
 

GE.21-11152 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر   1-12

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااحةة الملال ة بشاسن ساان    
 *فنسن  وجزر غرينادين

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   
، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1                                                أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

إلى  ( 1) ر ات صاااااااااح ة م اااااااال ة 4الدوري الشااااااااام ا ويلير التقرير ما راا في ورمات معلومات مدمت ا 
                                                                      راض الدوري الشام ، ويرد في شك  مورز تقي دا  بال د األم ى لعدد الكلماتااالستع

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحةة الملل ة -       ثانيا   

 ( 2) نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان -ألف 

ر س ت اادي   ادين )المؤسااسااة( أن الحظت مؤسااسااة ت ظألس األساارة في سااانت ف ساا ت ورزر  ري   -2
سااااااااااانت ف ساااااااااا ت ورزر  ري ادين على عدد  بير من معاهدات حقوق اإلنسااااااااااان، ف ن ا لس ت اااااااااادق على 

وأوصات بنن ت ادق    ا( 3) البروتو ول االختألاري المل   باتفاقألة حقوق الطف  المتعل  ب رراا تقديس البال ات
 ا( 4) في ا بعد   ا  ي لألست طرفسانت ف س ت ورزر  ري ادين على ال كوك الدولألة الت 

بجمألع       علما    )الورمة( أن سانت ف س ت ورزر  ري ادين مد أحاطت 1ولوحظ في الورمة المشتر ة   -3
الثانألة من االستعراض الدوري الشام  بشنن الت دي  على البروتو ول   التوصألات التي تلقت ا خالل الجولة

      أيضااااا    ل قوق المدنألة والسااااألاسااااألة لك  ا لس ت فذهاا ولوحظاالختألاري الثاني المل   بالع د الدولي الياص با
في الورمة أن البلد لس ي ااااااااااااادق على البروتو ول االختألاري المل   باتفاقألة م اهضاااااااااااااة التعذي  و ير  من 

وأوصاات الورمة بنن ت اادق سااانت ف ساا ت  ضااروا المعاملة أو العقو ة القاسااألة أو الالإنسااانألة أو الم ي ةا
 ا( 5) ال كين  لي ماورزر  ري ادين على 
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مع    ا  م دود    ا                                                                     والحظت المؤساااااااااساااااااااة أن حكومة ساااااااااانت ف سااااااااا ت ورزر  ري ادين لس ت بد  إال تعاون  -4
المفوضااألة السااامألة ل قوق اإلنسااان تألما يتعل  بالتماا المساااعدة التق ألة للوفاا بالتزامات ا الدولألة في مجال  

 ا( 6) حقوق اإلنسان أو تألسير التدري  والتثقألف في هذا المجال

 ( 7) اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 

الحظت المؤسااسااة أن سااانت ف ساا ت ورزر  ري ادين لألس لدي ا أمين مظالس أو مؤسااسااة ل قوق  -5
اإلنساان من أي نو،، وأوصات بنن ي شال البلد، مدعس من الشار اا الدوليين، مؤساساة وط ألة ل قوق اإلنساان 

 ا( 8) ط ألة )م ادئ باريس(للم ادئ المتعلقة بمر ز المؤسسات الو    ا  وفق

ولوحظ في الورمة أن نائ  رئألس بعثة اللج ة العلألا لساااانت ف سااا ت ورزر  ري ادين لدل المملكة  -6
باانن ايااادة ماادرة اللألااة الوط ألااة لامالة والمتااابعااة وتقااديس التقااارير الوار ااة إلى   2019المت اادة أمر في عااا   

  والحظت المؤسااسااة أن مدرة سااانت ف ساا ت ورزر  ري ادين   ا ( 9) لد هيئات المعاهدات، هي مساانلة معلقة بال ساا ة للب 
                                                                                         على االسااااتجابة للتوصااااألات الواردة في إطار االسااااتعراض الدوري الشااااام  ساااات عز ا إلى حد  بير من خالل  
                                                                                             إنشااااااا ملألة مؤساااااساااااألة دائمة ت ع ى مت ساااااي  تعاون ال كومة مع اللألات الدولألة واإلملألمألة ل قوق اإلنساااااان، 

 ا( 10) على ت فيذ هذ  التوصألات وإعداد التقارير المطلو ة  و ذلك مدرت ا

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني   -جيم 
 الساري 

 المسائل المشتركة بين القطا ات -1 

 ( 11) المساواة وعد  التمييز  

 ادين ي ظر التمييز على أسااااا نو، الج س الحظت المؤساااساااة أن دساااتور ساااانت ف سااا ت ورزر  ري  - 7
العرق أو الم شاااان أو الراا السااااألاسااااألة أو اللون أو العقيدة، ولكن ال تورد تشااااريعات م ددة تعال  التمييز القائس   أو 

 ا ( 12) على أساا المي  الج سي أو ال وية الج سانألة أو الوضع االرتماعي 

ميتلفة من                يوار ن أشكاال    ري ادين ما الن وذ رت المؤسسة أن ال ساا في سانت ف س ت ورزر -8
التمييز، بما في ذلك الع ف الج سااني، والت ر  الج ساي في مكان العم  وفي ال ألاة اليومألة، والتمييز في  
العم ، وعد  المساااااااواة في الدخ ، ونقر التمثي  في م اصاااااا  صاااااا ع القرار في القطاعين العا  والياص  

 ا( 13) على السواا

 مدنية والسياسيةال قوق ال -2 

 ( 14)                                             ح  الفرد في ال ألاة وال ر ية واألمان على شي    

طوعي ب كس الوامع لت فيذ  لوحظ في الورمة أن ساااااااانت ف سااااااا ت ورزر  ري ادين مد التزمت مومف -9
  ، 2006، ولكن ال يزال ه اك شااااير ي تظر ت فيذ حكس اإلعدا  في حق  م ذ عا  1995أحكا  اإلعدا  م ذ عا  

على ررائس متعاددة، بماا في اا الجرائس التي ال ت طوي على القتا  العمادا     ا   بعقو اة اإلعادا  وارد  ال كس وماا اال
  ولوحظ أن ت اااااااااور عامة ال اا أن معدالت القت  مد ارتفعت في البلد، مد عزا، على ما يبدو، الدعس الشاااااااااعبي 

رار الجمعألة العامة لألمس ضد م  2018لعقو ة اإلعدا ، وأن سانت ف س ت ورزر  ري ادين صوتت في عا   
 ا( 15) المت دة الذي يدعو إلى ومف العم  بعقو ة اإلعدا 
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                                                                                      وأوصت الورمة بنن ت لغي سانت ف س ت ورزر  ري ادين عقو ة اإلعدا ، وأن تستعألض ع  ا بعقو ة   - 10
المدني من عادلة ومت اساااااا ة ومتوافقة مع المعايير الدولألة ل قوق اإلنسااااااان، وأن تتعاون مع م ظمات المجتمع  

أر  ت ظألس حملة توعألة عامة شااااااااااااااملة لتثقألف عامة ال اا عن المعايير الدولألة ل قوق اإلنساااااااااااااان من حي   
بنن تفرض سااانت ف ساا ت ورزر        أيضااا    وأوصاات الورمة   ا ( 16) صاالت ا بعقو ة اإلعدا ، وعن مدائ  عقو ة اإلعدا  

ومف طوعي مانوني، أن ت  ااااااار نطاق    أو في حالة عد  ورود       ا ،  ري ادين إيقاف ت فيذ أحكا  اإلعدا  رسااااااامأل 
اسااااااتيدا  عقو ة اإلعدا  على الجرائس التي ارتك  في ا المدعى علأل  رريمة مت  متعمد، وأن تساااااان تشااااااريعات 
لكفاالاة إمكاانألاة ت ويا  عقو اة أي شاااااااااااااير حا  في انتظاار ت فياذ حكس اإلعادا  في حقا  لمادة تزياد على خمس  

 ا ( 17) مرات ومور ان مرار المجلس الملكي الياص في مضألة  س وات إلى السجن مدل ال ألاة، بما يتس  مع 

                                                                                ولوحظ في الورمة أن  على الر س من أن البلد مب   توصااااااااااألة بجع  الظروف في رمألع السااااااااااجون  - 11
مع مواعد األمس المت دة ال موذرألة الدنألا لمعاملة السج اا )مواعد نيلسون مانديال(، خالل الجولة الثانألة    متوافقة

                                                                                 الدوري الشااام ، ما االت ت ر د تقارير عن حروف  ير م اساا ة في سااجون البلد، ألساا اا م  ا من االسااتعراض 
  16أن المدانين بجرائس من األحداث الذين تتراوح أعمارهس مين        أيضااااااااااا    ولوحظ   ا ( 18) نقر الموحفين واالكتظاظ 

الورمة بنن   ، وأوصاات للطامة اإليوائألة الم دودة للسااجن     ا                                            ساا ة ي  تجزون مع أشااياص بالغين مدانين، نظر   21و 
 ا ( 19) حروف االحتجاا بقواعد نيلسون مانديال، حتى تألما يتعل  بف   السج اا األحداث عن ال الغين   تتقيد 

  والحظت الورمة أن سااانت ف ساا ت ورزر  ري ادين مبلت، في الجولة الثانألة من االسااتعراض الدوري  -12
تعزيز مدرت ا على رمع المعلومات اإلح اائألة ذات  الشاام ، توصاألة ب رسااا شاراكات مع الو االت الدولألة ل

ال االة بسااوا ساالوك الشاارطة وحروف السااجون ومعالجة تلك المعلومات وت ليل ا، ولك  ا ذ رت أن  ال علس 
                                                                                        ل اااا باااني تغيير م  جي أ حااادث في طريقاااة رمع هاااذ  المعلوماااات ومعاااالجت اااا وت ليل اااا، وأنااا  ال يزال من 

 ا( 20) كومة بي وص هذ  المسائ ال ع  ال  ول على معلومات من ال 

 ( 21) إمامة العدل، بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاا، وسألادة القانون   

الحظت الورمة أن سااااانت ف ساااا ت ورزر  ري ادين ال تزال لدي ا مضااااايا متراكمة معروضااااة على  -13
لج ائألة لضااامان رصاااد م اكم ا، ولكن البلد اتيذ خطوات لل د م  ا، بنساااالي  م  ا وضاااع مواعد للم اكس ا

وأوصاات الورمة بنن تزيد سااانت ف ساا ت ورزر  ري ادين حجس موارد نظا  العدالة وموح أل     ا ( 22) سااير الم اكمة 
  ب ي  يتوفر عدد  اف من القضااااة والم امين والمسااااعدين القانونيين لتقلألر حجس القضاااايا المتراكمة وتي ألض 

 ا( 23) مع المعايير الدولألة فترة االحتجاا السام  للم اكمة إلى فترة تتواف 

والحظت المؤسااسااة أن عرامي  ال تزال تعترض فرص وصااول ال ساااا والفتألات إلى العدالة بسااب   -14
 ا( 24) نقر الموارد وملة التعاطف مع مضايا ال ساا والفتألات وعد  ف س عمو  الجم ور ل ا

 ال ريات األساسألة  

ي ر على    ا  رديد    ا   مانون   2016مد سا ت في عا    الورمة أن ساانت ف سا ت ورزر  ري ادين ذ رت -15
للساااايرية العامة أو الكرا ألة      ا   مخر     ا                                                          عقو ة السااااجن لمدة ت اااا  إلى خمس ساااا وات لك  من  ي عر  ض شااااي اااا 

اإلحراج ، وأن المدافعين عن حقوق اإلنساااااان أعر وا عن ملق س إااا إمكانألة اساااااتيدا  هذا القانون إلعامة   أو
 ا( 25) ار وإمكانألة اسااااتيدام  لم ع ال قا  العا  المتعل  بالمواضااااألع ال ساااااسااااةالتدف  ال ر للمعلومات واألخ  

  2016 ( من مانون الجرائس اإللكترونألة لعا  1) 16الورمة بنن تعدل ساانت ف سا ت ورزر  ري ادين المادة  وأوصات 
 ا( 26) لتضيي  تعريف  الت ر   من أر  حماية ال  افة المستقلة والتروي  لليطاا العا 
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 ( 27) مألع أشكال الرق حظر ر  

الحظ المر ز األورو ي للقااانون والعاادالااة )المر ز( األحكااا  التشااااااااااااااريعألااة المعمول م ااا لمكاااف ااة   -16
، ولك   ذ ر أن  بالر س 2011االتجار والعم  القساااااااري، بما في ذلك مانون م ع االتجار باألشاااااااياص لعا   

                       ار باألشاااااياص التي أ نشااااائت المتاحة، ووحدة مكاف ة االتج من رمألع القوانين والبروتو والت وأنوا، ال ماية
 والحظ أن   ا( 28) ، ال يزال االتجار بال شار يطرح إشاكالألات في ساانت ف سا ت ورزر  ري ادين2012في عا  

 ا( 29)                                                                                                  ر س إرراا الت قي  في حوادث اتجار بال شر، لس تتكل  بال جاح أي دعول ر فعت على أحد المتاررين بال شر 

ح إيالا مزيااد من االهتمااا  لم ع االتجااار بااال شاااااااااااااار ومالحقااة والحظ المر ز أناا  ال يزال من المل -17
وأوصاااااى المر ز بنن ت ق  ساااااانت ف سااااا ت ورزر  ري ادين ب اااااورة صاااااارمة وفعالة في       ا امرتكبأل  مضاااااائأل 

حاالت االتجار بال شااااااار ومالحقة مرتكبي ا، وأن تضااااااامن االساااااااتفادة الفعالة من اإلررااات المتعلقة متوفير  
 ا( 30)  سال ماية للض ايا ومساعدت 

 ال قوق االقتلادية واالجتماعية والثقافية -3 

 ( 31) ال   في ال  ة  

                                                                               أفادت المؤسااااسااااة بنن حم  المراهقات مد أثار بعض الشااااوا  ، ولكن شااااوه د انيفاض ط ألف في  -18
عدد والدات المراهقاتا ميد أن ا شددت على أن المياوف ال تزال مائمة ألن ثمة تقارير عن ومو، اعتدااات 

ر تسببت في العديد من هذ  الوالدات ر سألة  ا( 32)                                                    وحاالت ا ت اا لق   

 ( 33) ال   في التعلألس  

في توفير ميئة    ا  الحظت المؤساااساااة أن المدارا المراعألة الحتألارات األطفال ما فتئت ت را تقدم -19
بااالتعلألس    بجمألع األطفااال، ولكن مااا اال ه اااك الكثير من أوراا  الق ااااااااااااااور تألمااا يتعل     ا   تعلألمألااة أكثر ترحي اا 

   ا  تعلألمأل    ا  الشاام  الذي يدم  األطفال ذوي اإلعامةا وأوصات بنن ت شال ساانت ف سا ت ورزر  ري ادين نظام
للجمألع ير ز على األطفال الذين يعانون من صعو ات التعلس الوحأل ألة، وأن تتعاون مع األخ ائيين        شامال  

 ا( 34) والمؤسسات لتدري  معلمين ميتارين في مجال التعلألس الياص

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -4 

 ( 35) ال ساا  

  الحظت المؤساااساااة أن ع ف العشاااير والع ف الج ساااي واالعتداا الج ساااي على األطفال، ال يزال يمث   -20
،  2015لعا    في البلدا وأمرت المؤساساة باعتماد مانون الع ف العائلي   ا  أكثر أشاكال الع ف الج سااني انتشاار 

  ولك  ا الحظت أن القانون      ا ، ورع  اإلمالة عن الع ف العائلي إلزامأل  للع ف العائلي        شااااااامال      ا   الذي أدخ  تعريف 
  الع ا المالي الذي يلقأل  على عات  الضا ايا و ي اوص                                                   لس ي عدل بالر س من االنتقادات المور ة إلأل  بي اوص 

 فع  إررامي بمقتضى                                أن الع ف العائلي لس ي عترف ب          أيضا     والحظت ا( 36) الدور  ير الم دد لمر ز األامات 
 ا( 37) مانون الع ف العائلي

والحظت المؤساااساااة أن ه اك م كمتين لألسااارة مساااؤولتين عن إنفاذ ال ماية الم ددة في مانون الع ف  - 21
العائلي، ولك  ا شااااااددت على أن سااااااانت ف ساااااا ت ورزر  ري ادين ال تزال ب ارة إلى إنشاااااااا  ألان مع ي مت لي   

أن  على الر س       أيضاااااا    والحظت   ا ( 38) التي تجمع ا م اكس األسااااارة وموات الشااااارطة   البألانات عن الع ف الج سااااااني، 
إنشااااااا وحدة مع ألة بالجرائس الج ساااااألة داخ  إدارة الت قألقات الج ائألة، ه اك عد  ثقة في إمالة أفراد الشااااارطة   من 

 ا ( 39) و فعال                                                                                   عن حوادث الع ف الج ساني واالعتداا الج سي، ولس ي بلغ عن العديد من هذ  ال االت على ن  
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وأوصاات المؤسااسااة بنن ت شاال سااانت ف ساا ت ورزر  ري ادين على ن و عار  مؤسااسااة مم ة وعملألة   -22
لضااااااا ايا الع ف الج سااااااااني واالعتداا الج ساااااااي، وأن ت فذ مرنام  تدري  على م اا القدرات لفائدة أفراد الشااااااارطة 

 ا( 40) الع ف الج ساني واالعتداا الج سي و يرهس من الموحفين المكلفين ب نفاذ القانون في مجال اإلمالة عن  

 ( 41) األطفال  

الثانألة من االسااتعراض الدوري الشااام ،  تألما يتعل  بالتوصااألات ذات ال االة ال ااادرة عن الجولة -23
                                                                                                  الحظت بقل  الم ادرة العالمألة إلن اا رمألع أشاكال العقو ة البدنألة التي ت مارا ضاد األطفال )الم ادرة(، أن 

ما االت مشاروعة في ساانت ف سا ت ورزر  ري ادين، بما في ذلك في الم زل، وأماكن     ا   مدنأل   معاق ة األطفال
الرعاية البديلة، وأوسااااااااي الرعاية في مرحلة الطفولة الم كرة ومراكز الرعاية ال  ارية لألطفال الخرين، وفي 

سااااانت ف ساااا ت ورزر  وأعر ت الم ادرة عن أمل ا في أن توصااااي الدول    ا( 42) المدارا والمؤسااااسااااات العقامألة
 ري ادين بسن تشريع ي ظر صراحة العقو ة البدنألة لألطفال، م ما  انت ط ألفة، في رمألع حروف حألات س 

 ا( 43) ، وذلك على سبي  األولوية1952من مانون األحداث لعا   8وإلغاا المادة 
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