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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

لمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة        جتميع ل     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

   تومي وبرينسييبسان    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات،                
ولة املعنية، ويف   واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الد         

وال يتضمن التقريـر أيـة آراء       . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة        
تلـك  غري  وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان             أو

املبادئ التوجيهيـة   بع هيكل   تَّوهو ي . املفوضيةالعلنية الصادرة عن    الواردة يف التقارير    
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشـي      وقد  .  جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  العامة  

 دوريـة أن  التقرير  وروعي يف إعداد    . يف التقرير اليت ترد   هناية النص مراجع املعلومات     
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة،      . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      

وملا كان  . ذا كانت ال تزال صاحلة    إق املتاحة،   أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائ     
، فـإن   لألمم املتحـدة وثائق الرمسيةالهذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف   

قد ُيعزى إىل على هذه املسائل التركيز إىل بشأن مسائل حمددة أو االفتقار إىل معلومات 
أو التعاون مع اآلليـات     اعل  تدين مستوى التف  أو إىل   /عدم التصديق على معاهدة ما و     

  .الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات 

 هداتاحملددة هليئات املعا

 التمييـز    مجيع أشـكال   علىاتفاقية القضاء   
 املرأة ضد

 - ال يوجد ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣

 -   يوجدال ١٩٩١مايو / أيار١٤ اتفاقية حقوق الطفل

د الدويل اخلـاص، والعه )٢٠٠٠توقيع فقط،   (االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري        :اليت مل تدخل سان تومي وبرينسييب طرفاً فيها       املعاهدات  
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـةلالربوتوكول االختياري   ، و )١٩٩٥توقيع فقط،   (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املديناألول لل والربوتوكول االختياري   ،  )١٩٩٥توقيع فقط،   (والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ،)٣(والثقافية
، والربوتوكـول)٢٠٠٠توقيع فقط،   (، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           )٢٠٠٠توقيع فقط،   (والسياسية  
 وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـةهضة التعذيب اتفاقية منا و،  )٢٠٠٠توقيع فقط،    (التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       االختياري  

حقوق الطفلمناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية      الربوتوكول االختياري التفاقية    و،  )٢٠٠٠توقيع فقط،    (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يفوالربوتوكول االختياري ال   ،املسلحةاملنازعات  املتعلق بإشراك األطفال يف     

،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     و،  )٢٠٠٠توقيع فقط،    (واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        املواد اإلباحية،   
  .االختفاء القسريملنع وي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذ

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صلةالخرى ذات األرئيسية الدولية الصكوك ال

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 )توقيع(ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١ واتفاقية عام ١٩٥٤بروتوكول عام نعم، باستثناء  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  الثالث اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٦( هباةامللحقة  اإلضافياهت وبروتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم قية اليونسكو اتفا

حقوق الطفل سان تومي وبرينسييب على النظر يف التـصديق علـى            جلنة  عت  شّج  -١
واالجتماعية الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    

ة، وأوصتها كـذلك بـأن تنظـر يف         والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي      
كما أوصت اللجنة بـأن      .)٨(١٩٩٠التصديق على امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه لعام         

  .)٩(الطفل تصدِّق الدولة يف أقرب وقت ممكن على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
لطفل إزاء عدم التوافق بني بعض القـوانني احملليـة          ظل القلق يساور جلنة حقوق ا       -٢

وأعربت اللجنة كـذلك عـن   . واتفاقية حقوق الطفل، وإزاء عدم تنفيذ قوانني حملية مناسبة        
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قلقها ألن سان تومي وبرينسييب مل تصدِّق إال على عدد قليل جداً من الصكوك اليت حتمـي                 
  .)١٠(حقوق اإلنسان

  األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية   -جيم   
، مؤسسة وطنية   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢مل يكن لدى سان تومي وبرينسييب، حىت          -٣

حلقوق اإلنسان ُمعتَمدة من ِقبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة              
  .)١١(حقوق اإلنسان

ـ             -٤ ة حبقـوق   وقد الحظت جلنة حقوق الطفل أن جلنةً وطنيةً متعددة القطاعات معني
. )١٢( لتنسيق املبادرات الرامية إىل تنفيذ االتفاقيـة       ٢٠٠٣أبريل  /الطفل قد أُنشئت يف نيسان    

والحظت اللجنة أيضاً أن اللجنة الوطنية اجلديدة املعنية حبقوق الطفل قد كُلفت مبهمة رصد              
نية املعنية  إال أن جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن قلقها ألن اللجنة الوط           . سري تنفيذ االتفاقية  

حبقوق الطفل قد تكون ُمفتقرة لالستقالل الالزم ألداء هذه املهمة وألن الوالية املُسندة إليها              
  .)١٣(يف هذا الصدد ال تتوافق مع مبادئ باريس

وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف إما بتدعيم مهام التنفيذ والرصـد الـيت                -٥
ة حبقوق الطفل أو بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان          تتوالها اللجنة الوطنية احلالية املعني    

وفقاً ملبادئ باريس، وضمان تزويد اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل أو املؤسسة الوطنيـة              
  .)١٤( مبا يكفي من املوارد البشرية واملاليةةاجلديد

   تدابري السياسة العامة  -دال   
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( خطـة العمـل      ، اعتمدت سان تومي وبرينسييب    ٢٠٠٥يف عام     -٦

  .)١٥(للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تركز على النظام املدرسي الوطين

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر املالحظات اخلتامية  ر قُدم وُنظر فيهآخر تقري  )١٦(عاهدةاملهيئة 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير األوَّيل منذ       -  -  -
   ٢٠٠٤عام 

وردت التقارير من الثـاين إىل       -  ٢٠٠٤يونيه /حزيران  ٢٠٠٣  اتفاقية حقوق الطفل
  ٢٠١٠الرابع يف عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بالبعثات
  -  الزيارات املُتفق عليها من حيث املبدأ

  -   ومل ُيتفق عليها بعد القيام هباالزيارات اليت طُلبت
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
  خالل الفترة قيد االستعراض، مل ُترسل أية رسائل  سائل االدعاءات والنداءات العاجلةالردود على ر

سان تومي وبرينسييب على أي استبيان من االستبيانات اليت أرسلها          د  مل ترّ   الردود على االستبيانات بشأن املسائل املواضيعية
  )١٧( استبيانا٢٣ً وعددها اإلجراءات اخلاصةُمكلفون بواليات يف إطار 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التمييز ضد األطفال املعـوقني واألطفـال       -٧

وأوصت اللجنة سان تومي وبرينسييب بأن      . الذين ُيعانون من الفقر ال يزال مستمراً يف الواقع        
لية مراجعة متعمقة جلميع تشريعاهتا لكي تكفل بالكامل تطبيق مبدأ عدم التمييز يف             ُتجري عم 

عتمد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز أياً كانت أسبابه والتمييز ت القوانني احمللية
  .)١٨(ضد مجيع اجملموعات الضعيفة، وخباصة األطفال الفقراء واملعوقون

  ياة واحلرية واألمن على شخصهحق الفرد يف احل  -٢  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها ألن العقوبة البدنية يف األسرة ويف املدارس                -٨

كما أعربت اللجنة   . وغريها من املؤسسات ال تزال ُتماَرس وُتعترب مشروعة يف ظروف معينة          
 وأوصـت اللجنـة     .عن قلقها ألن التشريعات احمللية ال تتضمن أي تعريف إلساءة املعاملة          

تومي وبرينسييب بأن ُتعدِّل تشريعاهتا احلالية من أجل حظر العقوبة البدنيـة يف مجيـع                سان
  .)١٩(األماكن، مبا يف ذلك يف األسرة واملدارس وغريها من مؤسسات رعاية األطفال

وأعربت اللجنة عن قلقها لعدم وجود أية آلية حلماية األطفال من مجيع أشكال العنف،                -٩
 بأن  وأوصت اللجنة سان تومي وبرينسييب    . ا يف ذلك اإليذاء البدين والنفسي واجلنسي واإلمهال       مب

 وجود نظـام وطـين لتلقـي        وأن تكفل تتخذ تدابري للتصدي ملشكلة العنف ضد األطفال،        
الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها والقيام، عند الضرورة، بإحالـة القـضايا إىل القـضاء،              

 وإتاحـة إمكانيـة     ، الواجبة ملرتكيب أعمال العنف ضد األطفـال       ضائيةالقوضمان املالحقة   
  .)٢٠(حصول األطفال ضحايا العنف على خدمات املشورة
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وقد صرَّحت جلنة حقوق الطفل بأهنا تشاطر سان تومي وبرينسييب قلقها إزاء الزيادة              -١٠
كمـا  . األطفـال التدرجيية حلاالت البغاء وغريه من أشكال االستغالل اجلنسي اليت تشمل           

ها ألن القانون يعترب األطفـال املُـستَغلني يف البغـاء ُمجـرمني             قأعربت اللجنة عن بالغ قل    
وأوصت اللجنة سان تومي وبرينسييب بإجراء دراسة شاملة لتقييم نطاق وطبيعـة            . ضحايا ال

لة من  االستغالل اجلنسي لألطفال، واختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال بصورة فعا          
االستغالل اجلنسي، وإنشاء ُنظم مالئمة للتحقيق يف حاالت االستغالل اجلنسي ولكفالة تعايف            

  .)٢١(الضطالع حبمالت للتوعيةواالضحايا، 
وأعربت اللجنة عن قلقها لسهولة وصول األطفال إىل أفالم الفيديو اإلباحية الـيت               -١١

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية حلمايـة       وأوصت اللجنة سان تومي وبرينسييب ب     . ُتباع حملياً 
  .)٢٢(ضارة، مبا يف ذلك املواد اإلباحيةالعلومات املاألطفال من 

 ُيجيز للقاصر إبـرام     ٦/٩٢وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن القانون رقم            -١٢
عقد عمل واحلصول على أجر نظري عمله رغم وجود حظر عام لعمل األطفال الذين تقـل                

  .)٢٣(كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبري لألطفال العاملني.  سنة١٤ عن أعمارهم

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
، بـصيغته املعدَّلـة يف      ٤١٧أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن املرسوم رقم            -١٣
وأوصت . ث، مل ُينفَّذ بعد، كما أعربت عن قلقها لعدم وجود أية حمكمة لألحدا            ٢٠٠٣ عام

اللجنة سان تومي وبرينسييب بأن تنفذ تشريعات مالئمة بشأن اإلجراءات اجلنائية أو غريهـا              
 سنة، وأن   ١٨من اإلجراءات للتعامل مع األشخاص املُخالفني للقانون ممن تقل أعمارهم عن            

ضاة، وأن  ُتنشئ حماكم لألحداث تكون مزوَّدة مبوظفني ُمدرَّبني تدريباً مناسباً، مبا يف ذلك الق            
ن رهـن   و سنة، مبن فيهم املُحتجـز     ١٨تكفل أن يكون املُحتجزون الذين يقل عمرهم عن         

  .)٢٤( البالغني احملتجزيناحملاكمة، مفصولني دائماً عن
وأعربت اللجنة عن قلقها ألنه كثرياً ما ال يتم تطبيق العديد من القوانني املوجـودة                 -١٤

وأوصت اللجنة سان تومي وبرينـسييب بـأن        . ىاليت تنص على مراعاة مصاحل الطفل الفضل      
تضمن تنفيذ مجيع القوانني ذات الصلة اليت تكفل أن تكون مصاحل الطفـل الفـضلى هـي                 

  .)٢٥(االعتبار األول يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال
 أن هـذا    ٢٠١١-٢٠٠٧وأفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -١٥

دارية بسبب ضعف إعداد وتـدريب      اإلكفاءة  ال رئيسية تتمثل يف انعدام   ه مشكلة   البلد يواج 
 وعـدم وجـود     ، وعدم توفر حوافز كافية يف نظام اإلدارة العامة        ، وتدين مرتباهتم  ،موظفيه

  .)٢٦( واالفتقار إىل التنفيذ املنهجي للقواعد واللوائح،إجراءات إدارية واضحة
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  حلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج وا  -٤  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم أداء املسؤوليات األبوية، على النحو               -١٦

الذي ينعكس يف العدد الكبري من األطفال الذين يتخلى عنهم أحد الوالدين أو كالمها بسبب               
ري وأوصت اللجنة سان تومي وبرينسييب بأن تتخذ مجيع التـداب         . مغادرهتما إىل بلدان جماورة   

الضرورية لدعم األطفال املُتخلى عنهم اجتماعياً ومالياً، وضمان تسجيل األطفال املولـودين            
خارج نطاق احلياة الزوجية ومتتعهم بنفس احلماية واخلدمات اليت يتمتع هبا األطفال املولودون 

  .)٢٧(يف إطار احلياة الزوجية، وكفالة اضطالع اآلباء، وكذلك األمهات، مبسؤولياهتم األبوية

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات  -٥  
رت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة واملعنيـة بتطبيـق االتفاقيـات              كرَّ  -١٧

 مالحظتها السابقة وطلبت إىل احلكومة أن تتخـذ اخلطـوات           ٢٠١٠والتوصيات يف عام    
 الكفاية فيما خيـص     رية مبا فيه  الالزمة العتماد تشريعات مناسبة تفرض عقوبات فعالة وزجّ       

أفعال التمييز ضد النقابات والتدّخل من ِقبل أرباب العمل ضد املنظمات النقابية، وذلك وفقاً              
 املتعلقة بتطبيـق مبـادئ احلـق يف التنظـيم           ٩٨ألحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  .)٢٨(واملفاوضة اجلماعية

  مواتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة و  -٦  
، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن مشروع قانون           ٢٠١٠يف عام     -١٨

 وطلبت إىل احلكومة أن تضمن أن يشمل هذا التشريع حظراً للتمييز            عام بشأن العمل قد أُِعدَّ    
 مجيـع األسـس     ، وللتمييز القائم على   املباشر وغري املباشر يف مجيع مراحل عملية التوظيف       

 املتعلقة بـالتمييز يف جمـال       ١١١ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ١درجة يف املادة    املُ
ت جلنة اخلرباء احلكومة على حظر التمييز يف األجور الـذي           كما حثّ . )٢٩(االستخدام واملهنة 

حيدث يف حاالت يؤدي فيها الرجال والنساء أعماالً خمتلفة لكنها ذات قيمة متساوية، وعلى              
أن ينص التشريع صراحة على حق الرجال والنساء يف احلصول على أجر متساوٍ نظري              ضمان  

  .)٣٠(العمل ذي القيمة املتساوية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق  -٧  
إال أهنـا  . أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً باالستراتيجية اجلديدة ملكافحة املالريـا     -١٩

ا إزاء عدم توفر القدرة على الوصول إىل مياه الشرب ومرافق اإلصـحاح،             أعربت عن قلقه  
وهو السبب الرئيسي النتشار األمراض اإلسهالية والديدان، وارتفاع معدل اإلصابة بأمراض           
اجلهاز التنفسي واملالريا، وارتفاع معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال، وسوء تغذية           

  .)٣١( األطفال ذوي الوزن الناقص عند الوالدةاألطفال والعدد الكبري من
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 أنه رغـم    ٢٠١١-٢٠٠٧وأفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٢٠
رد يف معـدالت وفيـات      اإلجنازات اليت حتققت يف جمال الصحة، مثل حدوث اخنفاض مطّ         

دة، ال تزال هناك عـدة      األطفال واملراهقني، وارتفاع متوسط معدل العمر املتوقع عند الوال        
فالبلد يواجه ارتفاعاً متزايداً يف معدل الوفيات النفاسية وانتـشار األمـراض            . حتديات قائمة 

. املُعدية، مبا فيها املالريا، اليت ال تزال واسعة االنتشار رغم اجلهود املبذولـة للتـصدي هلـا    
وصول إىل خدمات الرعاية    يزال سوء التغذية، ونقص التصّحح، والصعوبة املواَجهة يف ال         وال

وفيما خيص قـدرة القطـاع      . الصحية واألدوية، من بني العوامل الرئيسية املؤدية إىل الوفاة        
 أدى ضعف الُبىن التحتية ونقص األدوية واملعدات الطبية، إىل حـدوث قـصور يف    ،الصحي

الوقايـة  عمل نظام الرعاية الصحية الذي ال تتوافر لديه القدرة على ضمان تنفيـذ تـدابري                
كما أن ذلك قد حال دون إجراء املتابعة املناسبة لفرادى املرضى وتطـور نظـام               . األساسية

وسيلزم بذل قدر كبري من اجلهود من أجل تلبية االحتياجات الصحية . الرعاية الصحية عموماً
  .)٣٢(األساسية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 بـأن نـسبة     ٢٠١٠يف األمم املتحدة يف عام      وأفاد مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات        -٢١
األطفال الذين يقل عمرهم عن مخس سنوات والذين ُيعانون من نقص معتدل أو شـديد يف                

. ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٩,٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٢,٩الوزن قد اخنفضت من  
مـن  س سنوات وأشار املصدر نفسه إىل أن معدل وفيات األطفال الذين يقل عمرهم عن مخ       

  .)٣٣(٢٠٠٨ يف عام ٩٨ب  قُدِّر من املواليد األحياء ١ ٠٠٠ بني كل
وأفاد املصدر التابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بأن نسبة الـسكان الـذين      -٢٢

  .)٣٤(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٨٩ب يستخدمون مصادر حمسَّنة ملياه الشرب قُدِّرت 
تواصل تنفيذ التدابري الرامية    :  تومي وبرينسييب بأن   وأوصت جلنة حقوق الطفل سان      -٢٣

 إمكانية وصول اجلميع إىل خدمات الرعاية الـصحية األوليـة، وخباصـة              إتاحة إىل ضمان 
خدمات ومرافق رعاية صحة األم والطفل، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، واختـاذ التـدابري                

إعطاء األولوية لتـوفري ميـاه الـشرب        الضرورية لبناء قدرة العاملني يف القطاع الصحي، و       
وخدمات اإلصحاح، وتعزيز اجلهود احلالية لتحصني أكرب عدد ممكن من األطفال واألمهات،           
وتدعيم اجلهود احلالية الرامية إىل مكافحة املالريا، وأمراض اجلهـاز التنفـسي، والعـدوى             

وزيـادة نـسبة املـوارد      اإلسهالية، واختاذ مجيع التدابري الضرورية خلفض معدالت الوفاة،         
املُخصصة للقطاع الصحي، من أجل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً، واختاذ التـدابري الالزمـة              
لتحسني الوضع الغذائي لألطفال عن طريق التوعية وتشجيع ممارسات التغذية الصحية، مبا يف             

  .)٣٥(ذلك الرضاعة الطبيعية
معدل الوفيـات النفاسـية مرتفـع، إذ        وأفاد صندوق األمم املتحدة للسكان بأن         -٢٤
، وذلك على   ٢٠٠٤ من املواليد األحياء يف عام       ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة يف كل      ٢٨٧,٩ بلغ

الرغم من أن حاالت الوالدة مبساعدة موظف مهين صحي، مثل ممرضة أو قابلة أو طبيـب،                
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 للـوالدة   كما أن نسبة الرعاية الـسابقة     .  يف املائة من جمموع احلاالت     ٩٠تشكل أكثر من    
فخدمات رعاية صحة األم والطفل وتنظيم األسرة توفَّر يف         .  يف املائة  ٩٩,٥مرتفعة، إذ تبلغ    

 يف املائة من مرافق الصحة، ولكن قلة من املرافق توفِّر خدمات رعاية حاالت الوالدة               ٨٩حنو  
الستفادة وحىت يف احلاالت اليت يتم فيها تقدمي خدمات تنظيم األسرة، يظل مستوى ا      . الطارئة

 ثقافية فضالً عن سـوء نوعيـة        -من هذه اخلدمات متدنياً بسبب وجود حواجز اجتماعية         
  .)٣٦(اخلدمات املقدمة

وأشار صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أن معدل انتشار اإلصابة بفريوس نقـص               -٢٥
 يف ٠,١زاد من بني النساء احلوامل قد ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية
اإلصـابات اجلديـدة    وال يزال عدد    . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١,٥ إىل   ٢٠٠١املائة يف عام    

ا يزيد من سرعة انتشار اإلصـابة       ّممو.  الشبان والنساء  بنيتزايد، خصوصاً   بعدوى الفريوس ي  
وى  انتشار العد  وارتفاع معدل ) الرفاالت(بالفريوس تدين معدل استخدام العوازل الذكورية       

  .)٣٧(املنقولة بواسطة االتصال اجلنسي
إال أهنا أعربت   . والحظت جلنة حقوق الطفل باهتمام وجود برنامج الصحة اإلجنابية          -٢٦

 سنة التماس املشورة الطبية     ١٦عن قلقها ألنه ال ميكن إال للمراهقني الذين يزيد عمرهم عن            
ات قد أخذ يـؤثر علـى عـدد    دون موافقة الوالدين، وألن تعاطي الكحول والتبغ واملخدر  

تشريعات القائمة ال توفر محاية فعالـة لألطفـال، وألن نـسبة            المن الشبان، وألن     متزايد
وأوصت اللجنـة   . محل املراهقات مرتفعة، وألن خدمات الصحة العقلية غري متوفرة         حاالت

ن سان تومي وبرينسييب بوضع سياسات وخطط شاملة بشأن صحة املراهقني، وتعزيز التعاو           
بني وكاالت الدولة واملنظمات غري احلكومية من أجل إنشاء نظام للتوعية الرمسيـة وغـري               

اإليدز والعدوى املنقولة عـن طريـق االتـصال         /الرمسية بشأن فريوس نقص املناعة البشرية     
اجلنسي، وبشأن التثقيف اجلنسي وتنظيم األسرة، وضمان إمكانية الوصـول إىل خـدمات             

اخلدمات املتعلقة بالصحة اإلجنابية جلميع املراهقني، وتزويد املـراهقني         املشورة واملعلومات و  
 ،مبعلومات دقيقة وموضوعية حول العواقب الضارة لتعاطي الكحول والتبـغ واملخـدرات           

ووضع وتنفيذ تشريع يوفر للمراهقني محاية كافية من املعلومات اخلاطئة الضارة، مبا يف ذلك              
عالنات تسويق الكحول والتبغ، وإنشاء مراكز مالئمـة        عن طريق فرض قيود شاملة على إ      

  .)٣٨(لتوفري خدمات الصحة العقلية

  احلق يف التعليم  -٨  
رحبت جلنة حقوق الطفل باإلصالحات الناجحة اليت شهدها نظام التعلـيم والـيت               -٢٧

، ولكنها أعربت عن قلقها املستمر ألن هناك عدة قـيم وحقـوق             ١٩٩١ُنفِّذت منذ عام    
 أهداف التعلـيم مل ُتـدرج يف املنـاهج املدرسـية وألن             فيما خيص هبا يف االتفاقية    ُمعترف  

وأعربت اللجنة كذلك عـن بـالغ قلقهـا ألن          . اإلصالحات املنفَّذة تفتقر إىل رؤية شاملة     
خباصة تلك املتعلقة بالفتيات، مرتفعـة وألن نوعيـة         ومعدالت األمية والتسّرب والرسوب،     
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طفال الذين يعيشون يف املناطق النائية ال تتوفر هلم إمكانية الوصول إىل            التعليم متدنية وألن األ   
املدارس، وألن الوقت الذي يقضيه الطالب يف املدرسة يومياً ليس كافياً بسبب تطبيق نظـام               

  .)٣٩(النوبات الدراسية
 بـأن صـايف   ٢٠١٠وأفاد مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام      -٢٨

إال أن  . )٤٠( يف املائـة   ٩٨,٤ بلـغ    ٢٠٠٩لتحاق مبدارس التعليم االبتدائي يف عام       نسبة اال 
 قد أفاد بأنه منذ صدور املالحظـات        ٢٠٠٨السنوي للمنسق املقيم الصادر يف عام        التقرير

، مل يظهر أي حتّسن فيما يتعلق مبعدالت تسرب         ٢٠٠٤اخلتامية للجنة حقوق الطفل يف عام       
ثل مشكلة على نطـاق     متث ظلت حاالت احلمل املبكر للمراهقات       الفتيات من املدارس، حي   

  .)٤١(البلد كله
 إىل أن   ٢٠١١-٢٠٠٧وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -٢٩

جماين مبوجب القانون، وهو يتألف مـن دورتـني         والتعليم االبتدائي شامل للجميع وإلزامي      
إال أن الدورة األوىل هي وحدها املكفولـة        . ى ملدة سنتني  إحدامها ملدة أربع سنوات واألخر    

حىت اآلن، أما إمكانية االلتحاق بالدورة الثانية اليت تشمل الـصفني اخلـامس والـسادس               
وعالوة على ذلك، فإن طول املسافة      . فمحدودة وال ُتتاح إال يف عدد قليل جداً من املدارس         

لتحاق بالصف الرابع وما بعده، يزيد من حدة        اليت يتعني على الطالب قطعها، وال سيما لال       
انقطاع حنو  إىل  ويف هذا السياق، شهد إمتام مرحلة التعليم االبتدائي تراجعاً، مما أدى            . احلالة

ثلث األطفال عن الدراسة، وكانت الفتيات األشد تأثراً بتزايد سرعة معـدالت التـسّرب              
احية اجلغرافيـة أيـضاً علـى املراكـز         كما أن التعليم الثانوي يقتصر من الن      . املدارس من

  .)٤٢(الكبرية احلضرية
وجاء يف التقرير نفسه أن التحدي األكرب الذي سيواجه احلكومة يف املستقبل القريب           -٣٠

. رمبا يتمثل يف ضمان تعميم التعليم االبتدائي ليشمل مجيع األطفال يف سان تومي وبرينسييب             
الذي تتبناه احلكومة إىل حـد بعيـد، وبـني الواقـع            ومثة تناقض بني مبدأ احلق يف التعليم        

فاملوارد املخصصة لنظام التعليم ال تكفي لتلبية الطلب املتزايد على          . االقتصادي واالجتماعي 
التعليم وحتسني نوعية املدرسني واملوظفني اإلشرافيني يف النظام املدرسي، أو غري ذلك مـن              

  .)٤٣(احتياجات السوق احملليةمتطلبات التدريب الفين واملهين ذي الصلة ب
وأوصت جلنة حقوق الطفل سان تومي وبرينسييب بأن ُتجري املزيد من اإلصالحات              -٣١

املوحَّدة للمناهج الدراسية من أجل ضمان أن تكون هذه املناهج متوافقة مع األهداف احملددة              
بيان، من املناطق   يف االتفاقية، وأن تضمن بصورة تدرجيية إتاحة فرص متكافئة للفتيات والص          

احلضرية والريفية واملناطق األقل منواً، للحصول على التعليم، وأن تنفذ تدابري إضافية إلتاحـة           
وصول كل طفل إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، وأن تعتمد تدابري فعالة تؤدي بصورة               

ة إلدراج  عاجلة إىل خفض معدالت التسرب والرسوب واألمية، وأن تتخذ تـدابري مناسـب            
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حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، يف املناهج املدرسية، وأن تكفل إمكانيـة اسـتفادة               
  .)٤٤(األطفال من املرافق واألنشطة الترفيهية

  احلق يف التنمية  -٩  
 إىل أنه بعد    ٢٠١١-٢٠٠٧أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٣٢

تقرار على صعيد االقتصاد الكلي ووجود عجز مـزمن مليـزان           سنوات عديدة من عدم االس    
املدفوعات واخنفاض قيمة العملة احمللية والتضخم املتكرر، أصبح البلد يواجه مشكلة ديـون             

، انضم هذا البلد إىل جمموعة البلدان الفقرية املثقلة بأعبـاء الـديون             ٢٠٠٠ففي عام   . كبرية
وتـشري  . ى املزايا اليت حتصل عليها هذه اجملموعة      فأصبح منذ ذلك احلني مؤهالً للحصول عل      

 مليـون دوالر أمريكـي يف       ٣٦١تقديرات البنك الدويل إىل أن حجم ديون البلد قد بلـغ            
وقد أدى  . ، وهو رقم من أعلى األرقام يف العامل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل            ٢٠٠٥ عام

معاجلة قضايا االقتصاد الكلي إىل عقـد  استئناف احلوار مع املؤسسات ملالية الدولية من أجل    
وقد دعمت املساعدة الدولية ميزان املـدفوعات بـصورة         . ٢٠٠٥أغسطس  /اتفاق يف آب  

  .)٤٥(٢٠٠٤ مليون دوالر يف عام ٢٥منتظمة، إذ بلغت 
وأشار برنامج األغذية العاملي إىل أن تنمية هذا البلد خالل السنوات القادمة ستقوم               -٣٣

ل التجاري للموارد النفطية، مبا فيها موارد حقول النفط املكتَشفة داخل           على أساس االستغال  
ولكن مجيع املعلومات املتاحة بشأن سان تومي وبرينسييب تدل على أن           . املياه اإلقليمية للبلد  

ويف هذه األثناء، سيظل هـذا  .  أو ما بعده   ٢٠١٢اإلنتاج النفطي لن يبدأ إال اعتباراً من عام         
  .)٤٦( املساعدة اخلارجيةالبلد يعتمد على

 بأن هذا البلد يعتمد     ٢٠٠٨وقد أفاد التقرير السنوي للمنسق املقيم الصادر يف عام            -٣٤
 ٨٠اعتماداً شديداً على املساعدة اإلمنائية الرمسية، حيث إن الدعم اخلارجي يعطي ما نسبته              

اء تعبئـة املـوارد،     متقلـب إز  ونتيجة العتماد هنج    . يف املائة من االستثمار العام للحكومة     
بعدم وجود آليات لتنسيق الدعم اخلارجي، شـهدت املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة               مقترناً
وقد أدت هذه العوامل إىل إعاقة تنفيذ إعالن باريس بشأن مبادئ           . ٢٠٠٠ منذ عام  اخنفاضاً

  .)٤٧(فعالية املعونة

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود  -ثالثاً   
   ينطبقال

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ال ينطبق
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  مجلـة  أوصت جلنة حقوق الطفل سان تومي وبرينسييب بأن تلتمس املساعدة مـن             -٣٥

لعاملية بـشأن   ومنظمة الصحة ا  ) اليونيسيف(جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للطفولة        
، وأن تتعاون مع مجلة جهات من بينها منظمة األمم املتحدة للتربية            )٤٨(األطفال ذوي اإلعاقة  

، )٤٩(، واليونيسيف، واجملتمع املدين، من أجل حتسني قطاع التعليم        )اليونسكو(والعلم والثقافة   
 العمـل   وأن تلتمس املساعدة بشأن مسألة عمل األطفال من مجلة جهات من بينها منظمـة             

وأوصت اللجنة أيـضاً    . )٥٠(الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال، واليونيسيف      /الدولية
بأن تلتمس الدولة مساعدة من مجلة جهات من بينها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق               

 بـشأن قـضاء     )٥١(اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واليونيسيف       
 )٥٢(اث، ومن مجلة جهات من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان واليونيـسيف            األحد

  .بشأن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
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