إفيوبيا  العفل ورفاميتها المينا  األفريقي بُتتتتتت ن الديمقراطية واالنتتابات والحكما وبروتوكول ماب 

 في مذا الصدد.ًا استراتي ي ًا لحماية األشتا  ذو  اإلعاقة ورسمه مدفًا خاصًا على البلد إلي ئه امتمام

زات التي حققتها في تنفيذ التوصتتتتتتيات المنبنقة وبرينستتتتتتيبي على اإلن ا ومن ت ،ي ي ستتتتتتان تومي -52
مه بالنهوا بحقو  اإلنستتتتتتانا بما في ذلك عن الدورة الستتتتتتابقة. وأشتتتتتتادت بقدرة البلد على الصتتتتتتمود وبالتزا

ال هود المبذولة لتحقيق المستاواة بين ال نستين وكدخال إصت حات في م ال ق تاء األحداثا وشت عته على 
 مذه ال هود.مواصلة 

 ورحبد فنلندا بمُاركة سان تومي وبرينسيبي في عملية االستعراا الدور  الُامل. -53

  حرزته ستتتان تومي وبرينستتتيبي ،يما يتعلق باحترام حقو  العفل والتصتتتديق ورحبد فرنستتتا بالتقدم الذ  أ  -54
 على عدة صكول دولية.

لمناخ والق تتتتتتتتتتاء على الفقر المدقع وضتتتتتتتتتتمان والحلد غابون بارتياح التزام البلد بمكافحة تغير ا -55
ُتتتريعات وكن    ُتتتاء مؤستتتستتتات التمتع الفعلي بحقو  اإلنستتتانا وال ستتتيما لألشتتتتا  ال تتتعفاءا من خ ل اعتماد الت

معنيتتة بحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان. وأعربتتد غتتابون عن تقتتديرمتتا لحم ت التوعيتتة الراميتتة إلى تعزيز وحمتتايتتة حقو  
 .2016البيئةا وال سيما التصديق على اتفا  باري  في عام العفلا والتدابير الرامية إلى حماية 

ما قبلته من توصتيات خ ل وأشتادت جورجيا بال هود التي بذلتها ستان تومي وبرينستيبي في تنفيذ  -56
دورة االستتتتتتعراا الدور  الُتتتتتامل النانيةا بما في ذلك تصتتتتتديقها على الصتتتتتكول الدولية لحقو  اإلنستتتتتان. 

  التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز والعنب ضتتتتتتتتد المرأةا واعتماد  ت اإلي ابيةا وال ستتتتتتتتيما ورحبد جورجيا بالتعورا 
 التُريعات ذات الصلة.

نيا بالتعور الديمقراطي النموذجي الذ  حققته ستتتتتتان تومي وبرينستتتتتتيبي وبتصتتتتتتديقها  وأشتتتتتتادت ألما -57
  الختياريين الملحقين به. وأعربد ألمانياعلى العهد الدولي التا  بالحقو  المدنية والستتتياستتتية والبروتوكولين ا 
 عن قلقها إزاء حقو  الفئات ال فيفةا وال سيما النساء واألطفال.

ُتتريعات  وأفند غانا  - 58 على ستتان تومي وبرينستتيبي لتصتتديقها على اتفاقية منام تتة التعذي  واعتمادما ت
ُتتتتكل خا    ُتتتتاء ل نة وطنية متعددة  محلية وخعط عمل لتعزيز وحماية حقو  اإلنستتتتان. وأشتتتتارت غانا ب إلى إن

 . 2018مايو / القعاعات لتنسيق تنفيذ سياسة حماية العفلا بموج  مرسوم وطني دخل حيز التنفيذ في أيار 
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ومنَّ ت مندوراا ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي على النتائج التي تحققد في تنفيذ التوصتتتتيات الصتتتتادرة  -59
يما التصتتتتديق على العهد الدولي التا  بالحقو  عن دورات االستتتتتعراا الدور  الُتتتتامل الستتتتابقةا وال ستتتت 

  غاء عقوبة اإلعداما والعهد الدوليالمدنية والستتياستتيةا والبروتوكول االختيار  الناني الملحق بها الهادف إلى إل 
 التا  بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والنقا،ية.

الختيار  الناني الملحق بالعهد بتصتديق ستان تومي وبرينستيبي على البروتوكول ايستلندا آورحبد   -60
ستتترة ال ديد والستتتياستتتيةا الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعداما وبستتتن قانون األ الدولي التا  بالحقو  المدنية
 .عاماً  18الذ  حدد السن الدنيا للزواج في 

. وأشتتارت الهند إلى أن ستتان تومي وبرينستتيبي معرضتتة آلفار تغير المناخا باعتفارما دولة جزرية -61
  وأشتتادت بالتدابير المتتذة للتتفيف من تغير المناخ ووضتتع خعط للتديف مع آفاره. واعترفد الهند بالتحديات

 جهها سان تومي وبرينسيبي وعرضد التعاون معها.والقيود التي توا

وأفند إندونيستتتتيا على ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي لتصتتتتديقها على عدد من الصتتتتكول الدولية لحقو   -62
الدورة الستتتابقةا بما في ذلك اتفاقية حقو  األشتتتتا  ذو  اإلعاقةا واالتفاقية الدولية للق تتتاء اإلنستتتان منذ 
  ا واتفاقية منام ة التعذي .ع أشكال التمييز العنصر على جمي 

وأشتتادت أيرلندا بالتقدم الذ  أحرزته ستتان تومي وبرينستتيبي منذ دورة االستتتعراا الدور  الُتتامل  -63
ن تُتتتتريعات بُتتتت ن حماية األطفال من االستتتتتغ ل. وأعربد أيرلندا عن قلقها إزاء الستتتتابقةا بما في ذلك ستتتت 

واستتتتعا وعدم حلر العقوبة البدنية بموج  القانونا وكزاء التقدم استتتتتمرار انتُتتتتار عمل األطفال على نعا  
 المحدود الذ  أحرزه البلد في إنُاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقو  اإلنسان.

لتصتتتديقها على الصتتتكول الدولية ذات الصتتتلة بحقو   ستتتان تومي وبرينستتتيبي وأفند إيعاليا على -64
اإلعتاقتةا والعهتد التدولي التتا  بتالحقو  المتدنيتة  اإلنستتتتتتتتتتتتتتانا بمتا في ذلتك اتفتاقيتة حقو  األشتتتتتتتتتتتتتتتا  ذو  

 والعهد الدولي التا  بالحقو  االقتصتتتادية واالجتماعية والنقا،يةا واالتفاقية الدولية للق تتتاء على والستتتياستتتيةا 
 أشكال التمييز العنصر . جميع 

ستتتتتتتتتتتتتانا وأعربد اليابان عن تقديرما لتصتتتتتتتتتتتتتديق البلد على معامدات متعددة في م ال حقو  اإلن  -65
 في ذلك العهد الدولي التا  بالحقو  المدنية والستتياستتية. ورأت أن االنتقال الستتلمي والديمقراطي للستتلعة  بما 

 وتعزيز الحقو  المدنية والسياسية.ي سد بوضوح التزام البلد بحماية  2018في عام 

قتصتتتتتتتتادية ومنَّ ت لدستتتتتتتتمبرم ستتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتيبي على تقدمها في حماية وتعزيز الحقو  اال -66
 واالجتماعية لسكانها.

  وأفند ملديف على ستتان تومي وبرينستتيبي اللتزامها بالتصتتد  آلفار تغير المناخا وال ستتيما جهودما -67
فيف من آفاره. ورحبد باعتماد الستتتتتتياستتتتتتة الوطنية لتديف مع تغير المناخ والتتالرامية إلى تنفيذ مُتتتتتتاريع ا

 ع جميع أشكال العنب ضد األطفال.العفل وخعة العمل الرامية إلى من  لحماية

وأشتتتارت مالي إلى ال هود التي بذلتها ستتتان تومي وبرينستتتيبي للتصتتتديق على عدد كبير من الصتتتكول   - 68
نتائج التي تحققد ،يما يتعلق بحصتول ال ميع على التعليم والحد من و،يات األمهات القانونية الدولية. ورحبد بال 

 المدقع لم يتتب على الرغم من المفادرات المتتذة للق اء عليه. واألطفالا ولدنها الحلد أن الفقر 

وأفند جزر مارشتتتتتتال على ال هود التي بذلتها ستتتتتتان تومي وبرينستتتتتتيبي للتصتتتتتتديق على عدد من  -69
ات األساسية لحقو  اإلنسان. وأعربد عن سرورما إلنُاء مُروع التديف مع تغير المناخ ومُروع المعامد

درة على الصتتتتمود في ستتتتاحل غرب أفريقياا وك مما يهدف إلى التتفيف من آفار الستتتتتنمار في تعزيز القا
 تغير المناخ.
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ما قبلته من توصتتتتيات خ ل ورحبد موريتانيا بال هود التي بذلتها ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي لتنفيذ  -70
ُت ن التصتديق على عدة ات  زه البلد في فاقيات. كما أعربد عن تقديرما للتقدم الذ  أحر االستتعراا الستابق ب

 مكافحة الفقر وتحسين النلام الصحي.

ومن ت موريُتيوا ستان تومي وبرينستيبي على تقديم تقريرما الوطني. ورحبد بالتقدم المحرز في  -71
 في المائة. 47التتفيف من تغير المناخ وبزيادة استتدام العاقات المت ددة بنسفة اعتماد تدابير 

ُتورة ونومد المكستيك باإلن ازات الت  -72 ُتاء مركز لتقديم الم ي حققتها ستان تومي وبرينستيبيا منل إن
 والسياسية.  بُ ن العنب العائلي والعنب في إطار الزواجا والتصديق على العهد الدولي التا  بالحقو  المدنية 

ورح  ال بل األستتتود بتصتتتديق ستتتان تومي وبرينستتتيبي على المعامدات الدولية واإلقليمية لحقو   -73
  وأشتتتتتتاد باعتماد برامج ترمي إلى ت مين الحماية االجتماعية للفئات األضتتتتتتعب والق تتتتتتاء على التمييز. اإلنستتتتتتانا 

ات وشتتت ع الحكومة على ضتتتمان فر  التقدم المحرز في م ال تستتت يل الوالدأي تتتًا   والحظ ال بل األستتتود
 ل إلى العدالة ل ميع النساء ضحايا العنب.الوصو 

د من الصتتتكول الدولية اإلقليمية في م ال حقو  اإلنستتتان. ورحبد موزامبيق بالتصتتتديق على عد -74
  ياوأشتادت بال هود المبذولة واإلرادة الستياستية ل تمان التمتع الفعلي بحقو  اإلنستان في ستان تومي وبرينستيب 

 على الرغم من التحديات الهائلة التي تعترا البلد.

مدات من أصتتتتتتل المعامدات الدولية  والحلد ناميبيا أن ستتتتتتان تومي وبرينستتتتتتيبي طرف في فماني معا  -75
  األستتتاستتتية التستتتع لحقو  اإلنستتتانا مما يدل على التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقو  اإلنستتتان. بيد أنها أشتتتارت 

 رينسيبي لم تصد  بعد على بعض الصكول االختيارية الرئيسية.إلى أن سان تومي وب 

ُتتتتاء أي تتتتًا   ورحبد نيفال باعتماد التعة الصتتتتحية الوطنية. ورحبد  -76   باعتماد ستتتتياستتتتة حماية العفل وكن
ل نة وطنية لتنستيق تنفيذما. وشت عد ستان تومي وبرينستيبي على االستتمرار في اتتاذ التدابير التي ت تمن 

 ًا.الا وال سيما أطفال الم تمعات الفقيرةا على التعليم األساسي ال يد م ان حصول جميع األطف

  ول المتعلق بحقو  المرأة في أفريقيا الملحق بالمينا  األفريقي ورحبد مولندا بالتصتتتتتتتديق على البروتوك  -77
زواج. لحقو  اإلنستتتان والُتتتعوبا وب نُتتتاء مركز للمُتتتورة يعالج حاالت العنب العائلي والعنب في إطار ال

 غير أنها أعربد عن القلق إزاء انتُار أوجه عدم المساواة واإلجحاف بين ال نسين في البلد.

ال هود التي تبذلها الحكومة في م ال تعزيز وحماية حقو  اإلنستتتتتتتتان والحريات  والحلد ني يريا -78
  تتاذما وبرينستتتيبي ال  على ستتتان تومي أي تتتًا   األستتتاستتتية وضتتتمان الرفاه االجتماعي واالقتصتتتاد  لستتتكانها. وأفند 
 مُة.ًا تدابير بهدف حماية حقو  األشتا  الذين يفيُون أوضاع

  إلى عدد من الصكول الدولية األساسية في م ال حقو  اإلنسان. ًا  خر ورحبد الفلبين بان مام البلد مؤ  -79
 نستتتتتتتيةا بالتعوات المتتذة لزيادة حماية حقو  العفلا بما في ذلك الحق في االستتتتتتتم والأي تتتتتتتًا  وأشتتتتتتتادت

 والمساعدة االجتماعية المقدمة لألطفال.

الحقو  المدنية والستتتتياستتتتية ورحبد البرتغال بالتصتتتتديق على الصتتتتكول التالية: العهد الدولي التا  ب  -80
والبروتوكول االختيتتار  النتتاني الملحق بتتها الهتتادف إلى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداما والعهتتد التتدولي التتتا  بتتالحقو   

 اعية والنقا،يةا واالتفاقية الدولية للق اء على جميع أشكال التمييز العنصر . االقتصادية واالجتم 

التقدم المحرز في م ال حماية حقو  اإلنستتان منذ دورة االستتتعراا وأشتتار االتحاد الروستتي إلى  -81
ال الدور  الُتتتتتتتامل الستتتتتتتابقةا وأيد ال هود التي تبذلها الستتتتتتتلعات الوطنية لتعزيز اإلمكانات الوطنية في م 

 تعزيز وحماية حقو  اإلنسان.
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ورة االستتتتتتتتتتتعراا وأفند رواندا على البلد لما حققه من إن ازات في م ال حقو  اإلنستتتتتتتتتتان منذ د -82
الدور  الُتتتامل الستتتابقةا وال ستتتيما التدابير المتتذة لمكافحة الفقر وتوفير ظروف مفيُتتتية أف تتتل للُتتترائس 

  يع أشتتتتتكال ماية االجتماعيةا والتعوات المتتذة لمكافحة جم الستتتتتكانية األضتتتتتعبا واعتماد الستتتتتياستتتتتة الوطنية للح 
 التمييز ضد المرأة.

 المينا  األفريقي لحقو  العفل ورفاميتها والمينا  األفريقي بُتتت نورحبد الستتتنغال بالتصتتتديق على  -83
األفريقي  التتتديمقراطيتتتة واالنتتتتتابتتتات والحكما والبروتوكول المتعلق بحقو  المرأة في أفريقيتتتا الملحق بتتتالمينتتتا  

 لحقو  اإلنسان والُعوبا واتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته. 

ديرما ل ميع ال هود التي بذلتها ستتتان تومي وبرينستتتيبي في تنفيذ توصتتتيات وأعربد صتتتربيا عن تق -84
 الدورة السابقةا وال سيما التدابير المتتذة لتعزيز قدرات النلام الق ائي.

ومة تغيير سياستها ل مان م انية تس يل الوالدات حتى بلوم العفل نيا بقرار الحكوأشادت سلوفي  -85
 ة تس يل الوالدات.عامه األولا من أجل تعميم خدم

وأعربد جنوب أفريقيا عن تفاؤلها بما تبديه الحكومة من تصتتتتميم ستتتتياستتتتي واضتتتتس والتزام بالتمتع   -86
 ة األفريقية لحقو  اإلنسان والُعوب.الفعلي بحقو  اإلنسانا على نحو ما أوصد به الل ن 

  ي ا واالتفاقية الدولية للق تتتاء وأعربد إستتتفانيا عن اغتفاطها بتصتتتديق البلد على اتفاقية منام تتتة التعذ  -87
  بوجود أي تتتتًا   على جميع أشتتتتكال التمييز العنصتتتتر ا والعهد الدولي التا  بالحقو  المدنية والستتتتياستتتتية. ورحبد 

 ني.قانون لمكافحة العنب ال نسا

ورح  الستتودان بالتعوات التي اتتذتها ستتان تومي وبرينستتيبي لتعزيز وحماية حقو  اإلنستتان على  -88
 تحديات العديدة التي تعترضه. وأشادا على وجه التصو ا ب هودما في قعاعي التعليم والصحة. الرغم من ال 

ُتتركة بين القعاعات لتنستيق تنفي  -وأشتادت تيمور  -89 ُتاء ل نة م ُتتي ب ن ذ ستياستة حماية العفلا لي
 لصالس أقل البلدان نموًا. 2020-2011وبما حققته تحد رعاية برنامج عمل العقد 

توغو بالتقدم الذ  أحرزته ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي في تنفيذ ما قبلته من توصتتتتيات خ ل ورحبد   -90
راطية ونلام التعددية دورة االستتتتتتتتعراا الدور  الُتتتتتتتامل النانية. وأشتتتتتتتادت بالتقدم المحرز في توطيد الديمق

 ًا.الحزبيةا وباعتماد تدابير تُريفية ل مان تس يل الوالدات م ان 

 بالتعوات المتتذة لتنفيذ التوصتتتيات المنبنقة عن دورات االستتتتعراا الدور  الُتتتاملورحبد تون   -91
 ك في م االت السابقةا وال سيما التصديق على عدد من الصكول الدولية المتصلة بحقو  اإلنسانا بما في ذل 

 التعليم والصحة والمساواة بين ال نسين ومنع العنب ضد المرأة والعفل.

  بالتعوات الرامية إلى ضتمان تقدم ال هود في م االت الصتحة والتعليم والستياستاتورحبد أوكرانيا  -92
ر المناخ االجتماعية واإلصتتتتت ح التُتتتتتريعي والتصتتتتتديق على االتفاقيات ذات الصتتتتتلة والتدابير المتعلقة بتغي 
حاالت والق تتتاء على التمييز ضتتتد المرأة. غير أنها أعربد عن قلقها بُتتت ن الزواج المفكر وعمل األطفال و 

 التمييز ضد األشتا  ذو  اإلعاقة.

ونومد المملدة المتحدة لبريعانيا العلمى وأيرلندا الُتتتتتمالية ب هود البلد الرامية إلى حماية حقو   -93
إلنستتان. وأفند على ستتان تومي وبرينستتيبي إلجراء  لى الصتتكول الدولية لحقو  ا اإلنستتان من خ ل التصتتديق ع 
لحقو   للمعايير الدولية  وفقاً شتتتتت عتها على إجراء عملية انتتابية حرة وشتتتتتفافة  و   2018انتتابات ستتتتتلمية في عام 

 اإلنسان ل نتتابات الرئاسية في مذا العام.

المحلي ام البلد بتعزيز حقو  اإلنسانا على الصعيدين وأفند الواليات المتحدة األمريكية على التز  -94
تحستتتتتتتين جهود مكافحة الفستتتتتتتادا وتعزيز ال هود الرامية   والدولي. ورأت أنه ال يزال باإلمكان إحراز تقدم في

 إلى الحد من العنب ال نسانيا ومنع استغ ل األطفال.
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نذ انعقاد الدورة النانية. وأشتتتادتا ونومد أوروغوا  بال هود التي بذلتها ستتتان تومي وبرينستتتيبي م -95
توكول االختيار  الناني للعهد عقوبة اإلعدام في البلد والتصتتتتتتديق على البرو على وجه التصتتتتتتو ا ب لغاء 

 الدولي التا  بالحقو  المدنية والسياسيةا الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.

ز حقو  اإلنستتتتتتتتتتانا ودعم إن ازات البلد في ورحبد جمهورية فنزوي  البوليفارية بالتزام البلد بتعزي  -96
بانتفاا معدل أي تًا  في المائةا ورحبد 98فع معدل االلتحا  بالمدارا االبتدائية إلى م ال التعليما وبر 

و،يات األمهات والرضتتتتع إلى حد كبير. والحلد التزام البلد الُتتتتديد بمكافحة الفقر والفقر المدقع من خ ل 
 برامج تهدف إلى تحسين جودة حياة السكانا مع إي ء امتمام خا  للفئات األضعب.

  كول الدولية واإلقليمية ديقها على العديد من الصتت وأفند زامبيا على حكومة ستتان تومي وبرينستتيبي لتصتت  -97
 ا تحد إشراف شركاء دوليين منل االتحاد األفريقي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2018منذ عام 

والحلد أنغوال بامتمام المفادرات المكرستتتتتتتتتة لتعزيز حقو  اإلنستتتتتتتتتان وحمايتها وكعمالها في البلدا  -98
 دف تحسين رفاه الُع ا على الرغم من التحديات الحالية. اف التنمية المستدامة به والتدابير المتتذة لتنفيذ أمد 

  من الوزارتين المستتتتؤولتين   2017ومن ت األرجنتين ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي على القرار المتتذ في عام   -99
ألول في ي تتمن تستت يل األطفال الذين لم يكملوا عامهم اًا عن العدل والُتتؤون الماليةا اللتين وقعتا مرستتوم

 الس ل المدني.

ورحبد أستتراليا بتصتديق البلد على اتفاقيات األمم المتحدة لحقو  اإلنستان وب ع ن الحكومة في  -100
إععاء األولوية للتصتتتتد  للفستتتتاد. وشتتتت عد ستتتتان تومي وبرينستتتتيبي على زيادة إدماج المعايير   2018عام 

 الدولية لحقو  اإلنسان في نلامها الق ائي.

التي تعترا ستتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتيبيا ألستتتتتتتتفاب منها الموارد جزر البهاما بالتحديات وستتتتتتتتلمد   -101
الفُتتتتتتتترية والمالية المحدودةا والتهديدات المتمنلة في تغير المناخ. وشتتتتتتتت عد البلد على التماا المستتتتتتتتاعدة 

 التقنية ودعم بناء القدراتا وعلى دعوة الم تمع الدولي إلى التعاون مع البلد في مذا الصدد.

تدابير التُتتتتتتتتتتريفية والمفيارية التي اتتذتها ستتتتتتتتتتان تومي وبرينستتتتتتتتتتيبي لتنفيذ  ورحبد بوتستتتتتتتتتتوانا بال -102
  التوصتتتتيات الستتتتابقةا بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنب العائلي والتعليم والحصتتتتول على األدوية ال زمة لع ج 

ُترية/اإليدز. وأشتارت   فيروا  ُتي ا وال ستيما ضتمان المستت إلى التحديات المتفقية أي تًا   نقص المناعة الف   وى المفي
 ال ئق وحقو  العفل.

وشتت عد البرازيل ستتان تومي وبرينستتيبي على ستتن تُتتريع بُتت ن الحصتتول على المعلوماتا من  -103
أجل ضمان حرية التعبير واإلع م. وأشادت باإلن ازات التي حققها البلد في م ال حقو  اإلنسانا بما في 

ءا وانتقال المدنيا والحصتتتتول على المياه والدهربا ذلك ما تعلق منها بتستتتت يل تستتتت يل الوالدات في الستتتت ل
 .2018السلعة سلميا بعد انتتابات عام 

والحظ المغرب أن ستتتتتتان تومي وبرينستتتتتتيبي تقدمد في م االت الصتتتتتتحة والستتتتتتياستتتتتتة االجتماعية  -104
ل والبيئة والتصتتتتتتديق على الصتتتتتتكول الدولية. وأعرب عن تقديره ل متمام الذ  أولي لمكافحة الفقر من خ  

تماعيةا وتحستتتين فر  الحصتتتول على التعليم وجودته من خ ل وضتتتع االستتتتراتي ية الوطنية للحماية االج
 (.2022-2012مينا  سياسة التعليم )

وستتتتتلمد جمهورية إيران اإلستتتتت مية بقابلية ستتتتتان تومي وبرينستتتتتيبي المتزايدة للت فر بتغير المناخا  -105
 ر فعالة للتصد  لذلك.ولدنها رأت أن البلد لم يتتذ بعد تدابي 
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 تاجات و/أو التوصياتاالستن -ثانياا  
ستتنرر ستان تومي وبرينستيبي اي التوصتيات التاليةت وستتقدم ردوديا علي ا اي واس مناست   -106

 يتجاوز موعد انعقاد الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان: ال

اي مجال حقوق اإلنستان   التصتديق عل  جمي  المعايدات الدولية المتقيية 106-1
/التصتتتتتديق عل  الصتتتتتةوا الدولية المتقيية )زامبيا(/ت ايت عملية التصتتتتتديق   )جنوب أاريييا(

عل  الصتتتةوا الدولية األستتتاستتتية لحقوق اإلنستتتان )أودرانيا(/التقدم اي عملية التصتتتديق عل  
لج ود للتصتديق الصتةوا الدولية الرييستية التي لي ين تي هلي ا البلد بعد )أورويواي(/مواصتلة ا

 مغرب(؛عل  الصةوا الدولية )ال

التصتتديق عل  البروتودول االيتياري التفاةية مناي تتة التعوي  ويير  من  106-2
ضتتتتتتتتروب المعتاملتة أو العقوبتة القتاستتتتتتتتيتة أو الأهنستتتتتتتتتانيتة أو الم ينتة )ألمتانيتا(ت و)جنوب أاريييتا(ت  

لتصتتتتتتتديق عل  البروتودول االيتياري و)زامبيا(ت و)ارنستتتتتتتا(ت و)انلندا(/التوةي  وا  و)الدانمرا(ت 
مناي تتتتة التعوي  ويير  من ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الأهنستتتتانية اةية  التف
 الم ينة )يندوراس(؛ أو

التصتتديق عل  البروتودول االيتياري التفاةية مناي تتة التعوي  ويير  من  106-3
 تحسينو الم ينة وتعزيز الج ود الرامية هل   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الأهنسانية أ 

 ظروف االحتجاز )هيطاليا(؛

التصتتديق عل  البروتودول االيتياري الملحق باتفاةية حقوق الطفل بشتت ن  106-4
بي  األطفتال واستتتتتتتتتتغأل األطفتال اي القغتاء واي المواد اإلبتاحيتة )ألمتانيتا(ت و)بوتستتتتتتتتتوانتا(ت 

يرلندا الشتتمالية(ت )الممل ة المتحدة لبريطانيا العرم  وأو)بوردينا ااستتو(ت و)الجبل األستتود(ت و
االطفال   واستتغألو)ناميبيا(ت و)ال ند(/االن تمام هل  البروتودول االيتياري بشت ن بي  األطفال  

 اي القغاء واي المواد االباحية )السودان(؛

 التوةي  والتصتديق عل  البروتودول االيتياري التفاةية حقوق الطفل بشت ن 106-5
 )يندوراس(/االن تمام هل  البروتودول االيتياري التفاةية  اشتتراا األطفال اي المنازعات المستلحة 

 حقوق الطفل بش ن اشتراا األطفال اي المنازعات المسلحة )السودان(؛

التصتتتتتتديق عل  البروتودوالت االيتيارية التفاةية حقوق الطفل )ارنستتتتتتا(ت  106-6
 حقوق الطفل )المةسيك(؛ ل  البروتودوالت االيتيارية التفاةية  و)انلندا(ت و)ل سمبرغ(/االن مام ه 

 التصديق عل  البروتودوالت االيتيارية الاأثة التفاةية حقوق الطفل )البرتغال(؛  106-7

صتتتتياية اوانين تجرم االستتتتتغأل الجنستتتتيت والتصتتتتديق عل  البروتودولين  106-8
بي  فال اي المنازعات المستتتلحة وبشتتت ن االيتياريين التفاةية حقوق الطفل بشتتت ن اشتتتتراا األط

 األطفال واستغأل األطفال اي القغاء واي المواد اإلباحية )جنوب أاريييا(؛

 التصتتتتديق عل  البروتودوالت االيتيارية التفاةية حقوق الطفل بشتتتت ن اشتتتتتراا  106-9
اي القغاء   األطفال اي المنازعات المستلحة وبي  األطفال وبشت ن بي  األطفال واستتغأل األطفال

 اإلباحيةت واعتماد تدابير لحماية جمي  األطفال من العنف واالعتداء )هيطاليا(؛واي المواد 

مواصتلة عملية مواءمة التشتريعات المحلية م  اتفاةية حقوق الطفلت التي  106-10
 صدق علي ا البلد بالفعل )موزامبيق(؛
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ة جمي  األشتتتتتت ا  من النرر اي التصتتتتتتديق عل  االتفاةية الدولية لحماي 106-11
تفاء القستتتتري )األرجنتين(/التصتتتتديق عل  االتفاةية الدولية لحماية جمي  األشتتتت ا  من االي

االيتفاء القستتتتتري )ألمانيا(ت و)ارنستتتتتا(ت و)المةستتتتتيك(ت و)اليابان(/ االن تتتتتمام هل  االتفاةية 
 الدولية لحماية جمي  األش ا  من االيتفاء القسري )شيلي(؛

التفاةية حقوق األشتتتتتتتتت ا   وي البروتودول االيتياري    التصتتتتتتتتتديق عل  106-12
 اإلعااة )ناميبيا(؛

التصتتتتتتتتتتديق عل  البروتودول االيتيتتاري الملحق بتتالع تتد التتدولي ال تتا   106-13
 بالحقوق االاتصادية واالجتماعية والاقافية )البرتغال(؛

ت التصتتتديق عل  نرام روما األستتتاستتتي للمحةمة الجنايية الدولية )ارنستتتا( 106-14
 و)ل سمبرغ(؛

 لتصديق عل  اتفاةية من  جريمة اإلبادة الجماعية والمعاةقة علي ا )هسقانيا(؛ ا  106-15

التصتتتتتتتتتديق عل  اتفتاةيتة مةتااحتة التمييز اي مجتال التعليي )تويو(ت و)جنوب  106-16
 و)رواندا(ت و)موريشيوس(؛ أاريييا(ت 

لييت وضتتمان التعليي التصتتديق عل  اتفاةية مناي تتة التمييز اي مجال التع 106-17
ي  األطفالت بمن اي ي األطفال  وو االحتياجات ال اصتتتة والشتتتقابت اي هطار نرام تعليمي لجم

 يراعي ال صوصيات الجنسانيةت حيث يسمح للفتيات الحوامل بااللتحاق بالمدارس )سلواينيا(؛

قااي النرر اي التصتديق عل  اتفاةية حماية وتعزيز تنوع أشتةال التعبير الا 106-18
 عل  اتفاةية حماية وتعزيز تنوع أشةال التعبير الاقااي )جنوب أاريييا(؛ )السنغال(/التصديق

بشت ن وضت  األشت ا  عديمي الجنستية   1954االن تمام هل  اتفاةية عام   106-19
 المتعلقة ب فض حاالت انعدام الجنسية )شيلي(؛ 1961واتفاةية عام 

 اشتةة عن معايدات ني دامل االلتزامات الن الحر  عل  ت تمين النرام القانو  106-20
 حقوق اإلنستان التي ان تي هلي ا البلد بالفعلت م  طل  المستاعدة من المفوضتية الستامية لحقوق 

 اإلنسان اي يوا الصدد )أورويواي(؛

 النرر اي هنشتاء نرام استتقااي لتقديي التقارير هل  ايليات الدولية واإلاليمية 106-21
لحفظ الستجأت من أجل معالجة الاغرات اي البياناتت عن نرام مرت   لحقوق اإلنستانت ا تأا 

 وال سيما اي مجال حقوق الطفل )الفلبين(؛

مواصتتتتتتتتتلة ات ا  تدابير لتعريي اوايد منطقة التجارة الحرة القارية األارييية  106-22
 ليشتي(؛ -)تيمور 

تيجية وطنية توحيد الستتتتياستتتتات المتعلقة بحقوق اإلنستتتتان اي هطار استتتتترا 106-23
 ة )أودرانيا(؛شامل

لمقادئ   واقاا النرر اي هنشتتتاء مةستتتستتتة وطنية مستتتتقلة لحقوق اإلنستتتان   106-24
 باريس )ال ند(؛

هنشتاء مةستستة وطنية مستتقلة لحقوق اإلنستان تتماشت  م  مقادئ باريس  106-25
 )ارنسا(؛
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 نستتان العملت من دون هبطاءت عل  هنشتتاء مةستتستتة وطنية مستتتقلة لحقوق اإل 106-26
 ئ باريس )أيرلندا(؛تمتال لمقاد

مواصتتلة اإلجراءات الرامية هل  هنشتتاء المةستتستتة الوطنية لحقوق اإلنستتان  106-27
 )جورجيا(؛ 2021اي عام 

مواصتتلة تنفيو برناما اإلصتتأحات المةستتستتية الطمور الوي ورد بيان  اي  106-28
 ل سمبرغ(؛نيين والماليين )التقرير الوطنيت بدعي من األمي المتحدة وساير الشرداء التق

ت ايت الج ود الرامية هل  وضتتت  وتعزيز األطر التشتتتريعية الأزمة التي تعالا  29- 106
التحديات البيةية الشتتاملة لعدة اطاعاتت وتغير المناو والحد من م اطر ال وار ت وضتتمان مشتتاردة  

إلعااة  ل واألش ا   وو ا م تلف الفةاتت بمن اي  لك عل  سبيل الماال ال الحصر النساء واألطفا 
 ومجموعات األاليات والمجتمعات المحليةت مشاردة داملة ومجدية اي عملية التنفيو )فيجي(؛ 

مواصتتتتتتتتتلتة تنفيتو التتدابير الراميتة هل  الت ييت من أثر تغير المنتاو عل   106-30
 حقوق اإلنسان للسةان )شيلي(؛

 مناو )جورجيا(؛ات ا  التدابير الأزمة للحد من آثار تغير ال 106-31

زيادة مشتتاردة البلد اي الق تتايا البيةية وات ا  التدابير المناستتقة للت ييت  106-32
 من آثار تغير المناو )ال ند(؛

ات ا  تدابير هضتتتافية للت ييت من آثار تغير المناو عل  حقوق اإلنستتتان  106-33
 )موزامبيق(؛

اي  لك غير المناوت بما مواصتتتتتتتتلة الج ود الرامية هل  الت ييت من آثار ت 106-34
 عن طريق تعزيز ادرة المجتمعات المحلية عل  الصمود ويلق ظروف الت يت )نيقال(؛

 زيادة مشتتاردة الحةومة اي ا تتايا تغير المناوت بما اي  لك من يأل اعتماد  106-35
 ن ا واايية وت ييية للت ييت من آثار تغير المناو )السودان(؛

 لمعالجة اابلية البلد للت ثر بتغير المناو ليةون اعالة    وضتتت  تدابير وستتتياستتتات  106-36
 أكار ت هقاات بالتعاون م  المنرمات اإلاليمية والدولية )جم ورية هيران اإلسأمية(؛

وضتت  استتتراتيجية شتتاملة لمعالجة االستتت دام المستتتدام للنري اإليةولوجية  106-37
 مارشال(؛ر القحرية والموارد المرتقطة ب ا وإدارت ا وحفر ا )جز 

ات ا  تدابير لمن  اليي تتتانات والت،كلت مال زراعة األشتتتجار وبناء أحواض  106-38
 احتجاز اليي انات )جزر مارشال(؛

  ضتمان االستت دام الرشتيد للنري اإليةولوجية المايية والقحرية والموارد المرتقطة  106-39
 ب ا وإدارت ا وحفر ا )السنغال(؛

    استتتراتيجية وطنية اعالة ومت املة لمةااحة التمييز وضتت بول الج ود الأزمة ل  106-40
 عل  جمي  المستويات )جم ورية هيران اإلسأمية(؛

اعتماد تشتتتري  شتتتامل بشتتت ن مةااحة التمييز يعالا التمييز المقاشتتتر ويير  106-41
 المقاشتر وين  عل  جمي  األستقاب التي يحرر عل  أستاست ا التمييزت بما اي  لك الميل الجنستي 

 يسلندا(؛آوية الجنسانية )ل وا
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  مواصتتتلة الج ود الرامية هل  مةااحة التمييز ضتتتد الماليات والماليين ومزدوجي  106-42
 الميل الجنسي ومغايري ال وية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )ارنسا(؛

 ستتن وتنفيو اوانين تعترف بالمعاشتترة بين شتت صتتين من نفس الجنست وتحدد  106-43
 لمتعاشرين اي زيجات األش ا  من نفس الجنس )آيسلندا(؛ا حقوق والتزامات

هصتدار تشتري  بشت ن مةااحة التمييز لتوستي  نطاق الحماية لتشتمل صتراحة  106-44
  الماليات والماليين ومزدوجي الميل الجنستتتي ومغايري ال وية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتتين 

 جنسانية أو ال صاي  الجنسية )أستراليا(؛ ال ومن  التمييز القايي عل  الميل الجنسي أو ال وية  

  اعتماد تشتتري  يحرر التمييز عل  أستتاس الميل الجنستتي وال وية الجنستتانيةت  106-45
 لما أوصي ب  اي دورة االستعراض الدوري الشامل السابقة )يولندا(؛اا ت رار 

ة نستتتتتي اعتماد استتتتتتراتيجيات وتنريي حمأت توعية لمةااحة دراهية المالية الج  106-46
 اي المجتم  واي البيةة األسرية )هسقانيا(؛

من أجل هصأر الاغرات   دامأا اا  تنفيو برناما الحةومة إلصأر العدالة تنفيو 106-47
 المةسسية والتنريمية المحددة اي النرام الق ايي )كندا(؛

 وض  سياسة لتدري  الشقاب تلبي احتياجات البلد اإلنمايية )كوت ديفوار(؛  106-48

تحستتتتين عملية هعداد التقارير المتعلقة بانت اكات حقوق اإلنستتتتان وزيادة  106-49
  الموارد الم صتتتصتتتة ل يةات الرصتتتد المحلية من أجل معالجة انت اكات حقوق اإلنستتتان دما ينقغي 

 )ألمانيا(؛

تعزيز ادرة المةستتتستتتات عل  التصتتتدي للجريمة المنرمة والفستتتاد وستتتاير  106-50
 نون )هندونيسيا(؛القا التحديات المتصلة بسيادة

  ت ايت الج ود المبوولة اي مجال هعأء حقوق اإلنستان والتماس الدعي الأزم  106-51
 لتعزيز ادرات البلد اي يوا الصدد )نيجيريا(؛

مواصتتتلة الج ود الرامية هل  تحستتتين الوضتتت  فيما يتعلق بستتتير العمل اي  106-52
 ؛الروسي(الج از الق ايي ونرام السجون )االتحاد 

  تعزيز التقدم المحرز اي مجال الحريات األستاستيةت وتوطيد مقادئ الديمقراطيةت  106-53
 وإرساء السأم االجتماعيت وتحسين سبل عيش السةان )تونس(؛

ضمان المساءلة عن انت اكات حقوق اإلنسان بإجراء تحييقات ومحاكمات  106-54
 عل  التعويض ال امل )أودرانيا(؛حصول ي مستقلةت وإمةانية وصول ال حايا هل  العدالة و 

ستن هصتأحات للحد من الفستادت وزيادة شتفافية أصتول القادة الستياستيينت  106-55
والتحقيق اي حاالت استاد الشترطةت ومحاكمة الموظفين العموميين المت مين بالفستاد )الواليات 

 المتحدة األمريةية(؛

 د للتصتتتدي النت اكات حقوق البل اي  زيادة الموارد الم صتتتصتتتة ل يةات الرصتتتد   106-56
 اإلنسان دما يج  )زامبيا(؛

تويي الصتتتتتتترامة اي هنفا  اوانين مةااحة الفستتتتتتتادت بما اي  لك من يأل  106-57
 )أستراليا(؛اا التحقيق م  األش ا  الوين يرت بون يو  الجرايي ومأحقت ي ا ايي
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لقوفت وإدراج يو  اتراء واتعديل اانون العقوبات إللغاء تجريي التشتت ير واال 106-58
 للمعايير الدولية )الدانمرا(؛ واقاا األاعال اي القانون المدنيت 

للمعايير الدوليةت وإلغاء   واقاا ستتتتن اانون بشتتتت ن الوصتتتتول هل  المعلومات   106-59
 للمعايير الدولية )ألمانيا(؛ واقاا تجريي التش ير وإدراج  اي اانون مدني 

للمعتايير  واقتاا صتتتتتتتتول هل  المعلومتات  ن الو النرر اي وضتتتتتتتت  اتانون بشتتتتتتتتت  106-60
 الدولية )يانا(؛ والممارسات 

را  مستتو  الوعي بشت ن مةااحة االتجار بالقشتر واستتغأل األطفال وعمل  106-61
 األطفال )مصر(؛

تعزيز الج ود الرامية هل  زيادة الوعي العام بشتتتت ن ايثار ال تتتتارة لأتجار  106-62
 ل  حقوق اإلنستتتانت وتدري  الستتتلطات الحةومية الم تصتتتة نستتتي ع أليراض العمل واالستتتتغأل الج 

 عل  دييية الحد بطريقة اعالة من حاالت االتجار أليراض العمل واالستغأل الجنسي )فيجي(؛

حماية النستتتاء واألطفال من االتجار بالقشتتتر أليراض االستتتتغأل الجنستتتي  106-63
 والعمل )ارنسا(؛

القطاع القحريت بطرق من ا هلغاء االتجار اإلنسان اي  تعزيز احترام حقوق   106-64
بالقشتتر والرق ويير  لك من انت اكات حقوق اإلنستتان اي اطاعي الم كوالت القحرية ومصتتايد 

 األسماات بما اي  لك من يأل التعاون الانايي والدولي )هندونيسيا(؛

اض  رايقون ألير ستتن اانون يجرم االتجار باألشتت ا ت بمن اي ي األطفال والم  106-65
 االستغأل الجنسي واستغأل األطفال اي المواد اإلباحية )المةسيك(؛

 -مواصتتتتتلة ات ا  تدابير لزيادة الوعي العام باالتجار باألشتتتتت ا  )تيمور  106-66
 ليشتي(؛

مواصتتتتلة تنفيو التدابير الرامية هل  مةااحة االتجار باألشتتتت ا ت أليراض  106-67
 يادة الوعي العام وتدري  السلطات الم تصة )البرازيل(؛ وز   اات االستغأل الجنسي عموم العمل أو  

العمل عل  وضتت  يطة عمل شتتاملة لدما الشتتقاب اي ستتوق العمل والحد  106-68
 من القطالة )مصر(؛

تحستتتين ظروف ستتتوق العملت وال ستتتيما بالنستتتقة لفةة الشتتتقاب )جم ورية  106-69
 هيران اإلسأمية(؛

 ية واالجتماعية والاقافية )ال اميرون(؛زيز وحماية الحقوق االاتصادتع 106-70

م تتاعفة الج ود الرامية هل  ضتتمان المستتاواة بين الجنستتين اي األنشتتطة  106-71
الستتتياستتتية واالجتماعية واالاتصتتتادية والاقافية اي البلدت ووضتتت  استتتتراتيجيات تتيح الحصتتول 

حقيق أيداف تستتتتتتتت دم اي رصتتتتتتتد التقدم اي ت  عل  البيانات الأزمة لجمي  المةشتتتتتتترات التي
 التنمية المستدامة من منرور جنساني )شيلي(؛

مواصتتتتتتلة تعزيز التنمية االاتصتتتتتتادية واالجتماعية المستتتتتتتدامة وتحستتتتتتين  106-72
مستتتتتو  معيشتتتتة الناست من أجل تواير أستتتتاس متين لتمت  الشتتتتع  بجمي  حقوق اإلنستتتتان 

 )الصين(؛
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الحق اي الغواءت  الحد من الفقر وضتتتمان ممارستتتةمواصتتتلة تطبيق تدابير   106-73
 اي هطار االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية )كوبا(؛

مواصتتتلة زيادة تواير يدمات ميا  الشتتترب والمرااق الصتتتحية عل  الصتتتعيد  106-74
 عن توسي  نطاق التغطية بال دمات الصحية وأثريا )كوبا(؛ الوطنيت ا أا 

اعية ب دف الق تتاء عل  الفقر لتنمية االاتصتتادية واالجتممواصتتلة تعزيز ا 106-75
 وتحسين مستو  معيشة السةانت وال سيما اي المناطق الرييية )جيبوتي(؛

مواصتتلة التعاون م  المجتم  الدولي من أجل أن تامر الج ود الرامية هل   106-76
 الت ييت من حدة الفقر المدا  )هثيوبيا(؛

يا  عل  األشتتتتتت ا    الجتماعية م  الترديز بوج تعزيز يطة الحماية ا 106-77
 األكار ضعفاا )هثيوبيا(؛

 النرر اي معالجة األستتتقاب الجورية لقطالة الشتتتقاب اي البلدت عن طريق ت مين  106-78
 هدارة هجرايية للسياسات والبراما التي تست دف اةة الشقاب )يانا(؛

من   اعيةت ية الوطنية للحماية االجتم ت ايت التدابير الرامية هل  تنفيو االستتتراتيج  106-79
 أجل المسايمة بفعالية أكبر اي الق اء عل  الفقر المدا  )مالي(؛

 عن   اعتماد المزيد من التدابير ل تتتتتتمان الحد من الفقر وتمةين المرأةت ا تتتتتتأا  106-80
 حماية حقوق األش ا  الوين يعيشون اي أوضاع يشة )نيجيريا(؛

جمي  أنحاء البلد  ا  الشترب والصترف الصتحي ايت ايت الج ود لتواير مي 106-81
 )صربيا(؛

ات ا  ال طوات الأزمة لوضتت  ستتياستتات وطنية للق تتاء عل  الفقر المدا   106-82
 والجوعت وتنفيو يو  السياسات )أودرانيا(؛

استتتتمرار البلد اي تعزيز ستتتياستتتات  وبرامج  االجتماعية اي مجال مةااحة  106-83
اا ة الستتتةانت وال ستتتيما الشتتترايح األكار تعرضتتت الفقر والفقر المدا  من أجل االرتقاء بنوعية حيا

 لأستقعاد )جم ورية انزويأ البوليفارية(؛

للحماية االجتماعيةت  مواصلة هنجاز وتواير الموارد ال افية لأستراتيجية الوطنية   106-84
 التي ت دف هل  المستتايمة اي الق تتاء عل  الفقر المدا  عل  مد  الستتنوات العشتتر القادمة

 ما(؛)جزر الب ا

ات تا  المزيتد من التتدابير لتحستتتتتتتتتين نوعيتة معيشتتتتتتتتتة األطفتال والنستتتتتتتتتاء  106-85
 )جم ورية هيران اإلسأمية(؛

المتتتدا  )جم وريتتتة هيران   ات تتتا  المزيتتتد من ال طوات للق تتتتتتتتتتتاء عل  الفقر  106-86
 اإلسأمية(؛ 

ضتتتمان االستتتتفادة من وستتتايل من  الحمل الحدياة ويدمات تنريي األستتترة  106-87
 ل عل  ادم المساواة )الدانمرا(؛بال ام
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مواصتتتتتلة تعزيز الج ود الرامية هل  زيادة الفر  أمام الجمي  للحصتتتتتول عل    106-88
  ات الرعاية الصتحية الجنستية واإلنجابية والمعلومات الرعاية الصتحيةت بما اي  لك الحصتول عل  يدم 

  ات الصلة )فيجي(؛

لمقةر والت لي المعنوي عن ت ايت اإلجراءات لمةتتتااحتتتة حتتتاالت الحمتتتل ا 106-89
 األطفالت ووض  برناما ل مان حماية األطفال المت ررين من يو  المشةلة )يابون(؛

 بالغرضت دّماا ونوعاات بشتتتت ن التاييت الجنستتتتي تنريي دورة دراستتتتية دورية تفي   106-90
 اي المدارس من أجل من  تواصل انتشار ايروس نق  المناعة القشرية )ألمانيا(؛

تنفيتو االلتزام التوي اطعت  البلتدت اي مةتمر امتة نيروبي بمنتاستتتتتتتتتقتة التودر   106-91
 نميةت بتلبية احتياجات ال امستتتتتتة والعشتتتتتترين العتماد الوثيقة ال تامية للمةتمر الدولي للستتتتتتةان والت 

عن   2023اي الماية بحلول عام   10هل   15الشتتقاب ويفض معدل حاالت الحمل المقةر من  
 نستي الشتامل اي جمي  المدارس الاانوية وتواير يدمات الصتحة الجنستية طريق ت ايت التاييت الج 

 )أيسلندا(؛ واإلنجابية المأيمة للشقاب اي جمي  المراكز الصحية والنقاط الصحية الفرعية

مواصلة الج ود المبوولة للتصدي لفيروس نق  المناعة القشرية وضمان  106-92
 واألطفالت عل  الرعاية الصحية ال افية )تونس(؛   حصول المصابين بالفيروست وال سيما النساء 

تنفيو االلتزام الوي اطع  البلدت اي امة نيروبي بمناستتتقة الودر  ال امستتتة  106-93
ماد الوثيقة ال تامية للمةتمر الدولي للستةان والتنميةت ب فض االحتياجات يير والعشترين العت

ت ورا  نستتقة شتتيوع استتت دام وستتايل  2030  الملقاة اي مجال تنريي األستترة هل  الصتتفر بحلول عام 
  اي المتايتةت عل  النحو المنصتتتتتتتتو  عليت  اي ال طتة االستتتتتتتتتراتيجيتة   50هل    41من  الحمتل من  

 )الممل ة المتحدة لبريطانيا العرم  وأيرلندا الشمالية(؛  2022- 2019ة للفترة  الوطنية لتنريي األسر 

الحصتتتتتتتتتول عل  يتدمتات  اعتمتاد التتدابير الأزمتة للحتد من تفتاوت ار  106-94
 الرعاية الستتتتتتابقة للوالدة ويدمات التوليد اي المراكز الصتتتتتتحيةت ب دف يفض معدل وفيات المواليد 

 )األرجنتين(؛

اللوايح الحةومية التي تحرر عل  المرايقات الحوامل ارتياد المدارس هلغاء   106-95
 الاانوية ل مان حق النساء والفتيات اي التعليي )أستراليا(؛

مواصتلة تنفيو الستياستات الرامية هل  دعي ج ود تواير التعليي للجمي  والتعجيل  106-96
 ةت وال سيما الفتيات )جيبوتي(؛بإدماج الشقاب الوين انقطعوا عن الدراسة اي الحياة الم ني

توظيت المزيتتد من المعلمين المةيلين اي المتتدارس االبتتتداييتتة والاتتانويتتةت  106-97
لموظفين بالفعل عل  تدري  متقدم باالنترام ال اايت ورا  عدد وضتتتتتتمان حصتتتتتتول المعلمين ا

 سنوات التعليي اإللزامي للطأب هل  تس  سنوات )ألمانيا(؛

التعليي اي جمي  المستتتتتتويات وتعزيز الج ود الرامية هل  من   تحستتتتتين نوعية  106-98
 الدراسة وإعادة السنة الدراسيةت وال سيما بين الفتيات )اليابان(؛ ترا 

  تعزيز الج ود الرامية هل  زيادة ار  الحصتول عل  التعليي الجيد لجمي  األطفال  106-99
 وضمان ت ااةيا )ملديت(؛

و دوراات عل  تعليي جيد عل  ادم المستتتاواةت اا  اثضتتتمان حصتتتول الجمي ت هن 106-100
 من أيداف التنمية المستدامة )موريشيوس(؛ 4لل دف  واقاا 
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الجمي  بالتعليي اي دستور البلدت ورا  عدد سنوات   ت ريس الحق اي تمت  106-101
ستتتنةت بما يتماشتتت  م   12ستتتنواتت وعدد ستتتنوات التعليي المجاني هل    9التعليي اإللزامي هل  

من أيداف التنمية المستتتتتتتتتدامةت وتطبيق هلزامية التعليي ابل االبتدايي ومجانيت  لمدة   4 دفال
 يا(؛لنفس ال دف )جنوب أاريي واقاا سنة واحدةت 

  االعتراف اي الدستتتور بحق جمي  الناس اي التعلييت وضتتمان التعليي اإللزامي  106-102
 (؛والمجاني اي المرحلتين االبتدايية والاانوية )المةسيك

 ضمان التعليي العام المجاني للجمي  )أودرانيا(؛ 106-103

ة )جم ورية االستتمرار اي تعزيز البراما المتقدمة اي مجال التعليي والصتح 106-104
 انزويأ البوليفارية(؛

تعزيز ج ود تنفيو البراما التعليمية والتدريبية اي مجال حقوق اإلنستتتتتتتتتان  106-105
أثةت م  االستتتتعانةت هن أمةنت بدعي المفوضتتتية الستتتامية لحقوق اي المستتتتويات التعليمية الا

 اإلنسان )أنغوال(؛

 9لاتانوي عل  األاتل مجتانتاات ت ون من الّتعليي االبتتدايي وا عتامتاا  12تواير  106-106
 من أيداف التنمية المستدامة )جزر الب اما(؛ 4لل دف  واقاا سنوات من ا عل  األال هلزاميةت 

 مواصلة التقدم اي مجال تعزيز حقوق النساء والفتيات )ال اميرون(؛ 106-107

ايية تاييت الجم ور والمستةولين عن هنفا  القانون وأع تاء الستلطة الق ت  106-108
 بش ن حقوق المرأةت وال سيما اي حاالت االيتصاب والعنف العايلي )كندا(؛

نستتية والحقوق ضتتمان حصتتول النستتاء والفتيات عل  يدمات الصتتحة الج 106-109
 اإلنجابية وعل  التاييت الجنسي الشاملت ومةااحة العنف العايلي بطريقة اعالة )ارنسا(؛

 ل لجي العنف ضد المرأة )هندونيسيا(؛تعزيز الج ود المبوولة من أج 106-110

تعزيز الج ود الرامية هل  تنفيو الصتةوا الستياستاتية المعمول ب ا من أجل  106-111
أةت وتعزيز الدعي المقدم للنساء ضحايا العنفت بما اي  لك عن طريق تواير حماية حقوق المر 

 الموارد ال افية لمراكز المشورة )هيطاليا(؛

مراكز المشورة اي مجال معالجة ا ايا العنف العايلي وادرات   تعزيز ادرات 106-112
 غ(؛ال ياكل المعنية باستيقال ضحايا العنف العايلي وتقديي الدعي ل ي )ل سمبر 

ستن تشتريعات عامة لحماية المرأة من التحرا الجنستيت بغض النرر عن  106-113
 البيةة التي ترت   اي ا الجريمة )يولندا(؛

ود التوعية بتجريي ممارستة العنف العايلي ضتد النستاء واألطفالت تعزيز ج  106-114
 وضمان مقاضاة الجناة وحماية ال حايا وتقديي تعوي ات ل ي )البرتغال(؛

ضتتمان هتاحة ار  متستتاوية للنستتاء والفتيات اي ستتان تومي وبرينستتيبي  106-115
 لمعالجة التفاوت بين الجنسين )جنوب أاريييا(؛

ارد المادية والقشتتتتتترية اي مردز تقديي المشتتتتتتورة بشتتتتتت ن العنف تعزيز المو  106-116
 العايلي )هسقانيا(؛
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 العايلي والعنف الجنستتاني وإستتاءة مواصتتلة الج ود الرامية هل  مةااحة العنف   106-117
 معاملة األطفال وزيادة تعزيز اإلطار التشريعي والمةسسي ل وا الغرض )تونس(؛

 نف الجنساني )أودرانيا(؛هنشاء آلية اعالة لمن  الع 106-118

دعي الج ود التي يبتول تا مةتت  رييس الوزراء للحتد من مستتتتتتتتتتويات العنف  106-119
رمين الوين يرت بون االيتصتتتتاب أو العنف الجنستتتتاني ومقاضتتتتات ي العايليت والتحقيق م  المج

 وإدانت ي )الواليات المتحدة األمريةية(؛

ةااحة جمي  أشتةال التمييز والعنف ضتد مواصتلة تعزيز التدابير المعتمدة لم 106-120
 المرأة )جم ورية انزويأ البوليفارية(؛

 اي مواا  صن  القرار )أنغوال(؛ اعتماد تدابير محددة لزيادة تمايل المرأة 106-121

ت ايت الج ود المبتتوولتتة لتعزيز وحمتتايتتة حقوق المرأة من أجتتل مةتتااحتتة  106-122
 لمساواة بين الجنسين )البرازيل(؛جمي  أشةال العنف ضد المرأة وتعزيز ا

وضتتتت  التدابير التشتتتتريعية الأزمة لمةااحة العنف العايليت وال ستتتتيما اي  106-123
 التي ترتف  اي ا معدالت العنف العايلي )جم ورية هيران اإلسأمية(؛المناطق 

مواصتلة الج ود الرامية هل  تعزيز المستاواة بين الجنستين وتحستين حماية  106-124
 المرأة )الصين(؛ حقوق 

ات ا  المزيد من اإلجراءات لتحقيق المستتتتتاواة بين الجنستتتتتينت مال وضتتتتت   106-125
 ي المةستتستتات الستتياستتيةت ومن  العنف الجنستتي ضتتد النستتاء والفتيات يطة لزيادة مشتتاردة المرأة ا 

 )جزر مارشال(؛

  جمي  مواصتتتتلة ات ا  تدابير اعالةت بما اي  لك براما التوعيةت للق تتتتاء عل  106-126
 أنواع العنف ضد النساء واألطفال )نيقال(؛

  اللجوء تعزيز الج ود الرامية هل  تمةين المرأةت وال ستتتتيما بتشتتتتجيع ا عل 106-127
 هل  سبل االنتصاف القانونية المتاحة عند انت اا حقوا ا )الفلبين(؛

 الحر ت اي القانون واي الممارستتةت عل  حماية حقوق الفةات ال تتعيفة 106-128
من الستةانت وال ستيما النستاء واألطفال واألشت ا   وو اإلعااة ودقار الستن واألاليات اإلثنية 

 )االتحاد الروسي(؛

عزيز التدابير الصتايقة لمعالجة دارة انتشتار هستاءة معاملة األطفال والعنف ت 106-129
 العايلي وضمان مقاضاة جمي  الجناة ومعاابت ي )يانا(؛

اا استتتغأل ي جنستتي ر صتتراحة استتتغأل األطفال اي القغاء و ستتن اوانين تحر 106-130
 )بوردينا ااسو(؛

 حقوق الطفل )ال اميرون(؛تعزيز التعاون م  األمي المتحدة لحماية  106-131

م  القوانين التتدوليتتةت وإنفتتا  الحرر اا تنييح اتتانون العمتتل لمواءمتتت  تمتتامتت  106-132
 رسمية والزراعية والمنزلية )كندا(؛المفروض عل  عمل األطفال اي القطاعات يير ال

تطبيق حرر صتتتريح عل  تعريض األطفال للعقوبة البدنية بجمي  أشتتتةال ا  106-133
 ماكنت بما اي  لك اي المنزلت وإلغاء أي حةي يجيز يو  الممارسة )شيلي(؛اي جمي  األ
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 ااع تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الطفل من أجل تحستتتتتتتتين حماية األطفال والد  106-134
 عن حقوا ي )جم ورية ال ونغو الديمقراطية(؛

اكنت مواصتتتتتتتتلة ات ا  يطوات هيجابية إللغاء العقوبة البدنية اي جمي  األم 106-135
 وال سيما ضد األطفال )فيجي(؛

متد  اللجنتة الوطنيتة لحقوق الطفتل بموارد دتافيتة لتمةين تا من االضتتتتتتتتتطأع  106-136
 بدوريا عل  أكمل وج  )يابون(؛

وض  سياسات وتشريعات من أجل حماية حقوق الطفلت بما اي  لك تنفيو  106-137
طفال للعقوبة البدنية بجمي  أشتتتتتتةال ا  يطة العمل الوطنية بشتتتتتت ن عمل األطفالت وحرر تعريض األ 

 صريحاا اي جمي  األماكنت ودولك هلغاء جمي  األحةام التي تةيد است دام ا )أيرلندا(؛ اا  حرر 

الرامية هل  حماية األطفالت بما اي  لك هن اء عمل األطفالت   تعزيز الج ود 106-138
 )اليابان(؛والعنف ضد األطفالت والعنف الجنسي والزواج المقةر 

 تعزيز الج ود المبوولة من أجل زيادة الوعي بش ن عمل األطفال )ملديت(؛ 106-139

 يق(؛ات ا  تدابير ت من تسجيل جمي  األطفال عند الوالدة )موزامب 106-140

ات ا  تدابير ملموستتتة من أجل الق تتتاء عل  عمل األطفال وت مين برناما  106-141
 األطفال )البرتغال(؛ شامل الستحقااات األسرة لفايدة

تنييح اانون العقوبات وستتاير التشتتريعات التي تمس األطفالت للتحقق من  106-142
 استيفاي ا لمعايير اتفاةية حقوق الطفل )جنوب أاريييا(؛

 مراجعة اانون الطفل لمواءمت  م  القانون الدولي )كوت ديفوار(؛ 106-143

 ج ود مةااحة عمل األطفالت والعنف ضتتد األطفال ات ا  تدابير اعالة لتحستتين   106-144
 والنساءت بما اي  لك الزواج المقةر )تويو(؛

 توعية السةان ب رورة تسجيل الوالدات )كوت ديفوار(؛ 106-145

عل  جمي  أشتتتةال عمل األطفال المنصتتتو  علي ا اي اتفاةية أستتتوأ  الق تتتاء   106-146
يتو يطتة العمتل الوطنيتة )الممل تة المتحتدة ( من يأل تنف182( )1999) أشتتتتتتتتةتال عمتل األطفتال 

 لبريطانيا العرم  وأيرلندا الشمالية(؛

تستجيل جمي  الوالداتت وإصتدار شت ادات الوالدة لجمي  األطفالت والتحقيق  106-147
 حاالت هيمال األطفال وإساءة معاملت ي ومعالجة يو  الحاالت )زامبيا(؛ اي جمي 

 ا يتعلق بتعريض األطفال للعقوبة البدنية وإستتتاءة ستتتن اوانين أكار صتتترامة فيم  106-148
 معاملت ي )زامبيا(؛

 النرر اي تمديد الم لة المحددة لتسجيل األطفال عند الوالدة )أنغوال(؛ 106-149

لتشتريعات الوطنية المتعلقة بحماية األطفالت وياصتة اي مجال استتعراض ا 106-150
 ن( و لك ب دف تعزيزيا؛مةااحة شقةات االتجار وعمل األطفال )األرجنتي

مواصتتلة الج ود المبوولة لمةااحة التمييز وإستتاءة معاملة األطفال واستتتغأل ي  106-151
 )المغرب(؛
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  نستتتتيق تنفيو الستتتتياستتتتة الوطنية لحماية التفعيل ال امل لدور اللجنة الوطنية لت  106-152
 الطفل )جزر الب اما(؛

أشةال عمل األطفال وإساءة معاملة بول ج ود هضافية للق اء عل  جمي   106-153
 األطفال )الجبل األسود(؛

اعتماد اانون لتجريي االستتتتتغأل الجنستتتتي وبغاء األطفال والتصتتتتديق عل   106-154
ةية حقوق الطفل بشتتت ن بي  األطفال واستتتتغأل األطفال اي البروتودول االيتياري الملحق باتفا

 القغاء واي المواد اإلباحية )يابون(؛

تحديد األطفال المعرضتتتين لأستتتتغأل الجنستتتي وتواير الحماية ل يت والحد  106-155
من حاالت عمل األطفال عن طريق زيادة عمليات التفتيش عل  العمل وتوستتتي  نطاق الحماية 

 ير الرسمي )الواليات المتحدة األمريةية(؛لتشمل القطاع ي

بير ملموستتة للتصتتدي زيادة تعزيز اإلطار ال ا  بحقوق الطفل بات ا  تدا 106-156
 )الفلبين(؛اا الستغأل األطفال اي القغاء واستغأل ي جنسي

 مواصلة ال طط والبراما الرامية هل  حماية الفةات ال عيفة )موريتانيا(؛ 106-157

من أجل ضتتتتتتتمان استتتتتتتت دام بيانات   2022اء تعداد للستتتتتتتةان اي عام  هجر  106-158
 ومعالجة التفاوتات االجتماعية واالاتصادية   محدثة ومصنفة اي صياية سياسات حقوق اإلنسان 

 )المةسيك(؛

ات تا  جمي  التتدابير الأزمتة لتدعي ج ود تعزيز وحمتايتة حقوق اإلنستتتتتتتتتان  106-159
اي ستتتياق اا  لة ال تتتعف الشتتتديد التي يعيشتتتون ا حاليودرامة دقار الستتتنت وال ستتتيما اي ظل حا

 )األرجنتين(؛ 19-جايحة دوايد

التقني الوي تقدم  مفوضتتتتتتتية األمي المتحدة لشتتتتتتتةون   االستتتتتتتتعانة بالدعي 106-160
الأجةين لوضتتتتتت  تشتتتتتتري  وطني ين  عل  ستتتتتتن هجراء لتحديد وضتتتتتت  الأج ت و لك امتااالا 

 ة بوض  الأجةين )أورويواي(؛لألتزامات المنباقة عن االتفاةية ال اص

 لية مواصتتلة الج ود المبوولة من أجل هدماج األشتت ا   وي اإلعااة اي عم  106-161
 تيسير الحصول عل  الرعاية الصحية والتعليي )ال اميرون(.

تعةس جمي  االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة اي يوا التقرير موةت الدولة )الدول( التي  -107
 الدولة موضوع االستعراض. وال ينقغي ت ويل ا عل  أن ا اد حريس بت ييد الفريق العامل دةل. ادمت ا و/أو  
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of the following members: 

• Mr. Gregório Santiago, Coordinator of the Human Rights Office of MJAPDH; 
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• Ms. Vilma Loureiro Pinto, Ministry of Labor, Family, Solidarity and Professional 

Training (MTFSFP); 

• Ms. Anya Santos, Ministry of Health (MS); 

• Mr. Homero Luiz, Ministry of Education and Higher Education (MEES); 
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