
(A)   GE.11-16157    290911    031011 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  انت فنست وغرينادينس    

  إضافة    

أو التوصيات، وااللتزامات الطوعيـة، والـردود       /آراء بشأن االستنتاجات و       
  املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

  

__________ 

  .ات الترمجة التحريرية باألمم املتحدةهذه الوثيقة مل ُتحرر قبل إرساهلا إىل خدم  *  

 
 A/HRC/18/15/Add.1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

22 September 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/18/15/Add.1 

GE.11-16157 2 

تقدم حكومة سانت فنسنت وغرينادين فيما يلي ردودها على التوصيات اليت أعلنت         -١
  .ر رمسياً يف جملس حقوق اإلنسانأهنا حتتاج إىل املزيد من الدراسة قبل اعتماد التقري

  :٢-٧٨ و١-٧٨التوصيتان     
 التفاقية مناهضة التعـذيب     يالتوقيع واملصادقة على الربوتوكول االختيار      ١-٧٨

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وإنشاء آليـة              
  وقائية وطنية؛

ق اإلنسان اليت مل تنضم إليهـا بعـد،                النظر يف االنضمام إىل صكوك حقو       ٢-٧٨
وال سيما الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب            

  .املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
سانت فنسنت وغرينادين باملبدأ الذي يقوم عليـه الربوتوكـول          إقراراً من حكومة      -٢

تعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو           االختياري التفاقية مناهضة ال   
 من الفصل األول منه على حظر التعذيب ٥املهينة، واسترشاداً بدستورها الذي ينص يف املادة 

توافق احلكومة على    وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ألي شخص،          
لربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف حـدود        النظر يف التوقيع واملصادقة على ا     

  .قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ

  :٣-٧٨التوصية     
التوقيع واملصادقة يف أقرب وقت ممكن، على الربوتوكول االختياري للعهد            ٣-٧٨

ا ييسر نظر اللجنة املعنية     الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مب      
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الشكاوى املقدمة من األفراد فيما يتعلق  

  .باالنتهاكات املزعومة هلذه احلقوق
سانت فنسنت وغرينادين أن تقبل هـذه التوصـية يف األجـل          ال تستطيع حكومة      -٣

دة القانون فإهنا تنظر حالياً يف التوقيع واملصادقة         سيا ءعالإالقصري، غري أنه إمياناً منها بضرورة       
. على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

وتتوقع احلكومة أن يتم أوالً استنفاد قوانينها الداخلية بالكامل قبـل اللجـوء إىل إجـراء                 
  .دات حقوق اإلنسان اليت تكون طرفاً فيهامعاهالشكاوى املقدمة من األفراد مبوجب 

  :٤-٧٨التوصية     
التوقيع واملصادقة على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع            ٤-٧٨

أشكال التمييز ضد املرأة، واملصادقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص            
  .من االختفاء القسري
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ين املبادئ اليت اُستند إليها يف اعتمـاد اتفاقيـة          سانت فنسنت وغريناد  تعي حكومة     -٤
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتواصل تنفيذ السياسات واملبادرات الراميـة إىل              

وعليه، جيري حالياً النظر يف مسألة التوقيع واملـصادقة علـى           . متكينها ومحايتها من العنف   
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هبدف اختاذ قرار        الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على      

  .بشأن املصادقة عليه
وفيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، تواصـل               -٥

، النظر فعليـاً    ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٩حكومة سانت فنسنت وغرينادين اليت وقعت االتفاقية يف         
  .حدود قدراهتا للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغيف املصادقة على االتفاقية يف 

  :٥-٧٨التوصية     
النظر يف التوقيع واملصادقة التدرجيية على صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة             ٥-٧٨

سانت فنسنت وغرينادين بعد، وال سيما الربوتوكول االختياري        اليت مل تنضم إليها     
  .التفاقية حقوق الطفل

انت فنسنت وغرينادين، باعتبارها طرفاً يف الصكوك األساسـية التـسعة           ستواصل    -٦
حلقوق اإلنسان استكمال االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وتعترب ذلك 

وتغتنم احلكومة أيضاً هذه الفرصة لإلبالغ عن مصادقتها على الربوتوكـول           . عملية مستمرة 
 األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول      بإشراكل املتعلق   االختياري التفاقية حقوق الطف   

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
  .املواد اإلباحية

  :٦-٧٨التوصية     
  .١٩٦١املصادقة على اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام   ٦-٧٨

نت فنسنت وغرينادين اهتماماً كبرياً لألهداف اليت تقوم عليها هذه          ساتويل حكومة     -٧
االتفاقية، ومبا أهنا طرف يف االتفاقية املتعلقة مبركز الالجـئني واالتفاقيـة املتعلقـة مبركـز                

  .األشخاص عدميي اجلنسية، فإهنا ستواصل النظر يف املصادقة على االتفاقية املذكورة

  :٧-٧٨التوصية     
قة على االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحـصاناهتا          املصاد  ٧-٧٨

  .وضمان إنفاذها يف القانون الوطين
سانت فنسنت وغرينادين باعتبارها طرفاً يف نظام روما للمحكمـة اجلنائيـة            تسلّم    -٨

رائم الدولية، مببادئ احملكمة فيما يتعلق بسيادة القانون على الصعيد الدويل وإزاء مرتكيب اجل            
  .ضد اإلنسانية وستواصل النظر فعلياً يف هذه التوصية
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  :٩-٧٨ و٨-٧٨التوصيتان     
مواءمة التشريع الداخلي مع اتفاقية حقوق الطفل من خالل تلقي املساعدة             ٨-٧٨

اآلن، مـن قبيـل   حـىت  التقنية، ووضع قوانني تنظم اجملاالت اليت مل ختضع للتنظيم      
  احية أو اإلعاقة يف صفوف األطفال؛استغالل األطفال يف املواد اإلب

تناول املشاغل اليت أعربت عنها اليونيسيف واليت تـذهب إىل أن مبـادئ               ٩-٧٨
وأحكام اتفاقية حقوق الطفل مل ُتدَرج بعد بشكل صريح يف التشريع الداخلي، حىت             

  .٢٠١٠عام 
لـي   داخ تقبل الدولة الطرف هاتني التوصيتني وتعتزم اختاذ إجراءات لصياغة تشريع           -٩

 جلوانب اتفاقية حقوق الطفل اليت مل جير وضع تنظيمات بشأهنا، وذلـك يف              منسق يتصدى 
  .حدود مواردها

  :١٢-٧٨ إىل ١٠-٧٨التوصيات من     
  امتثاالً ملبادئ باريس؛/إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً  ١٠-٧٨
ق الدوليـة  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسي        ١١-٧٨

  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛
النظر يف إمكانية القيام، مبعونة ومساعدة اجملتمع الدويل، بإنشاء مؤسسة            ١٢-٧٨

وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز           
  .ومحاية حقوق اإلنسان

ود عدة منظمات يف أراضـيها      سانت فنسنت وغرينادين أن تفيد بوج     تود حكومة     -١٠
تتناول أنشطتها خمتلف جوانب وقضايا حقوق اإلنسان ذات الـصلة، وترحـب احلكومـة             

بالتوصيات الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ بـاريس لكنـها                       
 أصـحاب ونتيجة ذلك، تتعهد احلكومة بالتشاور مـع        . ال تستطيع قبوهلا يف الوقت الراهن     

  .املصلحة والقيام بدعم ومساعدة من اجملتمع الدويل، بإنشاء مثل هذه املؤسسة

  :١٣-٧٨التوصية     
النظر يف فتح بعثة حمدودة دائمة يف جنيف باستخدام التـسهيالت الـيت              ١٣-٧٨

  .يوفرها مكتب الدول الصغرية التابعة للكومنولث، الذي افتتح حديثاً
غرينادين مبسامهات أمانة الكومنولث يف الدفع بتنفيـذ        سانت فنسنت و  ُتقّر حكومة     -١١

هذه املبادرة وبالفوائد اليت حيققها وجود متثيل يف جنيف يكفل التنسيق مع خمتلـف مقـار                
وكاالت األمم املتحدة فيها، إال أهنا ليست يف وضع ميكّنها من اختاذ قرار هنائي بشأن هـذه                 

         ما تود الدولـة الطـرف أن ُتعِلـم اجمللـس           ك. التوصية وسوف تواصل إيالء االهتمام هلا     
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بوجود مناقشات جترى حالياً على املستوى اإلقليمي تتعلق بالتمثيل املشترك يف أوروبـا، وال          
سيما يف جنيف وفيينا، األمر الذي سيؤدي إىل تقاسم التكاليف بالنسبة للـدول اجلزريـة                

  .الصغرية النامية

  :١٤-٧٨التوصية     
يف توجيه دعوة دائمة يف إطار مجيع اإلجراءات اخلاصـة التابعـة            النظر    ١٤-٧٨

  .جمللس حقوق اإلنسان، كطريقة إلرشاد ودعم اإلصالحات يف جمال حقوق اإلنسان
سانت فنسنت وغرينادين بأمهية الدور الذي تضطلع به اإلجراءات اخلاصـة           تعترف    -١٢

تفاقيات واالمتثال هلا، وتعـرب  يف ضمان احترام التزامات حقوق اإلنسان مبوجب خمتلف اال    
 حقوق اإلنسان، غـري أهنـا ال        آلليةعن استعدادها للتعاون يف شأن اإلصالح اجلاري حالياً         

تستطيع يف الوقت الراهن قبول توصية توجيه دعوات دائمة يف إطار مجيع اإلجراءات اخلاصة              
ومـع ذلـك،    . يةالتابعة جمللس حقوق اإلنسان ملا يترتب عليها من عبء ومتطلبات إضـاف           

  .ستواصل الدولة الطرف النظر يف رصد اآلثار املترتبة على قبول مثل هذه الدعوات

  :١٥-٧٨التوصية     
تدوين وتنسيق التشريع الوطين لكي حيظر التمييز بشكل صـريح وفقـاً              ١٥-٧٨

  .ملعايري حقوق اإلنسان الدولية القائمة
سانت فنسنت وغرينادين على التوصية بتدوين وتنـسيق التـشريع          توافق حكومة     -١٣

  .الوطين فيما يتعلق حبظر التمييز جبميع أشكاله

  :١٦-٧٨التوصية     
اختاذ اخلطوات الالزمة ملكافحة التمييز العنصري الذي يواجهه األطفـال        ١٦-٧٨

طفال الذين  املنتمون ألقليات معينة، واعتماد تشريع ملكافحة التمييز الذي يشهده األ         
  .يعانون من اإلعاقة، نظراً لعدم وجود تشريع حمدد يف هذا اجملال

سانت فنسنت وغرينادين رفضاً قاطعاً هذه التوصية اليت تستهدف التلمـيح           ترفض    -١٤
         بوجود متييز عنصري يف سانت فنسنت وغرينادين ميس األطفال، َمبن فـيهم ذوو اإلعاقـة              

         قـد وعلى الرغم من أنـه      . ون إىل األقليات مثل السكان األصليني     أو األطفال الذين ينتم   /و
 من دستور سانت فنـسنت      ١٣ال يكون هناك تشريع حمدد يتناول هذا املوضوع، فإن املادة           

         وغرينادين حتظر صراحة التمييز القائم على اجلنس أو العرق أو األصل، أو اآلراء الـسياسية               
وفضالً عن ذلك، فإن مواطين وسكان سـانت فنـسنت وغرينـادين            . أو اللون أو العقيدة   

ومـع  . يعيشون يف جمتمع تقبل األشخاص من أعراق خمتلفة بسبب اختالط ثقافاهتم وتراثهم           
ذلك، ستواصل الدولة الطرف توخي احلذر لضمان معاجلة هذه احلاالت، إن حدثت، مـن              

  .الناحيتني االجتماعية والتشريعية
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  :١٧-٧٨التوصية     
اعتماد معايري إلزامية إلتاحة سـبل الـدخول إىل البنايـات اجلديـدة               ١٧-٧٨

احلواجز اليت حتول دون دخول األشخاص ذوي اإلعاقة واملستصلحة من أجل تفادي    
  .إليها وإزالتها

سانت فنسنت وغرينادين هذه التوصية وتتشرف بإعالم اجمللس بـأن          تقبل حكومة     -١٥
ها بالفعل بعد اعتماد سانت فنسنت وغرينادين لقانون املبـاين          مثل هذه التدابري جاري تنفيذ    

 مـن القـانون املعـدَّل                ٣٣٤الذي يكمل قانون التخطيط يف احلضر والريـف، الفـصل           
  . من دخول األماكن واملباين العامة، مبا يكفل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة٢٠٠٩لعام 

  :١٨-٧٨التوصية     
ات ملعاجلة التمييز على أسـاس امليـل اجلنـسي                    وضع سياسات ومبادر    ١٨-٧٨

  .أو اهلوية اجلنسانية
سانت فنسنت وغرينادين يف هذه التوصية، وهي تـرى أن وضـع            نظرت حكومة     -١٦

سياسات أو مبادرات تتعلق بامليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية يتطلب تشاور وطين موسـع              
  .بسبب طبيعة املوضوع املعين

  :١٩-٧٨ة التوصي    
تعميم وتنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملة الـسجينات والتـدابري غـري              ١٩-٧٨

، اإلصـالحية ، كجزء من تطوير مرافقها      )قواعد بانكوك (االحتجازية للمجرمات   
والتماس املساعدة املالئمة يف تنفيذ هذه القواعد من مفوضية األمم املتحدة الـسامية   

  .تحدة املعين باملخدرات واجلرميةحلقوق اإلنسان ومكتب األمم امل
سانت فنسنت وغرينادين من منطلق كوهنا دولة تقدميـة يف جمـال            توافق حكومة     -١٧

تقاء بسبل معيشتها، على التوصية املتعلقة بتعميم وتنفيذ قواعد األمم          رحتسني حياة املرأة واال   
، حيث إهنا   )عد بانكوك قوا(املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات        

، الرامي إىل حتـسني سـبل       ٦٥/٢٢٩كانت منضمة إىل توافق اآلراء الذي اعُتمد به القرار          
ويف . والـسالمة الـصحية   التصدي للشواغل املتعلقة مبا تتلقاه اجملرمات من املعاملة والرعاية          

ية كما أهنا   الوقت الراهن، شرعت الدولة الطرف يف إدماج عدد من القواعد يف خطتها الوطن            
  .بصدد التماس املساعدة من وكاالت األمم املتحدة ملواصلة تنفيذ هذه التوصية

  :٢٠-٧٨التوصية     
 عاماً، كيما يتفق مع     ١٦ إىل   ١٤رفع السن الدنيا لاللتحاق بالعمل من         ٢٠-٧٨

  .سن إكمال التعليم اإللزامي
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التوصية برفع الـسن  سانت فنسنت وغرينادين النظر الفعلي يف هذه تواصل حكومة     -١٨
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن       ( سنة   ١٦ إىل   ١٤الدنيا لاللتحاق بالعمل من     
بسبب املسامهات اإلجيابية هلذه التـدابري يف       ) ١٩٧٣ لعام   ١٣٨لسن االلتحاق بالعمل، رقم     

.  ختفيف حدة الفقر    االقتصادي للمواطنني وملا هلا أيضاً من آثار يف        -حتقيق الرفاه االجتماعي    
ومن شأن رفع السن الدنيا لاللتحاق بالعمل أن يتكامل أيضاً مع الثورة التعليمية اليت تشكِّل               

  .إحدى السياسات الرئيسية للحكومة

  :٢١-٧٨التوصية     
رفع سن املسؤولية اجلنائية امتثاالً للمعايري الدولية وكفالة اقتصار نظـام             ٢١-٧٨

  . عاما١٨ًضايا األطفال دون سن قضاء األحداث على تناول ق
سانت فنسنت وغرينادين إدراكاً تاماً مقتضيات النضج العـاطفي والنفـسي    تدرك    -١٩

والفكري للحدث، وتواصل النظر فعلياً يف هذه التوصية من أجل رفـع سـن املـسؤولية                         
 الفرصة إلفادة اجمللـس      وفضالً عن ذلك، تغتنم هذه    . اجلنائية امتثاالً للمعايري الدولية املقبولة    

 تعاجل بصفة خاصة القضايا املتعلقـة باألحـداث دون                  ةبأن احلكومة أنشأت حمكمة لألسر    
  . عاما١٨ًسن 

  :٢٢-٧٨التوصية     
توفري مرافق آمنة ومالئمة وخمصصة للجاحنني األحداث الذين يرتكبـون            ٢٢-٧٨

راف عليهم، وتـوفري بـدائل      جرائم خطرية، وزيادة تدريب املوظفني املعنيني باإلش      
  .معقولة لسجن اجلاحنني األحداث

سانت فنسنت وغرينادين بفائدة هذه التوصية يف املساعدة على معاجلة          تقر حكومة     -٢٠
تورط الشباب يف األنشطة اجلنائية والقضاء عليه، وترغب يف إعالم اجمللس بأهنا تنظر فعلياً يف               

 واخلدمات مبا يف ذلك تدريب العاملني يف املؤسسات         هذه التوصية اللتزامها بتحسني املرافق    
  .اإلصالحية وإتاحة فرص إعادة التأهيل للجاحنني األحداث

  :٢٤-٧٨ و٢٣-٧٨التوصيتان     
  رفع السن الدنيا للزواج لكال اجلنسني مبا يتفق مع املعايري الدولية؛  ٢٣-٧٨
ون الـزواج          التطرق ملشاغل اليونيسيف بشأن استمرار التمييـز يف قـان           ٢٤-٧٨

 سنة للفتيان؛   ١٦ سنة للفتيات و   ١٥فيما يتصل بالسن القانونية الدنيا للزواج، وهي        
  .باعتبار أن هذه السن منخفضة يف كلتا احلالتني، حسبما ترى اليونيسيف
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سانت فنسنت وغرينادين النظر فعلياً يف هاتني التوصيتني اعترافاً مبسؤوليتها          تواصل    -٢١
ختلف املعايري الدولية املعنية بتحسني رفاه مواطنيها، ومنها املعايري املتعلقة بالسن           يف االلتزام مب  

  .القانونية الدنيا للزواج بالنسبة للجنسني

  :٢٥-٧٨التوصية     
القيام طبقاً ملالحظات منظمة العمل الدولية برفع السن الدنيا لاللتحـاق             ٢٥-٧٨

إللزامـي، وبالتـايل     إهناء التعلـيم ا     عاماً لكفالة انسجامها مع سن     ١٦بالعمل إىل   
  . التسرب من الدراسة وتشغيل األطفال يف آن واحدمكافحة ظاهريت

سانت فنسنت وغرينادين النظر فعلياً يف هذه التوصية لكي يتسىن هلا           تواصل حكومة     -٢٢
وينبغي مع ذلك مالحظة أن عمل األطفال ليس ظاهرة موجودة يف الدولة            . اختاذ قرار بشأهنا  

كما أن اعتماد اجملتمع على مر السنني على النشاط الزراعي يف كفالـة اسـتدامته               . طرفال
االقتصادية، يدفع احلكومة إىل اعتماد هنج تفاعلي إزاء التعليم، وإىل اختـاذ مجيـع التـدابري                

. اإلدارية الالزمة ملعاجلة هذا الشاغل مع تقدم البلد يف سياسته املتعلقـة بـالثورة التعليميـة               
 من القوانني املنقحـة لـسانت فنـسنت         ٢٠٩، الفصل   ٨ضافة إىل ذلك، تنص املادة      وباإل

على جـواز   "  بعمل املرأة والشباب واألطفال    القانون املتعلق " املعنونة   ٢٠٠٩  لعام وغرينادين
بيئة زراعية أو يف البستنة لصاحل والديه أو أوصيائه أو يف أرض أو حديقـة               "عمل الطفل يف    

            جـراً فل كذلك أن يـشارك، دون أن يتلقـى أ          املدرسة، وجيوز للط   األسرة خارج ساعات  
  ".فأة يف نشاط للترفيه ختصص عائداته الصافية لغرض خريي أو تعليميكاأو م

  :٢٦-٧٨التوصية     
إبطال مجيع األحكام اليت متيز ضد املثليات واملثلـيني وثنـائي اجلـنس               ٢٦-٧٨

  .ومغايري اهلوية اجلنسية
 هـذه           ،سانت فنسنت وغرينادين أن تقبل يف الوقت احلاضـر        تطيع حكومة   تسال    -٢٣

التوصية الرامية إىل إبطال األحكام ضد املثليات واملثليني، حيث يتجـه الـشعور العـام إىل               
االحتفاظ هبذه األحكام اليت جترم التماس وإقامة العالقات اجلنسية بني بالغني من نفس اجلنس              

وفضالً ).  من القانون اجلنائي لسانت فنسنت وغرينادين، على التوايل        ١٤٨ و ١٤٦املادتان  (
عن ذلك، تود احلكومة أن تفيد اجمللس بعدم وجود قوانني متييز ضد املثليني واملثليات وثنائي               
اجلنس ومغايري اجلنس يف سانت فنسنت وغرينادين ألن الدستور حيظر التمييز جبميع أشكاله           

وينبغي أيضاً مالحظة أن املالحقة القضائية      . اص باحلقوق واحلريات  فيما يتعلق بتمتع األشخ   
بسبب اإلخالل باآلداب العامة ال تقتصر على العالقة اجلنسية املثلية بل تشمل أيضاً العالقـة               

    .اجلنسية بني بالغني من جنسني خمتلفني وإن قامت على التراضي

        


