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  مقدمة    
 باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس         عقد الفريق العامل املعين     -١

 ٢، دورته احلادية عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
نت فنسنت وجزر غرينـادين يف      وجرى االستعراض املتعلق بسا   . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  

وترأس وفد سانت فنسنت وجـزر      . ٢٠١١مايو  / أيار ١٠اجللسة الثالثة عشرة املعقودة يف      
غونسالفس، املمثل الدائم لسانت فنسنت وجزر غرينادين       . غرينادين سعادة السيد كاميليو م    

 ١٣ يف   واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الـسابعة عـشرة املعقـودة          . لدى األمم املتحدة  
  .، التقرير املتعلق بسانت فنسنت وجزر غرينادين٢٠١١مايو /أيار
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
األرجنـتني  : لتيسري االستعراض املتعلق بسانت فنسنت وجزر غرينـادين       ) اجملموعة الثالثية (

  .وماليزيا والنرويج
، صـدرت الوثـائق التاليـة ألغـراض         ٥/١ من مرفق القرار     ١٥رة  وعمالً بالفق   -٣

  :االستعراض املتعلق بسانت فنسنت وجزر غرينادين
ــرة     )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/11/VCT/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/11/VCT/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/11/VCT/3.(  
سانت فنسنت وجزر غرينادين، عن طريق اجملموعة الثالثيـة، قائمـة           وأُحيلت إىل     -٤

 والتفيا، وملـديف،    أسئلة أعدهتا سلفاً بلجيكا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، وفرنسا،       
وهذه األسئلة متاحـة علـى      . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا      

  .الشبكة اخلارجية آللية االستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
وجزر غرينادين بالفرصة املتاحة هلا للمشاركة يف االستعراض        رحبت سانت فنسنت      -٥

الدوري الشامل، وللدخول يف حوار مع أعضاء اجملتمع الدويل بشأن سجل وإجنازات الدولة             
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واعترب الوفد احلوار فرصة هامة لتحديد اجملاالت اليت ميكن حتسينها          . يف جمال حقوق اإلنسان   
 الوقت جمللس حقوق اإلنـسان بـاالطالع علـى          واألولويات الدولية، والسماح يف نفس    

  . سانت فنسنت وجزر غرينادين ومعتقداهتا وآفاقهاخصائص
وأشار الوفد إىل أن تطور حقوق اإلنسان يف سانت فنـسنت وجـزر غرينـادين،        -٦

وُنُهجها الوطنية هبذا اخلصوص، قد طبعتها خصائص الدولة الفريدة من نوعهـا التارخييـة              
 أرخبيـل  وسانت فنسنت وجزر غرينادين      . االقتصادية -سية واالجتماعية   واجلغرافية والسيا 

وهؤالء املواطنون إمنا هـم سـكان       .  مواطن ١١٠ ٠٠٠ جزيرة، يقطنها    ٣٢يعد أكثر من    
  .مهاجرون بدرجة عالية، ونسبة مرتفعة منهم تعيش وتعمل يف دول أخرى

ذ شـكله جزئيـاً     وتاريخ حقوق اإلنسان يف سانت فنسنت وجزر غرينادين قد اخت           -٧
فالرق أدخلته السلطات االستعمارية، الـيت      . نتيجة للرق واالستعمار وإبادة سكاهنا األصليني     

وأشارت سانت فنـسنت    . اريفونادة وهتجري السكان األصليني من الغ     شاركت أيضاً يف إبا   
ـ                 ه وجزر غرينادين إىل أهنا كانت قد حلت، يف الزمن املعاصر، إىل حد كبري العديد من أوج

وخلف مالكي العبيد والعبيد والـسكان      . التوتر اإلثين والعرقي الذي تعاين منه دول أخرى       
األصليون يعيشون يف سالم ويف وئام نسيب مع بعضهم البعض ومع املهاجرين احلديثي العهد              

  .الوافدين من آسيا والشرق األوسط وأوروبا
التعددية وعلى املشاركة   وسانت فنسنت وجزر غرينادين نظام دميقراطي قائم على           -٨

 مثانية انتخابات حرة ونزيـه      ١٩٧٩ وقد شهدت البالد منذ االستقالل يف عام      . الشاملة كلياً 
وأوضح الوفد أن البلد    . وثالث عمليات سلمية لنقل السلطة بني األحزاب السياسية املعارضة        

 وعامل  -د للحكومة    تشمل بعض املنافذ العاملية الشديدة االنتقا      -يتمتع بصحافة حرة وجريئة     
وحرية التعبري والتجمع حيميها الدستور     . ال خيضع لقيود إىل حد بعيد     ومدونات إنترنت حي    

والنساء والشباب وخمتلف اجملموعات العرقية واإلثنيـة       . ومتارس بنشاط يف جمموعة السياقات    
  .ومات البلد املتعاقبة على احلكملعبت دوراً هاماً يف حك

. ، ومل يتغري منذ ذلك احلني إىل حد كبري        ١٩٧٩ ور الوطين يف عام   وقد اعُتمد الدست    -٩
والدستور حيمي بشكل صريح احلق يف احلياة ويف احلرية الشخصية وحرية الضمري والتعـبري              

كما يوفر الدستور احلماية من االستعباد والـسخرة،        . والتجمع وتكوين اجلمعيات والتنقل   
ملمتلكات، والتفتيش واالقتحام التعسفيان، والتمييز على      واملعاملة الالإنسانية، واحلرمان من ا    

أساس اجلنس أو العرق أو املنشأ أو اآلراء السياسية أو اللون أو املعتقد، كما أنه يؤمن محاية                 
  .القانون، مبا يف ذلك احلق يف حماكمة منصفة وافتراض الرباءة

 مـن   ٢٠٠٩ عامغرينادين إصالح دستورها يف     جزر  وقد حاولت سانت فنسنت و      -١٠
مـع  حثيثة  تاج مشاورات   وكان الدستور املقترح ن   . ، لكنها مل تفلح يف ذلك     خالل استفتاء 

احلوكمـة  جمـايل    من االبتكارات واإلجنـازات يف       اًوتتضمن عدد . مجيع أصحاب املصلحة  
وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلقوق ذات الصلة بالعمل، واملشاركة السياسية ومحاية البيئة،             
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فيني وحظي أيضاً كل من املسنني والشباب والنساء واملدرسني والـصح         . اث، والثقافة والتر
وكان من شأن الدستور املقترح أن ينص على إنـشاء          . باعتراف ومحاية دستوريني إضافيني   

 حـاد اجلهـد     ، لكن مع األسف   .جلنة حلقوق اإلنسان وأمني، مظامل من بني هيئات أخرى        
ور عن مساره العتبـارات سياسـية يف الفتـرة املؤديـة إىل             الثنائي املتعلق بإصالح الدست   

وقد قبلت سانت   . ، األمر الذي كان قد ساهم يف فشل االستفتاء        ٢٠١٠ االنتخابات يف عام  
  .فنسنت وجزر غرينادين نتائج االستفتاء

وسانت فنسنت وجزر غرينادين، شأهنا كشأن العديد من الدول األخرى يف جمموعة          -١١
ف بتأخرها يف الوفاء ببعض االلتزامات املتعلقة بتقـدمي التقـارير مبوجـب             الكارييب، تعتر 

 نتـاج غيـاب إرادة      ولـيس وهذا التأخري نتاج قيود عملية      . املعاهدات اليت هي طرف فيها    
وكانت عملية إعداد االستعراض الـدوري      . سياسية أو انتقاص من االلتزام حبقوق اإلنسان      

جزر غرينادين قد تأخرت يف الوفاء بـبعض مـن          الشامل قد أبرزت كون سانت فنسنت و      
التزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير، وكانت ميزة من امليزات امللموسة لالسـتعراض الـدوري             
الشامل أنه أدى باحلكومة إىل إعادة النظر يف الطريقة اليت تستعد هبا سانت فنسنت وجـزر                

وكانـت وزارة  . تجابة هلذه االلتزامـات غرينادين للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املعاهدات واالس     
اخلارجية قد خصصت موظفني قانونيني لتنسيق االستجابة الوطنية بطريقة أكثـر منهجيـة،             

وهبذا . وكانت لتشكل جلنة متعددة القطاعات الستعراض وتسريع االمتثال اللتزاماهتا العالقة         
أي مساعدة تتعلـق  اخلصوص ترحب سانت فنسنت وجزر غرينادين بأي مساعدة تقنية أو ب        

  .ببناء القدرات قد توفر هلا
وعملية تعزيز حقوق اإلنسان يف سانت فنسنت وجزر غرينادين ليـست عمليـة               -١٢

وإن كان مـن  . بل إهنا هنج شامل يستجيب الحتياجات املواطنني ومطالبهم . تشريعية عقيمة 
 أحياناً بالنسبة للبلـدان     احليوي أن يتمتع اجلميع حبقوق اإلنسان العاملية إال أنه من الضروري          

.  األولوية للوسائل التشريعية اليت من خالهلا يتم االعتراف رمسياً هبذه احلقوق       تعطىالفقرية أن   
أو بعملية  " نص هنج القائمة املرجعية   "يسمح بتوخي     ال وتعهد الدولة اجلدي حبقوق اإلنسان    

وقفاً تشريعياً أكثر تطلعاً    بل إن سانت فنسنت وجزر غرينادين قد اعتمدت م        . تنميق للتشريع 
لقانون العام على بلورة    ل مع احترام قدرة حماكمها ونظامها       باالقترانللمستقبل وأكثر إجيابية،    

  .االجتهاد القانوين وتأويل الدستور بطريقة تعكس تطور فهم حقوق اإلنسان
ـ  متداخلة، ومـشاركة     اًحقوق اإلنسان يتطلب ُنُهج   اعتماد ثقافة تقوم على     و  -١٣ ن م

  . ألفضل املمارسات اإلقليمية يف بيئة هادفة يف إطار نقاش عاماجملتمع املدين، وحتليالً
يتجزأ من قوة دفـع احلكومـة وتركيزهـا           ال وقال الوفد إن حقوق اإلنسان جزء       -١٤

 ونظراً للعالقة بني التنمية وحقوق اإلنسان فإن النهوض هبذه احلقوق           .التنمويني األوسع نطاقاً  
وسـلمت سـانت    . افة تقوم على احلقوق إمنا مها وثيقا الصلة بالتنمية املستمرة         واعتماد ثق 

إلعالن احلق يف التنمية فأعادت تأكيد      نادين بالذكرى اخلامسة والعشرين     فنسنت وجزر غري  



A/HRC/18/15 

GE.11-14623 6 

مجيع احلقوق العاملية والنهوض هبـا ينظـر   إقرار و. إمياهنا بأن التنمية حق من حقوق اإلنسان   
وبالتايل حتققت استثمارات هامة وحتـسينات ملحوظـة يف         . نمية هذا إليهما من منظور الت   

جماالت السكن، والصحة، والتعليم، والتنمية االقتصادية، واحلد من الفقر، ومساعدة املسنني،           
  .والشباب، والسجناء

حتسن تتأمل بشيء من االعتزاز منوها السريع و      ولسانت فنسنت وجزر غرينادين أن        -١٥
وحالـة  .  هناك جماالً كبرياً للتحسني    غري أن . بعد االستقالل  وق اإلنسان سجلها يف جمال حق   

استمرار وصم  شأهنا شأن   ، كما   يةزال غري ُمرض  ت  ال  االندماج كلياً يف اجملتمع    حق املعاقني يف  
وهناك قلق  . متالزمة نقص املناعة املكتسب   /األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     

وقد استحث التزايد غـري     .  املرأة واالعتداء اجلنسي على األحداث     متواصل إزاء العنف ضد   
  .املرغوب فيه يف الرتعة القبلية السياسية إنشاء وزارة املصاحلة الوطنية

وأشار الوفد إىل تغري املناخ بوصفه هتديداً حقيقياً ومباشراً للحق يف احلياة ويف امللكية                -١٦
  .والتنمية

  د الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي وردو  -باء   
 وترد التوصيات اليت مت التقدم هبا أثناء        .ات وفداً ببيان  ٣٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٧

  .يف اجلزء الثاين من هذا التقريراحلوار التفاعلي 
وأثنت اجلزائر على اجلهود املبذولة يف ميادين النهوض باحلق يف الـسكن لـصاحل                -١٨

. ال اقتصادياً، واحلق يف التعليم وحمـو األميـة، ومحايـة الطفولـة            األشخاص الضعفاء احل  
متوسـط  أيضاً أن اجلهود املبذولة يف جمال الصحة كانت قد أسهمت يف حتـسني        توالحظ
وأبدت اجلزائر تضامنها مع اجلهود املبذولة ملعاجلـة        . املتوقع عند الوالدة لدى السكان    العمر  

ترتب عن نظام التجارة الدويل من آثـار علـى           م، وما الفقر، واالجتار باملخدرات واإلجرا   
  .وتقدمت بتوصيات. العمالة
وأثنت كوبا على سانت فنسنت وجزر غرينادين لرباجمها الرامية ملكافحـة الفقـر               -١٩

وحتديد التعليم كأولوية والنهوض بالتعليم العام الشامل على مجيع املستويات، فـضالً عـن              
متالزمـة نقـص املناعـة      /اية من فريوس نقص املناعة البشري     براجمها يف جمال الصحة والوق    

وأشارت كوبا أيضاً إىل اجلهود املضطلع هبا ملعاجلة حقوق الطفل واملرأة واملعاقني،            . املكتسب
  .وتقدمت كوبا بتوصيات. وفيما يتصل بالتأمني االجتماعي

إلنسان وعدم  وسلمت اململكة املتحدة بتعهد سانت فنسنت وجزر غرينادين حبقوق ا           -٢٠
تواجهه من حتديات    التمييز، ومبا أحرزته من تقدم لضمان احترام حقوق مجيع مواطنيها رغم ما           

 معاجلة االعتداء على األطفـال وبـدء    وأشارت إىل اجلهود املبذولة يف      . بوصفها جزيرة صغرية  
فري وطلبت معلومات عن اخلطط املصممة لتـو      . العمل بالسجل الوطين لالعتداء على األطفال     
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. ، مع التقّيد بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل         اجلاحننيمرافق آمنة وسليمة لألحداث     
اململكة املتحدة سانت فنسنت وجزر غرينادين على حتسني الشفافية يف نظام رفـع             وشجعت  

  .وتقدمت اململكة املتحدة بتوصيات. الشكاوى ضد املسؤولني يف قطاعي العدالة واألمن
االسـتعراض  لربازيل سانت فنسنت وجزر غرينادين علـى مـشاركتها يف           وهنأت ا   -٢١

وسألت الربازيل  . والحظت مع التقدير التقدم احملرز يف جمايل الصحة والتعليم        . الدوري الشامل 
الوفد عن الطريقة اليت تنوي هبا احلكومة معاجلة مشاغل جلنة حقوق الطفـل فيمـا يتـصل                  

. األطفـال املعـاقون    األطفال املنتمون إىل أقليـات، و      همضد األطفال، وال سيما من     بالتمييز
وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء استمرار اللجوء إىل العقوبة اجلسدية يف املدارس والسن املتدنية              

 بقلق ارتفاع معدالت العنف ضـد املـرأة،         تكما الحظ . جداً املنطبقة على املسؤولية اجلنائية    
وتقـدمت  . ألدوات القانونية وأدوات السياسة العامة ملعاجلتـها      سيما العنف املرتيل، وقلة ا     وال

  .الربازيل بتوصيات
وسلمت ماليزيا بالتحديات اجلغرافية واالقتصادية والبيئية القائمة أمام حتسني احلالة            -٢٢

 االقتصادية لسكان البالد، األمر الذي ميكن أن يؤثر سلباً على التمتع بكامـل              -االجتماعية  
 ماليزيا علماً بتشديد سـانت فنـسنت   وأحاطت.  اإلنسان على أرض الواقع جمموعة حقوق 

وجزر غرينادين على التعليم، مبا يرمي إىل جعل التعليم على مجيع املستويات أيسر لـشرحية               
والحظت مع التقدير تعهد البلد بتخفيف األعباء املالية واالقتصادية على          . أوسع من السكان  

  .وتقدمت ماليزيا بتوصيات. جمال التأمني االجتماعيالسكان من خالل تدابري يف 
املشاورات اليت أجرهتا سانت فنسنت وجزر غرينـادين مـع          إىل   النمسا   وأشارت  -٢٣

النمسا إىل تأخر البالد يف االمتثال اللتزاماهتـا  وأحملت . تقريرها الوطينإعداد اجملتمع املدين يف    
كما أعربت عـن قلقهـا إزاء       .  مبوجب معاهدات  يف جمال تقدمي التقارير إىل اهليئات املنشأة      
وأعربت النمسا عن قلقها إزاء احلالـة       . د القانوين ناستمرار وجود عقوبة اإلعدام يف نظام الب      
وأثنت على احلكومة ملا تبذله من جهود ملعاجلـة         . يف السجون، وال سيما بسبب االكتظاظ     

ناء سجن جديد، وسـألت عـن       وسألت النمسا عن املخطط الزمين ملشروع ب      . تلك املسألة 
كما طلبت شرحاً لسبب ارتفاع معدل . اخلطوات املقررة األخرى لتحسني ظروف االحتجاز

  .وتقدمت النمسا بتوصيات. االحتجاز نسبة إىل إمجايل عدد سكان البالد
وامتدحت الواليات املتحدة األمريكية سانت فنسنت وجزر غرينادين على اهتمامها            -٢٤

، ذوي اإلعاقة على اتفاقية حقوق األشخاص بتصديقهاورحبت . ز ضد املعاقنيمبكافحة التميي
والواليات املتحدة تظل مع ذلك قلقـة إزاء اسـتمرار          . وشجعت البلد على تنفيذها بفعالية    

جيرمـه القـانون      ال حاالت عنف ضد املرأة، وهو العنف الـذي       بوجود  التقارير اليت تفيد    
كما تظل  . املرتيل يظل يف العديد من احلاالت بدون عقاب       بالتحديد، وأشارت إىل أن العنف      

. الواليات املتحدة قلقة ألن األفعال اجلنسية املثلية تعترب غري مشروعة مبوجب قوانني معينـة             
  .وتقدمت الواليات املتحدة بتوصيات



A/HRC/18/15 

GE.11-14623 8 

ورحبت بلجيكا باعتماد قانون حمدد بشأن العقوبة اجلـسدية لألحـداث، لكنـها        -٢٥
، انتهاكاً حلظـر العقوبـة      بالعصييزال يأذن بالضرب      ال ها لكون القانون  أعربت عن أسف  

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٧القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مبوجب املادة        
ات مثل املـدارس،     واسع االنتشار يف املؤسس    بالعصيوأشارت إىل أن الضرب     . والسياسية

إلغاء عقوبة اإلعدام وقد ثبت     تناصر  وذكَّرت بأن بلجيكا    . سرة، وداخل األ  ويف إدارة العدل  
. تشكل رادعاً فعاالً وتؤدي إىل العديد مـن األخطـاء والتجـاوزات             ال أن عقوبة اإلعدام  

  . وتقدمت بلجيكا بتوصيات
أحاطت النرويج علماً بإبقاء سانت فنسنت وجزر غرينادين على عقوبة اإلعـدام،              -٢٦

وأعربت عن قلقها . إعدام ملدة أكثر من عشرة أعوامعمليات أية ُتنفّذ لكنها رحبت بكونه مل 
ورحبت النرويج بالتعهد مببدأي املـساواة وعـدم التمييـز،          . إزاء تقارير العنف ضد املرأة    

متالزمة نقص  /معدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشري     وخفض  وبالتدابري املتخذة ملعاجلة    
وأحاطت علماً  . رامية إىل سد الثغرة بني الوقاية وخدمات الدعم       املناعة املكتسب، واجلهود ال   

. باألحكام اجلنائية اليت حتظر العالقات اجلنسية بني شخصني من نفس اجلنس بالتراضي بينهما           
  . وتقدمت النرويج بتوصيات

وامتدحت نيكاراغوا الوفد ملا أحرزته سانت فنسنت وجزر غرينادين من تقـدم يف               -٢٧
كما رحبت باإلجراءات اليت اختذهتا لبناء جمتمـع        . يم والصحة والسكن والعمل   ميادين التعل 

مـن اجملتمـع   استئصاهلما بد من   القائم على املساواة يوجد فيه وعي بأن التمييز واالستبعاد   
. كما أشارت نيكاراغوا إىل اجلهود الالزمـة ملعاجلـة الفقـر          . ة دوراً هاماً  أوتلعب فيه املر  

  . بتوصياتوتقدمت نيكاراغوا 
تزال مكرسة يف التشريع، وذلك حىت وإن         ال وأشارت فرنسا إىل أن عقوبة اإلعدام       -٢٨

وأشارت أيضاً إىل أن العنف ضد املـرأة يظـل          . ١٩٩٧مل تسجل أية حالة إعدام منذ عام        
وسألت عن التدابري املزمع اختاذها ملنع استغالل األطفال يف األغراض . مسألة تبعث على القلق   

ية ومساعدة الضحايا من األطفال وإعادة تأهيلهم وفقاً للتوصيات اليت تقدمت هبا جلنة             اجلنس
قد نفذت   سانت فنسنت وجزر غرينادين      كانتوسألت فرنسا أيضاً عما إذا      . حقوق الطفل 

. توصية جلنة حقوق الطفل الداعية إىل إعداد دراسة حول نطاق ظاهرة أطفـال الـشوارع              
 من القانون اجلنائي جترم العالقات اجلنسية بني شخصني بـالغني  ١٤٦وأشارت إىل أن املادة   

  . وتقدمت فرنسا بتوصيات. من نفس اجلنس بالتراضي بينهما
ورداً على التعليقات واألسئلة اإلضافية، أشارت سانت فنسنت وجزر غرينادين إىل أن              -٢٩

 اجلنسي بني شخـصني     تشريعها الوطين يتضمن جمموعة متنوعة من األحكام اليت تعاجل النشاط         
والتشريع القائم حلظر سفاح احملارم والدعارة واإلخـالل بـاألخالق          . بالغني بالتراضي بينهما  

العامة واألفعال اجلنسية املثلية واللواط حيظى بتأييد شعيب واسع يف الدولة وال يوجد أي سـند                
ـ      . تشريعي إللغاء أي من هذه األحكام      داً العالقـات   وبقدر ما أن التوصيات تستهدف حتدي
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اجلنسية بني شخصني من نفس اجلنس بالتراضي بينهما، تالحظ سانت فنسنت وجزر غرينادين             
 قانوهنـا حلظـر     صدورأن تشريعها بشأن اللواط موروث عن اململكة املتحدة اليت سبق تاريخ            

. اللواط وقانوهنا املتعلق باجلرائم ضد األفعال الشخـصية تـاريخ صـدور التـشريع احمللـي               
سانت فنسنت وجزر غرينادين إىل مئات السنني اليت احتاجت إليها اململكة املتحـدة              رتوأشا

إللغاء تشريعها املماثل، وإىل الطبيعة القاسية للعقوبات املفروضة مبوجب القـانون الربيطـاين،             
وقارنتها بالفترة الزمنية القصرية نسبياً اليت مرت على استقالل سانت فنسنت وجزر غرينادين،             

ويف سـياق التركيبـة األخالقيـة       .  األمر ات األقل عقاباً الذي ينطوي عليه     اجلزاءطابع    وإىل
  .توجد حالياً أية رغبة يف تعديل ذلك التشريع  الواالجتماعية والثقافية للدولة،

وسانت فنسنت وجزر غرينادين قلقة إزاء مجيع حاالت العنف ضد املرأة والعنـف               -٣٠
وباإلضافة إىل ذلك، ما انفكت دوائر     . ز قانون العنف املرتيل القائم    وجيري العمل لتعزي  . املرتيل

 لدى معاجلة مسائل    وعياًالشرطة تتلقى تدريباً خاصاً ملساعدة موظفيها على أن يكونوا أكثر           
وباملثل، ما انفكت الشرطة تتلقى تدريباً إضافياً للتحلي بقدر أكرب من الوعي            . العنف املرتيل 

  . ملفرط للقوةملنع حاالت اللجوء ا
واعترف الوفد بوجود العقوبة اجلسدية لألحداث، ولو أن التشريع حيدد احلـاالت              -٣١

وال يوجد إال عدد حمدود جداً      . اليت ميكن فيها اللجوء إىل العقوبة اجلسدية لتأديب األحداث        
 الـيت مت    من القوانني املتعلقة باالعتداء على األطفال، وال ميكن ألحد أن يتذكر املرة األخرية            

  .فيها فعالً تنفيذ العقوبة اجلسدية كجزء من عقوبة جنائية
وأشارت سانت فنسنت وجزر غرينادين إىل حماولتها غري املوفقة لتعديل دسـتورها              -٣٢

هلا تأثري  من خالل استفتاء، كمثال على اجلدية اليت توخت هبا إدخال تعديالت على التشريع              
عملية قد استغرقت أعواماً من التشاور مـع اجملتمـع          وكانت تلك ال  . حقوق املواطنني على  

  .املدين، والربامج اإلذاعية والتلفزيونية، واالجتماعات مع املواطنني، يف الداخل ويف الشتات
وفيما يتعلق باكتظاظ السجون، أشارت سانت فنسنت وجـزر غرينـادين إىل أن               -٣٣

. ٢٠١١يونيه  / يف حزيران   إليها ءمؤسسة إصالحية جديدة قد مت بناؤها، وسيبدأ نقل السجنا        
واستخدام طريقة القياس القائمـة     . مربر له   ال واملعدل الوطين لالحتجاز ليس مرتفعاً بشكل     

 شخص إمنا هي طريقة مضللة مـن الناحيـة          ١٠٠ ٠٠٠ كل    أصل على عدد السجناء من   
عـى،  يراأن لذلك جيب .  نسمة١٠٠ ٠٠٠  بالتايليتجاوز عدد سكانه    ال اإلحصائية يف بلد  

  . ليس فقط، معدل اإليداع يف السجون وإمنا أيضاً طول مدة العقوبات املسلطة
وفيما يتعلق بأطفال الشوارع، أشار الوفد إىل وجود مـشروع إلعـادة التأهيـل                -٣٤

وبرنامج منوذجي إلرجاع أولئك األطفال جمدداً إىل املدارس والتوفيق بينهم وبني والـديهم،             
  . مأوى هلم  الافق املخصصة لألطفال الذينواالستثمار يف حتسني املر
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والحظت سانت فنسنت وجزر غرينادين أهنا صوتت ضد قرارات األمم املتحـدة              -٣٥
تتفق مع التشريع     ال الداعية إىل وقف اختياري للعمل بعقوبة اإلعدام، ذلك أن هذه القرارات          

 مل ينقح، إال أن سلسلة من لكن، ورغم أن التشريع احملدد بشأن عقوبة اإلعدام    . الوطين القائم 
وتوقفـت  . األحكام القضائية قد حدت من نطاق وانطباق عقوبة اإلعدام يف السياق الوطين           

احملاكم عن العمل بعقوبة اإلعدام كعقوبة إلزامية، وخصصت عقوبة اإلعدام فقـط ألكثـر              
لذين ينتظرون   مت ختفيف عقوبة احملكوم عليهم باإلعدام ا       ،وباإلضافة إىل ذلك  . اجلرائم بشاعة 

ميكن يف الوقـت      ال ومبا أنه . اإلعدام ملدة أكثر من مخسة أعوام لتصبح السجن املؤبد        تنفيذ  
احلاضر للسجني استنفاد سبل الطعن املتاحة له يف غضون فترة مخسة أعوام، فإنه مـن غـري                 

اليت ويشجع الوفد الدول    . ١٩٩٥املمكن عملياً تسليط عقوبة اإلعدام اليت مل تطبق منذ عام           
هلا هيئات قضائية خمتصة بالقانون املدين النظر يف الطرق اليت ميكن أن تغـري هبـا الـسوابق                  

  . القضائية انطباق التشريع يف الدول اليت هلا هيئات قضائية خمتصة بالقانون العام
ورحبت سانت فنسنت وجزر غرينادين بتركيز العديد من تعليقات الدول على احلق        -٣٦

واعتربت التنمية وسيلة ميكن من خالهلا مزيد       . ترافها جبهود البلد هبذا اخلصوص    يف التنمية واع  
لذلك استثمرت  . والتعليم بدوره يعترب مفتاح التنمية الوطنية     . تعزيز حقوق اإلنسان األخرى   

الدولة بكثافة يف حتسني التعليم ملا قبل سن الدراسة والتعليم االبتدائي والتعلـيم العـايل يف                
هنا للدول اليت كانت قد     وأعربت سانت فنسنت وجزر غرينادين عن امتنا      . خريةالسنوات األ 
  .جهودها اإلمنائية الوطنيةساعدهتا يف 

الدعم املقدم إلنـشاء املؤسـسة   بوهنأت هندوراس سانت فنسنت وجزر غرينادين     -٣٧
ملبـادرات  وهندوراس، إذ تدرك اجلهود وا    . اريفوناغالرامية إىل تعزيز التراث الثقايف لشعب ال      

قلـة  الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء العنف اجلنـساين و              
وسألت عما إذا كانت البالد تفكر . الفرص املتاحة لألطفال واملراهقني يف الوصول إىل التعليم

تقـدمت  و. يف توجيه دعوة مفتوحة ودائمة آلليات اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة          
  .هندوراس بتوصيات

وهنأت إسبانيا سانت فنسنت وجزر غرينادين على ما أقدمت عليه من مبـادرات               -٣٨
متالزمة نقص املناعة املكتسب وشجعتها على مواصلة       /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري    

األمم ورحبت إسبانيا أيضاً بربنامج العمل القائم بالتعاون مع منظمة          . جهودها يف هذا اجملال   
أحاطت علماً باجلهود الرامية إىل بناء سـجن        كما  . ٢٠١١-٢٠٠٨املتحدة للطفولة للفترة    

. جديد، وشجعت البالد على اختاذ التدابري لوضع حد لالكتظاظ ومعاجلة أوضاع الـسجناء            
  . وتقدمت إسبانيا بتوصيات

ز علـى   كما امتدحت التركي  . ورحبت جنوب أفريقيا بالتركيز على احلد من الفقر         -٣٩
التنمية االقتصادية، وخلق مواطن الشغل، والتعليم، والصحة، والضمان االجتماعي، وتطوير          

وشجعت جنوب أفريقيا سانت فنسنت وجزر غرينادين على السهر على          . اهلياكل األساسية 
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ختصيص املوارد الالزمة للسياسات الرامية إىل احلد من الفقر، وذلك لضمان تنفيذها تنفيـذاً              
 وطلبت جنوب أفريقيا من الوفد تقدمي املزيد من املعلومات عن التمييز العنصري الذي              .فعاالً

وتقدمت . ميس األطفال، واخلطوات املتخذة ملكافحة ومنع كافة أشكال التمييز ضد األطفال          
  . جنوب أفريقيا بتوصيات

وأثنت سلوفينيا على تصميم سانت فنسنت وجزر غرينادين على التخفيف من حدة              -٤٠
ورحبت جبهود البالد يف مكافحـة      . الفقر ومتكني السكان عن طريق حتسني النظام التعليمي       

وسألت سلوفينيا عن التدابري اليت . متالزمة نقص املناعة املكتسب/فريوس نقص املناعة البشري
. اختذهتا سانت فنسنت وجزر غرينادين لتحسني األمن الغذائي، وال سيما بالنسبة لألطفـال            

  . وفينيا بتوصياتوتقدمت سل
وشاطرت تايلند اآلراء املنعكسة يف التقرير الوطين، وهي أن احلد من الفقر والنمـو                -٤١

يتجزأ من تعزيز احلكم السديد ويسامهان يف تعزيز ومحاية حقوق            ال املستدام يشكالن جزءاً  
ات مـع   وأشارت إىل أهنا مستعدة للتعاون وتبادل أفضل املمارس       . اإلنسان يف املدى الطويل   

.  االقتصادية والـصحة   -سانت فنسنت وجزر غرينادين يف جماالت مثل التنمية االجتماعية          
وأحاطت تايلند علماً مع التقدير بالتحسن يف املرافق اإلصالحية وأشارت إىل قواعد األمـم              

 ، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة     للجانياتاملتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية       
  .وتقدمت تايلند بتوصيات. ٢٠١٠ يف
ورحبت أستراليا حبماية سانت فنسنت وجزر غرينادين حلقـوق املـرأة والطفـل               -٤٢

واملصابني بإعاقات واجلهود الرامية إىل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ملواطنيها، مبا 
التقارير الـيت تفيـد     وهي قلقة إزاء استمرار     . يف ذلك من خالل تساوي الفرص يف التعليم       

ميكن تربيرها على أيدي الشرطة، مبا يف ذلك االستخدام املفرط للقوة، وحثت              ال مبمارسات
 يف الشكاوى املقدمـة مـن       بشكل مستفيض سانت فنسنت وجزر غرينادين على التحقيق       

الفعلـي  ورحبت بالوقف االختياري   . املواطنني بسبب االعتداء أو اإليذاء على أيدي الشرطة       
وتقـدمت  . عمل بعقوبة اإلعدام، وشجعت البلد على إزالة عقوبة اإلعدام مـن قوانينـها            لل

  .أستراليا بتوصيات
باجلهود اليت بذلتها سانت فنسنت وجزر    وأحاطت مجهورية فرتويال البوليفارية علماً      -٤٣

 غرينادين يف صياغة تقريرها الوطين يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، األمر الـذي             
وأبرزت اجلهود اليت تبذهلا سانت فنسنت وجزر       . حقوق اإلنسان جمال  يعكس تعهد البلد يف     

غرينادين يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبشكل خاص فيما يتعلق باحلق            
  .وتقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية بتوصيات. يف التعليم

 حققتها سانت فنسنت وجزر غرينـادين يف جمـال          وامتدحت أملانيا اإلجنازات اليت     -٤٤
وسألت عن اخلطط املزمعة ملعاجلة مسألة سن املسؤولية اجلنائية احملددة بسن           . حقوق اإلنسان 

 أن هـذه    ٢٠٠٢مثاين سنوات، مشرية إىل أن جلنة حقوق الطفل كانت قد الحظت يف عام              
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 ١٨ األشـخاص دون سـن       ُتمنح جلميع   ال السن منخفضة جداً وأن محاية عدالة األحداث      
وطلبت معلومات عن الطريقة اليت تنوي هبا احلكومة تأمني حقوق الطفل يف التـشريع              . عاماً

وأشارت أملانيا إىل القلق الذي أعربت عنه اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف                . الوطين
زالـت   من أن األفعال بني شخصني بالغني بالتراضي بينهما يف اجملال اخلاص ما              ٢٠٠٨ عام

  .وتقدمت أملانيا بتوصيات.  من القانون اجلنائي١٤٦جترم مبوجب املادة 
ورحبت املكسيك باجلهود الرامية إىل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية مجيـع              -٤٥

يف جماالت إدارة العدل، ومتكـني املـرأة،        املتخذة  وأشارت إىل التدابري    . األشخاص يف البالد  
. على أساس اجلـنس واالسـترقاق     التصدي للتمييز   ة، وبشكل خاص    واإلصالحات التشريعي 

 األمن والتعليم، وأعربت عـن أملـها أن يفـضي           وأعادت املكسيك تأكيد دعمها يف جمايل     
  .وتقدمت املكسيك بتوصيات. الثنائي قريباً إىل حتسني وضع حقوق اإلنسان يف البالد التعاون
 سانت فنسنت وجزر غرينادين قد نفـذهتا        وأشارت هنغاريا إىل الربامج اليت كانت       -٤٦

.  االقتـصادية، والتعلـيم    - احلكم السديد، واحلد من الفقر، والتنمية االجتماعية         تيف جماال 
 بـشأن وقـف     ٦٢/١٤٩أهنا قلقة إزاء تصويت البلد ضد اعتماد قرار اجلمعية العامـة             إال

، مبا يف ذلك التمتع الكامـل       وسلَّمت هنغاريا بتحديات تغري املناخ    . عقوبة اإلعدام لاختياري  
وشجعت هنغاريا احلكومة على مزيد تعزيز عملها مع منظمـات          . باحلق يف الغذاء والصحة   

حقوق اإلنسان غري احلكومية وتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ توصيات              
  .وتقدمت هنغاريا بتوصيات. االستعراض الدوري الشامل

جلهود اليت بذلتها سانت فنسنت وجزر غرينادين، وبـشكل         وسلمت أوروغواي با    -٤٧
تقلب بسبب أمور من بينها آثار تغري املناخ والكوارث الخاص يف جمال الفقر، يف سياق سريع 

ورحبت باجلهود الرامية إىل منع االعتداء على األطفال وتنفيذ برامج الشباب مـع             . الطبيعية
روغواي إىل اللجوء العادي إىل العقوبة اجلـسدية        وأشارت أو . منظمة األمم املتحدة للطفولة   

. لألطفال وإىل اإلطار القانوين، فضالً عن سن املسؤولية اجلنائية احملددة حالياً بثمانية أعـوام             
  .وتقدمت أوروغواي بتوصيات

 بااللتزام الذي تعهدت به سانت فنسنت وجزر غرينـادين يف           علماًوأحاطت كندا     -٤٨
 أن كندا أعربت عن قلقها إزاء التحديات اليت تواجهها الـبالد يف         غري. جمال حقوق اإلنسان  

محاية األحداث يف النظام القانوين؛ وإزاء الظروف التعيسة يف السجون، وسـوء املعاملـة،              
وفساد حراس السجون، وتواجد األسلحة واملخدرات بدون مراقبة؛ وإزاء اجلزاءات القانونية           

وتقـدمت  . اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ وإزاء عقوبة اإلعدام     والتمييز القائم على أساس امليل      
  .كندا بتوصيات

وأشارت ملديف إىل التحديات اليت تواجهها سانت فنسنت وجزر غرينادين لتعزيز             -٤٩
أن الفريق  الحظت  ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك بسبب صغر حجمها وحمدودية قدرهتا، و         

 على الرغم مـن     ،وأشارت إىل أن البلد   . ستعراضالعامل عليه أن يفهم ويقدر ذلك أثناء اال       
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حتدياته اإلمنائية، قد أحرز تقدماً هاماً من حيث املؤشرات الرئيسية، مبا فيها الصحة، والتعليم،    
  .وتقدمت ملديف بتوصيات. والقضاء على الفقر، والطفولة واحلقوق املتعلقة بالعجز

ملصادقتها على صكوك حقوق    وامتدحت سلوفاكيا سانت فنسنت وجزر غرينادين         -٥٠
اإلنسان الرئيسية، وأحاطت علماً بنص الدستور املتعلق بإنصاف ضحايا انتهاكات حقـوق            

كما . وأشارت إىل جهود البالد الرامية إىل حتقيق النمو املستدام والقضاء على الفقر           . اإلنسان
.  الـبالد القـضائية  أحاطت سلوفاكيا علماً مع تقدير بالتدابري املتخذة من أجل حتسني إدارة        

، للعمـل بعقوبـة اإلعـدام       ١٩٩٧، القائم منذ عام     الفعليوأثنت على الوقف االختياري     
مربر هلا، من قبيل      ال وأعربت عن قلقها إزاء ما جاء من شكاوى ضد ممارسات الشرطة اليت           

وتقدمت . القوة، وارتفاع معدل اإلدانات على أساس االعترافات      استخدام  اللجوء املفرط إىل    
  .سلوفاكيا بتوصيات

وهنأت شيلي سانت فنسنت وجزر غرينادين على جهودهـا الراميـة إىل حتـسني       -٥١
ظروف عيش سكاهنا، مبا يف ذلك إنشاء صندوق للحد مـن الفقـر، وبرنـامج اإلنعـاش                 

األساسـية، وبرنـامج شـبكات الـضمان        االجتماعي، والصندوق االئتماين لالحتياجات     
وشجعت شيلي  .  من مجلة برامج أخرى    ،االجتماعي، وبرنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع     

  .وتقدمت بتوصيات. احلكومة على مواصلة تعزيز تلك السياسات
 كيان مستقل حلقوق اإلنسان مماثل    كان من شأن الدستور اجلديد املقترح إنشاء        و  - ٥٢

ويف ضـوء إخفـاق     . به العديد من أعضاء جملس حقوق اإلنـسان       للكيان الذي أوصى    
يف أيـضاً   يأمل البلد   و. لنظر يف تلك األحكام وغريها    االستفتاء الدستوري، جتري إعادة ا    

  .تعزيز اجملتمع املدين
وقد رفضت سانت فنسنت وجزر غرينادين رفضاً قاطعـاً التلمـيح إىل أن هنـاك        -٥٣

 العنصري اليت متس األطفال، مبن فيهم أطفال األقليـات          حاالت ملحوظة متكررة من التمييز    
وسانت فنسنت وجزر غرينادين، نظـراً لتارخيهـا، تأخـذ هـذه            . مثل اهلنود األمريكيني  
يف فترة  ف السكان األصليني قد حصرهتم السلطات االستعمارية        لَفَخ. التلميحات مأخذ اجلد  

مـا أن أولئـك   وبقـدر  . اخلروج منها ومنعتهم من قبل االستقالل يف مناطق ريفية جداً  ما  
ميكن متييزها    ال الريفي، وهذه الصعوبات  حميطهم  األطفال شهدوا صعوبات فإهنم كانوا نتاج       

  .عن الصعوبات اليت يواجهها أطفال األرياف اآلخرون، بصرف النظر عن العرق أو اإلثنية
ّدعـاء أنّ   ااألساس الذي يستند إليـه      عن  وسألت سانت فنسنت وجزر غرينادين        -٥٤

ويوجـد عـدد مـن      . حاد يف األمن الغذائي   نقص  أعداداً كبرية من األطفال يشكون من       
تـوفري  بني  التدخالت يف جمال السياسات العامة ملن هم يف مثل هذه األوضاع، وهي تتراوح              

زيادة دفوعات الضمان االجتماعي لألمهات، وغري ذلك من وسـائل          والوجبات يف املدارس    
  .ان االجتماعيتعزيز شبكة األم
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 فأشار الوفد إىل مبادرات السياسة العامة الراميـة إىل      أما فيما يتعلق حبمل املراهقات      -٥٥
الدعم لألطفـال،   توفري  عودة األمهات إىل املدرسة بعد الوالدة وتزويدهن بالرعاية الصحية و         

  .بوصف ذلك من أفضل املمارسات اإلقليمية
ت مسألة التعاون التقين واحلاجة إىل االسـتجابة يف         عدد الدول اليت أثار   وبالنظر إىل     -٥٦

جب خمتلـف معاهـدات     الوقت املناسب لدى الوفاء بااللتزامات يف جمال تقدمي التقارير مبو         
على احلاجة إىل مثل هذا التعـاون       سانت فنسنت وجزر غرينادين     شددت  حقوق اإلنسان،   

ات مهما كان الشكل املقترح هلذه      وأعربت عن استعدادها لإلفادة من املساعدة يف بناء القدر        
 ،دولة صغرية ملتزمة حبقوق اإلنـسان     اليت هي    ،سانت فنسنت وجزر غرينادين    و .املساعدة

إضافة صوهتا إىل التوافق الدويل يف اآلراء حول حقوق اإلنسان من خالل املصادقة             تواقة إىل   
نها تكلفة ماليـة أو     غري أن كل معاهدة من املعاهدات تترتب ع       . على املعاهدات ذات الصلة   

مع الرأي  بتضامن  ويف العمل   . يترتب عنها عبء يف جمال تقدمي التقارير يصعب أحياناً حتمله         
الحقـاً  العام الدويل خبصوص مسائل حقوق اإلنسان، غالباً ما جتد الدول الصغرية نفـسها              

  .لتقصريها يف حتمل األعباء ذات الصلة باإلبالغحنوها توجيه األصابع عرضة ل
جـزر  سانت فنسنت و  أيدت  وفيما يتعلق بتوجيه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة،          -٥٧

غرينادين حذرها من أنه نظراً للعدد احلايل لإلجراءات اخلاصة، فإن توجيه دعوة دائمة قـد               
ومل توجه أي دولة من دول اجلماعـة        .  مالياً غري مستحب على الدول الصغرية      عبئاًيفرض  

لكن أكثر من نصف الدول اليت كانت قد وجهت         . جراءات اخلاصة الكاريبية دعوة دائمة لإل   
بد مـن    الويف ضوء هذه احلقائق،.  من أوروبا  هي دول  دولة   ٨٢مثل هذه الدعوة وعددها     

تشجيع جملس حقوق اإلنسان على استكشاف السبل الكفيلة بشرح مزايا توجيه دعوة دائمة             
ظر اجمللس يف تقدمي مـساعدة للـدول        كما أنه جيب أن ين    . على حنو أفضل للدول األخرى    
  .الصغرية اليت توجه دعوات دائمة

وفيما يتعلق بالتصوير اإلباحي لألطفال، أشار الوفد إىل اإلطار التشريعي القائم الذي   -٥٨
  .من شأنه أن يصّعب ازدهار التصوير اإلباحي لألطفال

تجزن مبعـزل عـن     وفيما يتعلق باجلاحنات، أوضح أن النساء يف مرافق السجن حي           -٥٩
وفيما يتعلق بلجوء دوائر الشرطة إىل االستخدام املفـرط  . احملتجزين الذكور وحتترم حقوقهن   

للقوة، اعترف الوفد بوجود هذا األمر وأفاد أن احلكومة بصدد تدريب قـوات الـشرطة،               
  .بذلك اخلصوصاالكتراث يزال هناك شيء من عدم   الأنه رغم
ة اجلنائية، دعا الوفد الدول املعنية إىل إعـادة النظـر يف            وفيما يتعلق بسن املسؤولي     -٦٠

يعتـرب    ال أقل أعوام أو    ٨فالقانون العام ينص على أن الطفل البالغ من العمر          . القانون العام 
مسؤوالً جنائياً، لكن بني سن الثامنة والسادسة عشرة هناك حتقيق قضائي يف قدرة الطفـل               

  . كان جيب توجيه التهم إىل الطفل كما لو كان بالغاًعلى فهم اخلطأ من الصواب وفيما إذا
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يودعون يف السجون مع الكبار وإمنا يف مرفق احتجاز           ال  الوفد أن األحداث   وذكر  -٦١
هـذا  بـأن  وما يفرضه من عقوبات جنائية، أفاد الوفد الديون  وباإلشارة إىل قانون    . مستقل
  . خيضع لتعديلالقانون
متالزمة نقص  /يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشري     ومت تسجيل بعض النجاحات       -٦٢

املرض من األم إىل الطفل قد مت القضاء عليه عملياً، وظل معـدل             وانتقال  . املناعة املكتسب 
 كما أن األشخاص املصابني بالفريوس أصبحوا يعيشون لفترات أطول .انتقال العدوى مستقراً

 غرينادين حالياً حتدي توريد األدويـة  لذلك السبب، تواجه سانت فنسنت وجزر    . من الزمن 
املضادة لفريوسات النسخ العكسي، وتدعو منتجي مثل هذه األدوية من الدرجة الثانيـة إىل              

  .توفريها للفقراء وللدول الصغرية
نت وفيما يتعلق بآثار تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان، شددت سانت فنـس              -٦٣

وظواهر الطقـس   .  األخرية ألعاصري والفيضانات املفاجئة  ل روجزر غرينادين على األثر املدمّ    
املعتـادة  " الفصول"تلك أصبحت حتدث بشكل متزايد وأكثر كثافة، كما أهنا حتدث خارج           

وتغري املناخ يتسبب يف أضرار هائلة على املساكن والبىن التحتيـة،           . املألوفة ملثل هذا النشاط   
 فنسنت وجزر غرينادين الدول اليت كانت قد  وشكرت سانت . وعلى التمتع باحلقوق الفردية   

  .األخريةاملتطرفة قدمت املساعدة يف أعقاب ظواهر الطقس 
وأشارت جامايكا إىل أهنا تدرك التحديات اليت تواجهها الدول الناميـة اجلزريـة               -٦٤

وهنأت جامايكا سانت فنسنت وجزر غرينادين على إجنازاهتا يف جماالت السكن،           . الصغرية
وأبرزت النتائج  . م، والضمان االجتماعي، والصحة، ورعاية الطفل، واملرأة، واملعاقني       والتعلي

اإلجيابية يف جمال التعليم، مثل االرتفاع يف إمكانية وصول األطفال املعاقني إىل التعليم، واحلد              
ورحبت جامايكا بإنشاء إدارة الـشؤون اجلنـسانية والدراسـة       . من ظاهرة األمية الوظيفية   

ودعت جامايكا مفوضية األمم    . جية بشأن امليزنة اجلنسانية وختصيص املوارد احلكومية      النموذ
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل االستجابة على النحو املالئم لالحتياجات واملشاغل املعرب            

  .ودعم بناء القدراتوآنية عنها، عن طريق توفري مساعدة تقنية فعالة 
يف ميـادين    مع التقدير بالتقدم احملرز يف السنوات األخـرية          وأحاطت الربتغال علماً    -٦٥

ديد واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فضالً عـن تـوفري          الدميقراطية واحلكم الس  
وسألت الربتغال عن التدابري اجلاري النظر فيها ملنـع         . الرعاية الصحية والتعليم جماناً للسكان    

وسألت عما إذا كانت سـانت فنـسنت وجـزر          . ألطفالاستخدام العقوبة اجلسدية ضد ا    
غرينادين تنوي تعديل أحكام القانون، مبا يف ذلك قانون العقوبات، من أجل استبدال عقوبة              

وتقدمت . إنسانية أو مهينة    ال تنطوي على أية عقوبات قاسية أو       ال  أخرى اتاإلعدام بعقوب 
  .الربتغال بتوصيات

اية اليت مينحها الدستور حلقوق اإلنـسان، ومتكـني         وأحاطت بربادوس علماً باحلم     -٦٦
قانون لتعديل  ورحبت باجلهود املبذولة    . السكان، وتطوير شراكة مستدامة مع اجملتمع املدين      
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السـتغالل   حقوق النساء والفتيات واألطفال مـن ا        ليشمل محاية  ١٩٩٨العنف املرتيل لعام    
أمني حقوق املرأة ومشاركتها الكاملـة      وأحاطت بربادوس باملبادرات الرامية إىل ت     . اجلنسي

إىل توفري شبكات أمان اجتماعي     ته الرامية   اوأثنت على البلد ملبادر   . والفعلية يف صلب اجملتمع   
 االقتصادية من خالل إدخال     -ديده على املبادرات الرامية إىل حتقيق التنمية االجتماعية         وتش

 املساعدة التقنية لتعـديل التـشريع       وشجعت على تقدمي  . حتسينات يف جمايل التعليم والصحة    
والسياسات العامة يف اجملاالت ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت يبدو أن البلد يعمـل عليهـا                

  .وتقدمت بربادوس بتوصيات. حالياً
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل أن سانت فنسنت وجزر غرينادين، على الرغم مـن               -٦٧

داخل منظمة التجارة العامليـة     وباإلعصار وبالقرار املتخذ    املية  تأثرها الشديد باألزمة املالية الع    
مع قوض جدوى صناعتها يف جمال املوز اليت كانت مزدهرة يف السابق، قد استطاعت              الذي  
وأثنت على األمهية املعطاة حلقوق الطفل ومناء       . أن تفي بالتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان     ذلك  

وأثنت على الوفد للجهود املبذولـة      . بالد االجتماعية الشباب، كما تدل على ذلك برامج ال      
ملعاجلة الفقر، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، ومكافحة العنف املـرتيل، واالسـتغالل             

من برامج يف جمال فريوس نقص املناعة       أوجده بلده   اجلنسي للنساء، كما أثنت على الوفد ملا        
يف أن يكـون    عن أملها   وأعربت ترينيداد وتوباغو    . متالزمة نقص املناعة املكتسب   /البشري

  .وتقدمت بتوصيات. الشركاء يف التنمية أكثر استجابة الحتياجات تلك الدولة الضعيفة جداً
وأشارت إكوادور إىل التقدم الذي أحرزته سانت فنسنت وجزر غرينادين يف جمال              -٦٨

ر، والبطالة، والتوزيـع غـري      فيما يتعلق بالفق  القائمة  التحديات  الحظت  و. حقوق اإلنسان 
وشجعت إكوادور سانت فنسنت وجزر غرينادين على مواصـلة تطـوير           . العادل للثروات 

وهنأت البلد على مصادقته علـى صـكوك حقـوق          . البالد وحتسني حالة حقوق اإلنسان    
اإلنسان الدولية مثل اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية محاية حقوق مجيـع العمـال              

  .وتقدمت إكوادور بتوصيات. ين وأفراد أسرهماملهاجر
وسألت كوستاريكا عن التدابري اليت اختذها البلد ملنع التأثري السليب لـتغري املنـاخ                -٦٩

وسلمت كوستاريكا بالتحديات والقيود الـيت      . وتردي البيئة على التمتع باحلقوق األساسية     
 ابري املتخذة، وال سيما يف جمايل     تواجهها سانت فنسنت وجزر غرينادين وأحاطت علماً بالتد       

  .وتقدمت كوستاريكا بتوصيات. املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
وهنأت هاييت سانت فنسنت وجزر غرينادين على التدابري اليت اعتمدهتا وعلى النتائج           -٧٠

 ميـة إىل حتـسني  وشكرت للبلد تنفيذه للـربامج الرا     . اليت حققتها يف جمايل السكن والتعليم     
 توتقـدم . الرئيـسية العاملية مصادقته على صكوك حقوق اإلنسان ظروف عيش السكان و   

  .ييت بتوصياتها
ن سـانت   ورداً على التعليقات بشأن آليات الشكاوى الفردية، أشار الوفـد إىل أ             -٧١

، ُسُبل االنتصاف القانوين    مجيع األحوال األفراد، يف   يستنفد   أن   فنسنت وجزر غرينادين تأمل   
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وأشار الوفد إىل أن النظام القضائي يف البالد متني         . الً قبل التوجه إىل اهليئات الدولية      أوّ احمللية
  . ومستقل ونشط

وفيما يتعلق مبسألة حقوق الطفل، أضاف الوفد أن الدولة تأخذ املسألة مأخذ اجلـد     -٧٢
  .يف مبادراهتا يف جمال السياسات العامة املتعلقة بالشباب واألطفال

مة تركز أيضاً على اإلجراءات الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق األشـخاص            واحلكو  -٧٣
  .ذوي اإلعاقة

استعراض اتفاقيـة مناهـضة    بصدد  وأفاد الوفد بأن سانت فنسنت وجزر غرينادين          -٧٤
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال سيما فيمـا يتعلـق             

فنـسنت وجـزر     ولو أن التعذيب غريب على سـانت      . لك من أعباء  قد يترتب على ذ    مبا
دون أن حيّمل الدولة    غرينادين فإن البلد بوده أن يضيف صوته إىل التوافق الدويل يف الرأي،             

  .مع ذلك تكاليف وأعباء إضافية
رر الوفد التزام سانت فنسنت وجزر غرينادين بتحسني حالة حقـوق           ويف اخلتام، ك    -٧٥

  .بالد وشكر الوفود على تعليقاهتا وتوصياهتااإلنسان يف ال

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت سانت فنسنت وجزر غرينادين يف التوصيات التالية اليت قـدمت أثنـاء               -٧٦

  :هلا احلوار التفاعلي، وتعرب عن تأييدها
استكشاف السبل والوسائل املمكنـة لزيـادة تنويـع األنـشطة             -١-٧٦

الرئيسية بغية توسيع قاعدة الدخل الوطين من أجل خلق بيئة متكينية           االقتصادية  
  ؛)ماليزيا(لتحسني تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد 

مواصلة العمل على خطتها للتنمية البشرية واألخذ باسـتراتيجيات           -٢-٧٦
التعاون واملساعدة التقنية الستخدام نتائج االستعراض الدوري الشامل والعمـل   

  ؛)نيكاراغوا (هبا
حتسني حالة  تدابري  التماس املساعدة الدولية اليت تعترب وجيهة لتنفيذ          -٣-٧٦

  ؛)غوايوأور(حقوق اإلنسان لألطفال واملراهقني 
النظر يف اإلفادة من عروض املساعدة التقنية لتيسري تقدمي التقـارير          -٤-٧٦

  ؛)ماليزيا(إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة 
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  الواجب تقدميها عمالً    أقرب وقت ممكن، بتقدمي التقارير     القيام، يف   -٥-٧٦
، على التـوايل    ١٩٩٠ و ١٩٩١ظلت عالقة منذ عامي     لكن  العهدين الدوليني   ب
  ؛)النمسا(

اختاذ اخلطوات الالزمة، مبا يف ذلك التمـاس املـساعدة التقنيـة،              -٦-٧٦
 املعاهـدات   لالمتثال اللتزامات تقدمي التقارير إىل هيئات األمم املتحدة لرصـد         

  ؛)جنوب أفريقيا(
مواصلة التماس التعاون واملساعدة التقنيني مـن اجملتمـع الـدويل             -٧-٧٦
وكاالت من قبيل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف تعزيـز         الو

ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما لبناء القدرات إلعداد التقارير الوطنية مبوجب           
ن اليت هي طرف فيها، وبناء القدرات للمسؤولني عـن          اتفاقيات حقوق اإلنسا  

  ؛)تايلند(حقوق اإلنسان فيها 
العمل مع املفوضية إلعداد وثيقة أساسية مشتركة كطريقة لتبسيط           -٨-٧٦

 عبء تقدمي التقارير عن املعاهدات، األمر الذي سيساعد علـى حـل             وخفض
 تقدمي التقـارير مبوجـب      رخاملشكلة املعترف هبا يف تقرير الدولة واملتمثلة يف تأ        

  ؛)ملديف(املعاهدات 
النظر يف طلب املساعدة والتعاون التقنيني إلعداد التقارير وتقدميها           -٩-٧٦

  ؛)شيلي(إىل هيئات األمم املتحدة لرصد املعاهدات 
إجراء دراسة عن الكيفية اليت ميكن هبا تعليم الطالب املعاقني مـن              -١٠-٧٦

  ؛)الواليات املتحدة(خالل احمليط التعليمي العادي 
تنفيذ برامج تعليمية شاملة للطالب املعاقني يف نظام التعليم العـام             -١١-٧٦

  ؛)الواليات املتحدة(
 تنفيذ السياسات العامة لتحسني حالة حقوق اإلنسان لألشـخاص          -١٢-٧٦

، لتمكني هذه الشرحية من السكان مـن        ذوي اإلعاقة، وال سيما منهم األطفال     
ياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى أسـاس املـساواة          املشاركة يف احل  

  ؛)إكوادور(
النظر يف اختاذ تدابري لتنفيذ االلتزامات الدولية يف جمـال حقـوق              -١٣-٧٦

سيما ملعاجلة مسألة وصوهلم إىل األماكن واملرافـق         األشخاص ذوي اإلعاقة، وال   
  ؛)كوستاريكا(العامة 
لشكاوى املقدمـة مـن املـواطنني       التحري بشكل مستفيض يف ا      -١٤-٧٦

خبصوص االعتداء وغريه من ضروب اإلساءة على أيـدي الـشرطة، وتقـدمي             
  ؛)أستراليا(معلومات لعامة اجلمهور عن وضع هذه الشكاوى 
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 معاملة السجناء   إساءةالتحقيق بشكل مستفيض يف مجيع ادعاءات         -١٥-٧٦
  ؛)كندا(

ان للموظفني املسؤولني عن تأمني تدريب شامل يف جمال حقوق اإلنس  -١٦-٧٦
  ؛)سلوفاكيا(إنفاذ القانون بغية منع أي استخدام مفرط للقوة 

  ؛)النرويج(اختاذ التدابري حلماية ضحايا العنف   -١٧-٧٦
والتدابري الالزمة قـصد  ) النرويج(اختاذ التدابري القانونية والتعليمية       -١٨-٧٦

  ؛)فرنسا(مكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل بفعالية 
النظر بنشاط يف وضع تشريع حمدد يف جمال التمييز اجلنساين، مبا يف              -١٩-٧٦

واعتماد تدابري قانونية أكثر فعاليـة ملكافحـة        ) ملديف(ذلك العنف ضد املرأة     
  ؛)هندوراس(العنف املرتيل 

تكثيف اجلهود للقضاء على العنف املرتيل، مـن خـالل التعلـيم              -٢٠-٧٦
  ؛)إسبانيا(وتنفيذ خطة عمل والتدابري القانونية 

اختاذ املزيد من التدابري ملنع ومكافحة العنف ضد األطفال والنساء             -٢١-٧٦
  ؛)الربازيل(

الواليات (تشجيع الشرطة على متابعة مجيع ادعاءات العنف املرتيل           -٢٢-٧٦
  ؛)املتحدة

اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة العنف والتمييز ضد األطفـال            -٢٣-٧٦
  ؛)فرنسا(

 غـري املـشروع     التعـاطي تكثيف اجلهود اجلارية للقضاء علـى         -٢٤-٧٦
للمخدرات، وغري ذلك من املؤثرات العقلية، وال سيما يف صفوف األحـداث            

  ؛)ترينيداد وتوباغو(
اختاذ التدابري للسهر على عزل السجناء دون سن الثامنة عن سائر             -٢٥-٧٦

  ؛)كندا (السجناء
 منهاج دراسي حول التثقيف والتدريب يف جمـال         النظر يف إدراج    -٢٦-٧٦

حقوق اإلنسان يف نظام التعليم، وكذلك يف برامج تدريب أفراد قوات الشرطة            
  ؛)كوستاريكا(وإدارة العدل 

تطوير الفرص اليت يتيحها التعاون الدويل لتعزيز قدرات البلـدان،                  -٢٧-٧٦
  ؛)اجلزائر(ة برامج التنمية وال سيما يف مكافحة الفقر، ويف نفس الوقت مواصل
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 -مواصلة تطبيق اسـتراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة             -٢٨-٧٦
  ؛)كوبا( إىل مكافحة الفقر ترمياالقتصادية يف البلد، وال سيما منها تلك اليت 

تنفيذ سياسات األمن الغـذائي ملكافحـة آثـار الفقـر الـسلبية           -٢٩-٧٦
  ؛)إكوادور(

 لتأمني الضرورات الغذائية، بالتعاون مع اجملتمع       استنباط إطار إضايف    -٣٠-٧٦
  ؛)هنغاريا(الدويل 

مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل ضمان خدمات صـحية            -٣١-٧٦
  ؛)كوبا(وتعليمية عاملية عالية اجلودة لكافة السكان 

زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز صحة املراهقني، وال سيما فيما يتصل           -٣٢-٧٦
  ؛)النرويج(صحة اإلجنابية قصد مكافحة محل املراهقات بال
املضي، بفضل التعاون الدويل واملساعدة التقنية، يف تعزيز سياسـة            -٣٣-٧٦

التعليم بغية توفري تعليم شامل يستجيب الحتياجات السكان، بوصـف ذلـك            
الوسيلة الوحيدة للنهوض بالتنمية الشاملة، يف ظروف تضمن املساواة الكاملـة           

  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(دماج ألضعف شرائح السكان واإل
وحتظى التوصيات التالية بتأييد سانت فنسنت وجزر غرينادين اليت تعترب أهنا قد              -٧٧

  :ُنفذت فعالً أو هي يف طور التنفيذ
التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل           -١-٧٧

  ؛)إسبانيا(الرتاعات املسلحة، واملصادقة عليه بشأن إشراك األطفال يف 
زيادة اجلهود إلقامة حوار مفتوح وشفاف مع اجملتمع املدين حول أية    -٢-٧٧

  ؛)اململكة املتحدة(تغيريات يف التشريع تؤثر يف حقوق املواطنني 
مـع اتفاقيـة    يتواءم   التشريع احمللي    جلعل) سلوفينيا(زيادة اجلهود     -٣-٧٧

  ؛)رغوايأو(حقوق الطفل 
 اإلحصائية بشأن حالة األطفـال      الطاقةاختاذ التدابري الالزمة لزيادة       -٤-٧٧

  ؛)أوروغواي(يف البالد، لتيسري استنباط سياسات مالئمة 
توعية واستنباط سياسات وطنية ملنع ومكافحة التمييز       تنظيم محالت     -٥-٧٧

  ؛)الربازيل(جبميع أشكاله 
ن عقوبة اإلعدام، وال سـيما املبـادئ        احترام املعايري الدولية بشأ     -٦-٧٧

، وبشكل خـاص    ١٩٨٤/٥٠الواردة يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعية       
  ؛)بلجيكا(ضمان أال تطبق عقوبة اإلعدام إال يف أشد اجلرائم خطورة 
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أو للتوعية االجتماعية من أجل احلد مـن        /اعتماد تدابري قانونية و     -٧-٧٧
  ؛)إكوادور(العنف ضد املرأة 

تنظيم محلة لتوعية عامة اجلمهور بالعنف املرتيل، مما يـضمن فهـم              -٨-٧٧
  ؛)الواليات املتحدة(املواطنني للحماية املوفرة هلم مبوجب القانون 

اختاذ املزيد من التدابري لتحسني ظروف العيش يف نظام الـسجون،             -٩-٧٧
وال سيما للحد من االكتظاظ ولتحسني فرص وصول الـسجناء إىل خـدمات             

  ؛)النمسا(لصحة والتعليم ا
اختاذ تدابري سريعة لوضع حد لالكتظاظ احلايل وظروف الـسجناء            -١٠-٧٧

  ؛)إسبانيا(اهلشة القائمة 
كما هو منصوص   " مدارس معتمدة "اختاذ اخلطوات املالئمة إلنشاء       -١١-٧٧

عليه يف قانون األحداث، هبدف أمور من بينها فصل األحداث عـن اجلـاحنني              
  ؛)ماليزيا(ي يقضون عقوبات سجن البالغني الذ

وضع اللمسات األخرية على بروتوكول محايـة الطفـل وإنـشاء             -١٢-٧٧
لألحداث، كما نصت على ذلك احلكومة يف قانون األحداث         " مدارس معتمدة "
  ؛)بربادوس(

تعزيز سياسات الوقاية واملـساعدة يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة،              -١٣-٧٧
  ؛)املكسيك(سيما للمراهقني  وال
زيادة اجلهود لتوفري الدعم الطيب لألطفال وتشجيع سياسات صحة           -١٤-٧٧

  ؛)هنغاريا(املراهقني فيما يتصل بالصحة اإلجنابية 
املـشورة لألمهـات    إسـداء   تأمني الدعم املالئم يف جمال الـصحة و         -١٥-٧٧

دة املراهقات، واختاذ املزيد من التدابري لتشجيع عودة الفتيات إىل املدرسة بعد الـوال            
  ؛)النرويج(

 وتـشجيع التـسجيل يف     التوقف عن الدراسة  مضاعفة اجلهود ملنع      -١٦-٧٧
  ؛)املكسيك(املدارس باملناطق الريفية 

ستنظر سانت فنست وجزر غرينادين يف التوصيات التالية وسـتقدم ردودهـا            و  -٧٨
ة عشرة  عليها يف الوقت املناسب، على أال يتجاوز موعد تقدمي هذه الردود الدورة الثامن            

  :٢٠١١سبتمرب /جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول
على الربوتوكول االختيـاري    ) مديف(واملصادقة  ) إسبانيا(التوقيع    -١-٧٨

مللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية           
  ؛)ملديف(أو املهينة، وإنشاء آلية وقائية وطنية 
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مام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تنضم إليهـا          النظر يف االنض    -٢-٧٨
بعد، وال سيما منها الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة التعـذيب            

  ؛)كوستاريكا(وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
التوقيع واملصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل          -٣-٧٨

يف أقرب وقت ممكن،    ) إسبانيا(ية  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف    
ا ييسر نظر اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف            مب

  ؛)الربتغال(الشكاوى الفردية املتعلقة باالنتهاكات املزعومة هلذه احلقوق 
االختياري امللحـق باتفاقيـة     التوقيع واملصادقة على الربوتوكول       -٤-٧٨

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملصادقة على االتفاقيـة الدوليـة           
  ؛)إسبانيا(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

 حقوق اإلنسان الدولية واملـصادقة       صكوك التفكري يف التوقيع على     -٥-٧٨
الد بعد، وال سيما منها الربوتوكول      تدرجيياً على الصكوك اليت مل تنضم إليها الب       

  ؛)أورغواي(االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل 
 بشأن خفض حـاالت انعـدام       ١٩٦١املصادقة على اتفاقية عام       -٦-٧٨

  ؛)سلوفاكيا(اجلنسية 
املصادقة على االتفاق بشأن امتيازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة             -٧-٧٨

  ؛)سلوفينيا(نون الوطين يف القاإنفاذه وضمان وحصاناهتا 
 التشريع احمللي مع اتفاقية حقوق الطفل من خالل املساعدة          مواءمة  -٨-٧٨

التقنية، ووضع قوانني تنظم اجملاالت اليت مل تنظم حىت اآلن، من قبيل التـصوير              
  )إسبانيا(عاقة اإلباحي لألطفال أو اإل

حقـوق  التطرق ملشاغل اليونيسيف وأن مبادئ وأحكام اتفاقيـة           -٩-٧٨
  ؛)هاييت (٢٠١٠التشريع احمللي حىت عام  الطفل مل حتدد بعد بشكل صريح يف

امتثاالً ملبـادئ بـاريس     /إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً       -١٠-٧٨
  ؛)إسبانيا، جنوب أفريقيا، ملديف، شيلي(

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنـة التنـسيق      -١١-٧٨
  ؛)هاييت(لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ) ياسلوفين (ةالدولي
النظر يف إمكانية القيام، مبعونة ومساعدة اجملتمع الـدويل، بإنـشاء             -١٢-٨٧

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدوليـة ملؤسـسات            
  ؛)اجلزائر(حقوق اإلنسان الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
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نيف، باستخدام التسهيالت اليت   جب بعثة دائمة صغرية     التفكري يف فتح    -١٣-٧٨
  ؛)ملديف(يوفرها مكتب دول الكومنولث الصغرية الذي افتتح حديثاً 

يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة         ) شيلي(النظر    -١٤-٧٨
، كطريقـة   )النمسا، إسبانيا، الربتغال، إكـوادور    (التابعة جمللس حقوق اإلنسان     

  ؛)ملديف(دعم اإلصالحات يف جمال حقوق اإلنسان لتوجيه و
تدوين وتنسيق التشريع الوطين لكي حيظر بشكل صريح التمييـز،            -١٥-٧٨

  ؛)املكسيك(وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية القائمة 
اختاذ اخلطوات الالزمة ملكافحة التمييز العنصري الـذي يواجهـه            -١٦-٧٨

، واعتماد تشريع ملكافحة التمييز الذي يـشهده        األطفال املنتمون ألقليات معينة   
يوجد أي تشريع حمدد يف هذا اجملـال          ال  يعانون من إعاقة، مبا أنه     ناألطفال الذي 

  ؛)هاييت(
اعتماد معايري إلزامية فيما يتصل بإمكانية الوصول إىل األماكن فيما            -١٧-٧٨

ز اليت حتـول دون      واملرممة لضمان تفادي وإزالة احلواج     ةيتصل بالبنايات اجلديد  
  ؛)الواليات املتحدة(وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها 

وضع سياسات ومبادرات ملعاجلة التمييز القائم على أساس امليـل            -١٨-٧٨
  ؛)كندا(اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 

تعميم وتنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري           -١٩-٧٨
، كجزء من تطوير املرافق اإلصـالحية،       )قواعد بانكوك (ت  االحتجازية للجاحنا 

والتماس املساعدة املالئمة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           
  ؛)تايلند(ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية لتنفيذها 

 سنة، كيما يتفق ذلك مع      ١٦ إىل   ١٤رفع السن الدنيا للعمل من        -٢٠-٧٨
  ؛)ترينيداد وتوباغو(كمال التعليم اإللزامي سن إ
؛ )سـلوفاكيا (رفع سن املسؤولية اجلنائية امتثاالً للمعايري الدوليـة           -٢١-٧٨

 ١٨ األحداث إال قضايا األطفال دون سـن         نظام عدالة عاجل  يوالسهر على أال    
  ؛)أوروغواي(عاماً 
ملـرتكبني  توفري مرافق مالئمة وخمصصة وآمنة للجاحنني األحداث ا         -٢٢-٧٨

جلرائم جسيمة، مع توفري قدر أكرب من التدريب للموظفني املعنيني باإلشـراف            
  ؛)اململكة املتحدة( لسجن اجلاحنني األحداث شأنعليهم، وتوفري بدائل ذات 

رفع السن الدنيا للزواج لكال اجلنسني جلعلها تتفق مـع املعـايري              -٢٣-٧٨
  ؛)إكوادور(الدولية 
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ليونيسيف واليت مؤداها أن التمييـز مـستمر يف         التطرق ملشاغل ا    -٢٤-٧٨
 ١٥القانون املتعلق بالزواج فيما يتصل بالسن القانونية الدنيا للزواج، اليت هي            

؛ وهذه السن منخفضة يف كلتـا       للفتيان سنة بالنسبة    ١٦سنة بالنسبة للفتيات و   
  ؛)هاييت(احلالتني، حسب اليونيسيف 

 العمل الدولية، برفع الـسن الـدنيا        القيام، طبقاً ملالحظات منظمة     -٢٥-٧٨
 عاماً، بغية جعلها تنسجم مع سن إهناء التعليم اإللزامي، وبالتايل           ١٦للعمل إىل   

  ؛)هندوراس(مكافحة ظاهريت التوقف عن الدراسة وعمل األطفال يف آن واحد 
إلغاء مجيع األحكام اليت متيز ضد املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني            -٢٦-٧٨

  ).فرنسا( اهلوية اجلنسية ومغايري
  :غرينادينجزر  وفنسنتوالتوصيات أدناه مل حتظ بتأييد سان   -٧٩

لعهـد  امللحق با على الربوتوكول االختياري الثاين     ) الربتغال(التوقيع    -١-٧٩
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام، 

  ؛)إسبانيا، سلوفينيا(واملصادقة عليه ) أستراليا (وتوكولإىل هذا الربواالنضمام 
 بالعهد الـدويل    امللحقاملصادقة على الربوتوكول االختياري الثاين        -٢-٧٩

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وتنفيذ هـذا            
  ؛)اململكة املتحدة(الربوتوكول 

تزام البلد باملساواة وعدم التمييز والتزاماته   جعل التشريع يتفق مع ال      -٣-٧٩
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، عن طريق إلغاء مجيع األحكـام الـيت ميكـن               

تطبق لتجرمي النشاط اجلنسي بـني شخـصني بـالغني بالتراضـي بينـهما               أن
  ؛)املتحدة اململكة(

 الربازيـل، (إلغاء عقوبـة اإلعـدام      ) إكوادور(النظر يف إمكانية      -٤-٧٩
  ؛)النرويج

على عقوبـة   ) فرنسا، أستراليا (للقضاء هنائياً   ) النمسا(سن تشريع     -٥-٧٩
؛ واختاذ اخلطوات الالزمة لإللغاء النـهائي  )كندا(اإلعدام؛ وإلغاء عقوبة اإلعدام  

  ؛)سلوفاكيا(لعقوبة اإلعدام 
وختفيف للعمل بعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها،      إعالن وقف اختياري      -٦-٧٩

  ؛)إسبانيا(وبة إىل احلرمان من احلرية هذه العق
وإعمال وقف اختياري حلاالت اإلعدام بغية إلغاء       ) بلجيكا(إدخال    -٧-٧٩

  ؛)سلوفينيا(عقوبة هذه ال
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للجوء إىل عقوبة اإلعدام بغيـة إلغائهـا        فعلي  إقامة وقف اختياري      -٨-٧٩
معيـة العامـة    ؛ وتأييد قرار اجل   )هنغاريا(، أو كخطوة يف اجتاه إلغائها       )الربتغال(

  ؛)الربتغال(بشأن اللجوء إىل عقوبة اإلعدام 
حظر العقوبة اجلسدية يف املدرسة ويف البيت ويف املؤسسات العامة            -٩-٧٩

  ؛)فرنسا(لألطفال، ويف سياق إدارة العدل 
اعتماد تدابري تشريعية وجيهة حلظر مجيع أشكال العقوبة اجلـسدية            -١٠-٧٩

  ؛)أوروغواي (ظرف من الظروفضد األطفال واملراهقني يف أي 
  ؛)بلجيكا(تعديل التشريع حلظر ضرب األحداث بالعصي   -١١-٧٩
النظر يف تعديل القانون اجلنائي، وبشكل خاص بغية التوقف عـن             -١٢-٧٩

جترمي العالقات اجلنسية بني شخصني بالغني من نفس اجلنس بالتراضـي بينـهما             
  ؛)الربازيل(

ردة يف القانون واليت قد تستخدم لتجـرمي        إلغاء مجيع األحكام الوا     -١٣-٧٩
  ؛)الواليات املتحدة(النشاط اجلنسي بني شخصني بالغني بالتراضي بينهما 

 من القانون اجلنائي كخطوة أوىل يف طريق إدخال         ١٤٦إلغاء املادة     -١٤-٧٩
؛ وإلغـاء  )أملانيا(قانون حيظر التمييز ضد العالقات بني شخصني من نفس اجلنس          

 بني شخصني بالغني مـن نفـس اجلـنس    اليت جتّرم العالقات اجلنسية   هذه املادة   
  ؛)النرويج(بالتراضي بينهما 

إلغاء اجلزاءات القانونية ضد األفعال اجلنسية بالتراضي بني شخصني       -١٥-٧٩
  ؛)كندا(بالغني يف احلياة اخلاصة 

 عن طريـق    ٢٠٠٨تنفيذ توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم          -١٦-٧٩
قف عن جترمي العالقات اجلنسية بني شخصني بـالغني مـن نفـس اجلـنس           التو

  ؛)فرنسا(بالتراضي بينهما 
 إللغـاء   ٢٠٠٨تنفيذ توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقـم           -١٧-٧٩
 من القانون اجلنائي اليت جترم العالقات اجلنسية بني شخصني بـالغني          ١٤٦ املادة

  ).ينياسلوف(من نفس اجلنس بالتراضي بينهما 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -٨٠

وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى       . أو الدولة موضوع االستعراض   /الدولة اليت قدمتها و   
  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Saint Vincent and the Grenadines was headed by H.E. Mr. 

Camillo M. Gonsalves, Permanent Representative of Saint Vincent and the Grenadines to 
the United Nations, and composed of the following additional members: 

• Mrs. Doris Charles, Minister Counselor, High Commission for Saint Vincent 
and the Grenadines to the United Kingdom. 

        


