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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ - يناير/ كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سانت كيتس ونيفس

إىل عمليـة   من أصحاب املصلحة     ثالثة من   )١( املقدمة رقاتهذا التقرير هو موجز للو      
ا جملـس   وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده       . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . حقوق اإلنسان 
 طالبـات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مب             

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . بقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري       التقرير، كما أُ  

أصـحاب  عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عـدم تقـدمي                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املسائل بعينها املصلحة ورقات بشأن هذه     

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر     . الواردةالورقات  ميع  جلحلقوق اإلنسان النصوص الكاملة     
  . سنواتأن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع

  
  

__________ 

  . دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار   - أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
  ال ينطبق

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
  ال ينطبق

 األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية   - جيم  

   ينطبقال

  التدابري السياساتية  - دال  
  ال ينطبق

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
  ال ينطبق

أحكـام القـانون     مع مراعاة    اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق        -باء   
  )يتعني إضافته عندما يكون ذلك مناسباً فقطجزء  (لدويل الساريةاإلنساين ا

 وأمنه الشخصيواحلرية حق الفرد يف احلياة   -١  

 تبقي على عقوبة اإلعدام     سانت كيتس ونيفس  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         -١
يف  قد أكـد جمـدداً،       سانت كيتس ونيفس  وقد أفيد أن رئيس وزراء      . )٢(يف القانون الوطين  

، دعم احلكومة القوي لعقوبة اإلعـدام قـائالً إن          ٢٠٠٩مارس  /مؤمتر صحفي عقد يف آذار    
. )٣("احلكومة ستواصل انتهاج سياسة عدم إلغاء عقوبة اإلعدام من كتب القـانون لـدينا             "



A/HRC/WG.6/10/KNA/3 

3 GE.10-16518 

 ضد ٢٠٠٨ قد صّوتت يف عام   سانت كيتس ونيفس  والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن       
  . )٤(ألمم املتحدة الذي تدعو فيه إىل الوقف االختياري لعقوبة اإلعدامقرار اجلمعية العامة ل

 منظمة العفو الدولية أيضاً أن عمليات الـشنق اسـتؤنفت يف كـانون              والحظت  -٢
 ١٠ بعد الوقف االختياري لتنفيذ هذه العقوبة يف البلد حبكم الواقـع ملـدة               ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

 ظل ينتظر أربع سنوات تنفيـذ       ٢٠٠٨ديسمرب  /ل كانون األو  ١٩وأعدم سجني يف    . سنوات
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه مل يكن من الواضح ما إذا كان حـق              . حكم اإلعدام حبقه  

وإضافة إىل ذلك فإن املنظمة     . السجني يف طلب العفو أو السماح أو ختفيف احلكم قد احترم          
القانوين يف استنفاد مجيـع سـبل       لديها ما يدعو إىل االعتقاد بأن السجني رمبا مل مينح حقه            

  .)٥(االستئناف املتاحة له قبل تنفيذ احلكم بإعدامه
وتدرك منظمة العفو الدولية الشواغل املتعلقة بتفاقم عمليات اإلجـرام والقتـل يف               -٣

البلد، لكنها تعتقد أن احللول األكثر فعالية ملعاجلة تدهور حالة اإلجرام تكمـن يف تعزيـز                
  .)٦(ام العدالةقدرات الشرطة ونظ

وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بإلغاء مجيع األحكام اليت جتيز تنفيذ عقوبـة               -٤
وأوصت املنظمة أيـضاً    . اإلعدام واإلعالن فوراً عن الوقف االختياري جلميع أحكام اإلعدام        

يري احلكومة بأن ختفف مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام سجن وأن تضمن التطبيق الـصارم للمعـا               
ودعـت  . تلغى عقوبة اإلعدام   للمحاكمة العادلة يف مجيع قضايا عقوبة اإلعدام ريثما          الدولية

املنظمة احلكومة أيضاً إىل احترام اإلجراءات واملعايري القانونية الوطنية املطلوبة يف إطار جملس             
  .)٧(مامللكة اخلاص واألمم املتحدة من أجل محاية حقوق السجناء احملكوم عليهم باإلعدا

 املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال            الحظتو  -٥
فاألحكام املنصوص عليها ضد العنف     . أن العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل     ) املبادرة العاملية (

لبدنيـة يف   ال تفسر على أهنا حتظر العقوبة ا      ) ١٩٩٤ (واإليذاء يف قانون الرقابة ورعاية الطفل     
منظمـة  (وأشارت املبادرة العاملية أيضاً إىل أن منظمة دول شرق الكـارييب            . تنشئة األطفال 

قد وضعت عدداً من مشاريع القوانني النموذجية لـدول         )  عضو فيها  سانت كيتس ونيفس  
الذي ينظر فيه حاليـاً     ) ٢٠٠٧) (الرعاية والتبين ( املنطقة، مبا يف ذلك مشروع قانون الطفل        

وينص مشروع القانون على محاية األطفال من اإليذاء        . سانت كيتس ونيفس  النائب العام يف    
  .)٨(لكنه ال حيظر العقوبة البدنية

 أيضاً يف املدارس مبوجـب      إىل أن العقوبة البدنية مشروعة    املبادرة العاملية   وأشارت    -٦
والسلطة التأديبية للمدرسـني يف     ) ١٩٦٧( وقانون العقوبة البدنية     ،)٢٠٠٥(قانون التعليم   

وأضافت املبادرة العاملية أن العقوبة البدنية مشروعة يف مرافق الرعايـة           . )٩(إطار القانون العام  
  .)١٠()الرعاية والتبين(البديلة وال حتظر مبوجب قانون الطفل 
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وأشارت املبادرة العاملية أيضاً إىل أن العقوبة البدنية مشروعة يف النظـام اجلنـائي                -٧
للقاضي األمر باجللد يف إطـار  جتيز  ) ١٩٦١(فمدونة إجراءات القضاة    . كعقوبة على اجلرمية  

 من قبل شرطي حبـضور    )  عاماً ١٦دون سن   (أو لشاب   )  عاماً ١٤دون سن   (خاص لطفل   
وينطبق أيضاً قـانون العقوبـة      ). ١٠٠املادة  (طفل أو الوصي عليه     موظفني معينني ووالد ال   

ذ العقوبة البدنية إال بعد إجراء فحص طيب وحتـت إشـراف            ـوز أن تنف  ـوال جي . البدنية
وأكدت املبادرة العاملية أنه ال يوجد حظر للعقوبة البدنيـة كتـدبري تـأدييب يف               . السجنموظف  

الذي وضعته منظمة دول شرق     ) ٢٠٠٧(ء األطفال   ومشروع قانون قضا  . املؤسسات العقابية 
بني العقوبات املسموح هبا لكنه ال حيظر اللجـوء إليهـا       ة البدنية   ـال يدرج العقوب   الكارييب

  .)١١(كتدبري تأدييب
وحثت املبادرة العاملية احلكومة على ضمان أن حتظر اإلصالحات القانونية احلاليـة              -٨

ة لألطفال وأن تلغي قانون العقوبة البدنية وغـريه مـن           صراحة مجيع أشكال العقوبة البدني    
ويف هذا اخلصوص، أشارت املبادرة العاملية إىل       . )١٢(األحكام القانونية اليت جتيز جلد األطفال     

 مـن الوثيقـة     ٣٢ و ٢٠االستنتاجات ذات الصلة للجنة حقوق الطفل الواردة يف الفقرتني          
CRC/15/Add/104

)١٣(.  

 احلق يف اخلصوصية  -٢  

 عقوبات جنائية على    طبق ت سانت كيتس ونيفس  إىل أن    ١الورقة املشتركة   أشارت    -٩
 مـن  ٥٧ و ٥٦األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني بالغني باإلشارة إىل أحكام املادتني            

 مبواءمة  سانت كيتس ونيفس   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤(قانون اجلرائم ضد األشخاص   
 باملساواة وعدم التمييز والتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، عـن           تشريعها مع التزامها  

ي ـطريق إلغاء مجيع األحكام اليت قد تسري على جترمي األنشطة اجلنسية اليت متارس بالتراض             
  .)١٥(بني بالغني

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
ى احلكومة لدعمها لقرارات منظمة الدول األمريكيـة         عل ١أثنت الورقة املشتركة      -١٠

ة حبقوق اإلنسان وامليـول اجلنـسية     ـ املتعلق ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الصادرة يف األعوام    
  .)١٦(واهلوية اجلنسانية 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  - ألف  
  ال ينطبق
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  ة للمتابعةتوصيات حمدد  -باء   
 ينطبق ال

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  ال ينطبق
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