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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والعشرون
     2٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣-2

مررم مرلررق  رررار مجلررس  5تقريررر وينرري مقرردً ولقررا  للفقرررة   
    *16/21حقوق اإلنسان 

 سان تومي وبرينسيبي  

__________ 

 اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة. * 
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 مقدمة  
 
ــــة، يو،ــــ ها ع ــــوا    األمــــم املتحــــدة،  -١ ــــومر ويرينســــي  الدًقرااي ــــة ســــان ت قــــدمجمت يهوري

الـــ   أثنـــال الـــدورة العاطـــرة مـــن ارســـتعرا  الـــدوري الشـــام  2٠١١تقريرهـــا األو    طـــاار/فرباير 
 تو،يات قدمجمتها الدو  املشاركة   جلسة التحاور.أس رت عن 

املشـمولة  ـةة الأثنـال املتاعـة واملمارسـات اييـدة الناطـةة والتحـديات احملـر  ومن أج  عـر  التقـد   -2
قالهـــا الالـــد مـــن الـــدورة العاطـــرة الـــ  ، أُِعـــدمج هـــذا التقريـــر ينـــال  علـــ  التو،ـــيات 2٠١٥-2٠١١يـــالتقرير، 

 يتها.يغية تقييم مدى تن يذ ارلتزامات املتعلقة يتعزيز حقوق اإلنسان ومحا لالستعرا  الدوري الشام 
وحتقيقــا  اــذا الغــر ، طــرمجلت و ارة العــد  وحقــوق اإلنســان، وهــر اإلدارة املرلمج ــة يتنســي   -٣

والاــــت إؤ املتسســــات األروميــــة األ ــــرى  (١)، ينــــة مشــــةكة يــــ  الــــو اراتوإعــــداده هــــذا التقريــــر
 يميع.ومنظمات اجملتمع املدين تقدمي إسهاماهتا يغية توسيع دائرة املشارك  وتعزيز مشاركة ا

ومـــن أجـــ  حتســـ  عمليـــة إعـــداد التقريـــر، ُعقـــدت أي ـــا  حلقـــة عمـــ  للعـــر  واملناقشـــة العامـــة  -٤
مبشاركة الوكـارت التاليـة التايعـة للدولـةا رئاسـة ايمهوريـة، وايمعيـة الوانيـة، وو ارة ااارجيـة واجملتمعـات 

اإلدارة العامـة، وو ارة طـتون وو ارة املاليـة و احمللية، وو ارة العد  وحقـوق اإلنسـان، وو ارة الـدفاا والاحـار، 
واملعهــد الـوال للنهـو  ياملسـاواة يــ  ، النيايـة العامـةالتعلـيم والثقافـة والعلـو ، وو ارة الشــاار والريا ـة، و 

اإلدمـــاال ارجتمـــاعر، إعـــادة اينســـ ، واملعهـــد الـــوال للشـــاار، والشـــراة اينائيـــة، ودائـــرة الســـ ون و 
اجمللــس  اجتماعيــة. وُدعيــت إؤ حلقــة العمــ  أي ــا  منظمــات اجملتمــع املــدين، مبــا فيهــاومديريــة األمايــة ار

الوال للشاار، ورايطة األقوقيات، ومنتدى حقوق اإلنسان، ونقاية احملام ، ومركز النزاهة العامة لسان 
 لخطر.تومر ويرينسي ، ومتسسة األا ا  والشاار، ورايطة إدماال األا ا  امله ورين واملعر   ل

وكمـــــا أُكـــــر أعـــــاله، حـــــدمجدت الـــــدو  املشـــــاركة   جلســـــة التحـــــاور  موعـــــة مـــــن  ـــــارت  -٥
 تو،ية. 82التحس ، ،يغت   

 ١٥-٦٤التقريــر األو  )علــ  ســاي  املثــا  التو،ــيات  العديــد مــن التو،ــيات تناواــا أ،ــال  لرــن  -٦
ن ســ . ويالتــاُ، نُظمجــم عــدد كاــ  مــن التو،ــيات    انــة املو ــوا نــدرال (، وي٥8-٦٤و ٥٥-٦٤و

 هذا التقرير جتناا  للتررار   ست  موعات موا يعية هرا
 التصدي  عل  الصروك الدولية ألقوق اإلنسان وتن يذها؛ )أ( 
 إ،الح نظا  العدالة وإدماال الصروك الدولية واإلقليمية ألقوق اإلنسان؛ )ر( 
 تعزيز املنظومة الوانية ألقوق اإلنسان؛ )ال( 
 ملواان  املدنية والسياسية وارقتصادية وارجتماعية والثقافية؛از ومحاية حقوق تعزي )د( 
 تعزيز حقوق املرأة واملساواة ي  اينس ؛ )ه( 
 تعزيز ومحاية حقوق األا ا  كاار السن واألطخاص أوي اإلعاقة. )و( 
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 التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها -أوال   
 
لــ  يالصــروك الدوليــة، ،ــدمجقت يهوريــة ســان تــومر ويرينســي  الدًقراايــة علــ  ات اقيــة فيمــا يتع -٧

 ٣( وات اقيـــــة الق ـــــال علــــ  ييـــــع أطـــــرا  التمييــــز  ـــــد املـــــرأة )١99١أيار/مــــايو  ١٤حقــــوق الط ـــــ  )
 (.2٠١٤تشرين األو /أكتوير  ٦( وات اقية حقوق األطخاص أوي اإلعاقة )2٠٠٣حزيران/يوني  

اإلقليمــر، ،ــدمجقت ايمهوريــة علــ  امليثــاق األفريقــر ألقــوق اإلنســان والشــعور و  السـياق  -8
 (.١98٦أيار/مايو  2٣)
 ــرى، فقــد اعتمــدت األت اقيـات ارورغـم عــد  تصــدي  دولـة ســان تــومر ويرينسـي  يعــد علــ   -9

  اإلقلــــيم ااا ــــع تـــداي  قانونيــــة ومتسســـية وإداريــــة ل ـــمان ذتــــع ييــــع األطـــخاص الــــذين يعيشـــون 
 األرية والررامة ذشيا  مع ماادئ الصروك الدولية واإلقليمية ألقوق اإلنسان. وريتها الق ائية حبياةل

، اســـُتحدا   إاـــار املراجعـــة الدســـتورية   عـــا   يتاـــل القـــانونوفيمـــا يتعلـــ   -١٠  2٠٠٣الـــدُو
تشــر   الــ  للقــانون الــدُواملررســة   القواعــد العامــة املعــاي  واملاــادئ املتعلــ  ي ١٣مــن املــادة  ١الانــد 

الــذي يــنى علــ  أن املعــاي  الــواردة    2جــزلا  ر يت ــزأ مــن القــانون   ســان تــومر ويرينســي ، والانــد 
األجهــزة الواجــ  ارت اقيـات واملعاهــدات وارت اقــات الدوليــة الـ  تعتمــدها وتصــدمجق عليهــا علـ  النحــو 

   .ا  سان تومر ويرينسي  لدى نشرها رمسي تد   حيز الن اأ   اإلاار القانوين  ختصة امل
 إصالح نظاً العدالة وإدماج الصكوك الدولية واإل ليمية لحقوق اإلنسان -ثانيا   

 
الق ـال عـن نوعيـة نظـا    سياق إ،ـالح قطـاا العدالـة، ا ـذت األرومـة تـداي  للنهـو  ي -١١

رســـتعادة ثقـــة املـــواان    الظـــرو  اريـــ  مرافحـــة ال ســـاد، وتســـريع اإلجـــرالات الق ـــائية، وهتيةـــة 
 املعاي  الدولية ألقوق اإلنسان.مع  إاارها القانوينموالمة النظا ، و 

ــــذت يعــــه اإلجــــرالات، أير هــــا اعتمــــاد القــــانون األساســــر للق ــــال،  -١2 و  هــــذا الصــــدد، نـُ ا
، وو ــع واعتمــاد قــانون تحقيــ ومأسســة وفي ــة قا ــر الواحــدة مرحلــة إجرائيــة التحقيــ  كومأسســة 

اينائيــــة، وإنشــــال وفي ــــة قا ــــر التن يــــذ، واعتمــــاد قــــانون املســــاعدة اإلجــــرالات العقويــــات وقــــانون 
، وإنشـــال مرفــ  جـــامع ادمـــة الشـــركات،  واملشــورة الق ـــائية، واعتمـــاد قـــانون مرافحــة العنـــم املنـــُز

 .ات  العد وحوساة  دمات الس   والردمات عل  مستوى ااوإد ا  يعه التحسينات 
وأ ـــ ا ، ُو ـــعت ي ـــعة مشـــاريع قـــوان  أي ـــا  مـــن أجـــ  موالمـــة القـــوان  احملليـــة علـــ   ـــو  -١٣

أف ـ  مـع املعـاي  الدوليــة، تشـم  حتديـدا  مــا يلـرا مشـروا قـانون محايــة األا ـا  والشـاار املعر ــ  
 ،قــانون التاــل مشــرواو  ،مشــروا قــانون األســر األا ــنةو  ،مشــروا قــانون الرعايــة املتسســيةو  ،للخطــر

ـــرو  مشـــروا قـــانون العمـــ  ايديـــد الـــذي يت ـــمن قائمـــة و  ،مشـــروا قـــانون تنظـــيم الو،ـــاية علـــ  الُقصمج
مشـــروا قـــانون األســـرة. و  هـــذا الســـياق، مـــن املزمـــع أي ـــا  تنقـــي  ، و يأســـوأ أطـــرا  عمـــ  األا ـــا 

 املدنية.اإلجرالات ها قانون العقويات والقانون املدين وقانون مهتشريعات من أ
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املســـت يدين منـــ  أي ـــا ، حبيـــ  منظـــور و ـــن نـــدرك  ـــرورة أن تراعـــر عمليـــة تنظـــيم الق ـــال  -١٤
 علــ  صــو  املــواان  و/أو املســتخدم ح احملــاكم املتخصصــة مــن أجــ  تيســ اســتحداا تركــز علــ  
ا  انتظامــــأف ــــ . ومــــن ال ــــروري أي ــــا  و ــــع قواعــــد تيســـر تقيــــيم نظــــا  العدالــــة يــــوت ة أكثــــر ق ـــال 

 مة العد  عل   و أسرا وأكثر فعالية.ل مان إقا
ويـــــالتوا ي مـــــع إعـــــادة تنظـــــيم الق ـــــال، يســـــع  الربنـــــام  األرـــــومر إؤ إ،ـــــالح القـــــوان   -١٥

املدنيــة   املرحلــة الت ســ ية وكــذلذ التن يذيــة. اإلجــرالات اإلجرائيــة، حتديــدا  عــن اريــ  تنقــي  قــانون 
عــن اريــ  تاســيا النظــا  و ــمان فعاليتــ  األطــرا  اإلجرائيــة ومــن ألــذ علــ  ســاي  املثــا ، تقلــيى 

اإلجــــرالات وســــرعت ، وارعتمــــاد   الوقــــت ن ســــ  علــــ  إلغــــال الطــــايع الرمســــر ل جــــرالات، وعلــــ  
ألاــرا . وســتتناو  التغيــ ات كــذلذ علــ  اعــ  اإلجــرالات أكثــر فعاليــة وأســه  فهمــا  جي الشــ وية  ــا
 ية املنا عات.السا  الاديلة   تسو  عزيزإنشال وت

وفيمـــا يتعلـــ  يتعريــــم املعاملـــة الالإنســــانية واملهينـــة واملعاملـــة الســــيةة   التشـــريعات الوانيــــة  -١٦
مــن قـانون العقويــات السـاري، يُعــري  التعــذي   2١٥مـن املــادة  ٤و ٣علـ  النحــو الـوارد   الانــدين 

ن سـية  سـا  معانـاة يدنيـة أوي فعـ  اوغ ه من  ـرور املعاملـة القاسـية أو املهينـة أو الالإنسـانية يأنـ 
، وإجهـادا  يـدنيا  أو ن سـيا  طـديدا  عــن اريـ  اسـتخدا  املـواد الريميائيـة أو املخـدرات أو غ هــا حـادة

التعاـــ   أو ا ـــاأ القـــرارمـــن الوســـائ ، الطايعيـــة أو ار،ـــطناعية، يغيـــة اإل ـــال  يقـــدرة ال ـــحية علـــ  
املعانـــاة الرامنـــة   تن يـــذ ايـــزالات انـــد الســـاي    ال ور تشـــم  النصـــوص الـــواردة. األـــر عـــن اإلرادة
 والتداي  القانونية املقيمجدة أو السالاة للحرية. ١الواردة   الاند 

وفيمـــا يتعلـــ  يالعقويـــات املطاقـــة   حالـــة انتهـــاك حريـــة ترـــوين ايمعيـــات، ر ي ـــر  القـــانون  -١٧
حزيران/يونيـ   ١١املترخ  ٦/92والقانون رقم الساري أيار/مايو )قانون النقايات(  28املترخ  ٥/92 رقم

عقويـات علـ  أ،ـحار العمـ  املخـال  . لرـن مشـروا قـانون الساري )النظا  القانوين ألو اا العم ( 
العمـــ  ايديـــد، املعـــرو  للمناقشـــة العامـــة، أد ـــ  يال عـــ  حتســـينات ل ـــمان هـــذا األـــ . ويســـتحدا 

( وحريــة ترــوين ايمعيــات ٣٥٠ايمعيــات )املــادة  ن ــما  إؤمشــروا القــانون م هــو  حريــة ال ــرد   ار
 ( تدرجيية.٣٥٠من املادة  ٥/9وما يليها( وينى عل  عقويات )الاند  ٤١2)املادة  عموما  

  
 نظاً السجون  

 
اإلدارة األروميــة املســتولة هــر املديريــة العامــة إلدارة الســ ون وإعــادة اإلدمــاال ارجتمــاعر  -١8

السـهر عن  ـمان تطايـ  العقويـات اينائيـة ومتايعـة إعـادة إدمـاال السـ نال   اجملتمـع. ومـن مهامهـا 
. ويــنى النظــا  الــدا لر إنســانية حتــة  الررامــة   متسســات الســ ون معيشــية علــ  هتيةــة فــرو  
احملت َـــــــز حبقـــــــوق اإلنســـــــان علـــــــ  مـــــــا يلـــــــرا  ـــــــت   برررررررالحقوق املتعلقـــــــة  ٦٠للمديريـــــــة   املـــــــادة 

علــ  مـا يلــرا  بررالحق لري السررالمة الش صريةاملتعلقـة  ٦١املــادة مـن  2... ويـنى الانــد  األساسـية
ــــذ األرــــم يالســــ ن الصــــادر   حقــــ    أو ــــاا ماديــــة وإنســــانية تراعــــر  للمحت َــــز األــــ    أن ين ي

 .(2)... ملايتواها الغذال والنظافة الصحية والصحة أمه الررامة،   نواٍح من
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ويســــتوع  الســــ ن املوجــــود مــــا يقــــرر مــــن مــــائ  طــــخى. وقــــد يُــــل   منتصــــم القــــرن  -١9
العشـــرين وض   ـــع ألي أعمـــا  ،ـــيانة أو تـــرميم. وينقســـم املاـــىل إؤ جنـــاح ، ياإل ـــافة إؤ ماـــىل 

. وتوجـد فيـ  عيـادة اايـة لرـن و ـعها األـاس ارن ـرادياألرس، لرن ر توجد في  غر  للمراقاـة أو 
 يســـم  مبايــــت احملتَ ــــزين املر ــــ . ونظـــرا  لألو ــــاا الدا ليــــة اــــذا املرفـــ ، ر ًرــــن ال صــــ  يــــ  ر

 .لأل،و  املرعية الس نال وفقا  
 ا  ا  جديــدحــومــع ألــذ، و،ــلت أعمــا  توســعة وتعــدي  ماــىل الســ ن، الــذي سيشــم  جنا -2٠

 إجنا ها هذا العا .ومن املقرر جدا  مرحلة متقدمة إؤ في   نزانات فردية وياعية، 
الســــ ون، أعلنــــت األرومــــة   أيار/مــــايو مــــن العــــا  األو ــــاا   وأي ــــا  فيمــــا يتعلــــ  يتحســــ   -2١

 ييع متطلاات السالمة واحةا  كرامة الس نال. لتلاية مشدد األراسةجديد اياري عن ينال س ن 
ا نة ومتنوعــة إؤ وتواجــ  املديريــة ،ــعويات ماليــة، لرنهــا مــع ألــذ تقــدمج  ثــالا وجاــات ســ -22

 ييع احملت زين يوميا . ويُذكر أن   وسع أسر احملتَ زين إح ار وجاات ام.
رن يميع الس نال األصو  علـ  ميـاه طـرر مأمونـة و ـدمات ،ـر  ،ـحر مـن أجـ   -2٣ ًو

 النظافة الشخصية، وعل  الرعاية الطاية والدوائية.
رت الطـوارئ، ُ ــالون إؤ نظـا  الرعايــة و  حالـة األاجـة إؤ استشــارات متخصصـة و  حــا -2٤

 الصحية العا .
لرــــن ر يــــزا  مرــــومجن اإلدمــــاال ارجتمــــاعر يشــــرمج  حتــــديا  ألنــــ  ر يــــزا  ي تقــــر إؤ سياســــة  -2٥

 متسقة حتدد اإلجرالات املتاعة.
  

 تعزيز المنظومة الوينية لحقوق اإلنسان -ثالثا   
 
األمــم املتحــدة اإل ــائر ومركــز حقــوق اإلنســان تعرــم األرومــة وطــركادها، حتديــدا  يرنــام   -2٦

والدًقراايــة   أفريقيــا الوســط  التــايع لألمــم املتحــدة، علــ  إنشــال متسســة وانيــة ألقــوق اإلنســان 
 وفقا  ملاادئ ياريس.

ــــــومر مبشــــــاركة متسســــــات دراســــــية ، نُظمجمــــــت حلقــــــة 2٠١٤و  نيســــــان/أيري   -2٧   ســــــان ت
مــــم املتحــــدة للنظــــر   ُةــــ  عمــــ  املتسســــة الوانيــــة ألقــــوق حروميــــة واجملتمــــع املــــدين ووكــــارت األ

 اإلنسان مبا يراعر الواقع الوال.
 2٣و 22ويأ ــذ  صو،ــية الالــد   ارعتاــار، اجتمــع  لــس الــو رال   دورة عاديــة يــوَمر  -28

وأجـــرى مـــداورت يشـــأن إنشـــال مرتـــ  أمـــ  املظـــاض، والعمـــ  جـــاٍر حاليـــا   2٠١٥آر/أغســـطس 
   األساسر.عل  و ع نظام
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ـ  دعــوات إؤ املرل ـ  يوريــات   إاـار اإلجــرالات ااا،ـة ألقــوق اإلنسـان، لرــن  -29 وض توجي
ــذت إجــرالات،   طــراكة مــع مركــز حقــوق اإلنســان والدًقراايــة   أفريقيــا الوســط  التــايع لألمــم  ا خ

 2٠١2األو /أكتـــوير وتشـــرين  2٠١١ويرنـــام  األمـــم املتحـــدة اإل ـــائر،   حزيران/يونيـــ   املتحـــدة
لتــدري  العــامل     ــا   2٠١٥وتشــرين األو /أكتــوير  2٠١٤ذو /يوليــ  و  2٠١٤ونيســان/أيري  

وإنشــــال املتسســــة الوانيــــة ألقــــوق  ،العدالــــة واجملتمــــع املــــدين علــــ  اوليــــات الدوليــــة ألقــــوق اإلنســــان
 ومتايعة التو،يات وإعداد التقارير. ،اإلنسان
قــــوق اإلنســــان، جيــــ  أي ــــا  تســــليا ال ــــول علــــ  ألاملنظومــــة الوانيــــة وفيمــــا يتعلــــ  يتعزيــــز  -٣٠

ــــة، هــــر و ارة العــــد  وحقــــوق اإلنســــان،  ســــايقة هــــر إنشــــال إدارة حروميــــة  ــــمن الســــلطة التن يذي
 اإلطرا  عل  سياسات حقوق اإلنسان.يمرلمج ة 

  
 لمرررررررواينيم المدنيرررررررة والسياسرررررررية واال تصررررررراديةاتعزيرررررررز وحمايرررررررة حقررررررروق  -رابعا   

 عية والثقاليةواالجتما
 

 الحقوق المدنية والسياسية  
 
ًارســـها عـــن اريـــ  ارقـــةاا العـــا   ،يــنى الدســـتور علـــ  أن الســـلطة السياســـية ييـــد الشــع  -٣١

املااطـــر والســـري والقـــائم علـــ  املســـاواة. و ـــ  لرـــ  مـــواان املشـــاركة   األيـــاة السياســـة و  تســـي  
 طتون الالد يصورة مااطرة أو عن اري   ثل  منتخا  حبرية. وجُترى انتخايات حرة وط افة.

زانيــة العامــة للدولــة أحــدا دليــ  علــ  مشــاركة وذثمجــ  مشــاركة املــواان  املااطــرة   إعــداد املي -٣2
 املواان    ،ياغة السياسة العامة و  تعزيز الش افية واألرم الرطيد.

عل  اايةـات السـيادية أن تتقيـد مباـدأ ال صـ  يـ  السـلطات وارعتمـاد املتاـاد  يينهـا علـ  و  -٣٣
الــ  اعيــة الــ  يقرمجهــا القــانون، و  ــو مــا يــنى عليــ  الدســتور. وتــدعم الدولــة وحتمــر املنظمــات ارجتم

ــ  وتعــز  املشــاركة املدنيــة للمــواان  وفقــا  ملصــاا اــددة. ومــن هــذا املنظــور،  ــ  يميــع املــواان   توجمج
مشــاركة املـــواان  تــتار  تشــري  منظمــات سياســية أو غـــ  سياســية يقرمجهــا القــانون وارن ـــما  إليهــا

ويـــنظمجم القـــانون ااـــاص ترـــوين األحـــزار السياســـية ومنظمـــات األـــرة والتعدديـــة   األيـــاة السياســـية. 
 اجملتمع املدين.

  
 التعليم  

 
علــ  أن التعلــيم حــ  مــن حقــوق اإلنســان األساســية ايمهوريــة مــن دســتور  ٥٥تــنى املــادة  -٣٤

  ويأن الدولـة مطالاـة مبحـو األميـة وتعزيـز الـتعلم مـدى األيـاة. والتعلـيم اريتـدائر إلزامـر و ـاين. وجيـو 
 توف  التعليم من  ال  متسسات متخصصة.
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نظــــا  التعلــــيم ويهــــد  إؤ ل 2/2٠٠٣، اعُتمــــد القــــانون األساســــر رقــــم 2٠٠٣و  عــــا   -٣٥
 حتديد املاادئ العامة والتنظيمية لنظا  التعليم.

ـــذ السياســـة التعليميـــة   يهوريـــة ســـان تـــومر ويرينســـي  الدًقراايـــة مبســـاعدة طـــركال ثنـــائي  -٣٦  وتُن ي
(، وإعــــالن ١99٠ومتعــــددي األاــــرا ، ويارسةطــــاد يــــاملتذر العــــاملر لتــــوف  التعلــــيم لل ميــــع )جــــومتي  

(، واملــتذر العــاملر املعــل يارحتياجــات 2٠٠٠(، ومنتــدى التعلــيم العــاملر )داكــار 2٠٠٠األل يــة )نيويــورك، 
 (.2٠١2ومر ويرينسي  )التعليمية ااا،ة، والتقرير الوال للتعليم، ومنتدى التعليم   سان ت

، مثــة تاــاين   األدال العــا  2015-2000تقريررر تقيرريم االسررتراتيجية الوينيررة حبســ  و  -٣٧
لــُنُظم التعلــيم، إأ أحــر ت يعــه القطاعــات تقــدما  حقيقيــا    حــ  ر يــزا  يع ــها او ــر   حاجــة 

ر   ال ةـــة األوؤ،   حـــ  إؤ دفعـــة إؤ األمـــا . وينـــدرال التعلـــيم اريتـــدائر وتعلـــيم الشـــاار والراـــا
 املهل   ال ةة الثانية. - يندرال التعليم قا  املدرسر والتعليم الثانوي والعاُ والتعليم التقل

  ـــع لعمليـــة إ،ـــالح عميقـــة مبســـاعدة مـــن قاـــ  املدرســـر وجتـــدر اإلطـــارة إؤ أن التعلـــيم  -٣8
نـاه  الدراسـية، وجامعـة مينيـو   ،ـياغة ايامعة الاايويـة الراثوليريـة   ريـو دي جـان و   و ـع امل

لتعلــيم قاــ  املدرســر. وُأجريــت دراســات لتقيــيم ك ــالات األا ــا  الــذين يرملــون لالقــانون اإلاــاري 
ريـــا  األا ـــا ، أي الســـنة األوؤ مـــن التعلـــيم اريتـــدائر. ويا تصـــار، حقـــ  هـــذا النظـــا  التعليمـــر 

 ر.تقدما  كا ا  يص ة عامة، لرن ر تزا  تشوي  عيو 
وياإل ــافة إؤ حتســ  الر ــالة و يــادة عــدد املتسســات التعليميــة، تتــو   الســلطات توســيع  -٣9

 .2٠22حىت الصم الثاين عشر حبلو  عا   نطاق تعميم األصو  عل  تعليم ثانوي جيد  اين
وقـــد  القدًـــة وايديـــدة.علـــيم املهـــل فم هـــزة حاليـــا  ملنـــاه  الت -وأمـــا مرافـــ  التعلـــيم التقـــل  -٤٠

ـــذت إجـــرالات مبســـاعدة ايمهوريـــة ارحتاديـــة الربا يليـــة. لرـــن ر تـــزا  حتـــديات ماثلـــة فيمـــا يتعلـــ   ا خ
 متطلاات السوق.مع  عليمالتمنهاال مبوالمة 
 ١ ٥٠٠وفيمـــــا يتعلـــــ  يـــــالتعليم العـــــاُ، يوجـــــد   الالـــــد ثـــــالا متسســـــات ت ـــــم حـــــواُ  -٤١

  املائــة مــن ن قــات و ارة  ٤٠وتالــأ أكثــر مــن لرــن ترــاليم التعلــيم العــاُ مرت عــة للغايــة  االــ .
ويــــوفير هــــذا التعلــــيم يصــــ ة رئيســــية   ااــــارال، مــــن  ــــال  سياســــة مــــن  و مــــارت  التعلــــيم اياريــــة.

ونظـــــرا  لعـــــد  وجـــــود فـــــرص عمـــــ  كافيـــــة  تقـــــدمجمها يلـــــدان طـــــريرة ومبســـــامهة مـــــن األرومـــــة ن ســـــها.
    ااارال إؤ الالد يعد إكما  تعليمهم.، ر يعود كث  من املتعلم ةاملهنيالروادر رستيعار 

  
 الصحة  

 
ير ــ  دســتور ايمهوريــة أي ــا  محايــة الصــحة يو،ــ ها حقــا  مــن األقــوق األساســية، والدولــة  -٤2

لســـران امســـتولة عـــن و ـــع السياســـات الراميـــة إؤ تعزيـــز الصـــحة العامـــة مـــن أجـــ   ـــمان ســـالمة 
 الدستور.من  ٥٠ملادة نصوص االادنية والعقلية وفقا  ل



 A/HRC/WG.6/23/STP/1 

 

8/25 GE.15-19734 

 

الــذي يق ــر يتقــدمي الرعايــة الصــحية  9٠/9٦، ،ــدر املرســو  يقــانون رقــم ١99٦و  عـا   -٤٣
 ٥ياجملـــان للحوامـــ  ولعمليـــات الـــوردة. وتقـــدي  الرعايـــة الصـــحية ياجملـــان أي ـــا  لألا ـــا  حـــىت ســــن 

ل شــ  اإلدارة األروميــة املختصــة، وملر ــ  ااملعــة   ــم لــدى ســنوات، ولألطــخاص األطــد حرمانــا  
مر ــ  و رلــوي وفاقــدي الاصــر ومر ــ  الســرري، وللمصــاي  يالنــاعور والســ  وارت ــاا  ــغا الــد  ال

، يــــيعهم عنــــدما يلتمســــون الرعايــــة اــــذه هنســــنالتهــــار ال قــــرات التصــــل  والتصــــل  املتعــــدد ودال 
 األمرا ، وأي ا  للمتربع  يالد  وللمصاي  يأمرا  عقلية مزمنة.

مـــن ثالثـــة مســـتوياتا املستشـــ يات واملراكـــز الصـــحية والوحـــدات  ويتـــألم النظـــا  الصـــحر -٤٤
الصــحية. إأ تقــع املراكــز الصــحية   عوا،ــم املقااعــات، وتشــم   دمــة اــوارئ تعمــ  علــ  مــدار 
الســاعة، وتــوفر العــالال الطــ  وارستشــارات الســريرية،   حــ  أن الوحــدات الصــحية هــر وحــدات 

ات تقتصـر، حبرـم مهنتـ ، علـ  الرعايـة التمري ـية والرعايــة أساسـية يـدير كـالن منهـا  ـر  يقـدمج   ـدم
 املتراملة للمرأة والط  ، وارستشارات السريرية الروتينية العامة.

وتشــدد تقــارير يرنــام  األمــم املتحــدة اإل ــائر علــ  أن معظــم املتطــرات الصــحية أعلــ  مــن  -٤٥
ع   ةايـــة عقـــد التســـعينات، مـــن كثـــ  مـــن الالـــدان   أفريقيـــا جنـــوب الصـــحرال، لرـــن يع ـــها تراجـــ

قايــ  متطــر الرعايــة الصــحية األوليــة ومتطــر الوفيــات. وقــد ُحــدادت أســاار رئيســية لــذلذ هــر عــد  
فعالية عملية إدارة النظا  الصـحر نظـرا  لـنقى املـوارد الاشـرية املتهلـة، وطـ  املعـدات واملـواد واألدويـة 

دة امل اجةــة   عــدد الســران، وتقلــيى املــوارد املاليــة وسـول إدارهتــا، وتــدهور ااياكــ  األساســية، والزيــا
األو ـاا ومثـة سـا  آ ـر يـتثر   تـردي املخصصة   امليزانيـة العامـة للدولـة، ووقـم تن يـذ املشـاريع. 

 من السران إؤ مياه الشرر املأمونة.ر يأس  ا افتقار نساة هو الصحية   الالد 
م الايانـات اإلحصـائية ملعهـد اإلحصـالات الـوال وفيما يتعل  مبعد  وفيـات الر ـع، ترشـ -٤٦

، وعـن 2٠١٤و 2٠٠٠  املائـة يـ  عـاَمر  ٥٠عن اخن ا  معد  وفيـات الر ـع واألا ـا  ينسـاة 
  املائـــة فقـــا أثنـــال  ١.٥  املائـــة إؤ  ٦١اخن ـــا  النســـاة املةويـــة لألا ـــا  املصـــاي  ياملالريـــا مـــن 

 ال ةة ن سها.
أي ـــا  إؤ أن نســـاة انتشـــاره    طـــارةعـــة الاشـــرية/اإليد ، فت ـــدر اإلوأمـــا فـــ وس نقـــى املنا -٤٧

  املائـــة وفقـــا  ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة. وفلـــت  ١.٥ســـان تـــومر ويرينســـي  منخ  ـــة نســـايا  وتالـــأ 
 س ي  سوى عدد قلي  جدا  من الوفيات.يُ وض  2٠٠٥النساة مستقرة منذ عا  

إؤ أن األمــــم املتحــــدة اعةفــــت يســــان تــــومر  و   تــــا  مو ــــوا الصــــحة، جتــــدر اإلطــــارة -٤8
صـــواا علـــ  إطـــادة مـــن منظمـــة الصـــحة العامليـــة، واحـــدة مـــن الالـــدان القليلـــة   حويرينســـي ، يعـــد 

ــا يقــرر مــن تقلــيى نســاة املالريــاالعــاض الــ  جنحــت      املائــة مــن  ٦٠، الــ  كانــت مســتولة عممج
الشـهر، كانـت سـان تـومر ويرينسـي     موعـة  الوفيات. وحبس  تقرير دحـر املالريـا، الصـادر هـذا

   املائة. ٥٠يلدا  أفريقيا  جتاو ت فيها نساة األد من الوفيات الناية عن املالريا  ١١تتألم من 
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 الحد مم الفقر  
 
ر يــزا  األــد مــن ال قــر ًثمجــ  حتــديا    يهوريــة ســان تــومر ويرينســي  الدًقراايــة. ورغــم أن  -٤9

هــو مــن األهــدا  احملــددة   اســةاتي يَ  التنميــة الســايقت ، فــان التحــديات   هــذا اجتثــاا ال قــر 
 اجملا  ر تزا  هائلة.

عــن  2٠١٠ووفقــا  للايانــات الناجتــة عــن الدراســة ارستقصــائية األ ــ ة الــ  ُأجريــت   عــا   -٥٠
اة حُتــديد اســتنادا  اســتهالك األســر املعيشــية، اــرأ اخن ــا    نســاة ال قــر   عمــو  الســران، وهــر نســ

 .2٠١٠  املائة   عا   ٤9.٦إؤ  2٠٠٠  املائة   عا   ٥٣.8إؤ متوسا الد  ، من 
 وكــــر وأغــــوا  -   املائــــة مــــن الســــران   مقــــااعَ  ميــــ  ٦2ووفقــــا  للايانــــات ن ســــها، يقطــــن  -٥١

   ٣8املائـــة إؤ    ٥9 وكـــر مـــن  - غرانديـــ . و  حـــ  اخن  ـــت حالـــة ال قـــر النســـ    مقااعـــة ميـــ 
  املائــة. لرــن أعلــ  نســات   ٥2  املائــة إؤ  ٣9.٤املائــة، فاةــا ارت عــت   مقااعــة أغــوا غرانديــ  مــن 

   املائة. ٧٣.٧ينساة    املائة، وليماا 8٤.٥ينساة  رنتشار ال قر مس مجلتان   مقااعة كاوي 
نســ  ومر ويرينســي  يتاــ مج منهــا أن وتقــدمج  الدراســة ارستقصــائية حملــة عــن ال قــر   ســان تــ -٥2

  املائـــة مـــن األســـر املعيشـــية الـــ   ٧١.٣ال قـــر ترت ـــع   األســـر املعيشـــية الـــ  تعواـــا نســـال، إأ إن 
  املائــــة   األســــر املعيشــــية الــــ  يعواــــا رجــــا .  ٦٣.٤تعواــــا نســــال تعــــيق   فقــــر، ياملقارنــــة مــــع 

  عن العم .ي  العاال  ال قر نسايا  أي ا  نساة  رت عتو 
وتقـــرمج األرومـــة   يرنا هـــا أن النمـــو ارقتصـــادي املســـتدا  الـــذي يولمجـــد فـــرص العمـــ  وحـــده   -٥٣

ك يـــ  مبرافحـــة ال قـــر ي عاليـــة. وتعـــز  هـــذه الرديـــة ييـــع وثـــائ  التوجيـــ  ارســـةاتي ر الـــ  أُِعـــدمجت 
 2٠١٥د عـــــا  ا تقريــــر املشــــاورات الوانيــــة املتعلقـــــة  طــــة التنميــــة ملــــا يعــــ2٠٣٠-2٠١٥لألعــــوا  

واســةاتي ية ســان  ؛(2٠١٥) 2٠٣٠وااطــور العري ــة اطــة التنميــة للالــد حبلــو  عــا   ؛(2٠١٥)
الالــــد  ،2٠٣٠عــــا  حــــىت وســــان تــــومر ويرينســــي   ؛(2٠١٠) 2٠٣٠تــــومر ويرينســــي  حــــىت عــــا  

 (.2٠١٥الذي نصاو إلي  )
ر الــــ  حــــدمجدت ، و ــــعت األرومــــة ارســــةاتي ية الثانيــــة للحــــد مــــن ال قــــ2٠١2و  عــــا   -٥٤

 (.2٠١٦-2٠١2مخس سنوات ) ةة  ارت التد   أات األولوية ل
، ُو ــعت  طــة عمــ  لألولويــات تعرــس التوجيــ  السياســا  لالســةاتي ية 2٠١٣و  عــا   -٥٥

( 2٠١٦-2٠١٣الثانيـــة عـــن اريـــ  و ـــع إجـــرالات علـــ  قـــدر أكـــرب مـــن األمهيـــة لألعـــوا  الثالثـــة )
ألل يــة والتزامــات الدولــة علـــ  املســتوى الــدُو و،ــروك سياســـاتية تتماطــ  مــع األهــدا  اإل ائيـــة ل

 قطاعية أ رى.
واعتمدت وثائ  السياسـات القطاعيـة التاليـةا  األرومةأعدمجت وأثنال ال ةة املشمولة يالتقرير،  -٥٦

السياسـة و  ؛(2٠١٥اسةاتي ية تطوير القطاا اااص )و  ؛(2٠١٥السياسة الوانية للعم  )ذو /يولي  
اسةاتي ية سـان تـومر ويرينسـي  و  ؛(2٠١٤وارسةاتي ية الوانية للحماية ارجتماعية )طاار/فرباير 
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ااطة الوانية و  ؛(2٠١2)كانون األو /ديسمرب  2٠٣٠عا  حىت التشاركية للمياه والصر  الصحر 
 السياســـة الثقافيـــة لســـان تـــومرو  ؛(2٠١2ملرافحـــة عمـــ  األا ـــا  وأســـوأ أطـــرا  عمـــ  األا ـــا  )

ارسـةاتي ية و  ؛(2٠١2اسةاتي ية تطوير ترنولوجيا املعلومـات وارتصـارت )و  ؛(2٠١2ويرينسي  )
و طا إدارة املتنزه  ،(2٠١2)تشرين األو /أكتوير  2٠١٦-2٠١2الوانية ملرافحة املالريا لألعوا  
ااطــــة و  ؛(2٠١٠) اســـةاتي ية تعزيــــز الصــــحة املدرســــيةو  ؛(2٠١٠الـــوال لســــان تــــومر ويرينســــي  )

 2٠١٥-2٠١٠ الوانيــة لــ دارة املتراملــة للن ايــات الصــلاة األ ــرية لســان تــومر ويرينســي  لألعــوا 
 ؛(2٠٠٦) 2٠١٧-2٠٠٧ اســــــــةاتي ية التعلــــــــيم والتــــــــدري  لألعــــــــوا و  ؛(2٠١٠)آر/أغســـــــطس 

 .2٠١٥-2٠٠2الوانية للتعليم لألعوا   ااطة -التعليم لل ميع و 
  

 المياه والصرف الصحي  
 
، ،ــــدرت اســــةاتي ية ســــان تــــومر ويرينســــي  التشــــاركية 2٠١2كــــانون األو /ديســــمرب     -٥٧

، وا تــــارت فيهــــا األرومــــة الصــــر  الصــــحر وإمــــداد 2٠٣٠للميــــاه والصــــر  الصــــحر حــــىت عــــا  
 التنمية املستدامة.حتقي  السران مبياه الشرر من األولويات   اسةاتي يات مرافحة ال قر و 

املشــمولة يــالتقرير، نـُ اــذت مشــاريع أتاحــت  يــادة قــدرات طــارة امليــاه والصــر  وأثنـال ال ــةة  -٥8
أي ــا  الصــحر ونطاقهــا، مــن  ــال  اســتثمارات لتطــوير ااياكــ  األساســية لت ميــع امليــاه وتو يعهــا، و 

 تعزيز القدرة املتسسية للقطاا من أج  إدارة املوارد عل   و مستدا .
مشــروا إمــدادات امليــاه مــن ةــر ريــو دي /2٠١٥-2٠١2 يــذا وفيمــا يلــر املشــاريع قيــد التن -٥9

مشـــــروا اإلدارة املتراملــــــة للمـــــوارد املائيــــــة   /2٠١٦-2٠١٣أورو يتمويـــــ  مــــــن مصـــــدر ثنــــــائر، و
ومشــروا تــوف  إمــدادات  ؛حــو  ريــو يروفــا  يتمويــ  مــن مرفــ  الايةــة العامليــة وينــذ التنميــة األفريقــر

يــة يتمويــ  مــن ينــذ التنميــة األفريقــر. وجيــري أي ــا  تن يــذ امليــاه والصــر  الصــحر للم تمعــات احملل
مشــــروا توســــيع وتأهيــــ  نُظُــــم إمــــدادات امليــــاه   املنــــاا  طــــا  األ ــــرية والري يــــة، الــــذي انطلــــ    

ومدتـــ  ثـــالا ســـنوات يـــدعم مـــاُ مـــن ،ـــندوق التنميـــة األوروب، ومـــن املتوقـــع أي ـــا   2٠١٥ عـــا 
  إاار اسةاتي ية املياه والصر  الصحر.تقدمي مسامهة كا ة لتموي   طا عم   

، اخن  ــت نســاة األســر املعيشــية الــ  2٠١2ووفقــا  للتعــداد العــا  للســران واملســاكن لعــا   -٦٠
 .2٠١2  املائة   عا   ١٦إؤ  2٠٠١  املائة   عا   2٦ت تقر إؤ مياه الشرر املأمونة من 

  املائـــــة    ٧٥  مســـــاكنها مـــــن واخن  ـــــت نســـــاة األســـــر الـــــ  لـــــيس لـــــديها مـــــراحيه  -٦١
  حــــ  ارت عــــت نســــاة األســــر الــــ  لــــديها مرافــــ   ،2٠١2  املائــــة   عــــا   ٥٧إؤ  2٠٠١ عــــا 

 أثنال ال ةة ن سها.    املائة  ٤٣  املائة إؤ  2٥،حية من 
للالديــة ، ض يرــن نظــا  يــع الن ايــات التــايع 2٠١2وفيمــا يتعلــ  مبعايــة الن ايــات،   عــا   -٦2

  املائــة مــن األســر  ٦٣.٤تــومر ويرينســي ، وكانــت  ن  املائــة مــن األســر   ســا ١9.٣يشــم  إرمج 
، 2٠٠١  املائــــة حترق/تـــدفن الن ايــــات. و  عــــا   ١2.٤تلقـــر ن اياهتــــا املنزليـــة   العــــرال، وكانـــت 

 ترن هذه اادمة العامة موجودة عمليا . ض
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 األمم الغذائي  
 
 ١٣إؤ  ٦ظمــة األغذيـة والزراعــة التاسـع والثالثــ  املعقـود   رومــا   ال ـةة مــن   مـتذر من -٦٣

، أطــاد مــتذر القمــة العــاملر لألغذيــة يســان تــومر ويرينســي  لتنســيقها علــ   ــو 2٠١٥حزيران/يونيــ  
فعـا  إجـرالات    ــا  األمـن الغــذائر سـامهت   جنـاح الالــد   التقـدمج  ياجتــاه حتقيـ  ااــد  األو  
مــن األهــدا  اإل ائيــة لألل يــة والغايــة املتمثلــة     ــه عــدد األطــخاص الــذين يعــانون مــن ايــوا 

 .2٠١٥إؤ النصم حىت عا  
، ١999و   ــا  األمــن الغــذائر، تشــرمج  رســالة السياســة الزراعيــة، الــ  اعتمــدت   عــا   -٦٤

، 2٠١2ئر والتغــذوي   عــا  اإلاــار املرجعــر   هــذا الصــدد. وُو ــع الربنــام  الــوال لألمــن الغــذا
األمـــــــن الغـــــــذائر والتغـــــــذوي لتحقيـــــــ  تـــــــاله يعـــــــد ســـــــنت  الربنـــــــام  الـــــــوال لالســـــــتثمار الزراعـــــــر 

تــــد الت لتعزيــــز اإلنتــــاال الزراعــــر، وحتســــ  طــــرور الربنا ــــان ، ويشــــم  2٠2٠-2٠١٦ لألعــــوا 
مبــا   ألــذ ، ريالقطــاا الغــذائالو،ــو  إؤ األســواق، وحتســ  األالــة التغذويــة للســران، والنهــو  

 املنت ات الزراعية.تصنيع 
املتعلــ  يالربنـام  الــوال للتغذيــة  ٤/2٠١2، ،ــدر القــانون األساسـر رقــم 2٠١2و  عـا   -٦٥

 والصحة املدرسية، الذي  دد اإلاار التنظيمر للربنام  الوال للصحة املدرسية والتغذوية.
ــــــس الــــــوال لألمــــــن الغــــــذائر  2٠١٥وأنشــــــم   عــــــا   -٦٦ يغيــــــة حتســــــ  تنســــــي  ور،ــــــد اجملل

 السياسات والربام  ال  تتثر   األمن الغذائر والتغذوي.
وتشــم  ارســةاتي ية الثانيــة للحــد مــن ال قــر أريعــة يــرام  تســهم   حتســ  األمــن الغــذائر،  -٦٧

 رـ  منهـا واسـتنادا  للمصـادر املتنوعـة لويرد أدناه حتلي  ل جرالات املتخـذة   إاـار كـ  يرنـام  وفقـا  
 إؤ تقارير ر،د ارسةاتي ية.

  
 برنامج تشجيع إنتاج وإنتاجية محاصيل التصدير  

 
 يهد  هذا الربنام  إؤ  يادة وتنويع إنتاال اا،ي  التصدير. -٦8
، نـُ اــذت املرحلــة األ ــ ة مــن يرنــام  الــدعم التشــاركر للزراعــة 2٠١٥و 2٠١٠يــ  عــاَمر  -٦9

طــــارك   ذويلــــ  الصــــندوق الــــدُو للتنميــــة الزراعيــــة واســــتهد  ، الــــذي والصــــيد التقليــــدياألســــرية 
. مـن الصـيد التقليـديالت ـارة يعتشـن علـ   ،غار املـزارع  ومـربمج املواطـر والصـيادين والنسـال الـال 

و  هــــذه املرحلــــة، أســــهم املشــــروا   ح ــــز إنتــــاال اا،ــــي   راعيــــة لألســــواق املتخصصــــة تــــنظيم   
 مرت عة.قطاعات  راعية حتق  عوائد 

وياإل ـــافة إؤ اإلجـــرالات التح يزيـــة، دعـــم الربنـــام  التأهيـــ  املهـــل ملتسســـات   القطـــاا  -٧٠
الزراعـــر مـــن  ـــال  إنشـــال تعاونيـــات للتصـــدير واألصـــو  علـــ  تـــرا يى ملنت ـــات الت ـــارة املنصـــ ة 

 والزراعة الع وية.
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 برنامج النهوض باإلنتاج الحيواني كما  ونوعا    
 
 نام  إؤ  يادة إنتاال املواطر وإنتاجيتها، وحتس  توفر الربوت  األيواين للسران.يهد  هذا الرب  -٧١
ـــذ مشـــروا لـــدعم تطـــوير ترييـــة املواطـــر يـــ  عـــاَمر  -٧2 ، 2٠١٣و 2٠٠٦و  هـــذا الســـياق، نـُ ا

(، ويرنـــام  الــــدعم التشـــاركر للزراعــــة 2٠١٥-2٠١2وجيـــري تن يــــذ مشـــروا تطــــوير ترييـــة اانــــا ير )
 ( من  ال  تنويع احملا،ي  الغذائية.2٠١٥-2٠١٣) د التقليديالصياألسرية و 

، وطـــارك 2٠١٣و 2٠٠٦يـــ  عــاَمر و  ســياق تن يـــذ مشــروا دعـــم تطــوير ترييـــة املواطــر  -٧٣
، ا  وراثيـــ لســـالرت احملليـــةا  ذويلـــ  مصـــر  التنميـــة األفريقـــر، ُو ـــعت إجـــرالات مـــن أجـــ  حتســـ  

، وإتاحــــة التــــدري  التقــــل   هــــذا اجملــــا ، ف ــــال  عــــن حتديــــدا  يانشــــال وحــــدة للتلقــــي  ار،ــــطناعر
است اد مواٍش من سالرت اسينة. ويشـم  هـذا املشـروا أي ـا  حبوثـا  يغيـة إنتـاال أعـال  حيوانيـة مـن 

 منت ات الية، ومحالت للتطعيم وجهودا  لتعزيز الصحة الايطرية.
تنويــع احملا،ــي  الغذائيـــة  طـــة وحتقيقــا  اــذه الغايــة، أســـهمت اإلجــرالات املتخــذة   إاــار  -٧٤

أي ـــا    ينـــال ااياكـــ  األساســـية الصـــيد التقليـــدي يرنـــام  الـــدعم التشـــاركر للزراعـــة األســـرية و   ـــمن
 للنهو  يقطاا تريية اانا ير والدواجن.

املمــــومج  مـــن مصــــدر ثنـــائر، ُو ــــعت (، 2٠١٧-2٠١2و  إاـــار مشـــروا ترييــــة اانـــا ير ) -٧٥
إجـــــرالات لتحســـــ  النتـــــائ  الوراثيـــــة لســـــالرت اانـــــا ير، وتـــــوف  التـــــدري  التقـــــل، وينـــــال ااياكـــــ  

 ."Large White" و"Landradeمن ساللَ  "  نا ير األساسية، واست اد
  

 برنامج تحسيم نوعية المنتجات السمكية  
 
الصـــيد أســـطو  ، وحتـــدي  الســـمذيهـــد  هـــذا الربنـــام  إؤ  يـــادة مســـتويات املصـــيد مـــن  -٧٦

 .السمذح   وحتس  عملية ، والصناعرالتقليدي 
ولتحقيـ  هـذا ااـد ، تُريـت جهـود األرومـة إؤ املشـاريع التاليـةا مشـروا إ،ـالح هياكــ   -٧٧

، ومشــروا دعــم الســمذ اتيائعــالــدعم األساســية لألمــن الغــذائر، ومشــروا ينــال قــدرات الصــيادين و 
، ومشــــروا  ــــمان ســــالمة الســــمذ، ومشــــروا دعــــم قطــــاَعر الزراعــــة و،ــــيد الســــمذيــــرام  ،ــــيد 

 .الصيد التقليديمراك  الصيد الصغ ة   الاحر، ويرنام  الدعم التشاركر للزراعة األسرية و 
 2٠١١ امتـــد تن يـــذ مشـــروا إ،ـــالح هياكـــ  الـــدعم األساســـية لألمـــن الغـــذائر يـــ  عـــاَمرو  -٧8
، يتمويــ  مــن مصــر  التنميــة األفريقــر، وهدفــ  تعزيــز قــدرات املــوارد الاشــرية وارســتثمار   2٠١٥و

ية الزراعيـــة والري يـــة وااياكـــ  األساســـية ملصـــائد الســـمذ )نظـــم الـــري، ســـإعـــادة تأهيـــ  ااياكـــ  األسا
أســهم املشــروا    ،الصــيد التقليــديو   ــا   والطــرق الري يــة، وااياكــ  األساســية أل ــ  األغذيــة(.

 .السمذ ات  الاحر، و  التأهي  املهل للصيادين ويائعسالمة تعزيز ال
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 الســـمذ اتومثـــة مشـــروا آ ـــر قيـــد التن يـــذ أي ـــا ، هـــو مشـــروا ينـــال قـــدرات الصـــيادين ويائعـــ -٧9
علــ  شــن يعتَ نســال الــال  (، تشــةك   ذويلــ  اليايــان، ويــدعم املشــروا الصــيادين وال2٠١2-2٠١٥)

  إاـــار طـــراكة مـــع رايطـــة الصـــيادين   ، ح ظـــ ، ويقـــدمج  الـــدعم   ،ـــيد الســـمذ و د التقليـــديالصـــي
 (.2٠١٥-2٠١٤( ورايطة الصيادين   يورتو أليغري )2٠١٣-2٠١2سانتا كاتارينا )

، الــذي تشــةك يتمويلــ   لرــة (2٠١٣-2٠١2الســمذ )وقــدمج  مشــروا دعــم يــرام  ،ــيد  -8٠
، الســالمةصــو  علــ  معــدات الصــيد ومعــدات املختــربات ومعــدات إســاانيا، الــدعم للصــيادين   األ

الــدعم   إ،ــالح وجتهيــز مركــز ني ــيس لســ ن الصــيد، ومشــروا وأي ــا  تــدري ، الو  األصــو  علــ  
 .   السمذوهدف  توف  ااياك  األساسية ألالسمذ دعم قطاَعر الزراعة و،يد 

 ــمن    الاحــر، الــذي ين ــوي و  إاــار مشــروا  ــمان ســالمة مراكــ  الصــيد الصــغ ة -8١
ـــذت أنشـــطة 2٠١٦-2٠١2املشـــروا األكـــرب للتريـــم مـــع تغـــ  املنـــاخ   املنـــاا  الســـاحلية ) (، نـُ ا

 وُو مجعت معدات للمالحة و مان السالمة   الاحر. ،لتدري  الصيادين
  ، ن مجــذت املنظمــة غــالصــيد التقليــديو  إاــار يرنــام  الــدعم التشــاركر للزراعــة األســرية و  -82

ــــة " ــــثل ، وُعــــز ت تتعلــــ  يسالســــ  ح ــــ  " إجــــرالات MARAPAاألرومي الســــمذ الطــــا ال علــــ  ال
ويُنيـــت مراكـــ  ،ـــيد ،ـــغ ة أمـــ. وأكثـــر اســـتدامة. وقـــد   هـــذا امليـــدان قـــدرات ايهـــات ال اعلـــة 

 ١٦   مـــن الصـــيد التقليـــديالت ـــارة علـــ  شـــن امـــرأة يعتَ  2٣٤،ـــيادا  و ٤٦٠اســـت اد مـــن املشـــروا 
 .صيادينالمن  تمعات 

  ارقتصـــادية  - و  إاـــار مشـــروا النهـــو  يـــاجملتمع املـــدين مـــن أجـــ  التنميـــة ارجتماعيـــة -8٣
ــذ يــ  عــاَمر الســمذد يقطــاا ،ــ ــذت أي ــا   2٠١٥و 2٠١٣ املن ي يتمويــ  مــن ارحتــاد األوروب، نـُ ا

 يات التنميـة   اسـةاتي السـمذإجرالات تسهم   تعزيـز مشـاركة الصـيادين والنسـال الـال  يتمج ـرن ي
القطاعيـــة و  عمليـــات ،ـــنع القـــرار، وينـــال قـــدراهتم املهنيـــة    ـــا  الاحـــري وســـ ن الصـــيد، و يـــادة 

تـوفر الغـذال مـن الصـيد التقليـدي ، وتعزيـز إمرانيـة السـمذالنات  ارقتصـادي لل هـات املعنيـة يصـيد 
 وتعزيز السالمة الغذائية والنوعية التغذوية.

  
 الغذائيبرنامج ضمان األمم   

 
 يهد  هذا الربنام  إؤ  مان األمن الغذائر للسران. -8٤
 - ، رايطـــة التنميـــة الزراعيـــةغـــ  األروميـــة نظمـــةامل، و ـــعت 2٠١١و 2٠٠9 ويـــ  عـــاَمر -8٥

رمركزيــة األمــن الغــذائر يالتعــاون مــع معهــد مــاركيز حتقيــ  ون مجــذت مشــروا الرعويــة واألمايــة الايةيــة، 
وأســــهم املشـــــروا   تعزيـــــز األمـــــن الغــــذائر مـــــن  ـــــال  ينـــــال . الربتغـــــاُالتعـــــاون  -دي فــــاُ فلـــــور 

   .تطويرهاالقدرات    ا  إنتاال املنت ات الزراعية وتصنيعها و 
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، ووفمجـــر أي ـــا  هياكـــ  أساســـية ا    فـــةة تن يـــذه، معـــدات ومـــواد  راعيـــة ويـــذور  ،وو مجا املشـــروا -8٦
هيــز اكــ  أساســية للت  يــم والتخــزين، وجتلــري ومســت معات للميــاه، وهيلللــدعم، ر ســيما قنــوات 

 .لتصنيع وينال مصنع للمنيهوتلوحدات 
، وأســهم   أثنــال املرحلــة الثانيــة   إنشــال 2٠١٥-2٠١٣املشــروا ل ــةة األعــوا   دوقــد ُمــدمج  -8٧

ـــة، و  الوقـــت ن ســـ ،  ـــمان إدمـــاال التغذيـــة الســـليمة لألا ـــا    ريـــا   أســـواق للمنت ـــات احمللي
ــــة والصــــحة املدرســــية ــــوال للتغذي ــــة   الربنــــام  ال واســــت اد مــــا يقــــرر . األا ــــا  واملــــدارس اريتدائي

ملنت ـــ  واملصـــنع  مااطـــرة مـــن املشـــروا،   حـــ  يلـــأ عـــدد املســـت يدين النهـــائي  مـــن ا ٦٠٠ مـــن
 .ا   ٤٠ 2٠٠حبس  التقديرات قراية 

وفيمـا يتعلــ  يالنتـائ  املتحققــة أثنـال ال ــةة قيـد ارســتعرا    إاـار مشــروا إ،ـالح هياكــ   -88
نُظُـم للـري لصـاا ،ـغار  الدعم األساسية لألمن الغذائر، يُـذكر علـ  وجـ  ااصـوص إنشـال وتركيـ 

 ة.الغذائيإنشال خما ن للمحا،ي  املزارع ، وإ،الح الطرق الري ية، و 
مخســـة ، ومدتـــ  2٠١2ويُـــذكر أن مشـــروا تطـــوير احملا،ـــي  الغذائيـــة الـــذي انطلـــ    عـــا   -89

ويقـــو  املشـــروا علـــ  ةـــ  اـــدد  .ســـنوات، يتمويـــ  مـــن مصـــدر ثنـــائر، يصـــ  أي ـــا    هـــذا اجملـــا 
تشــ يع مخســة منت ــات غذائيــة هــر الــذرة واملنيهــوت والاطااــا األلــوة والقلقــاس والصــويا،   يتمثمجــ  

ــــوف   ــــدا  مــــن  ــــال  ت ويســــتثمر   حتســــ  أو ــــاا اإلنتــــاال واحملافظــــة علــــ  نوعيــــة املنت ــــات، وحتدي
 .صغار املزارع لتدري  الو غ  املعمرة واللوا   الت هيزات 

  املشــاريع اإلنتاجيــة ا  إســها  مشــروا تعزيــز ماــادرات أي ــ 2٠١٥و ــا جيــدر أكــره   عــا   -9٠
غـ  األروميــة   " ALISEI"قطـاا األغذيـة الزراعيـة، الـذي ًولـ  مـن ارحتـاد األوروب وتن مجـذه منظمـة 

 ".QUA TELÀ"والرعوية واألماية الايةية  - رايطة التنمية الزراعيةطراكة كاملة مع نظ تيها 
املــــو  والقلقــــاس ومثــــرة  -ةة تن يــــذه، إنتــــاال ثالثــــة اا،ــــي  غذائيــــة ودعـــم املشــــروا، أثنــــال فــــ -9١
وساعد عل  النهو  يقطـاا الصـناعات الزراعيـة وإ ـ ال الطـايع املهـل عليـ ، وعلـ   ـمان  - اااز

اإلنتــاال احمللــر لألغذيــة يرميــات تر ــر ســد حاجــة األســواق احملليــة وتصــنيع ال ــائه، مــا يســهم   
 .لع املستوردةاألد من ارعتماد عل  الس

  إاـــار املشـــروا دراســـات متنوعـــة طـــرلت األســـاس لتحديـــد اســـةاتي ية تـــد    توأُِعـــدمج  -92
متراملـــة لـــدعم تنميـــة هـــذه احملا،ـــي  الثالثـــة   مراحـــ  اإلنتـــاال والتنظـــيم والتصـــنيع والتســـوي  يغيـــة 

 والصحة املدرسية.تغذية ذوين املطاعم املدرسية  من الربنام  الوال لل
ويُزَمــع تن يــذ  موعــة تــد الت يعيــدة املـــدى   الســنوات اامــس املقالــة مــن طــأةا تريـــة  -9٣

جهـود األرومــة   موا،ــلة ارســتثمار   القطــاا الزراعــر، و ـمان األمــن الغــذائر، واألــد مــن ال قــر 
 .  املناا  الري ية، عل  النحو الوارد أدناه
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مشــــــــــروا إ،ــــــــــالح هياكــــــــــ  الــــــــــدعم  ات ــــــــــاق ذويــــــــــ  2٠١٥ُوقمجــــــــــع   ذو /يوليــــــــــ  فقــــــــــد  -9٤
لألمـــــــن الغـــــــذائر يـــــــ  األرومـــــــة ومصـــــــر  التنميـــــــة األفريقـــــــر إلعـــــــادة تن يـــــــذه   فـــــــةة  األساســـــــية
ارســــتثمار   حتــــدي  ااياكــــ  األساســــية يزيــــد ، ومــــن طــــأن املشــــروا أن 2٠2٠-2٠١٥ األعــــوا 
  الـزراعي  مهنيـا ، مـع ، وتطـوير سالسـ  القيمـة، وتأهيـ  التقنيـإؤ ثالثة أمثا  ما هو عليـ  اإلنتاجية

 إ افة تركيز جديد عل  مسألة نوا اينس والتغذية.
مشـــروا دعـــم املشـــاريع الزراعيـــة الت اريـــة الصـــغ ة، الـــذي يشـــارك    2٠١٥أُالـــ    عـــا   -9٥

ذويلـ  الصـندوق الـدُو للتنميـة الزراعيـة ووكالـة التنميـة ال رنسـية، ومدتـ  سـت سـنوات، ويتمثـ  هدفــ  
أمــا هدفـــ  احملـــدد  انعـــدا  األمــن الغـــذائر.الق ـــال علــ  د مــن ال قـــر   املنــاا  الري يـــة و العــا    األـــ

رفـع قيمـة توليـد الـد   عـن اريـ  لي ـرص مسـتدامة األ ـعم حـار  فسيتمث    تزويد األسر الري يـة 
 تخصصة و  السوق احمللية.امللتصدير ا أسواق يطرحها  منت اهتم النااتية واأليوانية 

ع  مشــــروا املنت ــــات األرجيــــة غــــ  ااشــــاية، الــــذي ًومجلــــ  مصــــر  التنميــــة األفريقــــر ويســــ -9٦
، إؤ تعزيـــز إســـها  املنت ـــات األرجيـــة 2٠١٧و 2٠١٥وتن مجـــذه منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يـــ  عـــاَمر 

 Elaeis)عصـــــــارة  ونايـــــــذ النخيـــــــ (، Archachatinamarginata) األلـــــــزون الـــــــربي -غـــــــ  ااشـــــــاية 

guineesis،)  مثــــــرة  كيـــــةوايا(Artocarpus heterophyllus ،)مثــــــرة  ومثـــــرة اااــــــز(Artocarpus altilis ،)
 حتقيـــــــ  األمـــــــن الغـــــــذائر   -( Solanumnigrumود )واملغـــــــد األســـــــ (،Sechiumedule) والتشـــــــايو 

 واإلدارة املستدامة للثروة األرجية.
ـــــة الرعـــــوي   املشـــــاريع  - األرجـــــر - ويهـــــد  مشـــــروا الترامـــــ  الزراعـــــر -9٧ ـــــة الرعوي الزراعي

طـــهرا ، إؤ  يـــادة وتنويـــع  2٤الصـــغ ة واملتناهيـــة الصـــغر، املمـــو  مـــن منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ملـــدة 
إنشـال متسسـات اإلنتاال الزراعر واأليـواين، وتعزيـز األ ـال علـ  املـوارد الطايعيـة وإدارهتـا املسـتدامة، و 

، ومـــن 2٠١٥ق التمويـــ    طـــاار/فرباير وقـــد ُوقاـــع ات ـــا ســـران املنـــاا  الري يـــة وحتســـ  رفـــاههم.ل
 .2٠١٥املتوقع مااطرة املشروا   ذو /يولي  

مشـروا ينــال القـدرة علــ  التريـم   املنــاا  الري يـة وتعزيــز  2٠١٥ويوطـر   حزيران/يونيــ   -98
 يـــارات ســـا  كســـ  الـــر ق القـــادرة علـــ  التـــأقلم مـــع آثـــار تغـــ  املنـــاخ   ســـان تـــومر ويرينســـي ، 

ــــع ســــنوات، ويشــــارك   ــــة ومدتــــ  أري ــــة العاملي ــــام  األمــــم املتحــــدة اإل ــــائر و،ــــندوق الاية ــــ  يرن  ذويل
وارقتصــاد الزراعــر، و ــمان  الســمذد ي،ــو ويهــد  إؤ التخ يــم مــن آثــار تغــ  املنــاخ   الزراعــة 

 األمن الغذائر و يادة قدرة اجملتمعات احمللية األكثر  ع ا  عل  مواجهة آثار تغ  املناخ.
يهـــــد  مشــــــروا الاســـــتنة   املنــــــاا  األ ـــــرية وطــــــا  األ ـــــرية، ومدتــــــ  ثـــــالا ســــــنوات و  -99
(، وتشـــارك   ذويلـــ  منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، إؤ ح ـــز الاســـتنة   املنـــاا  طـــا  2٠١٧-2٠١٥)

ــــذ   مــــوقع  جتــــرياي  مهــــا منطقــــة لوياتــــا   ســــان تــــومر ومنطقــــة يرينســــي  املتمتعــــة  األ ــــرية، ويُن ي
  .ياألرم الذا
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 الشفالية لي مجال الصناعات االست راجية  
 

، قـــدمجمت حرومـــة ســـان تـــومر ويرينســـي  الاـــا  لالن ـــما  إؤ ماـــادرة 2٠١2  أيار/مـــايو  -١٠٠
الشــ افية    ــا  الصــناعات ارســتخراجية، وقُالــت يو،ــ ها يلــدا  مرطــحا    تشــرين األو /أكتــوير. 

لســنة ن ســها الل نــة الوانيــة املعنيــة مباــادرة الشــ افية ومــن أجــ  امل ــر   هــذه العمليــة، ُطــرمجلت   ا
   ـــا  الصـــناعات ارســـتخراجية الـــ  تتـــألم مـــن طـــركال مـــن اجملتمـــع املـــدين وطـــركات مـــن قطـــاا 

 التعدين واألرومة، مدعومة يأمانة دائمة.
، نشــــر الالــــد تقريــــره األو  للشــــ افية    ــــا  الصــــناعات 2٠١٤و  تشـــرين الثــــاين/نوفمرب  -١٠١

ارســتخراجية وقــدمج  فيــ  تســوية مســتقلة للمــدفوعات الــ  ،ــرمجح  ــا املتعهــدون واألرومــة والوكــارت 
 .2٠١٣كانون األو /ديسمرب   ٣١إؤ  2٠٠٣كانون الثاين/يناير   ١األرومية لل ةة من 

وجيــري حاليــا  إعــداد التقريــر الثــاين للشــ افية    ــا  الصــناعات ارســتخراجية عــن األعمــا   -١٠2
   املناا  ارقتصادية األصرية   سان تومر ويرينسي . 2٠١٤ ا طخلع  ا   عا  ال 

، ياطــــــرت الل نــــــة الوانيــــــة املعنيــــــة مباــــــادرة الشــــــ افية    ــــــا  2٠١٥و  آر/أغســــــطس  -١٠٣
الصــناعات ارســتخراجية تن يــذ اإلجــرالات الــواردة   اســةاتي ية ارتصــا  الــ  اعتمــدهتا الل نــة   

لنشــــر التقريــــر األو  ومعلومــــات    ــــا  الــــن ا   الالــــد للســــران حتــــت طــــعار  2٠١٥يــــ  ذو /يول
"Kuá Povo, Povo Tocá Sebê" (!ما هو ملذ لل ميع جي  أن يعرف  ايميع). 

  
 آلية تمويل وتنسيق المعونة  

 
و ــــع  2٠٠٥طــــرمج  حتســــ  اإلدارة املاليــــة أحــــد الشــــواغ  الرئيســــية الــــ  وجهــــت   عــــا   -١٠٤

اســــةاتي ية إل،ــــالح وحتــــدي  اإلدارة املاليــــة العامــــة، تســــتند إؤ تــــدري  املــــوارد الاشــــرية وإ،ــــالح 
اإلاار القانوين وتن يذ  ـوأال م ـاهيمر جديـد يـدم  امليزنـة واإلدارة املاليـة وإدارة األ،ـو  مـن  ـال  

 " األاسويية ايديدة.SAFE-eمنصة "
 ٣/2٠٠٧ار القــــانوين املتمثــــ    القــــانون رقــــم اإلاــــ 2٠٠٧و  هــــذا الصــــدد، ُو ــــع   عــــا   -١٠٥
  ١٧ املـترخ ٤/2٠٠٧(، واملرسـو  SAFEطاار/فرباير ويُنشم وينظمجم نظـا  اإلدارة املاليـة للدولـة ) ١2 املترخ

 2١/2٠٠٧ كانون الثاين/يناير وي ـع تصـني ا  جديـدا  ل يـرادات والن قـات   امليزانيـة العامـة، واملرسـو  رقـم
 لحسايات.لنظا  احملاساة ايديد للدولة و طة لقواعد و ع ذو /يولي  املتعل  ي ٤املترخ 
ـــذ ميزانيـــة الدولـــة  -١٠٦ وذشـــيا  مـــع ارلتـــزا  يزيـــادة الشـــ افية واملســـاللة   إدارة األمـــوا  العامـــة، تُن ي

 ."SAFE-eمن  ال  النظا  ايديد ل دارة املالية " 2٠١2منذ عا  
مليـون دورر  ٣٦٠جهودا  كا ة للحد من ح ـم ديـون الالـد. وقُـدار الـدين يــ وقد يذلت األرومة  -١٠٧

قاــ  أن يتأهــ  الالــد لالســت ادة مــن   يــم الــدين مبوجــ   2٠٠٦مــن دوررات الوريــات املتحــدة   عــا  
اـادرة، ماادرة   يه ديون الالدان ال قـ ة املثقلـة يالـديون. وُ  اـه الـدين منـذ تأهـ  الالـد لالسـت ادة مـن امل

 .2٠١٣مليون دورر من دوررات الوريات املتحدة   ةاية حزيران/يوني   222.٤وأ،ا  يُقدير يـ 
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مـــــن الـــــدين، ُو ـــــع وأُقـــــر    واملنظمـــــة الدوليـــــة للتخ يـــــمومبســـــاعدة مـــــن الانـــــذ الـــــدُو  -١٠8
 قانون جديد إلدارة الدين العا  ينظمجم سياسة الدين العا  وإدارت . 2٠١2 عا 
الـ  تتــي  ( 2٠2٠-2٠١2)، اعُتمـدت ارســةاتي ية الوانيـة للـدين العــا  2٠١٤و  عـا   -١٠9

للحرومـــــة تقليـــــ  ترـــــاليم وخمـــــاار املديونيـــــة العامـــــة عـــــن اريـــــ  تقيـــــيم وإدارة املخـــــاار، وتنســـــي  
ًرــــن  ها القصــــوى التحوايــــة مبســــتوىالسياســــات املاليــــة والنقديــــة لرــــر تظــــ  املديونيــــة   حــــدود

 حتممجل . للسياسة املالية
ومـــن أجـــ  تعزيـــز ر،ـــد الن قـــات والشـــ افية واملســـاللة، قـــدمجمت األرومـــة تقـــارير األســـايات  -١١٠

 إؤ هيةة الرقاية   ديوان احملاساة. 2٠١١و 2٠١٠العامة للدولة لعاَمر 
ـــة، ُو ـــع إاـــار ل ن ـــاق القطـــاعر  -١١١ ومـــن أجـــ  حتســـ  يـــرام  اإلن ـــاق و صـــيى مـــوارد دول

ااياكـ  األساسـية والصـحة والتعلـيم الزراعـة وامليـاه والصـر  الصـحر، وُدرمجيـت  املتوسا األج  لقطاا
 املوارد الاشرية    ا  األسايات وامليزانية وو ع الربام  املالية.

ــــنت إجــــرالات  -١١2 ــــرادات، ُعــــزا ت وُحسا ــــة   حتصــــي  اإلي ومــــن أجــــ  حتســــ  الر ــــالة وال عالي
 دة كا ة   اإليرادات.وأنظمة حتصي  ال رائ ، ما أسهم    يا

رـن اعتاـار عمليـة إ،ـالح ال ــرائ  املااطـرة، الـ  أُالقـت   عـا   -١١٣ ، ناجحــة ألن 2٠٠8ًو
 2٠٠٧  املائـــة يالقيمـــة ارمسيـــة   ال ـــةة مـــن عـــا   ١٥2حتصـــي  اإليـــرادات ال ـــرياية ارت ـــع ينســـاة 

  املائـــة    2٥قارنـــة مـــع قرايـــة   املائـــة مـــن اإليـــرادات اياريـــة، يامل ٣٠، مـــا ًثمجـــ  2٠١١إؤ عـــا  
وتعتمــــد اســــةاتي ية الســــلطات   هــــذا اجملــــا  علــــ  توســــيع قاعــــدة دافعــــر  .2٠٠٧/2٠٠8ال ــــةة 

ا  و ـع هيرـ  أكثـر تـدرجال رائ  و يـادة اإليـرادات ال ـرياية ومرافحـة التهـرر ال ـري  مـن  ـال  
املناــع مــن مقــدمر ااــدمات،  الــد  ، وتاســيا قــانون  ــرياة الــد  ، واقتطــاا ال ــرائ  مــنل ــرياة 

 وحتس  إدارة ال رائ .
وجيــري تعزيــز آليــات التنســي  مبســاعدة مــن يرنــام  األمــم املتحــدة اإل ــائر، وجتديــد هيرــ   -١١٤

 التنسي  ال ل املسم  "وحدة تنسي  املعونة"، وو ع نظا  معلومات ملتايعة املعونة.
املتعلـــ  مبنــع ومرافحـــة غســي  األمـــوا   ، اعُتمــد القـــانون ايديــد2٠١٣و  آر/أغســطس  -١١٥

وذويــ  اإلرهــار، واعــة  يــ    تشــرين األو /أكتــوير فريــ  العمــ  األرــومر الــدُو ملرافحــة غســ  
سـان تـومر ويرينسـي  مـن القائمـة السـودال للالـدان اسـم األمـوا    غـرر أفريقيـا، الـذي قـرر طـط  

 املعر ة لغس  األموا  وذوي  اإلرهار.
، نظمجمــــــت األرومــــــة   لنــــــدن املــــــتذر 2٠١٥تشــــــرين األو /أكتــــــوير  ١٥و ١٤يــــــوَمر و   -١١٦

لتعاةــة املــوارد مــن أجــ  ذويــ  ااطــور العري ــة  (STEPIN 2015الــدُو األو  للشــركال واملســتثمرين )
 .2٠٣٠اطة التحو    الالد حبلو  عا  
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 تعزيز حقوق المرأة والمساواة بيم الجنسيم -خامسا   
 

تعلـــ  يتعزيـــز حقـــوق املـــرأة واملســــاواة يـــ  اينســـ ، ،ـــدمجقت األرومـــة علـــ  الصــــذ فيمـــا ي -١١٧
الـــدُو الرئيســـر يشـــأن هـــذه املســـألة وهـــو ات اقيـــة الق ـــال علـــ  ييـــع أطـــرا  التمييـــز  ـــد املـــرأة. 
وعــالوة علــ  ألــذ، تتخــذ األرومــة تــداي  تشــريعية ومتسســية تاــ مج التزامهــا الثايــت يعمليــة الق ــال 

   التمييز  د املرأة ويتعزيز املساواة ي  اينس .عل  ييع أطرا
"ييــع املــواان  علــ  أن  ١٥مــن املـادة  ١وحتقيقـا  لــذلذ، يــنى دسـتور ايمهوريــة   الانــد  -١١8

سواســـية أمــــا  القــــانون ويتمتعــــون يــــاألقوق ن ســــها و  ــــعون لاللتزامــــات ن ســــها يغــــه النظــــر عــــن 
اجتاهـــــــــاهتم السياســـــــــية أو معتقـــــــــداهتم الدينيـــــــــة أ،ـــــــــلهم ارجتمـــــــــاعر أو العرقـــــــــر أو جنســـــــــهم أو 

"املـرأة متسـاوية مـع الرجـ    األقـوق والواجاـات، وحتـ  ويتكـد   الانـد الـذي يليـ  أن  ال لس ية"، أو
 اا املشاركة الراملة   األياة السياسية وارقتصادية وارجتماعية والثقافية".

أ ــرى مســألة تعزيــز املســاواة يــ  الرجــ  واملــرأة وياإل ــافة إؤ هــذه املــادة، تتنــاو  عــدة مــواد  -١١9
  األســـرة وا تيـــار املهنـــة واألـــ    العمـــ  والتعلـــيم واألـــ    التصـــويت وتقلمجـــد املنا،ـــ  السياســـية 

 واأل    تقدمي ارلتماسات و  املشاركة السياسية وتومُج مها  الدفاا الوال.
 رها القانوين عدة نصوص قانونية أي ا  منهااوقد اعتمدت حرومة سان تومر ويرينسي    إاا -١2٠
، وتـــــنظمجم يالقـــــانون متسســـــات األســـــرة، والـــــزواال، 2/٧٧مـــــن قـــــانون األســـــرة رقـــــم  ١املــــادة  • 

 والزواال العر ، والطالق، والعالقة ي  الوالدين واألا ا ، والن قة، والتال، والو،اية؛
 ــــــ  تـــــوف  الدولـــــة األمايــــــة ، وتر١/9٠مـــــن قـــــانون ال ــــــمان ارجتمـــــاعر رقـــــم  ١املـــــادة  • 

ارجتماعيــــة للســــران مــــن  ــــال  نُظُــــم قائمــــة علــــ  ارطــــةاكات   ال ــــمان ارجتمــــاعر 
الــ  تر ــ  الرفــاه ارجتمــاعر للســران مــن أجــ   ١٤٠و ــمان الرفــاه ارجتمــاعر؛ واملــادة 

 تعزيز قدراهتم؛لتحقي  أو اا معيشية تراعر كرامتهم اإلنسانية و لهتيةة السا  
النظــــا  القــــانوين ألو ــــاا العمــــ  ال رديــــة، ي املتعلــــ  ٦/92 مــــن القــــانون رقــــم ١٣٧ املــــادة • 

وتر ـــ  مســـاواة املـــرأة مـــع الرجـــ    ال ـــرص واملعاملـــة   التوفيـــم والعمـــ  دون أي طـــر  
مــن أطــرا  التمييــز علــ  أســاس ايــنس، يصــورة مااطــرة أو غــ  مااطــرة، وحتديــدا  ياإلطــارة 

ـــــة أو األ ـــــة ارجتماعي ـــــع الوفـــــائم أو املهـــــن إؤ األال ســـــرية، وير ـــــ  و،ـــــو  املـــــرأة إؤ يي
. التناســـليةأمـــاكن العمـــ  الـــ  ر تنطـــوي علـــ  أ طـــار فعليـــة أو اتملـــة علـــ  وفي تهـــا  أو

وتت ــــمن املــــواد الالحقــــة نصو،ــــا  تر ــــ  عــــد  التمييــــز  ــــد املــــرأة ومحايتهــــا فيمــــا يتعلــــ  
 ألذ؛ياألمومة واألم  والعم  الليلر وفرص العم ، وما إؤ 

، وتـــنى علـــ  ذتـــع ١١/2٠٠8مـــن قـــانون مرافحـــة العنـــم املنـــُز واألســـري رقـــم  2املـــادة  • 
ييـع الرجـا  والنسـال واألا ــا ، يغـه النظـر عـن الطاقــة ارجتماعيـة واأل،ـ  اإلثـل وامليــ  
ــــة والثقافــــة والتحصــــي  العلمــــر والســــن والــــداين، حبقــــوق اإلنســــان األساســــية  اينســــر واملهن
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ن حصــوام علــ  ال ــرص والســا  الال مــة للحيــاة دون عنــم واأل ــال علــ  األ،ــيلة، و ــما
 ،حتهم الادنية والعقلية وسالمتهم املعنوية وال ررية واندماجهم   اجملتمع؛

  يتعزيـــز آليـــات األمايـــة القانونيـــة ل ـــحايا ايـــرائم والعنـــم لـــاملتع ١2/2٠٠8القـــانون رقـــم  • 
 املنُز واألسري؛

، وتـــنى علـــ  أن الـــدفاا عـــن الـــوان 8/2٠١٠الـــدفاا الـــوال رقـــم  مـــن قـــانون ٦/١املــادة  • 
 ٧/2واجــ  وحــ  أساســر يميــع مــواال ســان تــومر ويرينســي  )أكــورا  أو إناثــا (؛ واملــادة 

 ال  تنى عل  أن اادمة العسررية إلزامية يميع املواان ، وفقا  للقانون؛
ايديـد الـذي يت ـمن جـرائم معيمجنـة  ـد الـذي يُقـرمج قـانون العقويـات  ٦/2٠١2القانون رقـم  • 

 النسال واألا ا  وينى عل  التع ي    مالحقة مرترايها؛
الــذي أنشــأ املعهــد الــوال لتعزيــز املســاواة والترــافت يــ   (٣)١8/2٠٠٧املرســو  يقــانون رقــم  • 

 تـنهه يـاملرأة وياملسـاواة ةاينسـ  املرلمجـم  ـماَن تعزيـز وتن يـذ السياسـات األروميـة يطريقـ
 من املرسو  يقانون(؛ ٣و ١والترافت ي  اينس    سان تومر ويرينسي  )املادتان 

الــذي اعتمـد ارســةاتي ية الوانيــة لتعزيـز املســاواة والترــافت يــ   (٤)١٤/2٠٠٧املرسـو  رقــم  • 
اينســ ، وكلمجــم املعهــد الــوال لتعزيــز املســاواة والترــافت يــ  اينســ  مهمــَة تعزيــز وتن يــذ 

ســـات األروميــــة يطريقـــة تــــنهه يـــاملرأة وياملســــاواة واإلنصـــا  يــــ  اينســـ    ســــان السيا
تــومر ويرينســي ، عــن اريــ  تنســي  تن يــذ ارســةاتي ية و ــمان تعمــيم املنظــور اينســاين   

مــن املرســو  املــذكور  ١مــن املــادة  ٤للانــد  ييــع الــربام  والسياســات اإل ائيــة   الالــد وفقــا  
 .2٠١2ثت هذه ارسةاتي ية   عا  أعاله. وقد ُحدا 

قــرارا   2٠٠9وفيمــا  ــى مشــاركة املــرأة   األيــاة العامــة، اعتمــدت ايمعيــة الوانيــة   عــا   -١2١
 .(R74/08/2009الربملان ) من مقاعد  املائة  ٣٠حصة قدرها  ن  النساليشأن نوا اينس ً

ـــذت حرومـــة ســـان تـــومر   ســـياق التـــداي  املتديـــة إؤ محايـــة أي ـــا  و  -١22 النســـال واألا ـــا ، ن مج
ويرينســـي  يارطـــةاك مـــع رايطـــة األقوقيـــات ويتمويـــ  مـــن ســـ ارة الوريـــات املتحـــدة األمريريـــة، محلـــة 

. 2٠١٣ ـــــخمة ملرافحـــــة ارجتـــــار ياألطـــــخاص   املنـــــاا  الري يـــــة   طـــــاار/فرباير وآأار/مـــــارس 
ارجتـــار ياألطـــخاص، وح ـــز الشـــاار  وهـــدفت األملـــة إؤ اإلســـها    نشـــر معلومـــات عـــن فـــاهرة

للتحلــر يــروح مواانــة أقــوى، ياإل ــافة إؤ ينــال قــدرات املــواان  واملتسســات فيمــا يتعلــ  مبرافحــة 
 أطرا  ارستغال    العم    سياق ارجتار ياألطخاص.

   )إجــا ة األمومــة( مــن ارت اقيــة املوقعــة ٤ومثــة تــدي  آ ــر جــدير يالــذكر هــو تن يــذ املــادة  -١2٣
طـــاار/فرباير،  ٤املـــترخ  ٣/2٠٠٤جنيـــم املتعلقـــة حبمايـــة األمومـــة، مبوجـــ  املرســـو  الرئاســـر رقـــم 

مــن حــ  ، وتق ــر املــادة مبــا يلــرا 2٠٠٤نيســان/أيري   ٦يتــاري   ٣املنشــور   ايريــدة الرمسيــة رقــم 
عشـــر  أي امـــرأة تنطاـــ  عليهـــا هـــذه ارت اقيـــة األصـــو  علـــ  إجـــا ة أمومـــة ر تقـــ  مـــدهتا عـــن أريعـــة
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أســـاوعا ، عنـــد تقـــدًها طـــهادة اايـــة تاـــ مج التـــاري  امل ـــة  لوردهتـــا، أو أي طـــهادة مالئمـــة أ ـــرى 
 ويُعدمج هذا التدي  انتصارا  آ ر لصاا حقوق املرأة والط  . حتددها القوان  واملمارسات الوانية.

ربام  املتصـــــــلة وياإل ــــــافة إؤ التــــــداي  املــــــذكورة أعــــــاله، يـُــــــذكر أن األرومــــــة  ــــــممجنت الــــــ -١2٤
يالسياســات العامــة إجــرالات هتــد  إؤ تعزيــز النهــو  ياملســاواة والترــافت يــ  اينســ ، وإجــرالات 

 هتد  إؤ الق ال عل  ييع أطرا  التمييز  د املرأة.
  
 كبار السم واألش اص ذوي اإلعا ةو تعزيز وحماية حقوق األيفال  -سادسا   

 
 ا األ رى محاية األا ا  واألطخاص أوي اإلعاقة وكاار السن.ير   دستور ايمهورية وقوانينه -١2٥

  
 األيفال  

 
مـــن دســـتور ايمهوريـــة علـــ  أن لألا ـــا  األـــ    التمتـــع يـــاحةا  اجملتمـــع  ٥2تـــنى املـــادة  -١2٦

 ومحايت  حتقيقا  لنمائهم املترام .
ر   ــعون مــن قـانون العقويــات علــ  أن الُقصمجــر   سـن السادســة عشــرة  ١9وتـنى املــادة  -١2٧

. و  ــع مــن هــم فــوق ســن السادســة عشــرة وحتــت ســن األاديــة والعشــرين ملعــاي  للمســاللة اينائيــة
 أحرا   ا،ة يالشاار(. - 9ينى عليها تشريع  اص )املادة 

مــن القــانون  ٥٧حصـري للُقصمجــر. إأ تــنى املــادة  ومـع ألــذ، ر يــزا  الالــد ي تقــر إؤ ق ــال -١28
قايـــ  ارمــــة ثــــ  متخصصـــة، مدوائــــر علـــ  إنشــــال اـــاكم و/أو  ٧/2٠١٠األساســـر للق ـــال رقــــم 
ـــر، وفقـــا   مـــن هـــذا  ٦2و ٦١و ٦٠مـــن املـــادة اون ـــة الـــذكر. وحتـــدد املـــواد  للانـــد )ر(األســـرة والُقصمج

ا  حتـــو  دون تن يـــذ هـــذا التـــدي . ومـــع القـــانون ا تصـــاص هـــذه احملرمـــة. لرـــن مســـائ  ماليـــة ر تـــز 
 .الثغرةألذ، ياتمج ق اة احملاكم املدنية   املشاك  املتصلة يالُقصمجر من أج  سد هذه 

  
 اللجنة الوينية لحقوق الطفل  

 
ر تــزا  ،ــعويات علــ  مســتويات متعــددة حتــو  دون ت عيــ  الل نــة الوانيــة ألقــوق الط ــ .  -١29

ا الو ـــع هـــذإؤ األرومـــة تنظـــر ة   محايـــة األا ـــا  والـــدفاا عـــنهم، لرـــن نظـــرا  ألمهيـــة هـــذه الل نـــ
 لل نة. و ع الراهنالتغي  ل ياذ  قصارى جهدها دون تأ   و  هذا الصدد، تتعهد يقل ،

  
 اآلليات القانونية  

 
،دمجقت يهورية سان تـومر ويرينسـي  الدًقراايـة علـ  ارت اقيـات الدوليـة الرئيسـية املتعلقـة  -١٣٠
 مبا فيها ما يلرا ،قوق األا ا  واملراهق حب



A/HRC/WG.6/23/STP/1 
 

 

GE.15-19734 21/25 

 

 ات اقية حقوق الط  ؛ )أ( 
 يشأن األد األدىن لسن ارستخدا ؛ ١٣8ات اقية منظمة العم  الدولية رقم  )ر( 
يشــأن حظــر أســوأ أطــرا  عمــ  األا ــا   ١82ات اقيــة منظمــة العمــ  الدوليــة رقــم  )ال( 
 ت ال ورية للق ال عليها؛اواإلجرال
 ات اقية ت تيق العم ؛ )د( 
 ارت اقية املتعلقة يالعم  ايربي؛ )ه( 
 ات اقية إلغال العم  ايربي. )و( 
وقــد ا ــذت ســان تــومر ويرينســي ، يو،ــ ها دولــة ارفــا    هــذه ارت اقيــات، تــداي  ألمايــة  -١٣١

اميــة إؤ مرافحــة والقــوان  العاديــة والسياســات العامــة الر القــانون األساســر تلــذ األقــوق الــ  يقرمجهــا 
التمييــز  ــد األا ــا  واســتغالام و ارســة العنــم اينســر  ــدهم وارجتــار  ــم وإســالة معــاملتهم، 
والغايــة  ــماُن  ــال األا ــا   ــال  مترــامال  يتماطــ  مــع املاــادئ املنصــوص عليهــا   ات اقيــة حقــوق 

 من أج   مان تعزيز ومحاية حقوق األا ا  عل   و فعلر.، الط  
و  هــذا الســياق، تت ــمن قــوان  متنوعــة   اإلاــار القــانوين الــوال نصو،ــا  تعرــس التــزا   -١٣2

 امترامال   ألا ا   ال  ادولة سان تومر ويرينسي  القوي ي مان  ال 
علـــ  أن "لألا ـــا  األـــ    التمتـــع يـــارحةا  الـــ  تـــنى دســـتور ايمهوريـــة مـــن  ٥2املـــادة  • 

 حتقيقا  لنمائهم املترام "؛واألماية من اجملتمع والدولة 
  كــانون األو /ديســمرب، ويــنظمجم العالقــات القانونيــة   2٤املــترخ  2/٧٧قــانون األســرة رقــم  • 

 ويهد  إؤ تعزيز الت امن األسري ومحاية األا ا ؛ ،ألسرةنطاق ا
آأار/مـارس، وير ـ  األمايـة ارقتصـادية  ١٣املـترخ  ١/9٠قانون ال ـمان ارجتمـاعر رقـم  • 

الصــــحية و تلايـــة احتياجــــاهتم ارقتصــــادية ن ًـــنعهم عــــو هم مــــن جتماعيـــة للســــران الــــذيوار
 (؛١٤9-١٤٠وارجتماعية األيوية عل   و كام  )املواد 

النيايـة العامـة ،ـالحيات يـنى علـ  أن ، و ١٣/2٠٠8رقـم األساسر للنيايـة العامـة القانون  • 
ــــر واألطــــخاص تشــــم   ــــ  الدولــــة والُقصمج أوي اإلعاقــــة واألطــــخاص ،ــــالحية  ا،ــــة يتمثي

 (؛٣او رين الذين يواجهون ،عويات، مبوج  طرور  ددها القانون )املادة 
أيار/مــايو املتعلــ  يالنظــا  القــانوين ألو ــاا العمــ  ال رديــة،  ١١املــترخ  ٦/92القــانون رقــم  • 

 عاما (؛ ١٤، ١28و دد سنا  دنيا للعم  )املادة 
حزيران/يونيــ ، ويـــنى    2املــترخ  2/2٠٠٣لتعلــيم رقــم القــانون األساســر املتعلــ  ينظــا  ا • 

 يلة أمور عل  توف  تعليم أساسر إلزامر و اين ملدة ست سنوات؛



 A/HRC/WG.6/23/STP/1 

 

22/25 GE.15-19734 

 

تشــرين األو /أكتــوير،  29املــترخ  ١١/2٠٠8قــانون مرافحــة العنــم املنــُز واألســري رقــم  • 
علــ  تــداي  لــدعم وينشــم آليــات ملنــع العنــم املنــُز واألســري واملعاقاــة عليــ ، ويــنى أي ــا  

؛  ومحاية  حايا العنم املنُز
تشـــــرين األو /أكتـــــوير املتعلـــــ  يتعزيـــــز آليـــــات تـــــوف   29املـــــترخ  ١2/2٠٠8القـــــانون رقـــــم  • 

 األماية القانونية ل حايا العنم املنُز واألسري.
يت ـمن وجتدر اإلطارة إؤ أن هـذه النصـوص القانونيـة أُدرجـت   قـانون العقويـات ايديـد الـذي  -١٣٣

 عدة مواد ترمر إؤ محاية حقوق الط   ال  تر لها املعاي  الدولية، وتشم  تلذ املواد ما يلرا
 يشأن قت  الُر مجع؛ ١٣٥املادة  )أ( 
 يشأن التعر  ل مها ؛ ١٣٦املادة  )ر( 
؛ الُقصمجريشأن سول املعاملة وإيذال  ١٥2املادة  )ال(   والعنم املنُز
 ارجتار ياألطخاص يغر  استغالام   العم ؛يشأن  ١٦٠املادة  )د( 
 يشأن ارجتار ياألطخاص؛ ١٦١املادة  )ه( 
 يشأن ار تطا ؛ ١٦2املادة  )و( 
 يشأن احت ا  الرهائن؛ ١٦٣املادة  ) ( 
 يشأن  طم الُقصمجر؛ ١٦٤املادة  )ح( 
 يشأن ارعتدال اينسر عل  أطخاص غ  قادرين عل  املقاومة؛ ١٦8املادة  )ر( 
 األطخاص املودع    مستش يات؛عل  ياملتعلقة يارعتدال اينسر  ١٦9املادة  ي() 
 يشأن ارجتار ياألطخاص ألغرا  الاغال؛ ١٧2املادة  )ك( 
 يشأن القوادة؛ ١٧٣املادة  ) ( 
 يشأن استغال  األا ا  جنسيا ؛ ١٧٥املادة  ) ( 
 يشأن إيذال املراهق  جنسيا ؛ ١٧٦املادة  )ن( 
 يشأن  ارسة اينس مع املراهق ؛ ١٧٧املادة  )س( 
 يشأن  ارسة أفعا  جنسية مثلية مع مراهق ؛ ١٧8املادة  )ا( 
 يشأن استغال  الُقصمجر   الاغال؛ ١٧9املادة  ) ( 
 يشأن استغال  األا ا    املواد اإلياحية؛ ١8٠املادة  )ص( 
 قوادة وارجتار يالُقصمجر؛اليشأن  ١8١املادة  )ق( 
مـن كــان ومســتولية األطـخاص ارعتاـاري  أو الظـرو  املشـددة يشـأن  ١82املـادة  ر() 

 .  حرمهم
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ـــــائي  واملتعـــــددي األاـــــرا ،  -١٣٤ ـــــدعم مـــــن الشـــــركال ارجتمـــــاعي  والشـــــركال   التنميـــــة الثن وي
أفهـــرت األرومـــة مـــرة أ ـــرى التزامـــا  قويـــا  حبمايـــة الط ـــ  عـــن اريـــ  و ـــع وإقـــرار واعتمـــاد السياســـة 

املاـادئ التوجيهيـة واملعـاي  املتعلقـة ياألا ـا    الرعايـة و سـةاتي ية الوانيـة للحمايـة ارجتماعيـة، وار
  حيــاة الط ــ ، ويرنــام  تثقيــم الوالــدين، وإنتــاال مــواد  األرجــةالاديلــة، ويرنــام  األلــم يــو  األوؤ 

اعتمـــاد السياســـة إعالنيــة للـــةوي  ألقــوق الط ـــ  ونشـــرها علــ  الصـــعيد الــوال، وعـــن اريـــ  و ــع و 
الوانيــة ألمايــة الط ــ    ســان تــومر ويرينســي  الــ  تقــدمج  إرطــادات يشــأن ا ــاأ إجــرالات    ــا  
الوقايــة واملشــاركة ومعاقاــة مــرتر  ييــع أطــرا  العنــم أو اإليــذال أو ارســتغال    حــ  األا ــا . 

 ويرينسي .وتشرمج  هذه السياسة أداة رئيسية   نظا  محاية الط     سان تومر 
وجتــدر اإل ــافة   ااتــا  أنــ  مــن أجــ   ــمان ذتــع األا ــا  حبيــاة ،ــحية ومنــع تــوراهم    -١٣٥

املتعلـــ  حبظـــر د ـــو  الُقصمجـــر إؤ األمـــاكن العامـــة  ٣/2٠١2أنشـــطة اظـــورة معيمجنـــة، ُو ـــع القـــانون 
املغناايســر، وأمــاكن ييــع املشــرويات الرحوليــة والتاــأ، وحظــر و،ــوام إؤ أجهــزة التخــزين والنســ  

فيهــا أنشــطة تســلية وترفيــ  اعتاــارا  تقــا  الرئيســر تنظــيم د ــو  الُقصمجــر إؤ األمــاكن العامــة الــ    وهدفــ
، وعــر  أو ييــع أو تــأج  أو يــ  الروحيــةملشــرويات ا، وطــرائهم واســتهالكهم ٠٠/2١مــن الســاعة 
 يصرية  نوعة عل  من هم دون سن الثامنة عشرة. - مواد مسعية

  
 اآلليات المؤسسية  

 
  سياق محاية وتعزيز ومحاية حقوق الط   ومصـاأل ، تاـذ  دولـة سـان تـومر ويرينسـي ،  -١٣٦

، النيايــــة العامــــةمـــن  ــــال  هيةاهتــــا مثــــ  رئاســـة ايمهوريــــة وايمعيــــة الوانيــــة واألرومـــة واحملــــاكم و 
واملعهـــد الـــوال للنهـــو  ويالتعـــاون مـــع منظمـــات أ ـــرى منهـــا نقايـــة احملـــام  ورايطـــة األقوقيـــات 

ياملســـاواة والترـــافت يـــ  اينســــ ، قصـــارى جهـــدها ل ـــمان ذتــــع األا ـــا  ذتعـــا  فعـــار  يــــاألقوق 
املر ولــة   ات اقيــة حقــوق الط ــ  والدســتور وغــ  ألــذ مــن قــوان  ايمهوريــة. و  هــذا الصــدد، 

ســــم و،ــــندوق األمــــم تعتمــــد األرومــــة علــــ  الــــدعم املقــــدي  مــــن وكــــارت األمــــم املتحــــدة )اليوني
املتحدة للسران ويرنـام  األغذيـة العـاملر( وغ هـا مـن املنظمـات غـ  األروميـة مـن اجملتمـع املـدين 
الــ  تتعــاون مــع حرومــة ســان تــومر ويرينســي     ــمان التعزيــز واألمايــة علــ   ــو فعــا  ألقــوق 

ة تأهيـ  يـشـاار، ويعالط   و ائ . ومـن أهـم منظمـات اجملتمـع املـدين هـذها متسسـة األا ـا  وال
األا ـــــا  امله ــــــورين واملعر ـــــ  للخطــــــر، ومتسســــــة أمهـــــات ســــــان تـــــومر ويرينســــــي ، ويرنــــــام  

"STEP UP"ـــــد، و  Misericórdia De Santa"، والراهاـــــات، والرنـــــائس، ومتسســـــة املســـــتقا  ايدي

Casaمتسســة ييــت الرمحــة املقــدس(، واحتــاد املنظمــات غــ  األروميــة   ســان تــومر ويرينســي( " ، 
 ومتسسة كاريتاس، وغ ها.
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 التوعية بشأن ممارسة االستغالل والعنف الجنسي لي حق األيفال  
 

ترتســـــ  الظـــــواهر ارجتماعيـــــة املتمثلـــــة    ارســـــة ارســـــتغال  والعنـــــم اينســـــر   حـــــ   -١٣٧
قراايــة األا ــا  واســتغالام   الاغــال طــيةا  مــن األمهيــة عامليــا ، ويهوريــة ســان تــومر ويرينســي  الدً

ــــــذ تــــــداي  اليــــــة للحــــــد مــــــن ت ــــــاقم هــــــذه الظــــــواهر  ليســــــت اصــــــنة منهــــــا، و  هــــــذا الســــــياق، تُن ي
ومرافحتهــــا. و  هــــذا الســــياق، تتعــــاون منظمــــات حروميــــة و ا،ــــة خمتل ــــة، منهــــا املعهــــد الــــوال 

، واملراكـــز التع ليميـــة، لتعزيـــز املســـاواة والترـــافت يـــ  اينســـ ، ومركـــز اإلرطـــاد ملرافحـــة العنـــم املنـــُز
ومراكــز ارتصــا  ارجتمــاعر، ورايطــة األقوقيــات،   تن يــذ محــالت توعيــة علــ  الصــعيد الــوال ملنــع 

 ومرافحة ارستغال  واإليذال اينسر لألا ا  واستغالام   الاغال.
  

 األش اص ذوو اإلعا ة وكبار السم  
 

ةـــة مـــن األطـــخاصا تـــنى قـــوان  دون دســـتورية أ ـــرى أي ـــا  علـــ  محايـــة حقـــوق هـــذه ال  -١٣8
ومــــا إؤ ألــــذ(، والقــــانون  ١٤9-١٤٠املتعلــــ  يال ــــمان ارجتمــــاعر )املــــواد  ١/9٠القــــانون رقــــم 

 ١٤2/١و ١٣١-١28املتعلـــــــ  يالنظـــــــا  القـــــــانوين ألو ـــــــاا العمـــــــ  ال رديـــــــة )املـــــــواد  ٦/92 رقـــــــم
 (.٧٦-٧٠يشأن أنظمة األماية ارجتماعية )املواد  2٥/2٠١٤(، واملرسو  يقانون رقم ١٤٣/١و

 ٧/2٠١2ر اإلطــارة إؤ أن القــانون رقــم وفيمــا يتعلــ  ياألطــخاص أوي اإلعاقــة حتديــدا ، جتــد -١٣9
 .2٠١2أيلو /ســـاتمرب  ١2   ١١٠ونُشـــر   ايريـــدة الرمسيـــة رقـــم  2٠١٠أيار/مـــايو  2٤اعُتمـــد   

و تامـــــا ، يـُــــذكر أن يهوريـــــة ســـــان تـــــومر ويرينســـــي  الدًقراايـــــة ،ـــــدمجقت يال عـــــ  علـــــ  ات اقيـــــة حقـــــوق 
لصــــادر عــــن ايمعيــــة الوانيــــة ا IX/2014/103األطــــخاص أوي اإلعاقــــة ياعتمادهــــا مبوجــــ  القــــرار رقــــم 

  ٣١   ١8٣رقــم املنشــور   ايريــدة الرمسيــة  ١٧/2٠١٤والتصــدي  عليهــا مبوجــ  املرســو  الرئاســر رقــم 
 ، ويذلذ تعز   مان األقوق األساسية لألطخاص أوي اإلعاقة.2٠١٤كانون األو /ديسمرب 

  
 االستنتاجات  

 
ن مجــذت  فقــد رغــم أن يهوريــة ســان تــومر ويرينســي  الدًقراايــة ض تن مجــذ يعــه التو،ــيات،  -١٤٠

املدنيــــة السياســــية كثــــ ا  منهــــا أو هــــر   ،ــــدد تن يــــذها تــــدرجييا ، مثــــ   ــــمانات حقــــوق املــــواان  
 واألقوق ارقتصادية وارجتماعية.

ق عليهـــا يعـــد، يـــ مج التقريـــر أن ايمهوريـــة وقمجعـــت يال عـــ  صـــدي يُ وفيمـــا يتعلـــ  يارت اقيـــات الـــ  ض  -١٤١
علــ  ات اقيــات كثــ ة منــذ  مــن. وإدراكــا  مــن األرومــة األاليــة ألمهيــة تلــذ الصــروك   توايــد الدًقراايــة، 

 والتصدي  عليها.عتمادها ة الوانية   هذا الشهر ييع ارت اقيات واملعاهدات رستعر  عل  ايمعي
ومـــع أن الالـــد ض يصـــدمجق علـــ  عـــدة ،ـــروك، فـــان ســـان تـــومر ويرينســـي  تتقيـــد ينصـــوص  -١٤2

الصــــروك الدوليــــة ألقــــوق اإلنســــان، وجُتــــري تــــدرجييا  إ،ــــالحات   إاارهــــا القــــانوين يغيــــة موالمــــة 
 تلذ الصروك. القوان  احمللية مع



A/HRC/WG.6/23/STP/1 
 

 

GE.15-19734 25/25 

 

وانطالقــا  مــن هــذا املاــدأ، ًرــن القــو  إن دســتور ايمهوريــة يت ــممجن، يصــ ة عامــة، نصــوص  -١٤٣
عـــدة متسســـات   قـــانون تـــأا  ييـــع ارت اقيـــات الدوليـــة. والـــدلي  او ـــر علـــ  هـــذا ارلتـــزا  هـــو 

يالتـــاُ تـــوف  حيـــاة اينائيـــة ايديـــد  ـــد  تعزيـــز محايـــة امل ـــاهيم الدســـتورية، و اإلجـــرالات اينايـــات و 
 أكثر كرامة  وسلما  للمواان ، وهو طرر أساسر لتعزيز حقوقهم ومحايتها.

دة تســـتند إؤ ات اقيـــات مـــن قايـــ  و  هـــذا الســـياق، يتـــو   القـــانون إنشـــال ات اقيـــات جديـــ -١٤٤
ــة اإليــادة ايماعيــة واملعاقاــة عليهــا )املــواد التاليــة مــن قــانون العقويــاتا   2٠٧املــادة ات اقيــة منــع جًر

يشـأن جتنيـد  2٠9يشـأن تعاةـة القـوات املسـلحة، واملـادة  2٠8يشأن التحريه عل  األـرر، واملـادة 
جــــرائم حــــرر  ــــد ارترــــار يشــــأن  2١١واملــــادة  ،يشــــأن اإليــــادة ايماعيــــة 2١٠املرتزقــــة، واملــــادة 

لتمييـــــز املـــــدني  وايرحـــــ  واملر ـــــ  واألســـــرى(، وارت اقيـــــة الدوليـــــة للق ـــــال علـــــ  ييـــــع أطـــــرا  ا
يشــــأن التمييــــز اإلثــــل أو الــــديل(، وات اقيــــة مناه ــــة العقويــــات مــــن قــــانون  2١٤العنصــــري )املــــادة 

يشــأن  ١٥2)املــادة   التعــذي  وغــ ه مــن  ــرور املعاملــة أو العقويــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة
، واملادتــان  يشــأن التعــذي   2١٦و 2١٥ســول معاملــة الُقصمجــر واملــوف   أو إرهــاقهم والعنــم املنــُز

التخلــــم عــــن يشــــأن  2١٧وغــــ ه مــــن  ــــرور املعاملــــة القاســــية أو املهينــــة أو الالإنســــانية، واملــــادة 
(، وارت اقيــة الدوليــة ألمايــة ييــع األطــخاص مــن قــانون اإلجــرالات اينائيــة ١99واملــادة اإليــال ، 

يشــــــأن ار تطــــــا ،  ١٥8مــــــن ار ت ــــــال القســــــري )املــــــواد التاليــــــة مــــــن قــــــانون العقويــــــاتا املــــــادة 
يشــأن ارجتــار ياألطــخاص ألغــرا  ارســتغال    العمــ ،  ١٦٠يشــأن الــرق، واملــادة  ١٥9 واملــادة
 ١٦٣يشــــأن ا تطــــا  األا ــــا ، واملــــادة  ١٦2األطــــخاص، واملــــادة ارجتــــار ييشــــأن  ١٦١واملــــادة 

ــــــر، واملــــــادة  ١٦٤يشــــــأن احت ــــــا  الرهــــــائن، واملــــــادة  جتــــــار يشــــــأن ار ١٧2يشــــــأن ا تطــــــا  الُقصمج
يشــــأن القــــوادة وارجتــــار  ١8١يشــــأن والقـــوادة، واملــــادة  ١٧٣ياألطـــخاص ألغــــرا  الاغــــال، واملــــادة 

 يالُقصمجر(، وارت اقية الدولية ألماية حقوق ييع العما  املهاجرين وأفراد أسرهم.
وتــدرك يهوريــة ســان تــومر ويرينســي  الدًقراايــة أن الطريــ  أمامهــا مــا  ا  اــويال ، ورغــم  -١٤٥

املسـاواة،   املعيقات، سار الالد، منـذ ارسـتقال ، علـ  درر ينـال  تمـع دًقرااـر يصـون العدالـة و 
   حقوق اإلنسان األساسية.احة إاار ا
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