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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سان تومي وبرينسييب    

 إىل عملية االستعراض  جهتني معنيتني املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
جملـس حقـوق    وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها          . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم              . اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

قي ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُب   
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري      

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . ليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة    الكاملة ا 
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  ال ينطبق    

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  قوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب    

  حق الفرد يف احلياة وأمنه الشخصي  -١  
املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفـال أن             أفادت    -١

 تقّر حبق اآلباء يف معاقبـة      ٢/٧٧ من القانون رقم     ٨٦فاملادة  . العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل    
يوجـد    كمـا ال   ،دقيق لألفعال اليت تشكل إساءة للمعاملة     وال يوجد تعريف قانوين     . طفاهلمأ

وينص القانون اجلنائي على    .  حتديداً إساءة معاملة األطفال أو العنف داخل األسرة        شملقانون ي 
احلماية من االعتداء اجلسدي بوجه عام لكنه ال يفسر على أنه حيظر العقوبة البدنية يف تنـشئة                 

درة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متـارس ضـد            ملباا ذكرته ا  ووفقاً مل . األطفال
األطفال، ال يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية كتدبري تأدييب يف املؤسسات اإلصـالحية أو يف               

وقد سلطت املبادرة العاملية الضوء على أمهية حظر مجيـع أشـكال            . )٢(أماكن الرعاية البديلة  
 بأن تسن بقوةالبدنية لألطفال يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك يف املرتل وأوصت احلكومة        العقوبة  

   .)٣("معاقبة األطفال"تشريعاً لتحقيق ذلك، بطرق منها إلغاء احلق يف 

  والزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلصوصية  -٢  

ة الدوليـة حلقـوق     رحبت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني لعموم أفريقيا، واللجن         -٢
الدولية، والرابطة الدولية للمثليات واملثليني     ) ARC(اإلنسان للمثليني واملثليات، ومنظمة آرك      

   يف الورقة املـشتركة     ،ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني       
عامة املتعلق حبقـوق    سان تومي وبرينسييب للبيان املشترك الصادر يف اجلمعية ال        تأييد   ب ،١رقم  

اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، وحثتها على مواءمة تشريعها مع هذا االلتزام ومـع     
التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بإلغاء األحكام اليت جترم األنشطة اجلنسية اليت متارس        

  .)٤(بالتراضي بني بالغني من جنس واحد

 أفضل املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات و   -ثالثاً   

  ال ينطبق    
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 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  ال ينطبق    

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

  ال ينطبق    
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