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 ة موقف جمهورية ساااااان تومي ويرينااااااربي الدنمقراوية من التوراااااياج ال اااااادرة عن ال ولة ال ال -1
 .2021كانون ال اني/يناير  27لالستعراض الدوري الشامل التي ُعقدج في 

 مقدمة -اوالا  

ت ني جمهورية ساااان تومي ويرينااااربي الدنمقراوية عسى م س  حقوا اانااااان التالم لدمم المتحدة   -2
نااان ويررها من ارساائه اسساتعراض الدوري الشااملظ نًرام لما نحًى له من يهمية في تقريم قااانا حقوا اا 

القاااناظ وكذل  في إككا  وعي الششارية لاارورة احتراق حقوا اانااان وتعزيزها وحمايتها لاعتشارها عن ارام 
 س ينى عنه لستعانش الاسيم برن الششر.

ومن ثمظ تعرب دولة سااااااااااان تومي ويريناااااااااااربيظ مرة يار ظ عن التزامها التاق لالتعاون مم جميم  -3
المنًماج الدولية وااقسيمية والوونية المؤيدة لم ال الاااااالق األعسىظ وتؤكد ينها سااااتبذل كل ما في وسااااعهاظ 

 وهو ما نحتاج إليه جميعام.  قدر اامكانظ في سبرل التعاون من يجل بنا  عالم يك ر تاامنام وعدسم وسالمامظ 

ومن هذا المنطسقظ شاارك  ساان تومي ويرينااربي لانتًاق في جولتي اسساتعراض الدوري الشاامل  -4
ظ عسى التواليظ في جنيف لااااويااااراظ وفي  2015وشاااشاب/فبراير   2011السترن ُعقدتا في تشااارين ال اني/نوفمبر 

 19- ظ لااابج جائحة كوفرد 2021كانون ال اني/يناير  27هذه ال ولة األاررة التي ُعقدج في سااان توميظ في  
 تع ف لالعالم لأسره. التي 

وقد ُعقدج هذه ال ولة لاساتدداق نًاق التداول لاليرديوظ مما يد  لدساف إلى لعا ال اعوياج في   -5
  ودة. التوارل إلى حد ما. ولذل ظ فإننا نغتنم هذه اليررة لتقدنم اعتذارنا ال ادا عن هذه المتاعج يرر المق 

ونود يناااام ين نغتنم هذه اليررااة لنشااكر جميم من تعاونوا معنا في تنًيم هذا الحدسظ وس ساايما  -6
ًويام دون انقطان. ونشااكر يناااام يعاااا  الم موعة    فريق يمانة اسسااتعراض الدوري الشاااملظ الذي تعاون تعاونام د

 تهم وتش يعهم.ال الثية والمندويرن الموقرين الذين حاروا هذا الحدس عسى مشور 

 تقديم التوزتات في إطار المجموعات المواضتعتة -ثانتاا  

عقج تقدنم التقرير المتعسق بتنيرذ التورااااااياج ال ااااااادرة عن جولة اسسااااااتعراض الدوري الشااااااامل  -7
ظ رحب  لعا البسدان األعااااااا  لما يحرزه البسد حتى ا ن من تقدق في م ال حقوا اانااااااان 2015 لعاق

 تورية. 161لتقدنم تورياتها التي بسغ عددها  وايتنم  اليررة

ظ لعد تحسرسها تحسرالم متعمقامظ إلى سااا  م موعاج مواياااي:ية هي  161 ثم قاااام  التوراااياج ال -8
الحقوا المدنية والاااياساايةل والحقوا اسقت ااادنة واسجتمالية وال قاحيةل وحقوا يشاادا  محددين يو ف اج 

 التمررزل والحقوا البر يةظ وتورياج يار . محددةل والحق في المااواة وفي عدق

توراااااايةظ هي   13تورااااااية مقدمةظ ُيحيً عسمام لما عدده  161وفي ياااااااون كل ظ ومن يراااااال   -9
(ظ 149ظ و130ظ و106ظ و102ظ و101ظ و95ظ و65ظ و45ظ و44ظ و43ظ و41ظ و18ظ و14)التورياج  
 توريةظ عسى النحو الوارد في الوثيقة المرفقة. 148وُقبس  

 وهكذاظ ُقام  كل م موعة إلى الم موعاج الرئياية واليرلية المبرنة يدناه  -10

 الحقوا المدنية والاياسية  -الم موعة يلف

ت ااااديق سااااان تومي ويريناااااربي عسى ما لم تنااااام إليه لعد من معاهداج دولية   1-يلف •
 لحقوا ااناانل
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 تعزيز حقوا ااناان وحمايتهال 2-يلف •

 إقامة العدل  3-يلف •

 إرالح النًاق القاائيل 1-3-يلف •

 إرالح التشريعاج بهدف موا مة المعايرر المحسية مم المعايرر الدوليةل 2-3-يلف •

 الحاج تشري:ية تهدف إلى مكافحة جميم يشكال التمررزلتنيرذ إر 3-3-يلف •

تنيرذ إراالحاج تشاري:ية ومؤساااية بهدف مكافحة است ار لالششار أليراض   4-3-يلف •
 استغاللهم جنايام وفي المواد االاحية ومكافحة استغالل األويال في العملل

 تعزيز القدراج المؤساية. 5-3-يلف •

 ة واسجتمالية وال قاحية الحقوا اسقت ادن  -الم موعة لا  

 الحقوا اسقت ادنة واسجتمالية وال قاحية  1-لا  •

 الحق في التعسيمل 1-1-لا  •

 الحق في ال حة. 2-1-لا  •

 حقوا يفراد محددين يو ف اج محددةل  -الم موعة جيم 

 األشدا  الماتاعيون عمومامل 1-جيم •

 حقوا الطيلل 2-جيم •

 حقوا المريةل 3-جيم •

 حقوا األشدا  كوي ااعاقة. 4-جيم •

 المااواة وعدق التمررزل -الم موعة دال

 الحقوا البر يةل -الم موعة ها  

 تورياج يار . -الم موعة واو 

 موقف ام ورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطتة من التوزتات -ثالثاا  

 المقدمةظ ُيحرس  التورياج إلى الحكومةلعد ين يجر  اليريق العامل تحسرالم عامام ل ميم التورياج  -11
 102لكي تنًر فرهاظ وقد يبدج الحكومة موقيها من التوراااااااااااااياج لعد مناقشاااااااااااااتها وتحسرسها في ال سااااااااااااااة  

 الوزرا . لم س 

 الحقوق المدنتة والستاستة -المجموعة الف -الف 

بعد من معاهدات  تصووودسق سوووان تومي وبرينسووويبي علن ما لم تن وووم إلت   -1-المجموعة الفر تة الف -1 
 دولتة لحقوق اإلنسان

 حيما يتعسق بهذه الم موعة اليرليةظ ُنشرر إلى استياقياج التالية  -12

 اتياقية منم جريمة االادة ال مالية والمعاقشة عسرهال )ي( 
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البروتوكول اساتياري المسحق لالعهد الدولي الدا  لالحقوا اسقت ااادنة واسجتمالية  )ب( 
 وال قاحيةل

البروتوكول اساتياري ستياقية مناهاة التعذيج ويرره من يروب المعامسة يو العقوية  )ج( 
 القاسية يو الالإناانية يو المهرنةل

 البروتوكول اساتياري ستياقية حقوا الطيل لشأن اشتراك األويال في المنازعاج الماسحةل  )د(  

لطيل لشاااااأن بيم األويال واساااااتغالل األويال  البروتوكول اساتياري المسحق لاتياقية حقوا ا  )ها(  
 في الشغا  وفي المواد االاحيةل 

 البروتوكول اساتياري ستياقية حقوا الطيل المتعسق لإجرا  تقدنم البالياجل )و( 

 البروتوكول اساتياري ستياقية حقوا األشدا  كوي ااعاقةل )ز( 

 اتيا  القاري.استياقية الدولية لحمانة جميم األشدا  من اس )ح( 

وفي هذا الااايااظ نشاارر يناااام إلى النًاق األساااسااي لسمحكمة ال نائية الدوليةظ واتياقية الروناااكو  -13
  لشأن مكافحة التمررز في م ال التعسيمظ واتياقية حمانة وتعزيز تنون يشكال التعبرر ال قافيظ واستياقرترن المتعسقترن 

 .1961و 1954بويم األشدا  عدنمي ال ناية لعامي 

وتقبل ساان تومي ويرينااربي جميم التوراياج المقدمة في إوار هذه الم موعة األولىظ لاسات نا    -14
 .18و 14التوررترن 

 تعويو حقوق اإلنسان وحماست ا -2-المجموعة الفر تة الف -2 

 ليرلية. لي  لد  سان تومي ويريناربي يي اعتراض عسى التورياج المقدمة في إوار هذه الم موعة ا  -15

 إقامة العدل -3-المجموعة الفر تة الف -3 

اق - 1- 3- ُقااااااااام  هذه الم موعة اليرلية إلى عدة م موعاج فرلية هي  الم موعة يلف  -16 إرااااااااالح الًن
تنيرذ   - 3- 3- إراالح التشاريعاج بهدف موا مة المعايرر المحسية مم المعايرر الدوليةل ويلف  - 2- 3- القااائيل يلف 

إرااااااالحاج  تنيرذ   -  4- 3- إلى مكافحة جميم يشاااااكال التمررز وساااااو  المعامسةل ويلف إراااااالحاج تشاااااري:ية تهدف  
تشاري:ية ومؤساااية بهدف مكافحة است ار لالششار أليراض اساتغاللهم جناايام وفي المواد االاحية ومكافحة 

تعزيز القدراج المؤساااااية. ونحن نقبل جميم التورااياج المقدمة -5-3-اسااتغالل األويال في العملل ويلف
 .130ظ و65ظ و45ظ و44ظ و43ظ و41في إوار هذه الم موعة من التورياجظ لاست نا  التورياج 

 الحقوق االقتصادية واالاتما تة والثقافتة -المجموعة باء  -باء 

ظ  2- 1- ويا   1- 1- المتيرعترن منها لا   والم موعترن  1- تشاااااامل هذه الم موعة الم موعة اليرلية لا   - 17
 عسى التوالي. 

 الحقوق االقتصادية واالاتما تة والثقافتة - 1-المجموعة الفر تة باء -1 

 لي  لد  سان تومي ويريناربي يي اعتراض عسى هذه الم موعة اليرلية. -18

 الحق في التعلتم - 1-1-المجموعة الفر تة باء -2 

 102و  101و 95تحيً ساااااان تومي ويرينااااااربي عسمامظ في هذه الم موعة اليرليةظ لالتوراااااياج  -19
 ظ وتقبل التورياج األار .106و
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 الحق في الصحة - 2-1-المجموعة الفر تة باء -3 

 تقبل سان تومي ويريناربي جميم التورياج المدرجة في إوار هذه الم موعة. -20

 محددسن او فئات محددة حقوق افراد -المجموعة اتم  -اتم 

األشاااااادا  الماااااااتاااااااعيون عمومامل   -1-قااااااام  هذه الم موعة إلى يريم م موعاج هي  جيم -21
حقوا األشااااااااااااااداا  كوي ااعااقاة. وجميم - 4-حقوا المرية ل وجيم - 3-حقوا الطيالل وجيم - 2-وجيم

 .149التورياج المقدمة في إوارها مقبولةظ لاست نا  التورية 

 المساواة وعدم التمييو-المجموعة دال -دال 

 تقبل سان تومي ويريناربي يناام ل در رحج جميم التورياج المقدمة في إوار هذه الم موعة.  - 22

 الحقوق البيئتة -المجموعة هاء  -هاء 

ياذج سااااااااان تومي ويريناااااااااربي في اعتشارها جميم التورااااااااياج المقدمة في إوار هذه الم موعة  -23
 الموايي:ية.

 توزتات اخرى -المجموعة واو -ووا 

 نًر فرها في تورية واحدة وهي توريٌة س اعتراض عسرها. -24

 االعتبارات المتعلقة بالتوزتات التي ا حتط علماا ب ا والتحفظات التي ا بدست -رابعاا  

 161تورية من يرل    13يعالهظ باما عدده    8لقد يحطنا عسمامظ عسى النحو ما يشرنا إليه في اليقرة   - 25
 توريةظ وهي تورياج نود ين نبدي لشأنها اسعتشاراج التالية  

(. وقع  ساااان تومي ويرينااااربي عسى النًاق األسااااساااي لسمحكمة ال نائية 14التوراااية ) •
ظ ولكنها لم ت ااااااااااادا عسيه لعد ألن لعا 2000كانون األول/دناااااااااااامبر  28الدولية في  

ًه اسعتشاار قبل يحكااق هاذه استيااقياة تتعاارض مم يحكااق الادسااااااااااااااتورظ وهو ي مر ن ادر إيال
 الت ديق عسى استياقيةل

(. لما ين هذه المااااألة مااااألٌة حاااااساااة من منًور ثقافة البسدظ فمن الااااروري  18التوراااية )  •
النًر فرها عسى نحو شاااااامل ويمشااااااركة عامة الااااااكان من يجل اساااااتقا   رائهم فرهاظ ولذل ظ  

 لشأنهاظ وهو يمر ناتغرا وقتام وويالمل فهي تتطسج دراسة متأنية قبل اتداك يي قرار  

  وس تنص يي من يحكاق النًاق القانوني لااااااااااان تومي ويرينااااااااااربي عسى معايرر ت رز العقاب  •
البدني يااااد األويال. وقد ساااابق تويااااية هذه الماااااألة يثنا  ال ولة ال ال ة لالسااااتعراض 

 لالدوري الشاملظ ولي  هناك ما يبرر قبول هذه التورية في هذه المرحسة

(. لما ين هذه المااااااألة حاااااااساااااة من الناحية ال قاحيةظ 45و  44و  43و 41التوراااااياج ) •
فرنشغي النًر فرها لمنأ  عن المشاااااعرظ وفي هذا ال ااااددظ فإن سااااان تومي ويريناااااربي  

 تحيً عسمام بهذه التورية في الوق  الراهنل
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عتشار ين (. نحيً عسمام يناااااااام بهذه التوراااااايةظ  اذين لعرن اس130و 65التوراااااارتان ) •
من قاانون العقويااج تنص وتعااقاج لااليعال عسى هاذه األفعاالظ  182إلى  158المواد من 

 ومن ثمظ فسي  هناك ما يبرر قبول هاترن التوررترنل

(. يلغر  هذه الممارسااة لاليعلظ عسى نحو ما يشاارنا إليه في التقرير المقدق 95التورااية ) •
 في إوار جولة اسستعراض ال ال ةل

(. س تزال ساااااااااان تومي ويرينااااااااااربي تيتقر إلى الموارد 106و  102و 101التوراااااااااياج ) •
  اسقت اااااادنة والمالية الالزمة لتغطية تكاليف تنيرذ هذه العمسيةظ ولكنها تعد لأن تبذل ق اااااارها 
 جهدها لتنيرذها في الوق  المناسجظ وتحيً عسمامظ في هذه المرحسةظ بهذه التورياج يناامل 

(ظ س نااااااعنا إس ين نبسغ اليريق العامل لأن عمسية تاااااا رل 149لتوراااااية )وحيما يتعسق لا •
الموالرد م انيٌة تمامام وين التااااا رل الم اني مكيول ليترة يق اااااها ساااانة واحدة من تاري   
وسدة الطيل. ويااياااافة إلى كل ظ تنًم دوريام معارض م انية وحمالج تاااا رل م انية 

الهمظ ومن ثمظ فإكا كان س يزال هناك عدد قسرل من لتمكرن ا لا  واألمهاج تااااااا رل يوي
حاسج األويال يرر الماااااااااا سرنظ فإن كل  س نعز  إلى عامل يجل التاااااااااا رلظ وتكتيي 
 سان تومي ويريناربيظ في هذه المرحسةظ لإرجا  الب  في هذه الماألة إلى وق  سحق.

 الخالزة -خامساا  

ى مااااااااااااااتو  توقعاتناظ ولكن إعمال حقوا اانااااااااااااااانظ نحن نااااااااااااااسم لأن التقدق المحرز س يرقى إل -26
تعسمونظ يتطسج في قدر كبرر منه توافر الموارد اسقت ااادنة والمالية والششاارية لاعتشارها عوامل حاساامة  كما

لتحقيقهظ وفي هذا ال اااااددظ فإننا نغتنم هذه اليرراااااة لندعو ال ميم مرة يار  إلى التعاون حتى يتاااااانى لنا 
ل ال ميم محوره احتراق حقوا ااناااااااان وحمايتهاظ وينا م عسى كل ظ نرفق التورااااااياج فعالم بنا  عالم يفااااااا 
 لتيارر الرجون إلرها.

وفي الدتاااقظ نود ين نشااااااااااااااكركم مرة يار  عسى كاال مااا قاادمتموه لنااا من دعم يثنااا  يعمااال جولااة  -27
 اسستعراض ال ال ة.

 ويريناربي من كل تورية.ويرد في المرفق جدوٌل يبرن موقف سان تومي  -28
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