األمــم املتحـدة

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/25/VCT/3
Distr.: General
10 February 2016
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الخامسة والعشرون
 13-2أيار/مايو 2016

مووووعد ه دف و و مفو و ووية اامو ووة المتقووودة السو ووامية لققو وووق اإلنسو ووان و قو ووا
للفقرة (15ج) من مر ق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مر ق قرار المجلس 21/16
سانت نسنت وعدر

غرينادين*

ــا ه م ــاحه( )1إىل عتايــه
ه ـ ا اقتيريــر مــوعل قات اومــا امليدمــه مــا بــمص عةــا
االســت راا اقــدارش اق.ــامتز اياتــلر اقتيريــر هياــت امل ــالع اقتوعيةيــه اق امــه اق ـ اعتتــدها ا ـ
يــوا اسانــاق ا ه ـرار 119/17ز قانــال ال يتنــتا أش را أا اعةــا ااــر أا اه ا ــا مــا
عااــم مضوةــيه األمــم املتحــدة اقنــاميه نيــوا اسانــاقال أيـام أااــاال اال أش اــم أا هـرار ب.ـ ق
العا ا ب ينةاز اهد أُلرعا ب ـورة منةييـه ا وا ـا ةايـه اقـنج مراعـو امل اومـا اقـوارلة ا
اقتيري ــرال اكُرأ ــا اقن ــول األ ــايه عا ــا او ــا ه ــدر املن ــت ا ز اعتـ ـمم بيـ ـرار ا اـ ـ 21/16ال
ُُي جال نم ميتنا انـا،ال رـر منـتيت سسـةاما امل سنـه اقوحلنيـه نيـوا اسانـاق اقتاب ـه
قاداق ــه موة ــو االس ــت راا اامل تت ــدة عا ــا أس ــا اقتيي ــد اقاام ــت ب ــالع ب ــاري ز اكُت ــا عا ــا
املوهو اق .اا قاتضوةيه اقنـاميه نيـوا اسانـاق اقن ـول اقااماـه اقـ كتنـتا ليـو امل اومـا
اقـ ـ ـوارلةز اه ـ ــد راعي ـ ــا ا إع ـ ــدال هـ ـ ـ ا اقتيري ـ ــر لاري ـ ــه االس ـ ــت راا ااقت ـ ــورا اقـ ـ ـ ـ ــدبا ا
كاك اقض ةز
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هوال -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة
هلف -المعلومات ااساسية واإلطار
ال ين قز

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
ال ين قز

عية -فنفيووا االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووانا مووع مرا وواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواعب التطبيق
 -1حق الفرد ي القياة والقرية وهمن الشخصي
 -1يي ــو ،اقتح ــاقل اق ــداا قا ــدرا ع ــا انري ــه إق عا ــا س ــااا رنن ــنا اع ــلر رين ــاليا أق
كوا ــت اق أيــل عاــا قايــه ــق اةنــس ا انيــاة امنــاعدة اقننــا عاــا هنــا ر ـ ة انتــت ااقــواللة
ب م ــاقال ب ــدالم م ــا من ــاعدة اقنن ــا عا ــا إة ــا قاة ــا()2ز اأا ــا اقتح ــاقل بـ ـ ق كوا ــت س ــااا
رنننا اعلر ريناليا قايه انق ا انياة ابتدا م ما انتت ا ىت اقوراة اق ي يه()3ز
 -2اذأر اقتحـاقل أق اق نـل ةـد اقننـا ااقضتيـا ال يـلا ،م.ـااه ذ ـوةز إذ كوعـد ـاال
ما االستغم ،اةننـا قطحلضـا( ،ال سـيتا اقضتيـا )ال أـاسأرا عاـا اقـدعارة()4ز اأا ـا بـ ق ك تتـد
ســااا رننــنا اعــلر رينــاليا كــدابو ملنــو ـوالص اق نــل ااالعتــدا اةننــا ااالســتغم ،ااال ــار
ااقت دش وا بض اقيه؛ اأق كتوذا اقض اقيه ا اقتحييق مو اةناة احماأتتةم ام اه تةم()5ز
 -3اأ ار امل الرة اق امليـه سةـا ليـو أ ـاا ،اق يوبـه اق دايـه قطحلضـا ،إىل أق اق يوبـه اق دايـه
قطحلض ــا ،ا س ــااا رنن ــنا اع ــلر رين ــاليا هااواي ــهال ر ــم كو ــيا ةن ــه ي ــوا اق ض ــت ااقاين ــه
امل نيـ ــه يـ ــوا اسانـ ــاق اـ ــر ه ـ ـ اق يوبـ ــه ار ـ ــم اقتو ـ ــيا اق ـ ــالرة ذـ ــم ،اةوقـ ــه األاىل مـ ــا
االس ــت راا اق ــدارش اق .ــامت (اه ــا كو ــيا ررن ــتةا س ــااا رنن ــنا اع ــلر رين ــاليا)()6ز قا ــا
امل ــالرة أ ــار إىل أق من ـ ـ قه اق يوب ــه اق داي ــه قطحلض ــا ،أب ــو ال ذ ــم ،اةوق ــه األاىل م ــا عتاي ــه
االس ـ ــت راا()7ال ة ـ ــتا األس ـ ــلاه امليدم ـ ــه س ـ ــاضام اا تي ـ ــو م اوم ـ ــا األم ـ ــم املتح ـ ــدة( )8ام ـ ــوعل
ا ه امل احه()9ز
امل اوما امليدمه ما اةةا
 -4اأ ـ ــار امل ـ ــالرة إىل أق اق يوب ـ ــه اق داي ـ ــه قطحلض ـ ــا ،ا س ـ ــااا رنن ـ ــنا اع ـ ــلر رين ـ ــاليا
مــا زاقــا هااوايــه ــىت ايق ا ليــو اق يلــا  -املنــل،ال ابيلــا اقرعايــه اق دياــهال ام سنــا اقرعايــه
اقنةاريـهال ااملـدار ال اامل سنـا اق يابيـهال أتـا كنـتقدر أ يـاجل عاـا اةـرائمز اينـتالر ُتييـق اــر
اق يوبه اق دايه سا ك.ري ا ُتار ه اق يوبـه ا ليـو هـ اق يلـا اـرام ااةـحام اكاغـا ـرا ه
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انــق ا وكوهيــو اق يوبــهو اق ـوارل ا هــااوق األ ــداص ق ــار 1952ز اذأــر أق م.ــرا هــااوق هنــا
األ داص اق ش رش مناه.تال اقيام يورر رر ه ا ياه نار اق يوبه اق دايه()10ز
 -5اأعربــا امل ــالرة عــا أماةــا ا أق ي.ــو اقضريــق اق امــت امل ــا باالســت راا اقــدارش اق.ــامت
بياق إىل هااوايه اق يوبـه اق دايـه قطحلضـا ،ا سـااا رننـنا اعـلر رينـالياز أتـا أعربـا عـا أماةـا
ا أق كثــو اقــدا ،ه ـ املن ـ قه ذــم ،اســت راا عــار 2016ال اأق كيــدر كو ــيه حمــدلة مضالهــا أق
ُتاــر ســااا رننــنا ا رينــاليا بوةــو ليــو أ ــاا ،اق يوبــه اق دايــه قطحلضــا ،ا ليــو اق يلــا ال
ب ــا ا ذق ــك املن ــل،ال اأق ُتاره ــا أ ي ــاجل عا ــا اةـ ـرائمال اأق كاغ ــا ـ ـرا ه ان ــق ا وكوهي ــو عيوب ــه
م يوقهو اقوارل ا هااوق األ داص ق ار )11(1952ز
 -6ا ثـ ــا اق .ـ ـ اه اقداقيـ ــه نيـ ــوا اق ضـ ــت اقـ ــدا ،عاـ ــا أق كو ـ ــا سـ ــااا رننـ ــنا اعـ ــلر
رين ــاليا بن ـ اـا اإاض ــاذ ك .ـري ا ك ــنج عا ــا ا ــر ـري قا يوب ــه اق داي ــه اقان ــيا م ــد اني ــاة
أ ياجل عاا أش عرر يُركام ه ت باو اقثامنه ع.رة()12ز
 -2إقامة العدلا بما ي ذلك مسألة اإل الت من العقابا وسيادة القانون
 -7كيــو ،اق .ـ اه اقداقيــه نيــوا اق ضــت إق اقنــيا مــد انيــاة ااق يوبــه اق دايــه هااوايــاق ا
سااا رنننا اعلر رينـاليا ريتـا يت اـق بـاةرائم اقـ كُركاـم ه ـت باـوة اقثامنـه ع.ـرة()13ز ا ثـا
اق .اه اقدا ،عاا أق كو ا سـااا رننـنا اعـلر رينـاليا براع ـه اـم اقنـيا امل بـد اق ـالر
ــق أش ــقج اركاــم عرم ـام ه ــت باو ــال اقثامنــه ع.ــرةال قنــتاق عــدر ـ أش ــقج مــد
انياة عاا ُعرر اركا ال ذم ،حلضوقتال()14ز

 -8اذأـ ــر اق .ـ ـ اه أق هـ ــااوق األ ـ ــداص ااقيـ ــااوق اةنـ ــائا ـ ــدلاق سـ ــا اقثامنـ ــه سـ ــنام لايـ ــا
قاتنـ اقيه اةنائيــه()15ز ا ثــا اق.ـ اه اقــدا ،عاــا أق كو ــا ســااا رننــنا اعــلر رينــاليا بررــو
اقنا اقدايا قاتن اقيه اةنائيه()16ز
 -9اأ ــار اق.ـ اه إىل كيــارير كضيــد بـ ق اــر عيوبــه اسعــدار ــق األ ــقال اقـ يا اركا ـوا
عرم ـام ه ــت باــو ةم اقنالســه ع.ــرةال ااق ـوارل ا املــالة  24مــا اقيــااوق اةنــائاال هــد عُــد ،بوعــم
اقيااوق  27ق ار  1993يث ي.تت انار األ قال لاق اقثامنه ع.رة()17ز
 -3حريووة الوودين هو المعتقوود وحريووة التعبيوور وفتوووين الجمعيووات والتجمووع السوولمي والقووق ووي
المشاركة ي القياة العامة والقياة السياسية
 -10ذأــر اقتحــاقل اقــداا قاــدرا عــا انريــه أق ســااا رننــنا اعــلر رينــاليا اعتتــد ا
اقتنـ ـ ينيا برا ــامق اقتثيي ــل ا ــاا اق ــحه ااني ــاة األسـ ـريه املت ا ــق جبتا ــه أم ــور بينة ــا اقتثيي ــل
اةننــا ااق ــحه اةننــيه ا املــدار االبتدائيــه ااقثااويــه()18ز اأ ــار اقتحــاقل إىل اعــوجل أق ــن
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ســااا رننــنا اعــلر رينــاليا اقواقــديا انــق ا اذتيــار عــدر ذنــو أبنــائةم ق اــامق اقتثييــل ا
)ز19(اا اق حه اانياة األسريه إذا أاق ه ا اق اامق ينتةك م تيداهتتا اقدينيه
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