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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣-٢جنيف 

من ) ج(١٥اإلنسان وفقاً للفقرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق          
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سانت فنسنت وجزر غرينادين    

 املقدمة من ثالثة من أصحاب املصلحة إىل عملية         )١(موجز للورقات هذا التقرير هو      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . إلنسانحقوق ا 
، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات         حلقوق اإلنسان السامية  األمم املتحدة   مفوضية  
املعلومات الـواردة يف    مصادر  بصورة منهجية يف حواشي هناية النص       وقد ذُكرت   . ُمحددة
علومات املأما االفتقار إىل    . ان على النصوص األصلية دون تغيري     كما أُبقي قدر اإلمك    ،التقرير

عن مسائل ُمحددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقـدمي أصـحاب                 
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    . ن مجيع املعلومات الواردة   حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضم     
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

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

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  نتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا    

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمان على شخصه  -١  
أن العقاب البـدين    بأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال            -١

 من قانون األحداث على سوء معاملة األطفال لكنها تسمح         ٨وتعاقب املادة   . مشروع يف املرتل  
على الطفل بإنزال عقوبـة     سلطة  األشخاص الذين تكون هلم     للوالدين واملعلمني أو غريهم من      

، )١٩٨٨(وال تفسر املواد اليت حتظر العنف واالعتـداء يف القـانون اجلنـائي        . عليه" معقولة"
 على أهنا   )١٩٧٩(دستور  ال و ١٩٩٥لعام  ) اإلجراءات املوجزة (والقانون املتعلق بالعنف املرتيل     

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب       . )٢(العند تربية األطف  العقاب البدين   حتظر  
 من قـانون األحـداث      ٨البدين لألطفال أن العقاب البدين مشروع يف املدارس مبوجب املادة           

 اللتني تسمحان ملدير املدرسة، ونائب مدير املدرسـة       ٢٠٠٥ من قانون التعليم لعام      ٥٣واملادة  
، يف غرفة خاصة، باسـتخدام أداة  بتسليط العقاب البدين، أو مدرس معني خصيصاً هلذا الغرض    

  .)٣(ين على الفتيات إال من جانب نساءوال جيوز إنزال العقاب البد. منصوص عليها يف اللوائح
وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين              -٢

ن العقاب اجلسدي لألحداث يـسمح بـضرب        وقانو. جرميةارتكاب  مشروع كعقاب على    
 .)٤(عـصا خفيفـة   ب ضربة على الردف     ١٢  باملدان جبرمية   )  عاماً ١٦دون سن   (احلدث الذكر   

. ووفقاً للمبادرة العاملية، فإن العقاب البدين مسموح به كتدبري تأدييب يف املؤسسات العقابيـة             
.  من قانون األحداث   ٨مبوجب املادة   كما أن العقاب البدين مشروع يف أوساط الرعاية البديلة،          

بإنزالـه علـى األوالد   ) يف املدارس املعتمدة(األحداث وتسمح لوائح ويسمح قانون األحداث    
وأعربت املبادرة العاملية عن أملها يف أن يسلط االستعراض الدوري          . )٥(داخل املدارس املعتمدة  

 مبا يف ذلك يف     ،يف مجيع األوساط  الضوء على أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال          
  . )٦(األولويةعلى سبيل  وحثت احلكومة على إصدار تشريع لتحقيق ذلك ،املرتل

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف احلياة األسرية  -٢  
 يف عملية استعراضـه     ، جملس حقوق اإلنسان بأن حيث     ١أوصت الورقة املشتركة      -٣

تشريعاهتا متطابقـة مـع     جعل   سانت فنسنت وجزر غرينادين على       ،الدوري الشامل املقبلة  
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التزاماهتا باملساواة وعدم التمييز، وبالتزاماهتا الدولية حلقوق اإلنسان، من خالل إلغاء مجيـع             
  .)٧(برضاهمبالغني أشخاص األحكام اليت ميكن تطبيقها لتجرمي النشاط اجلنسي بني 

  الئق مستوى معيشي احلق يف الضمان االجتماعي واحلق يف  -٣  
سانت فنسنت وجزر غرينـادين معرضـني       مواطين   بأن   ٢أفادت الورقة املشتركة      -٤

بصورة كبرية لآلثار املترتبة على تغري املناخ، وال سيما االرتفاع املتسارع يف مستوى البحر،              
يقل ارتفاعـه  شريط ساحلي ضيق من األراضي  يف املائة من السكان تعيش يف    ٨٥ألن نسبة   

 .عن احلد األقصى للمد بأقل من مخسة كيلـومترات        ويبعد  مخسة أمتار   لى مستوى البحر    ع
وتفيد بأن تغري املناخ يهدد احلق يف الغذاء والصحة ووسائل كسب العيش، والقدرة علـى               

كما الحظت أن تغري املناخ يعرض للخطر احلق يف احلياة          .  الئق احملافظة على مستوى معيشي   
والوصول إىل املاء واملرافق الصحية     الشخصي للفرد،   من  األرير املصري و  وامللكية والسكن وتق  

العواصف واألعاصري املدارية، واجلفـاف والفيـضانات    تزايد   وذلك بسبب    ،والبيئة الصحية 
وتوصـي الورقـة    . )٨(حرارة اهلواء واملاء  تفشي ناقالت األمراض بسبب ارتفاع درجات       و

االعتراف بأن أهم الدول اليت تبعث غازات       ‘ ١‘: ي مبا يل   جملس حقوق اإلنسان   ٢املشتركة  
الدفيئة هي املسؤولة عن هتديدات حقوق اإلنسان اليت يواجهها شعب سانت فنسنت وجزر             

تشجيع اجملتمع الدويل على اختاذ إجراء فوري للحد من انبعاثـات غـازات             ‘ ٢‘غرينادين و 
جهودها لتخفيف آثار تغري املناخ  ومساعدة سانت فنسنت وجزر غرينادين يف   ،الدفيئة العاملية 

  .)٩(معهاوالتكيف 

  وأفضل املمارسات والتحديات والقيوداإلجنازات   -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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 Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of 

all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-
governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council.) 

Civil society 
JS1 Joint Submission 1 – submitted by ARC International, ILGA (International 

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) and ILGA-
Europe*; 

JS2 Joint Submission 2 – submitted by Earthjustice*, Oakland (USA); 
Greenpeace International*, Amsterdam (The Netherlands); Human Rights 
Advocates* (USA); 350.org; 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London 
(United Kingdom). 

2 GIEACPC, p. 2. 
3 GIEACPC, p. 2. 
4 GIEACPC, p. 2. 
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6 GIEACPC, p. 1. 
7 JS1, p. 3. 
8 JS2, p. 1. 
9 JS2, p. 5. 

    


