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 مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
 ٢٤، دورته العاشرة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

سانت كيتس ونيفس يف واسُتعرضت احلالة يف . ٢٠١١فرباير / شباط٤ يناير إىل/كانون الثاين
وترأس وفد سانت كيتس ونيفس   . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨اجللسة العاشرة املعقودة يف     

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بسانت كيتس ونيفس يف جلسته الرابعـة            . ديالنو بارت 
 . ٢٠١١فرباير / شباط١عشرة، املعقودة يف 

ر جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل        ، اختا ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ ويف  -٢
غابون، وقريغيزسـتان،   : لتيسري استعراض احلالة يف سانت كيتس ونيفس      ) اجملموعة الثالثية (

 .  الشماليةآيرلنداواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ بأحكام الفقرة    وعمالً  -٣
 : راض احلالة يف سانت كيتس ونيفساستع

ــر و  )أ(   ــينتقري ــاً /ط ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة ع  )أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/10/KNA/1 and Corr. 1(؛ 

ية حلقوق اإلنـسان    جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السام        )ب(  
 ؛ )A/HRC/WG. 6/10/KNA/2) (ب(١٥ للفقرة وفقاً

 ). A/HRC/WG.6/10/KNA/3) (ج (١٥ للفقرة قاًموجز أعدته املفوضية وف  )ج(  

وأحيلت إىل سانت كيتس ونيفس، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا      -٤
وهذه األسئلة متاحة علـى     . وهولندا  أملانيا وسلوفينيا والسويد والتفيا واململكة املتحدة      سلفاً

 . املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

 موجز مداوالت عملية االستعراض   - أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة قيد االستعراض   - ألف  

ذكرت سانت كيتس ونيفس أن املشاورات الوطنية اليت أجريت إلعـداد التقريـر               -٥
 لإلمكانيات اليت يتيحها االستعراض الدوري الـشامل يف إجيـاد            عميقاً الوطين أتاحت فهماً  
. ية أوسع، وتعزيز وعي الشركات مبسؤوليتها وتعزيز االلتزام بالـشراكة         حمرك ملشاركة مدن  

وجرت يف سانت كيتس ونيفس نقاشات بني الوكاالت احلكومية وقطاع عريض من اجملتمع             
املدين، مبا يف ذلك شرحية واسعة من املنظمات اليت تدافع عن حقوق األطفـال والـشباب                
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قد بدأ التقرير الوطين بلمحة عامة عن التـزام         و. والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم    
سانت كيتس ونيفس بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على النحو املنصوص عليه يف الدستور،             
الذي يضمن لكل شخص يف سانت كيتس ونيفس احلقوق واحلريات األساسية، بغض النظر             

علـى أن   يدة أو اجلنس،    السياسي أو اللون أو العق    الرأي   أو النسب أو     األصلعن العرق أو    
وتقيدت سانت كيتس ونيفس، بوصفها . باحترام حقوق اآلخرينذلك مشروط يف كل حال      

 يف األمم املتحدة، مبيثاق املنظمة وأكدت من جديد التزامها باحلقوق األساسية وكرامة             عضواً
 . األشخاص واملساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء

          زيرتني تقـع يف شـرق البحـر الكـارييب وتبلـغ           وسانت كيتس ونيفس احتاد ج      -٦
وقد نالت استقالهلا   . تقريباً نسمة   ٥٢ ٠٠٠ا   وجمموع سكاهن   مربعاً  كيلومتراً ٢٦١مساحتها  

قـد  و.  للحكـم   دميقراطياً ، واعتمدت منذ ذلك احلني شكالً     ١٩٨٣سبتمرب  / أيلول ١٩يف  
، حكومـة ديـرتل     ٢٠١٠ينـاير   /يف كانون الثاين  اليت جرت   أعادت االنتخابات األخرية،    

 . دوغالس لوالية رابعة على التوايل

قـوق  الدوليـة األساسـية حل    عاهدات  املوسانت كيتس ونيفس طرف يف خمتلف         -٧
بعد، لكنها  ليست طرفاً فيها    االنضمام إىل اتفاقيات أخرى     إمكانية   أيضاًحبثت  وقد  . اإلنسان

           عملية اإلصالح أو التعديل الدسـتوري     ف. واجهت حتديات تتعلق باملوارد وعقبات دستورية     
 إجراء استفتاء حيظـى     أيضاًجملس النواب فحسب، بل تتطلب      أعضاء  أغلبية ثلثي   ال تتطلب   

ومع ذلك، ال تزال احلكومة ملتزمة بإجراء مشاورات مفتوحة         . بأغلبية الثلثني يف كل جزيرة    
 . لقانونيةمع مواطنيها بشأن اإلصالحات الدستورية والقضائية وا

وذكر الوفد أن االلتزامات املتعلقة بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة              -٨
ونتيجة لعمليـة   . تأثرت بقيود املوارد البشرية وبصعوبة مجع بيانات دقيقة وحتديثها باستمرار         

االستعراض الدوري الشامل، ُعرضت توصية على جملس الوزراء بإنشاء شـعبة معاهـدات             
      التصديق عليها ولتقدمي املشورة بـشأن     اليت يتعني   خصص الستعراض الصكوك ذات الصلة      ُت

تقدمي التقارير مبوجـب    كمثال على هذه الصعوبات     و. من التزامات معاهدة  ما يترتب على    
املواد ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد                

أمـا  .  اتفاقية حقوق الطفل، جيري اآلن استكمال املراحل النهائية للتقريـر          ويف حالة . املرأة
التقرير املتعلق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فهو ال يزال يف مرحلـة                

 . ٢٠١١الصياغة، ولكن من املأمول تقدميه يف الربع األول من عام 

ى عقوبة اإلعدام على جرائم القتل أمـر  وأقرت سانت كيتس ونيفس بأن اإلبقاء عل     -٩
ولكن، بعد النظر يف املسألة، قررت احلكومة اإلبقاء على عقوبة          .  للجدل كان وسيظل مثرياً  

وسـلمت  .  لسلطتها التقديرية  اإلعدام من بني العقوبات اليت ميكن أن تصدرها احملاكم وفقاً         
تـشري إىل أن عقوبـة   اليت دلة  األبعض  قد تكون هناك     هسانت كيتس ونيفس، باألساس، أن    
ما يشهده جمتمعهـا    يف سياق    ومع ذلك، جتد احلكومة،   . اإلعدام ال تشكل بالضرورة رادعاً    
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ويف ظل زيادة معدالت اجلرمية، صعوبة كبرية يف أن تربر ملواطنيها أي قرار حبرمان احملـاكم                
 . ذه العقوبة كجزء من اخليارات املتاحة هلاالنطق هبمن 

اكم بتطوير وصقل الفقه املتعلق بعقوبة اإلعدام إىل درجة أن احملـاكم       وقد قامت احمل    -١٠
 "أشنع"ذاهتا مل تعد تصدر هذه العقوبة إال حبق مرتكيب أشد اجلرائم بشاعة، بل وحبق مرتكيب                

 .  على اإلطالقاجلرائم

       ، فإهنـا    مدوناً يف النصوص   وعلى الرغم من أن عقوبة اإلعدام ال تزال إجراء عقابياً           -١١
عقوبـة اإلعـدام إال يف ثـالث        ُتنفذ  في السنوات الثالثني املاضية، مل      ف. مل تعد تنفذ كثرياً   

إما وخالل تلك الفترة، صدرت أحكام أخرى باإلعدام لكن هذه األحكام ُخففت            . حاالت
اليت تتـدخل   - إحدى السمات املميزة للدستور -من جلنة الرأفة   بقرار  ر من احملكمة أو     بقرا
ويف احلاالت اليت نفـذت فيهـا عقوبـة         . ا ينتهي دور القضاء وُيفتح اجملال أمام الرأفة       عندم

 . اإلعدام، اُتبع اإلجراء القانوين املنصوص عليه يف الدستور

متهم بارتكاب جرمية   فيها   يدان   حىت يف احلاالت اليت   ومل يعد اإلعدام عقوبة إلزامية        -١٢
حملكمة جلسة استماع إلزامية خمصصة فقـط ملـسألة         وتعقد ا .  للقانون تستحق اإلعدام وفقاً  

وهذا يعين أن القاضي جيد نفسه أمام جمموعة من اخليارات فيما يتعلق      .  الذي تقضي به   احلكم
 كي تعقد احملكمة هذه اجللسة، يشترط القانون أن يقدم الدفاع إليها تقريـراً            لو. احلكمهبذا  

أنه   الطب النفسي وأي تقرير آخر يرى الدفاع        من يتقصى احلالة االجتماعية للمتهم، وتقريراً    
وُيسمح للشخص املدان استدعاء شهود يشهدون لـصاحله        . ضروري جللسة االستماع هذه   

وإذا صـدر احلكـم   . وحملاميه احلرية يف حماولة إقناع احملكمة بعدم النطق بعقوبـة اإلعـدام   
طقة شرقي البحر الكارييب،    باإلعدام، يبقى للمتهم حق االستئناف أمام حمكمة االستئناف ملن        

وإذا فشل الشخص   . ويف هناية املطاف إىل اللجنة القضائية التابعة جمللس امللكة اخلاص يف لندن           
تقدمي التماس إىل اللجنة االستشارية املعنية       هفبإمكانتخفيف عقوبته،   إقناع احملكمة ب  املدان يف   

 . حبق الرأفة اليت حيق له املثول أمامها

لق بالعقاب البدين، أشار الوفد إىل أن سانت كيتس ونيفس تتفق مع الرأي             وفيما يتع   -١٣
. تنمية حس املسؤولية والنـضج    جانب أساسي من جوانب     القائل بأن االنضباط يف اجملتمع      

، الرأي القائل بأن العقـاب البـدين        وأضاف أن شعب سانت كيتس ونيفس يؤيد، تقليدياً       
ي اسـتخدام   ومع ذلك، ويف حماولة للقضاء على أ      . طاالنضبالتعليم األطفال   وسيلة مقبولة   

، وبوضـوح، القيـود     ٢٠٠٥لحد منه، حدد قانون التعليم لعـام        لتعسفي هلذا العقاب أو     
 إللغائه يف إطار هـذا القـانون،        أيضاًومثة أحكام   . املفروضة فيما يتعلق بأساليب استخدامه    

قد ُوضعت إجراءات لـضمان     و. وسوف تستمر احلكومة يف استكشاف تدابري بديلة وفعالة       
 .  وحتوله إىل اعتداء جتاوز العقاب البدين احلدودعدم

وتسلم سانت كيتس ونيفس بأن جترمي العالقات اجلنسية بني البالغني بالتراضـي يف               -١٤
وبينمـا تـدرك    .  من قانون اجلرائم حبق األشخاص أمر مثري للجدل        ٥٧ و ٥٦إطار املادتني   



A/HRC/17/12 

GE.11-11805 6 

هـاتني   العديد من احلجج اليت يتقدم هبا الراغبون بإلغاء         حكومة سانت كيتس ونيفس وجود    
ومـع  . اوالواقع أن هناك معارضة قوية إللغائه     .  للقيام بذلك  ، فإهنا ال متلك تفويضاً    املادتني

، مل حتصل أي مالحقة قضائية تتعلق بنشاط        قانوينالنص  هذا ال ذلك، وعلى الرغم من وجود      
 . اخلاصة خالل السنوات األخريةجنسي بني بالغني بالتراضي يف حياهتم 

ووقعت سانت كيتس ونيفس على اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املـرأة               -١٥
واملعاقبة عليه واستئصاله، واتفاقية البلدان األمريكية ملنح احلقوق املدنية للمـرأة، واتفاقيـة             

        على إعـالن القـضاء علـى        أيضاًووقعت  . البلدان األمريكية ملنح احلقوق السياسية للمرأة     
           العنف ضد املرأة، ومنهاج عمل بيجني، وإعالن األمم املتحـدة لأللفيـة، وقـرار جملـس                

            كما أصدرت قانون العنـف املـرتيل      . املتعلق باملرأة والسالم واألمن   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥األمن  
 .  لتعزيز ومحاية حقوق مجيع النساء٢٠٠٠لعام 

على الرغم   مستمرةضد املرأة   رك سانت كيتس ونيفس أن مشكلة العنف املرتيل         وتد  -١٦
 يف املائة من األسر     ٥٠من أن العديد من النساء يتبوأن مناصب عليا يف اجملتمع، وأن أكثر من              

وتواصل إدارة الشؤون اجلنسانية برناجمها املكثف للتوعية يف هذا اجملال،        .  عازبات تعيلها نساء 
كـذلك  وتنفـذ   ،  واحملامنيللشرطة واملمرضني واملمرضات     برامج تدريبية تنظيم  مبا يف ذلك    

حتول إحداث  ومثة تسليم باحلاجة إىل     .  لتثقيف األشخاص الذين ميارسون العنف املرتيل      اًبرناجم
 تربية ثقافية   أيضاًفحسب بل يستلزم    اآلفة   ه ال يستلزم دراسة جذور هذ     ثر عمقاً اجتماعي أك 

واحلكومة مستعدة لتدعيم القـانون     . ات صحية بني اجلنسني وداخل األسر     جديدة لبناء عالق  
 . لكن نقص املوارد يظل العائق أمام مجيع األنشطة. هبياكل أساسية تيسر أجنع أشكال التنفيذ

وأشار الوفد إىل أن سانت كيتس ونيفس كانت من بني أوائل البلدان اليت وقعـت                 -١٧
          / كـانون الثـاين    ٢٦دما فُتح باب التوقيع عليها يف       وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل عن     

وينص قانون جملس املراقبة ورعاية األطفـال       . ، مما يعكس التزامها هبذه االتفاقية     ١٩٩٠يناير  
 سانت كيتس ونيفس يف تطوير التشريع       شاركتكما  . على ضمان الرعاية واحلماية لألطفال    

وقـد  .  املتعلقة باألسـرة   الساريةحل حمل القوانني    النموذجي حلماية األسرة، الذي ُوضع لي     
ونـصَّ  . املراقبة وخدمات محاية الطفل مسؤولية ضمان محاية حقوق األطفال         أُنيطت بإدارة 

قانون جملس املراقبة ورعاية األطفال على محاية األطفال الذين تتعرض صـحتهم ورفـاههم              
 .  وملزيد من املخاطرللتأثريات السلبية

أصدرت احلكومة أوامر بتنفيذ برنـامج إلعـادة         فقد   علق مبسألة السجون،  وفيما يت   -١٨
مت نقل  فقد  ويف موضوع اكتظاظ السجون،     . التأهيل هبدف احلد من معاودة ارتكاب اجلرائم      

وباإلضافة . سجن الرئيسي يف باستري إىل سجن املزرعة يف جزيرة نيفس اجملاورة     الالسجناء من   
لبناء مرفـق احتجـاز     قدر مساحتها بعشرة فدادين تقريباً      أرض ت مت ختصيص   فقد  إىل ذلك،   

 .  من املفوضية األوروبية لبدء البناء الذي سيتم على مراحلجديد؛ وتنتظر احلكومة متويالً
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وذكر الوفد أن سانت كيتس ونيفس أقرت باملنافع اليت تعود هبا اتفاقيـة حقـوق                 -١٩
ولذلك، يهتم قـانون البنـاء      . ليها بعد األشخاص ذوي اإلعاقة على اجملتمع وإن مل تنضم إ        

 . باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة مبا ميكنهم من احلصول على اخلدمات

وهذا احلضور والتأثري   . وتعيل النساء غالبية األسر املعيشية يف سانت كيتس ونيفس          -٢٠
 عالية   مستويات بلوغفقد واصلت النساء    . يؤكدان باستمرار الدور القوي للمرأة يف اجملتمع      

وأظهـرت  .  مبا يف ذلـك يف القطـاع العـام         ن مناصب عليا يف أماكن عمله     شغلللغاية و 
 يف املائـة مـن      ٢٥ يف املائة من مناصب األمني الدائم تشغلها إناث، و         ٦٦اإلحصاءات أن   

        إنـاث، وأن اإلنـاث       يف املائة من اإلدارات ترأسها     ٢٠موظفي الشرطة هم من اإلناث، و     
ويف الربملان االحتادي وزيرة متثل أكـرب دائـرة         . املائة من أعضاء هيئة التدريس     يف   ٧٣ميثلن  

امـرأة   وتـشغل . أيضاًانتخابية يف االحتاد كما أن منصب نائب كاتب الربملان تشغله امرأة            
 .  العامة والقضاة الثالثة فيها من النساءةمنصب مدير النياب

 االستعراض احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع   - باء  

ورحب عدد من الوفود بالتزام سانت      .  ببيانات  وفداً ٣٦أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢١
كما رحبوا بنوعية   . كيتس ونيفس باالستعراض الدوري الشامل، ومبشاركتها يف هذه العملية        

التقرير الوطين والتزامات هذه الدولة حبقوق اإلنسان بصفة عامة على الرغم من التحـديات              
 . وترد التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار يف الباب الثاين من هذا التقرير. العديدة اليت تواجهها

الـيت  فقد رحبت اجلزائر بصراحة سانت كيتس ونيفس يف وصـفها للتحـديات               -٢٢
  متعلقـاً   قانونـاً  ٢٢ورحبت باعتمادها أكثر من     .  اليت تعاين منها   ونقاط الضعف تواجهها  

بأن حمدودية عدد التصديقات على الصكوك الدوليـة        اقتناعها  عربت عن   حبقوق اإلنسان وأ  
ورحبت بالتدابري املتخذة   . تعود إىل حمدودية املوارد الالزمة لتنفيذها وليس إىل غياب االلتزام         

 . وقدمت اجلزائر توصيات. لتحسني ظروف السجون

ـ       -٢٣  املناعـة  صابني بفـريوس نقـص  وأثنت الربازيل على محاية حقوق األشخاص امل
اإليدز، وبتوفري التعليم للجميع من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية، وبالسياسات      /البشري

 من املعلومات بشأن قانون الضمان االجتمـاعي وبرنـامج          وطلبت مزيداً . املتعلقة باملسنني 
اعفة تسلم بضرورة مـض   وأشارت الربازيل إىل أن سانت كيتس ونيفس        . احلماية االجتماعية 

وأعربت الربازيل عن استعدادها    . جهودها ملكافحة العنف اجلنساين، وال سيما العنف املرتيل       
بناء على طلب   والتنسيق مع مفوضية حقوق اإلنسان      بلتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات      

 . وقدمت الربازيل توصيات. من سانت كيتس ونيفس

 عنه سانت كيتس ونيفس بالتصديق علـى        ورحبت سلوفينيا بااللتزام الذي أعربت      -٢٤
 القلقوأعربت سلوفينيا عن . صكوك حقوق اإلنسان األساسية على الرغم من حمدودية املوارد
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 بعد الوقف االختياري الفعلي الذي      ٢٠٠٨من استمرار عقوبة اإلعدام ومن تطبيقها يف عام         
ة أفضل لألطفال، واستفسرت    ورحبت سلوفينيا بالتدابري اهلادفة إىل محاي     . استمر عشرة أعوام  

وقـدمت سـلوفينيا    . عن التدابري املتخذة ملنع وقوع انتهاكات للسالمة البدنيـة لألطفـال          
 . توصيات

 عقوبة اإلعـدام يف تـشريعاهتا       علىحتفاظ سانت كيتس ونيفس     ال فرنسا   وأسفت  -٢٥
 قـرار تضمني  والحظت بارتياح أن سانت كيتس ونيفس أيدت        . ٢٠٠٨تطبيقها يف عام    لو

لكنها الحظت أن   إشارة إىل امليل اجلنسي     اجلمعية العامة بشأن اإلعدام خارج نطاق القضاء        
. األحكام القانونية احلالية جترم العالقات اجلنسية بالتراضي بني البالغني من نفـس اجلـنس             

 . وقدمت فرنسا توصيات

 يف  نـاً وشددت كوبا على أن مجيع خدمات الرعاية الصحية األساسية متـوفرة جما             -٢٦
 على محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة     أيضاًوأثنت كوبا   . سانت كيتس ونيفس  

وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، الحظت كوبا أن احلكومـة تطبـق            . اإليدز/البشري
آليات لتلبية احتياجاهتم، كما يتضح من وجود وحدات للتربية اخلاصة يف مجيع أحناء البلـد               

 تعليمية يف مجيع املستويات من أجل األطفال الذين يعـانون مـن صـعوبات          توفر خدمات 
 . وقدمت كوبا توصيات. تنموية

ورحبت تركيا بتصديق سانت كيتس ونيفس على االتفاقية الدولية للقـضاء علـى        -٢٧
مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة        

وأشادت تركيا جبهود سانت كيتس ونيفس الرامية إىل االنضمام إىل مزيد من            . الطفلحقوق  
وأعربت عن سرورها أن سانت كيتس ونيفس سـنت         . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   

ويف هـذا الـصدد،     . تشريعات وطنية هامة للوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان        
 . وقدمت تركيا توصيات. ٢٠٠٥لتعليم لعام أشادت تركيا بسن قانون ا

تعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصادية    بورحب املغرب بالتزام سانت كيتس ونيفس         -٢٨
 مبختلف الربامج   أيضاًونوه املغرب   . تنمية اجتماعية وبشرية  والثقافية استناداً إىل ما حتقق من       

اإليدز، مبا يف ذلـك     /ص املناعة البشري  صابني بفريوس نق  القائمة املتعلقة حبماية األشخاص امل    
موارد سانت كيـتس    شحة  والحظ املغرب   . ٢٠٠٧إنشاء مكتب حقوق اإلنسان يف عام       

ونيفس، وخباصة فيما يتعلق بالتصديق على صكوك جديدة وإدماجها يف القـانون الـوطين،      
 . وقدم املغرب توصية. وذكر أنه مستعد لتقدمي املساعدة يف هذا الصدد

ت اململكة املتحدة بالتحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف            وأقر  -٢٩
لمساعدة يف صـياغة    املقدم ل طلب  التنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأشارت إىل        

ورحبت اململكة املتحدة بالتدابري الرامية إىل دعم       . جديدة لتحقيق هذه الغاية    تشريعات وطنية 
كثرة نـشاط  إزاء املعلومات اليت تتحدث عن  ا قالت إهنا ال تزال تشعر بالقلق        الشباب، لكنه 

العصابات وشجعت احلكومة على االستمرار يف برامج التوعية، وتوفري فرص عمل وبـدائل             
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ودعت اململكة املتحدة احلكومة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وأعربت عـن قلقهـا إزاء              . جمدية
كما شجعت احلكومة على النظـر يف التوقيـع علـى           . ٢٠٠٨تنفيذ هذه العقوبة يف عام      

وطلبت اململكة املتحدة معرفة اإلجـراءات      . الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل    
اليت تعتزم احلكومة اختاذها لوضع حد للتمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي              

 . ة توصياتوقدمت اململكة املتحد. واملتحولني جنسياً

 جمـايل ونوهت إسبانيا مع االرتياح بالتدابري اليت اختذهتا سانت كيتس ونـيفس يف               -٣٠
بيضاء بشأن تطوير التعليم والـسياسة التعليميـة        بإصدار الكتب ال  التعليم والصحة، ال سيما     

إسبانيا عن   وأعربت. ٢٠١٠-٢٠٠٨ واخلطة الوطنية للصحة للفترة      ٢٠١٩-٢٠٠٩للفترة  
 . سبانيا توصياتإوقدمت . عقوبة اإلعداماإلبقاء على  قلقها إزاء

ونوهت الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء مكتب حلقـوق اإلنـسان ملكافحـة              -٣١
. اإليـدز /صابني بفريوس نقص املناعة البـشري  انتهاكات حقوق اإلنسان ضد األشخاص امل     

         ظت أن العنف ضد املـرأة     والحظت أن اعتماد قانون العنف املرتيل تطور اجيايب لكنها الح         
تقـدمي  حيجمن عن   العديد من النساء    ف. سكوت عنها على حنو خطري    مما زال ميثل مشكلة     

 إزاء اسـتمرار جتـرمي      أيضاًوال تزال الواليات املتحدة قلقة      . شكاوى أو متابعتها يف احملاكم    
. جي امليل اجلنسي واملتحولنياملثليات واملثليني ومزدواملثلي وإزاء التمييز اجملتمعي ضد      سلوك  ال

 . وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات

وأقرت سلوفاكيا مبختلف التحديات اليت تواجهها سانت كيتس ونيفس، وأشارت            -٣٢
وأعربت سـلوفاكيا عـن     . بشكل إجيايب إىل اجلهود املبذولة يف جمال الرعاية الصحية األولية         

ري الفعلي لعقوبة اإلعدام الذي امتد لعشر سـنوات، وإزاء          قلقها إزاء انتهاء الوقف االختيا    
وأشارت سلوفاكيا إىل ضرورة توسيع     . للمسؤولية اجلنائية االخنفاض الشديد للسن القانونية     

واستفسرت سلوفاكيا عن التـدابري     . نطاق حتويل األحداث من نظم احملاكم ونظم االحتجاز       
وقـدمت سـلوفاكيا   . باحية وبغـاء األطفـال  املتخذة لتحسني محاية األطفال من املواد اإل     

 . توصيات

والحظت أملانيا أن اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب          -٣٣
، عن بالغ قلقها مـن تـدين الـسن          ١٩٩٩ذكرت أن جلنة حقوق الطفل أعربت، يف عام         

سوة ومحاية األحـداث يف     ومن أن أحكام منع الق    )  سنوات ٨(القانونية للمسؤولية اجلنائية    
.  عامـاً  ١٨ و ١٦قانون األحداث ال توفر محاية خاصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني            

 سـانت   تكونوأعربت أملانيا عن رغبتها يف احلصول على معلومات بشأن اخلطوات اليت قد             
 . وقدمت أملانيا توصيات. للتصدي لتلك املسائلاختذهتا كيتس ونيفس 

 أقوى اجملاالت   أحدلق بالضمان االجتماعي، أشار الوفد إىل أن هذا اجملال          وفيما يتع   -٣٤
فقد سعت سانت كيتس ونيفس إىل احلفاظ على نظام ميكن أن يـوفر             . االحتاداليت يتميز هبا    

وقـد ُرفعـت ضـريبة اخلـدمات     . الضمان االجتماعي ألكرب عدد ممكن من فئات اجملتمع   
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ملساعدة ليس فقط من حيث إجياد بنية أساسية وطنية وإمنا           بضرورة تقدمي ا   االجتماعية إقراراً 
          كي يشكل الضمان االجتماعي شبكة أمـان لألشـخاص الـذين أصـاهبم املـرض            أيضاً

جـراء  وال يستطيعون العمل وللمسنني واألطفال ولألسر اليت أضعفها فقدان معيلها الرئيسي          
اليت توىل للرعاية الصحية والتعلـيم داخـل        وبسبب األولوية العالية    .  طبيعية ةحادث أو وفا  

وخـالل  . االحتاد، مت التركيز بشكل كبري على الضمان االجتماعي واخلدمات التابعـة لـه            
السنوات اخلمس والعشرين املاضية، حصل األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف الـتعلم          

 . أو من إعاقات جسدية على التعليم جماناً

للرجال الذين أتيحت اإليدز والتسهيالت اليت /نقص املناعة البشري يتعلق بفريوس   وفيما  -٣٥
 إن سانت كيتس ونيفس ال حتـرم هـؤالء          ميارسون اجلنس مع الرجال، أجاب الوفد قائالً      

األشخاص من الوصول إىل املرافق واخلدمات، بل، وعلى العكس من ذلك، تـساعدهم يف              
يز ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل        وفيما يتعلق بالتمي  . املسائل الصحية اخلاصة هبم   
، ذكر الوفد أن هؤالء األشخاص ال يتمتعون، يف الواقع، بـنفس            اجلنسي واملتحولني جنسياً  

احلقوق واالمتيازات اليت يتمتع هبا اآلخرون، يف اجملتمع ككل، على الرغم من وجود تشريع              
اص مـن فـرص العمـل أو    لكن ال توجد حاالت ُحرم فيها هؤالء األشخ .  هلم ذلك  خيول

 . تسود يف اجملتمع ثقافة تسامح جتاه هؤالء األشخاصبل  ،تعرضوا هلجمات

تقدر موقف  بينما  وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ذكر الوفد أن سانت كيتس ونيفس             -٣٦
. الواقع العملـي علـى األرض     تؤكد أهنا عملت مبا ميليه عليها سياق        أعضاء اجملتمع الدويل    

          ، فإهنـا   أن عقوبة اإلعدام تشكل رادعـاً     دليل على   بالضرورة   ال يكون هناك     صحيح أنه قد  
 بإحلاح اإلبقاء على هذه     األحكام املتاحة أمام احملاكم، كما أن اجملتمع يطلب       بني  ال تزال من    

 . العقوبة

ة مـن   األطفال الذين جتاوزوا الثامن   ليس مجيع   وفيما يتعلق مبسألة املسؤولية اجلنائية،        -٣٧
فيما يتعلق باألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني       ف. تحمل هذه املسؤولية  مؤهلني تلقائياً ل  العمر  

 القانون على وجوب التحقـق، قبـل تقـدمي أي شـخص             ينصالثامنة والسادسة عشرة،    
ـ للمحاكمة، من قدرته على فهم الفرق بني الصواب واخلطأ وفهم اإلجراءات اليت يواجه             ا ه

ومع ذلك، فإن عدد اجلرائم اخلطرية اليت يرتكبها األحداث آخـذ يف            . كمةقبل بدء أي حما   
وقال الوفد إن على سانت كيتس ونـيفس احتـرام          . التزايد يف جمتمع سانت كيتس ونيفس     

حقوق الشباب وتفهم الصعوبات اليت يواجهوهنا، لكن عليها يف الوقت نفسه مراعاة احلقائق             
 أكثـر    وصعوبة ، ويزداد الوضع تعقيداً   اتوا أصغر سناً  فأعضاء العصابات ب  . على أرض الواقع  

 . فأكثر

واعترفت مجهورية فرتويال البوليفارية باجلهود اليت بذلتها سانت كيـتس ونـيفس              -٣٨
لتوفري التعليم األساسي جلميع األطفال واملراهقني عن طريق إرساء جمانية وإلزامية التعلـيم يف              

وأبرزت فرتويال التزام احلكومة . دسة عشرة من العمر لألطفال بني اخلامسة والسا١٩٦٧عام 
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مبعاجلة مسألة جودة التعليم، ومتكني اجلميع من احلصول عليه على الرغم مـن الـصعوبات               
كما رحبت فرتويال بالتزام احلكومة باالمتثال اللتزاماهتا يف جمال حقوق          . االقتصادية الكبرية 

 . وقدمت فرتويال توصية. اإلنسان

ت شيلي أن قوانني سانت كيتس ونيفس تـضمن حريـة كـبرية للتعـبري          والحظ  -٣٩
. والصحافة، إىل جانب احلرية الكاملة يف تكوين اجلمعيات واملشاركة يف احليـاة الـسياسية            

 اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحقيق مؤشرات جيدة يف التنمية البـشرية           أيضاًوالحظت شيلي   
كما . تعزيز التغطية االجتماعية لسكاهناتها الرامية إىل يتماعية ولتحقيق أهداف استراتيجواالج

يف الوقت املناسب إىل تقاريرها الحظت أن املوارد احملدودة لسانت كيتس ونيفس تعيق تقدمي     
 . وقدمت شيلي توصيات. خمتلف هيئات املعاهدات

والحظت ملديف أن سانت كيتس ونيفس تواجه حتديات هائلة يف تعزيز ومحايـة               -٤٠
ودعـت  .  قدراهتا والقيود اليت حتد من   ق اإلنسان على حنو كامل بسبب صغر حجمها         حقو

. ملديف الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل إىل تفهم هذا الواقـع ومراعاتـه             
 . وقدمت ملديف توصيات

 ١٠وأعربت كندا عن قلقها إزاء تنفيذ عقوبة اإلعدام بعد وقف اختياري فعلي دام                -٤١
وأشارت كندا  .  ممارسة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام حلقوقهم القانونية        مدى ام وإزاء أعو

وأشادت كندا بدعم سانت    . إىل اجلهود املبذولة للحد من العنف املرتيل والعنف ضد األطفال         
كيتس ونيفس لقرارات منظمة الدول األمريكية بشأن حقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية            

 وأشارت إىل تشجيع جلنة القضاء على التمييز العنصري لسانت كيتس ونـيفس             اجلنسانية،
وتتطلع كندا إىل مواصلة دعمها لسانت كيـتس ونـيفس يف   . بدراسة ظاهرة االجتار بالبشر  

 . وقدمت كندا توصيات. التصدي لتحديات حقوق اإلنسان اليت تواجهها

تكفل حقوق   دميقراطية حيوية    منسانت كيتس ونيفس    مبا تتمتع به    وأشادت بولندا     -٤٢
 عـن حريـة تكـوين       اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك حرية التعبري والدين، فضالً         

 مبشاوراهتا مع اجملتمع املـدين يف العمليـة التحـضريية           أيضاًورحبت  . اجلمعيات والتجمع 
 . وقدمت بولندا توصيات. لالستعراض الدوري الشامل

وأعربت عـن القلـق إزاء      . ازات املتعلقة بالتعليم والصحة   ورحبت هنغاريا باالجن    -٤٣
والحظت هنغاريا أن البلـد     . استئناف اإلعدامات بعد وقف اختياري فعلي دام عشرة أعوام        

املخدرات، مما أدى إىل ارتفاع نسبة تعاطي املخدرات        حمطة لدخول وخروج    يعاين من كونه    
بالتطورات األخرية املتعلقة بتعزيز حقوق ورحبت هنغاريا . بني الشباب وإىل جنوح األحداث

. املرأة لكنها أعربت عن قلقها إزاء املواقف التمييزية ضد املرأة وارتفاع معدل االغتـصاب             
وقدمت هنغاريـا   . وشجعت احلكومة على متابعة أعماهلا املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية        

 . توصيات
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نت كيتس ونـيفس لتحـسني مـستوى        ونوهت املكسيك باجلهود اليت بذلتها سا       -٤٤
 ضـرورة   أيضاًوالحظت املكسيك   . التنمية، وال سيما فيما يتعلق بالتعليم ونطاق التحصني       

تقدمي املساعدة التقنية لإلسراع يف عملية االنضمام إىل املعايري والصكوك الدوليـة حلقـوق              
 . وقدمت املكسيك توصيات. اإلنسان

لمبادرات اليت اختذهتا سانت كيتس ونيفس يف جمال وأعربت األرجنتني عن تقديرها ل   -٤٥
واستفسرت األرجنتني عـن التـدابري      . التعليم، وخاصة حلصول اجلميع على التعليم الثانوي      

. األخرى املتخذة أو املزمع اختاذها لتعزيز مشاركة املرأة يف اجملاالت السياسية واالقتـصادية            
.  إضـافية  نعه من االنضمام إىل صكوك دولية     مياألمر الذي   وأشارت إىل حمدودية موارد البلد      

 . وقدمت األرجنتني توصيات

والحظت التفيا أن التعليم األساسي جماين جلميع األطفال بني اخلامسة والـسادسة              -٤٦
عشرة من العمر، وأن مجيع اخلدمات األساسية على مستوى الرعاية الصحية األولية ُتقـدم              

.  أي طلب لزيارة البلـد     يقدموااإلجراءات اخلاصة مل    لفني ب املك إىل أن    أيضاًوأشارت  . جماناً
 . وقدمت التفيا توصية

وبينما رحبت بـاقتراح    . قلقها إزاء اإلبقاء على عقوبة اإلعدام      وأعربت السويد عن    -٤٧
إعادة النظر يف القوانني التمييزية، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء قرار مواصلة جترمي العالقـات               

والحظت أن العنف ضد املرأة ميثل مشكلة خطرية، وأن النـساء مـا زلـن               . ةاجلنسية املثلي 
 إىل اجلهود املبذولة للقضاء على العنف       أيضاًيواجهن التمييز يف عدد من اجملاالت، وأشارت        

 . وقدمت السويد توصيات. ضد املرأة

والحظت جنوب أفريقيا أنه على الرغم من التحديات، ما زالت احلكومـة حتـرز                -٤٨
 اجملتمع الدويل علـى أن      تشجعولذلك فهي   .  يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      قدماًت

وأعربت . التقنية الالزمة للتغلب على تلك التحديات  يقدم إىل سانت كيتس ونيفس املساعدة     
جنوب أفريقيا عن تقديرها اللتزام سانت كيتس ونيفس بإعطاء األولوية لقضايا مثل التعليم             

 وشجعت احلكومة على مواصلة إيالء األولوية لتلك القـضايا،          ،المة واألمن والصحة والس 
وقدمت جنوب أفريقيـا    . وعلى اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان حتسني تلك القطاعات        

 . توصيات

ونوهت أوروغواي بالتزام سانت كيتس ونيفس بتجديد جهودها من أجل املشاركة             -٤٩
حظت أوروغواي اجلهود املؤسسية والتشريعية والرباجميـة     وال. يف نظام محاية حقوق اإلنسان    

وهنـأت  .  للحد من العنف املرتيل الذي ال يزال يؤثر بشدة على النساء والفتيات            بذلتاليت  
أوروغواي سانت كيتس ونيفس على دعمها لقرارات منظمة الدول األمريكية بشأن حقوق            

 . ت أوروغواي توصياتوقدم. اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية
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وفيما يتعلق بالفترة الفاصلة بني االحتجاز واحملاكمة، قدم الوفد معلومـات عـن               -٥٠
التشريعات اليت من شأهنا حتويل اإلجراء احلايل من إجراء شفهي إىل إجراء مكتوب من أجل               

 . تقصري فترة االحتجاز السابق للمحاكمة

لوفد أن سانت كيتس ونيفس اعتمدت قـانون        وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، أفاد ا       -٥١
مكافحة االجتار باألشخاص الذي جيرم االجتار بالبشر والذي ينص على أحكام خاصة تتعلق             

، مت اعتماد قانون اجلرائم االلكترونية الذي يتناول وسائل اإلعالم          ٢٠٠٩ويف عام   . باألطفال
 املراقبة وخدمات محايـة الطفـل       وقال إن إدارة  . اإللكترونية اليت ُتستخدم الرتكاب جرائم    

، على وضع بروتوكول حلماية     )اليونيسيف(تعمل، مبساعدة من منظمة األمم املتحدة للطفولة        
 . ، وال سيما االجتار باألطفال بالبشرومن املتوقع أن يتناول الربوتوكول االجتار. الطفل

ياسي، ذكـر الوفـد أن      وفيما يتعلق مبسألة زيادة تعبئة النساء للعمل يف اجملال الس           -٥٢
 ١٠٠ من تقريرها الوطين، إىل أن أكثـر مـن     ٥٢سانت كيتس ونيفس أشارت، يف الفقرة       

امرأة وشابة من خمتلف األحزاب السياسية ونساء دون انتماءات حزبية مت تدريبهن يف جماالت      
اسم كالتعبئة اجملتمعية، والصكوك الدولية للنهوض باملرأة ودستور سانت كيتس ونيفس واملر          

 . وما زال هذا النوع من التدريب مستمراً. واإلعداد للحياة العامة

 قـال ء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،      أما بالنسبة لدعوة اإلجراءات اخلاصة وإنشا       -٥٣
وقد ال تكـون  . سيحيل املسألة إىل احلكومة للحصول على توجيهاهتا يف هذا اجملال        إنه  الوفد  

 . ، لكن قد يترتب عليها آثار ماليةصعباً اًدعوة اإلجراءات اخلاصة أمر

 اختذت سانت كيتس ونيفس  فقدوفيما يتعلق جبرائم العصابات واالجتار باملخدرات،  -٥٤
 يف املائة يف خمصصات امليزانية لوزارة األمن        ٧,٢ بنسبةفقد قررت زيادة    .  من املبادرات  عدداً

 واعتمدت سانت كيتس ونـيفس    . اجلرميةالوطين واهلجرة والعمل اليت تعاجل املسائل املتعلقة ب       
من قطعة سالح    امتالك شخص أكثر   لقانون األسلحة النارية الذي ينص على أن          تعديالً أيضاً

  .بصورة غري قانونية كفيل بأن يثري تلقائياً فرضية االجتار
وأثنت أستراليا على موقف احلكومة املناهض لأللغام األرضـية املـضادة لألفـراد               -٥٥

لكن أستراليا ال تزال تشعر بالقلق ألن سانت كيتس ونيفس          . كامل لعملية أوتاوا  ودعمها ال 
والحظت أن ما ال يقل عن ستة أشخاص ما زالوا ينتظـرون            . ما زالت تطبق عقوبة اإلعدام    

وأن أحكام اإلعدام ما زالت تصدر وقد صدر آخرها يف كـانون            فيهم  تنفيذ حكم اإلعدام    
حقـوق  بـصون   راليا على التزام سانت كيتس ونيفس       ستأوأثنت  . ٢٠٠٨سمرب  دي/األول

وقدمت . ادراهتا يف جمال التعليم   األشخاص ذوي اإلعاقة، وشجعت احلكومة على مواصلة مب       
 . ستراليا توصياتأ

 يف الصكوك الدوليـة األساسـية       وأشادت غانا بكون سانت كيتس ونيفس طرفاً        -٥٦
والحظت غانا التحديات الـيت     .  اإلنسان حلقوق اإلنسان وحبمالهتا التثقيفية يف جمال حقوق      
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تواجهها سانت كيتس ونيفس يف تنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنـسان، وال سـيما يف               
ملـساعدة التقنيـة   اتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، وأيدت طلب سانت كيتس ونيفس          

 بـسبيله إىل حتقيـق     البلد   اجلهود املبذولة يف جمال التعليم وقالت إن      ب غانا   ونوهت. الدولية
وكررت غانا الشواغل اليت أعربت عنـها       . يف جمال التعليم  وزيادة  األهداف اإلمنائية لأللفية    

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالقوالب النمطية اليت تؤثر على النساء            
 . وقدمت غانا توصية. وعلى تبوئها للمناصب العليا على الرغم من مستواهن التعليمي

يفس مل توقع بعد على العهد الدويل اخلـاص         وقالت بربادوس إن سانت كيتس ون       -٥٧
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          

التزامات تقدمي التقارير إىل    بأن الوفاء ب  وسلمت بربادوس   . وحثت احلكومة على القيام بذلك    
 حقوق اإلنسان إىل تقدمي املساعدة      ، ودعت مفوضية   ينطوي على حتديات   هيئات املعاهدات 

وأشارت إىل أن توفري األمن واحلفاظ على القانون والنظام يف دول جزريـة             . يف هذا الصدد  
معضلة فريدة من نوعها، ودعا إىل مزيـد مـن          يشكل  اختراق حدودها    صغرية نامية يسهل  

ت بربـادوس   وقـدم . التعاون الدويل يف التصدي النتشار األسلحة الصغرية غري املـشروعة         
 . توصية

سانت كيتس ونيفس لتحقيق األهداف اإلمنائية      بذلتها  اجلهود اليت   ب الصني   ونوهت  -٥٨
لأللفية يف جماالت التعليم والصحة واجلهود املبذولة لتحـسني أوضـاع املـسنني والنـساء       

وترية وأشارت الصني إىل التحديات اليت يواجهها البلد يف تسريع          . واألشخاص ذوي اإلعاقة  
ودعت الصني اجملتمـع الـدويل إىل       . التنمية االجتماعية واالقتصادية ومحاية حقوق اإلنسان     

 . تقدمي املساعدة إىل سانت كيتس ونيفس

وأشارت غواتيماال إىل حاجة سانت كيتس ونيفس إىل املساعدة التقنية من أجـل               -٥٩
 باجلهود اليت تبذهلا    ونوهت. االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والتصديق عليها       

وشجعت سانت كيتس ونيفس على . احلكومة لتحسني مؤشرات التنمية االجتماعية والبشرية  
ملبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية اخلاصـة       مبا يتفق وا  مكتب أمني املظامل    حتسني مركز   

ل قلقها  وقالت إهنا تشاطر جلنة حقوق الطف     ). مبادئ باريس (بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
يتعرض هلمـا   اليت  العنف وسوء املعاملة    غري ذلك من شىت أعمال      العقاب البدين و  مسألة  إزاء  

 . وقدمت غواتيماال توصية. األطفال

وأثنت بوتسوانا على التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا سانت كيتس ونـيفس يف جمـال                -٦٠
فـريوس نقـص املناعـة       ب يعىنحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنشاء مكتب حقوق اإلنسان          

والحظت بوتسوانا أنه على الرغم من الصعوبات اليت واجهتها تلك اهليئة يف            . اإليدز/البشري
االضطالع بواليتها، فإن نقلها إىل مركز املساعدة القانونية قد ميثل املعاجلة الالزمـة هلـذه               

تب أمني املظامل، وأعربت خرى ومنها إنشاء مكاألونوهت بوتسوانا بالتدابري اإلجيابية . املسألة
 . وقدمت بوتسوانا توصية. عن أملها يف أن يقدم اجملتمع الدويل الدعم هلذه التدابري
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وأيدت ترينيداد وتوباغو طلب سانت كيتس ونيفس للمساعدة يف وضع التشريعات             -٦١
 وأشـارت إىل أن   . املناسبة ذات الصلة لتنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان          

خطوات رئيسية قد اُتخذت يف جمال توفري التعليم للجميع من املرحلة االبتدائية إىل املرحلـة               
. ، وإنشاء مكتب حلقوق اإلنـسان     ٢٠١٢-٢٠٠٨الثانوية، وتطوير اخلطة الوطنية للصحة      

          ، وقانون مساعدات التنميـة االجتماعيـة      ٢٠٠٠ قانون العنف املرتيل لعام      ت باعتماد هونو
وقـدمت ترينيـداد وتوبـاغو      . وضع مشروع سياسة متعلقة برعاية املسنني     ب و ١٩٩٩لعام  

 . توصيات

اكتساب والحظت كوستاريكا أن    . ورحبت كوستاريكا بإنشاء مكتب أمني املظامل       -٦٢
، وحثت سانت كيتس ونيفس على اختـاذ        يتهاستقاللمدى  على  توقف  يسفعالية  هذا املكتب   

ورحبت باعتماد قانون التعليم، الـذي      . املكتب ملبادئ باريس  التدابري الالزمة لضمان امتثال     
 . وقدمت كوستاريكا توصيات. يتضمن حقوق اإلنسان

وأشارت جامايكا إىل التحديات اليت تواجهها سانت كيتس ونيفس فيمـا يتعلـق               -٦٣
يف جمـاالت   وزيـادة   ورحبت جامايكا بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       . بالتنمية املستدامة 

 اخلدمات األساسـية    وبأنالتعليم وتوفري التعليم قبل املدرسي واالبتدائي والثانوي للجميع،         
وأشارت إىل العوائق املتعلقـة بتقـدمي       . مقدمة مجيعها تقريباً باجملان   للرعاية الصحية األولية    

التقارير يف الوقت املناسب إىل هيئات املعاهدات، وبصياغة وسن تشريعات لالمتثال لتلـك             
 . وقدمت جامايكا توصيات.  طرفاً فيها البلدانضمعاهدات اليت امل

األجيال الشابة، هم أعظـم ثـروة يف        وال سيما   السكان،   وذكرت موريشيوس أن    -٦٤
سانت كيتس ونيفس، ورحبت بتصديق الدولة على اتفاقية حقوق الطفل وبتعزيزها للجهود            

نوهت موريشيوس بالتزام سانت كيتس و. تعزيز رفاه األطفال املبذولة على صعيد السياسات ل    
،  اليت تواجهها  ونيفس بتعزيز حقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية على الرغم من التحديات          

 . وقدمت موريشيوس توصية. تقدمي التقاريربوال سيما يف الوفاء بالتزامات 

اماهتـا  سانت كيتس ونيفس لالمتثال اللتز    اليت تبذهلا   هود  اجلوأشارت إكوادور إىل      -٦٥
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما التزامها مبواءمة تشريعاهتا مع تلك الصكوك على              

 . وقدمت إكوادور توصيات. الرغم من حمدودية املوارد االقتصادية والبشرية

ورحبت بالربامج  . والحظت النرويج اإلبقاء على عقوبة اإلعدام واستمرار تطبيقها         -٦٦
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل      .  املساواة بني اجلنسني   يف جمال لشباب  التدريبية لتثقيف ا  

 ألمهات املراهقـات احاالت احلمل بني املراهقات لكنها رحبت بالتدابري املتخذة لكفالة حق      
وأشارت النرويج إىل تصديق سانت كيتس ونيفس على اتفاقية القضاء على مجيع            . يف التعليم 

 التراضـي اليت متارس ب  ، وإىل استمرار جترمي العالقات اجلنسية املثلية        أشكال التمييز ضد املرأة   
 . وقدمت النرويج توصيات. بني بالغني من جنس واحد



A/HRC/17/12 

GE.11-11805 16 

وفيما يتعلق باألجر املتساوي على العمل املتساوي، أفاد الوفد أن سـانت كيـتس                -٦٧
             اإللزامـي،  أمـا بالنـسبة للتعلـيم     . ٢٠١١ونيفس بصدد اعتماد قانون يف هذا اجملال عام         

           لكـل طفـل حـىت سـن         جعل االلتحاق باملدرسة إلزامياً    ٢٠٠٥فإن قانون التعليم لعام     
 . السادسة عشرة

توصيات الدول سيتوقف   يتس ونيفس   وذكر الوفد أن قبول أو عدم قبول سانت ك          -٦٨
وديـة مواردهـا    تلك التوصيات من حيث حمد    على تنفيذ   حتديداً   إىل حد كبري، على قدرهتا    

إحدى تأثر سلباً بسبب كوهنا     سانت كيتس ونيفس    لاملناخ االقتصادي   ف. االقتصادية والبشرية 
يف  يف املائة    ١٨٥الناتج احمللي اإلمجايل    إىل  نسبة الدين   قد بلغت   ف. دول العامل املثقلة بالديون   

 صندوق النقد   وقد أشار .  نقطة مئوية يف العام نفسه     ١٥، مع أهنا اخنفضت بنسبة      ٢٠٠٩عام  
، مع  ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٥,٥الدويل إىل أن قطاع السياحة تراجع بفعل األزمة املالية بنسبة           

 ،زاد املوقع اجلغرايف للجـزر    فقد  وعالوة على ذلك،    . ٢٠١٠توقع استمرار التراجع يف عام      
شـدة   من   ،يف مسار العواصف واألعاصري والزوابع املدارية اليت تعرب احمليط األطلسي         الكائن  
 . تلك الكوارث الطبيعيةلالدولة تعرض 

خطوات كبرية  يف حتقيق   االستقالل،  نيلها   سانت كيتس ونيفس، منذ      لقد استمرت   -٦٩
 وضع االقتصادات املنخفضة الدخل إىل      وضعيف جماالت متعددة، مما مكنها من االرتقاء من         

 ١٠ ٠٠٠ احمللي اإلمجـايل     وقد جتاوز نصيب الفرد من الناتج     . االقتصادات املتوسطة الدخل  
 تقارير صندوق النقد    وحتدثت،  ٢٠١٠دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف أواخر عام         

 .  يف املائة١,٥عدل منو ال يقل عن مباقتصادي النتعاش عالمات عن وجود الدويل 

توخي ويرجع ذلك يف جزء منه إىل قرار احلكومة الشروع يف محلة صارمة تدعو إىل                 -٧٠
 يف إدارة نفقاهتا، واضعة يف اعتبارها، أكثر من أي وقت مضى، التحـديات الـيت                كمةاحل

. تواجهها باعتبارها دولة جزرية صغرية نامية عرضة للكوارث الطبيعية وغريها من الصدمات           
وواصلت احلكومة تنفيذ سياسات مالية للتعامل مع املخاطر ومع التحـديات االقتـصادية             

ومع ذلك،  . النمو االقتصادي  حملدودة جملاالت تتمتع بأكرب إمكانيات    لضمان ختصيص املوارد ا   
الئمة لـبعض   امل لالستجابة للمناورة يف اجملال املايل وال        كبرياً مل يتح عبء خدمة الدين جماالً     

 . هذه املطالب

 التزمت احلكومة خالل العقد املاضي ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة حبلـول         وقد  -٧١
 حنو حتقيق هذه األهداف، بعد أن وضـعت  كبرية وحىت اآلن، خطت خطوات   .٢٠١٥عام  

 . برامج لتلبية احتياجات أكثر أفراد اجملتمع حرماناً

وال بد من التأكيد على أنه رغم عزم احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق                 -٧٢
ىل مبادرات واستراتيجيات   اإلنسان مبوجب املعاهدات الدولية، فإن اجلهود واملوارد ُوجهت إ        

          وهـو احلد من الفقر، والنمو االقتصادي املستدام، والقدرة التنافسية على الصعيد الـدويل،             
ومع تصاعد  . التنمية االجتماعية الشاملة  ما سيؤدي، على املدى الطويل، إىل حتفيز واستدامة         
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واإلدارات املختصة املكلفة مبنع     أموال إضافية للوزارات     حتويلاجلرمية، اضطرت احلكومة إىل     
 . اجلرمية ومكافحتها

 إىل البلدان املاحنة والشركاء الدوليني      وبالتايل، وجه وفد سانت كيتس ونيفس نداءً        -٧٣
 يف جمال مجـع  لدعم جهود البلدان النامية يف بناء القدرات وتعزيز املوارد البشرية، وخصوصاً 

  قارير إىل هيئات املعاهـدات الدوليـة ذات الـصلة         البيانات والتحليل اإلحصائي وتقدمي الت    
 . حبقوق اإلنسان

وتواجه سانت كيتس ونيفس، باعتبارها دولة نامية جزريـة صـغرية، حتـديات               -٧٤
ـ قد  ورأى الوفد أن سانت كيتس ونيفس       . وصعوبات كثرية لكن ميكن التغلب عليها       تأثبت

          . التكيف مـع األوضـاع     قدرة على ال يتمتع ب   شعبها للعامل، وعلى العديد من اجلبهات، أن     
دولـة  هذه ال نضج  دليل على    يف االستعراض الدوري الشامل      ا ومشاركته اكما أن وجوده  

االستعراض الدوري الشامل   يكتفي  وأعرب الوفد عن األمل يف أال       . دميقراطية وذات سيادة  ال
تبـادل  ل اً فرص أيضاًيتيح  بل أن   على الدولة حتسينها    يتعني  الضوء على اجملاالت اليت     بتسليط  

 كبري مثل سانت كيتس ونيفس يف إحراز تقدم املمارسات الفضلى اليت ميكن أن تساعد بلداناً      
 . حنو حتقيق مستوى عال يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع

 أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  

يف أثناء احلوار التفاعلي، بتأييد سـانت        املقدمةحتظى التوصيات الواردة أدناه،       -٧٥
 . كيتس ونيفس

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل          -١-٧٥
 ؛ )هنغاريا(بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

امـة  املعـوقني إىل املبـاين الع     لتسهيل دخول    البناء   قواعدمراجعة    -٢-٧٥
 ؛) الشماليةآيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(

 مع مبادئ وأحكـام     متماشية متاماً جلعلها  مراجعة تشريعاهتا احلالية      -٣-٧٥
 ؛)غواتيماال(اتفاقية حقوق الطفل واالنضمام إىل بروتوكوليها االختياريني 

 اعتماد تشريعات جديدة حلماية الطفـل حاملـا تنتـهي العمليـة             -٤-٧٥
 ؛)كندا(االستشارية 

االستمرار يف تطبيق خططها واستراتيجياهتا للتنميـة االجتماعيـة           -٥-٧٥
 ؛)كوبا(واالقتصادية 
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 تنميتـها االستمرار يف تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل حتسني           -٦-٧٥
البشرية واالجتماعية واالقتصادية، ودعوة اجملتمع الدويل إىل تقـدمي املـساعدة           

 ؛)جامايكا(املالية الالزمة لتحقيق هذا املسعى التقنية و

االستمرار يف تطبيق الربامج والتدابري الالزمة لتحسني التمتع باحلق           -٧-٧٥
 ؛)كوبا(يف التعليم واحلق يف الصحة 

لنظام التعليمي الذي تزداد    يف عملية التدعيم بطريقة حامسة ل     املضي    -٨-٧٥
عتباره السبيل الوحيد إلحراز تقدم     مراعاته الحتياجات وخصوصيات السكان، با    

 االجتماعي، وهو جمال ينبغـي للمجتمـع        والرفاهحنو حتقيق التنمية االجتماعية     
 ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(الدويل مساعدهتا والتعاون معها فيه 

وضع سياسة تركز على االحتياجـات اخلاصـة لألشـخاص ذوي         -٩-٧٥
زمة هلم من أجل مساعدهتم على إجيـاد أمنـاط   اإلعاقة وعلى الرعاية اخلاصة الال   

 ؛)ترينيداد وتوباغو(عيش منتجة واملسامهة يف جمتمعاهتم 

  اجلنـسي  والتثقيفالتوعية املتعلقة حبمل املراهقات     أنشطة  تكثيف    -١٠-٧٥
 ؛)النرويج(للمراهقني واملراهقات 

 العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على وضع وثيقـة            -١١-٧٥
أساسية مشتركة من شأهنا أن تـساعد، إىل جانـب قـوائم املـسائل املتعلقـة         

 ؛)ملديف( عملية تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات تفعيلباملعاهدات، يف 

اعتماد التدابري الالزمة ملكافحة وإهناء مجيع أشكال التمييز والعنـف       -١٢-٧٥
 عمـل إدارة شـؤون   ضد النساء والفتيات، والقيام، يف هذا الصدد، باستعراض  

 ؛)إكوادور( يف اإلصالحات ذات الصلة املساواة بني اجلنسني واملضي قدماً

اختاذ املزيد من التدابري الفعالة لضمان املساواة يف املعاملة بني املـرأة            -١٣-٧٥
 اللتزاماهتا الدولية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          والرجل، وفقاً 

 ؛)دالسوي(ضد املرأة 

وضع تدابري، على املدى الطويل، تشمل برامج لتغـيري مـضمون             -١٤-٧٥
اخلطاب السياسي يف محالت التوعية من أجل زيادة مشاركة اإلناث يف عمليـة             

 ؛)هنغاريا(صنع القرار 

، يف  اعتماد التدابري السياساتية الالزمة لتمكني املرأة من الوصـول          -١٥-٧٥
ب املسؤولية يف القطاعني العـام واخلـاص         إىل مناص  ظروف متكافئة مع الرجل،   

 ؛)إكوادور(
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وضع تدابري سياساتية وتشريعية وإدارية ترمي إىل ضمان متثيل أفضل         -١٦-٧٥
للمرأة يف عملية القرار واملناصب اإلدارية يف مجيع قطاعات اإلدارة العام، وبقدر            

 بني اجلنسني اإلمكان، يف القطاع اخلاص، وذلك يف سبيل تشجيع املساواة الفعلية           
 ؛)إسبانيا(

املساواة يف  إقرار  تقدمي ما يلزم من تدابري يف جمال مكافحة التمييز و           -١٧-٧٥
 ؛)تركيا(األجر بني الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساوية 

مواصلة برامج التدريب من أجل تثقيف الشباب بـشأن القـضايا             -١٨-٧٥
رجال والنساء بغية ضمان صحة املرأة وسالمتها       املتعلقة باملساواة يف املعاملة بني ال     

 ؛)النرويج(

مواصلة اجلهود الرامية إىل اعتماد التدابري الالزمة لتفـادي وصـم             -١٩-٧٥
 ؛)شيلي(طائفة الراستافاريني 

تنفيذ املزيد من التدابري لضمان القضاء الفعال على العنف املـرتيل             -٢٠-٧٥
 ؛)جنوب أفريقيا(

إلذكاء الوعي بالعنف املرتيل وتشجيع ضحايا العنف       تعزيز جهودها     -٢١-٧٥
الواليـات املتحـدة    (املرتيل على إبالغ السلطات املختصة مبا يتعرضـون لـه           

 ؛)األمريكية

مواصلة جهودها ملنع واستئصال مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة             -٢٢-٧٥
ييـز  ومعاقبة مرتكبيه، وكذلك للتغلب على القوالب النمطية اليت تتسبب يف التم    

 ؛)األرجنتني(على أساس نوع اجلنس 

تكثيف جهودها للقضاء على العنف املرتيل واالعتـداء اجلنـسي،            -٢٣-٧٥
وذلك يف إطار سياسات شاملة ملكافحة العنف ضد املرأة ومحاية حقوق الطفـل             

 ؛)سبانياإ(

حتديد األسباب اليت أدت إىل كثرة حاالت العنف املرتيل واالعتداء            -٢٤-٧٥
 أجل تشخيص املشكلة بقدر أكرب من الدقة، ومبا يتيح إمكانية اختـاذ  اجلنسي من 

 ؛)أوروغواي(التدابري الالزمة واملالئمة للقضاء عليهما 

صوغ واعتماد تشريعات ضد العنف املرتيل تصنف العنف اجلنـسي            -٢٥-٧٥
 حبق اجلناة،   جرائم خطرية وتنص على عقوبات مناسبة     كواالغتصاب وزنا احملارم    

 ؛)أوروغواي( من أقارب الضحايا ن عندما يكونووخصوصاً

اعتماد املزيد من السياسات والتشريعات ملكافحة التمييز والعنـف           -٢٦-٧٥
 ؛)الربازيل(ضد النساء واألطفال، وال سيما العنف املرتيل واجلنسي 
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صوغ مشاريع قوانني بشأن العنف املرتيل واالعتداء على األطفـال،        -٢٧-٧٥
 ؛)املالديف(الدويل بدعم من اجملتمع 

التعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة           -٢٨-٧٥
األخرى لتوفري الدعم الكايف لضحايا العنف املرتيل، من خالل مجلة أمـور منـها      

 ؛)النرويج( اللتزاماهتا الدولية توفري املالجئ هلم ومحايتهم، امتثاالً

زمة لدراسة االجتار باألشخاص يف البلد، ووضـع        اختاذ التدابري الال    -٢٩-٧٥
استراتيجية واسعة النطاق ملكافحة االجتار، ينبغي أن تشمل مقاضـاة املتجـرين            

 ؛)كندا(ومعاقبتهم 

اعتماد وتنفيذ تدابري مالئمة وفعالة ملكافحة بغاء األطفـال واملـواد        -٣٠-٧٥
ي امللحق باتفاقية حقوق    اإلباحية، مبا يف ذلك التصديق على الربوتوكول االختيار       

الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة              
 ؛)سلوفاكيا(

استعراض إجراءات العدالة اجلنائية للحد من طول فترة االحتجـاز            -٣١-٧٥
دون حماكمة، واالستعاضة عن التحقيقات األولية مبـا يكفـي مـن جلـسات              

ليا، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه إيصال األمـر إىل           االستماع يف احملكمة الع   
 ؛)اململكة املتحدة(مرحلة احملاكمة 

 إعمال احلقوق القانونية للسجناء احملكوم علـيهم         كيفية استعراض  -٣٢-٧٥
باإلعدام والتحقيق يف ذلك يف إطار النظام القضائي لضمان متكنهم من اللجـوء             

 ؛)نداك (الوسائلإىل االستئناف وغريه من 

 ؛)سلوفاكيا(يف السجون ضمان الفصل بني األحداث والبالغني   -٣٣-٧٥

إنشاء مرافق إلعادة تأهيل األحداث لضمان فصل األحداث عـن            -٣٤-٧٥
البالغني يف السجون مبا يتماشى مع عملية التخفيف من االكتظاظ يف الـسجون             

 ؛)إكوادور(

أجـل تـشديد     مـن    حتديث واستكمال النظام اجلنائي خـصوصاً       -٣٥-٧٥
العقوبات يف حاالت االعتداء اجلنسي على القُصر، ألن عدد هذه احلاالت مـثري       

 ؛)إكوادور. (للجزع

إشراك اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل اخلـاص            -٣٦-٧٥
 ؛)بولندا (بالبلد

النظر يف التماس املساعدة التقنية من وكاالت األمم املتحـدة ذات             -٣٧-٧٥
 ؛)بوتسوانا(ة للوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان الصل
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النظر يف التماس املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل للتصديق علـى             -٣٨-٧٥
املعاهدات واالتفاقيات الدولية وتنفيذ التعهدات وااللتزامات النامجة عنها علـى          

علـى حقـوق    الصعيد الوطين، واليت تشمل إنشاء القدرات الوطنية والتدريب         
 ؛)أوروغواي(اإلنسان 

التماس املساعدة التقنية والدعم يف جمال بناء القدرات من مفوضية            -٣٩-٧٥
حقوق اإلنسان لتسهيل تقدمي التقارير يف الوقت املناسب إىل هيئات املعاهدات،           

 ؛)جامايكا(التثقيف يف حقوق اإلنسان يف جمال التدريب ووكذلك 

جمال املساعدة التقنية واملالية لتحسني أوضـاع       حتديد احتياجاهتا يف      -٤٠-٧٥
السجون والسعي بالتايل إىل احلصول على املساعدة من املؤسـسات والـربامج            

 ؛)اجلزائر(الدولية ذات الصلة املختصة يف هذا اجملال 

األبطال مـن أجـل     "مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر         -٤١-٧٥
اإليدز الـذي نظمتـه اجلماعـة       /اعة البشري تعلق بفريوس نقص املن   امل" التغيري

السعي إىل احلصول على املساعدة التقنية الالزمة من والكاريبية واململكة املتحدة، 
 ؛)املغرب(اجملتمع الدويل لتحقيق هذه الغاية 

 من مساعدة تقنية ومالية من مفوضية حقوق        طلب ما تراه ضرورياً     -٤٢-٧٥
 بصفة عامة، واجملتمع الدويل، لتنفيذ التدابري       اإلنسان، ونظام محاية حقوق اإلنسان    

 ؛)أوروغواي(والربامج الالزمة للقضاء على العنف املرتيل واجلنسي 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري      يف إطار   مواصلة جهودها،     -٤٣-٧٥
املناخ وغريها من احملافل، لتذكري اجملتمع الدويل، وال سـيما البلـدان املتقدمـة              

 هتمغازات الدفيئة، بالتزاما  منها كميات كبرية من     ها من الدول اليت تنبعث      وغري
حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سانت كيتس ونيفس عن طريـق احلـد مـن               

 ؛)ملديف(انبعاثات غازات الدفيئة 

النظر يف فتح مقر لبعثة صـغرية دائمـة يف جنيـف، باسـتخدام                -٤٤-٧٥
 لصغرية الذي افتـتح مـؤخراً     الكومنولث ا التسهيالت اليت يوفرها مكتب دول      

 .)ملديف(

 عليهـا يف    التوصيات التالية، وسـتقدم ردوداً     وستدرس سانت كيتس ونيفس     -٧٦
الوقت املناسب، على أال يتجاوز موعد تقدميها تاريخ انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس             

 :٢٠١١يونيه /حقوق اإلنسان يف حزيران

 مجيع الصكوك الدولية األساسـية حلقـوق        النظر يف التصديق على     -١-٧٦
 ؛)الربازيل(اإلنسان 



A/HRC/17/12 

GE.11-11805 22 

النظر يف التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             -٢-٧٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            

 ؛)موريشيوس(والسياسية 

ملدنية والسياسية والعهد   التوقيع على العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا        -٣-٧٦
 ؛)بربادوس( الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بذل اجلهود من أجل التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٤-٧٦
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

 ؛)كوستاريكا(والثقافية 

إعطـاء  مـع    الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      النضمام إىل توخي ا   -٥-٧٦
األولوية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد         
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والتماس املساعدة التقنيـة، إذا لـزم            

 ؛)اجلزائر(األمر، لتحقيق هذه الغاية 

لصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وال سيما       االنضمام إىل ا    -٦-٧٦
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب          

 ؛)فرنسا( املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

حلقـوق  الرئيـسية   وك الدوليـة    ـاالنضمام إىل ما تبقى من الصك       -٧-٧٦
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل         أي   -اإلنسان  

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهـضة التعـذيب          
 ؛)بولندا(

فوضية حقوق اإلنـسان،    ، مبساعدة م  يف التوقيع والتصديق   اإلسراع  -٨-٧٦
على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، والعهـد           
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا         

 ؛)ملديف(االختياري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

: يق على الصكوك الدوليـة التاليـة      دراسة إمكانية التوقيع والتصد     -٩-٧٦
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

واالتفاقية الدوليـة    االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛     
 ؛)األرجنتني( حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

يق على العهـدين الـدوليني، واتفاقيـة مناهـضة          التوقيع والتصد   -١٠-٧٦
 التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوليهما االختيـاريني،        

التـصديق  وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري و         
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على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل وعلى اتفاقية القضاء علـى           
 ؛)إسبانيا(يع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري مج

 فيها االنضمام إىل الصكوك الدولية اليت مل تصبح طرفاً/ علىالتصديق  -١١-٧٦
بعد، مثل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والربوتوكـول             

دام؛ والعهد الدويل   االختياري الثاين امللحق به والذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلع         
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعـذيب؛         
 واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛            

 ؛)أوروغواي (والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل

يب وعلى بروتوكوهلا االختياري    التصديق على اتفاقية مناهضة التعذ      -١٢-٧٦
 ؛)كوستاريكا(

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١٣-٧٦
 ؛)إكوادور(وأفراد أسرهم 

ــة   -١٤-٧٦ ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــى اتفاقي ــع عل               التوقي
 ؛)اململكة املتحدة(

 حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       التوقيع والتصديق على اتفاقية     -١٥-٧٦
 ؛)أستراليا(

بذل اجلهود الالزمة للتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            -١٦-٧٦
 ؛)إكوادور(اإلعاقة، واتباع هنج مشويل يف هذه اجلهود 

اعتماد معايري احلماية الواردة يف اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             -١٧-٧٦
 ؛)سيكاملك(إليها اإلعاقة بغية تسريع انضمامها 

التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -١٨-٧٦
االختفاء القسري يف أقرب وقت ممكن، واالعتراف الكامل باختصاص اللجنـة           

 ؛)فرنسا(املعنية حباالت االختفاء القسري 

النظر يف التصديق على اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا             -١٩-٧٦
 ؛)ولنداب(

التصديق على االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائيـة الدوليـة            -٢٠-٧٦
 ؛)سلوفينيا(وحصاناهتا وضمان إنفاذه يف القانون الوطين 

 املتعلـق مبركـز الالجـئني       ١٩٦٧االنضمام إىل بروتوكول عام       -٢١-٧٦
 ؛)ترينيداد وتوباغو(واالتفاقيات ذات الصلة 
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ق اإلنسان الـواردة يف املعاهـدات األساسـية         تنفيذ أحكام حقو    -٢٢-٧٦
 ؛)سلوفينيا(رضت عليها بالفعل واالستفادة من املساعدة التقنية اليت ُع

من أجـل تعزيـز وتـدعيم       (إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        -٢٣-٧٦
 ؛)ملديف( )اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 ؛)شيلي(ة وطنية حلقوق اإلنسان النظر يف إمكانية إنشاء مؤسس  -٢٤-٧٦

 ؛)إسبانيا( ملبادئ باريس إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً  -٢٥-٧٦

 ملبادئ بـاريس    إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً        -٢٦-٧٦
 ؛)بولندا(

 ؛)هنغاريا( ملبادئ باريس إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً  -٢٧-٧٦

 ملبادئ باريس، مبساعدة    يئة وطنية عامة حلقوق اإلنسان وفقاً     إنشاء ه   -٢٨-٧٦
 ؛)املكسيك(اجملتمع الدويل إذا لزم األمر 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنة التنسيق الدولية           -٢٩-٧٦
 مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وذلك متشياً

 ؛)إكوادور(

ديد جهودها لتعزيز ومحاية حقوق الفئات الضعيفة مثل األطفـال          جت  -٣٠-٧٦
 ؛)كوبا(والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني 

 ؛)إسبانيا(توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   -٣١-٧٦

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق            -٣٢-٧٦
 ؛)إكوادور(اإلنسان 

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة جمللـس              -٣٣-٧٦
 ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار               -٣٤-٧٦
 ؛)الربازيل(اإلجراءات اخلاصة 

توثيق التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وتوجيه دعـوة دائمـة هلـا              -٣٥-٧٦
 ؛)هنغاريا(

توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة يف جمـال      -٣٦-٧٦
حقوق اإلنسان حىت تتمكن من زيارة البلد، ومـساعدة احلكومـة يف إجـراء              

 ؛)ملديف(إصالحات يف جمال حقوق اإلنسان 
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سياسات لضمان املساواة بني اجلنسني يف مجيع أحناء        المزيد من   تنفيذ    -٣٧-٧٦
 ؛)جنوب أفريقيا( املرأة والطفل اجملتمع وتعزيز حقوق

 يف محلة توعية وطنية تتضمن آليات لتسهيل وصول املرأة املضي قدماً  -٣٨-٧٦
إىل العدالة، وإنشاء حماكم متخصصة، وخدمات رعاية شاملة للضحايا وبـرامج           
وطنية ملكافحة القوالب النمطية اليت تعاين منها النساء والفتيات، مبا يف ذلك على             

 ؛)أوروغواي(عليم الرمسي وغري الرمسي مستوى الت

صوغ وتنفيذ سياسة وطنية هتدف إىل ضمان املساواة بني اجلنـسني             -٣٩-٧٦
 ؛)غانا(يف سوق العمل 

االستعاضة عن مرفق باستار بسجن جديدة يليب املعـايري الدوليـة،             -٤٠-٧٦
واستكشاف خيارات إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلـاص، وترتيبـات           

 ؛)اململكة املتحدة(مويل الت

حبق مـرتكيب جـرائم االغتـصاب       مناسبة  تطبيق عقوبات شديدة      -٤١-٧٦
واالعتداء اجلنسي؛ وإنشاء حماكم متخصصة يف هذا اجملال؛ وإتاحـة خـدمات            

 النـساء   جلـوء الدعم واملشورة للضحايا؛ ووضع برنامج وطين للتوعية لتيسري         
 ؛)إسبانيا(واألطفال إىل العدالة 

 ؛)شيلي(مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل وضع حد للعقاب البدين   -٤٢-٧٦

حظر العقاب البدين يف سياق قضاء األحداث، والتعليم املدرسي ويف            -٤٣-٧٦
 ؛)أملانيا(املرتل 

 مع اتفاقيـة حقـوق      نظام العدالة اجلنائية لألحداث متماشياً    جعل    -٤٤-٧٦
على خمالفتهم للقـانون، وتعزيـز      الطفل، ورفع السن اليت حياسب فيها األطفال        

 ؛)املكسيك(الربامج االجتماعية لتعليم هؤالء األطفال 

ــة    -٤٥-٧٦ ــسؤولية اجلنائي ــة للم ــسن القانوني ــر يف ال ــادة النظ                    إع
 ؛)ترينيداد وتوباغو(

 سـنوات   ٨رفع السن القانونية للمسؤولية اجلنائية إىل أكثر مـن            -٤٦-٧٦
 ؛)هنغاريا(

 للمعـايري الدوليـة     رفع السن الدنيا للمسؤولية اجلنائيـة امتثـاالً         -٤٧-٧٦
 ؛)سلوفاكيا(

تعديل قانون األحداث مبا يتماشى مع املعايري الدولية وخاصة تغـيري             -٤٨-٧٦
تعريف األحداث لضمان توفري احلماية والضمانات جلميع األشخاص الذين تقل          

 ؛)تركيا( سنة ١٨أعمارهم عن 
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ري فعالة ملكافحة التمييز على حنو فعال على مجيع األصعدة،          اختاذ تداب   -٤٩-٧٦
 ؛)السويد(مبا يف ذلك على أساس التوجه اجلنسي أو اهلوية 

 وعلى قدم املساواة جبميـع      اإلقرار بضرورة متتع اجلميع متتعاً كامالً       -٥٠-٧٦
حقوق اإلنسان، واستعراض وإلغاء مجيع القوانني التمييزية، مبا يف ذلك القـانون            

 ؛)السويد(الذي جيرم املثلية اجلنسية 

إلغاء مجيع األحكام يف تشريعاهتا احمللية اليت جترم النشاط اجلنـسي             -٥١-٧٦
 ؛)إسبانيا(املثلي بالتراضي بني أشخاص بالغني 

بذل اجلهود الالزمة إللغاء مجيع األحكام القانونية اليت ميكن تطبيقها            -٥٢-٧٦
 ؛)أوروغواي( أشخاص بالغني لتجرمي النشاط اجلنسي املثلي بني

جعل تشريعاهتا متوائمة مع التزامها بتطبيق املساواة وعدم التمييـز،            -٥٣-٧٦
عن طريق إلغاء مجيع األحكام القانونية اليت جترم النشاط اجلنسي بالتراضي بـني             

 ؛)كندا(أشخاص بالغني 

، عن   متماشية مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان      اهتاجعل تشريع   -٥٤-٧٦
طريق إلغاء مجيع األحكام اليت قد تنطوي على متييز ضـد املثليـات واملثلـيني               

 ؛)النرويج (ومزدوجي التوجه اجلنسي واملتحولني جنسياً

نزع الصفة اإلجرامية عن سلوك املثليني عن طريق إلغاء األحكـام             -٥٥-٧٦
ها ذات الصلة من قانون اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص اليت ميكـن اسـتخدام            

 ؛)الواليات املتحدة(لتجرمي السلوك املثلي بالتراضي بني أشخاص بالغني 

ــيما   -٥٦-٧٦ ــوطين، وال س ــانون ال ــواردة يف الق ــام ال ــاء األحك                إلغ
ـ  واللـتني  من قانون اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص،        ٥٧ و ٥٦ املادتني  ان جترم

 ). فرنسا(لغني العالقات اجلنسية املثلية بالتراضي بني أشخاص با

 :ومل حتظ التوصيات التالية بتأييد سانت كيتس ونيفس  -٧٧

ـ    إلغاء عقوبة اإلعدام      -١-٧٧ الوقف االختيـاري هلـا     والعودة إىل العمل ب
 ؛)أملانيا(

إلغاء عقوبة اإلعدام وختفيف أحكام اإلعـدام الـصادرة بأحكـام             -٢-٧٧
 ؛)كندا(بالسجن 

              اإلعـدام هبـدف إلغائهـا      إعالن وقف اختياري رمسـي لعقوبـة        -٣-٧٧
 ؛)اململكة املتحدة(

 إللغـاء عقوبـة اإلعـدام       إعالن وقف اختياري لإلعدامات متهيداً      -٤-٧٧
 ؛)النرويج(
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 إللغائهـا   عقوبة اإلعدام متهيداً  ل وقف اختياري حبكم القانون      فرض  -٥-٧٧
 ؛)هنغاريا(

عـدام، بغيـة    عقوبة اإل لحبكم القانون   و وقف اختياري فعلي     فرض  -٦-٧٧
 ؛)السويد(اعتماد قانون بإلغائها 

 مـع    متشياً فرض حظر رمسي على عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها متاماً          -٧-٧٧
، والربوتوكول االختياري الثـاين     ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩قراري اجلمعية العامة    

 ؛)سلوفاكيا(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام، يف أقرب وقت ممكن،         إعالن وقف   -٨-٧٧
 ؛)فرنسا( يف هناية املطاف هنائياًعقوبة هذه المن أجل إلغاء 

إعالن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها وختفيـف            -٩-٧٧
 ؛)سبانياإ(أحكام اإلعدام الصادرة إىل أحكام بالسجن 

 تتيح تطبيق عقوبة اإلعدام وإعالن وقف       إلغاء األحكام القانونية اليت     -١٠-٧٧
 ؛)سلوفينيا(اختياري لإلعدامات 

إلغاء مجيع األحكام اليت تسمح بتطبيق عقوبة اإلعـدام والنظـر يف              -١١-٧٧
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى بروتوكولـه   

 ؛)النرويج(االختياري الثاين 

مجيع أحكـام اإلعـدام إىل أحكـام         ختفيفعلى     دون تأخري  العمل  -١٢-٧٧
بالسجن، والتصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            

 ،إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام      واهلادف  والربوتوكول االختياري الثاين امللحق به      
 ؛)السويد( من التشريعات الوطنية وجعلهما جزءاً

الختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل       االنضمام إىل الربوتوكول ا     -١٣-٧٧
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، واختاذ مجيع      واهلادف   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

ـ        انون سـانت كيـتس ونـيفس       اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام من ق
 .)أستراليا(

وقـف  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن م         /ومجيع االستنتاجات و    -٧٨
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

 .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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