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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢٤ يف الفترة مـن      العاشرة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  سانت لوسـيا  ب وجرى االستعراض املتعلق     .٢٠١١فرباير  / شباط ٤ إىل   يناير/كانون الثاين 

سـعادة   سانت لوسيا  وترأس وفد    .٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املعقودة يف    الرابعةاجللسة  
لدى األمم املتحدة يف نيويورك، السيد دوناتوس كيـث         السفري واملمثل الدائم لسانت لوسيا      

عقـودة   امل الثامنة يف جلسته    سانت لوسيا  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن        .سانت إميي 
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٧ يف
اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل        ،  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٢١ويف    - ٢
  .غانا، وملديف، وأوروغواي: سانت لوسيالتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(
الية ألغـراض   ، صدرت الوثائق الت   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :سانت لوسيااستعراض احلالة يف 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط  )أ(١٥ع

(A/HCR/WG.6/10/LCA/1)؛  
 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

(A/HCR/WG.6/10/LCA/2)؛  
ـ        )ج(    )ج(١٥سان وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن

(A/HCR/WG.6/10/LCA/3).  
أملانيا،  ، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً     اجملموعة الثالثية   عن طريق  سانت لوسيا، وأحيلت إىل     -٤

 آيرلنـدا لربيطانيا العظمى و  والتفيا، وملديف، وهولندا، وسلوفينيا، والسويد، واململكة املتحدة        
  .ملوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشاملوهذه األسئلة متاحة على ا. الشمالية

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
 مشاورات واسعة النطـاق   مشل إجراء   أفادت سانت لوسيا أن إعداد التقرير الوطين          -٥

وزارة الـشؤون اخلارجيـة     ولـت   وت. على الصعيد الوطين مع مجيع اجلهات ذات املصلحة       
املفوض الربملاين والوزارات املعنية مشتركة مع وزارية هذه العملية وترأست اجتماعات      تنسيق

يف سانت لوسيا، وهي هيئة جامعـة       تابعة للدولة   فاعلة غري   من جهات    وفريق   )املظامل أمني(
من منظمـات    أيضاً   وطُلب. متثل طائفة واسعة من املنظمات غري احلكومية يف سانت لوسيا         

  . تقدمي إسهامات مكتوبةحكومية أخرى متثل مصاحل خاصة متنوعة غري
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 مبا فيها حجم البلد     قدمت سانت لوسيا معلومات أساسية مفصلة عن البلد       من مثّ   و  -٦
 بأهنا عضو يف اجلماعة الكاريبية      وذكّرت سانت لوسيا أيضاً   . وعدد سكانه ونظامه االنتخايب   

  . البحر الكارييبمنظمة دول شرق يف و
 على قطاع السياحة الذي حل      أساساًيعتمد  وأشارت سانت لوسيا إىل أن اقتصادها         -٧

وأدى استمرار االستثمارات يف اهلياكل     .  يف السابق   قوياً حمل قطاع الزراعة الذي كان قطاعاً     
ثمار األجنيب   االست اجتذاب، والبيئة السياسية املستقرة، والقوى العاملة املتعلمة، إىل         األساسية
إال أن قدرات سانت لوسيا اإلمنائية، مثلها مثل العديد من الدول الكاريبية اجملاورة،             . واحمللي

 لكوهنا معرضة للصدمات اخلارجية مثـل األزمـة املاليـة واالقتـصادية             تظل حمدودة نظراً  
  .والكوارث الطبيعية

 ريات األساسية متشياً  وأشري إىل أن دستور سانت لوسيا يكفل احلماية للحقوق واحل           -٨
  . مع احلقوق واحلريات األساسية املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

عـن    وشددت سانت لوسيا على التزامها حبماية احلياة البشرية والدفاع عنها فضالً            -٩
 وبتوخي احلذر ما،   املتعلقة بقتل شخص     املالبساتالتزامها بالتحقيق الفوري واحملايد يف مجيع       

  .يث يتمتع مجيع األفراد حبقوق متساوية يف ظل محاية القانونحبيف ممارسة احلكم 
تعـرض  قد ت سبل االنتصاف القضائي ألي فرد      وعالوة على ذلك، يكفل الدستور        -١٠

اليت سُيقدم  عملية اإلصالح الدستوري    إىل استمرار   سانت لوسيا   وأشارت  . حقوقه لالنتهاك 
  .تقرير عنها يف وقت قريب

وأبـرزت  . لديهااحملاكم  ومعلومات مفصلة عن نظام القانونوأتاحت سانت لوسيا    -١١
يف صكوك إقليمية ودولية    اً  أصبحت طرف حيث   لتحقيق املعايري الدولية،     اً جهود تبذل ا أهن اًأيض

واتفاقية القضاء على   اتفاقية حقوق الطفل؛    : التاليةوانضمت إىل االتفاقيات    حلقوق اإلنسان   
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة؛     ؛ وتمييز العنصريمجيع أشكال ال  

 وتوافق برازيليا؛ ونظام رومـا      ؛)١٩٩٥بيجني  (منهاج عمل بيجني    ؛ و بيليم دو بارا   واتفاقية
  .وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية؛ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

التصديق على االتفاقيات الدوليـة     /ت قريب التوقيع  كما تعتزم سانت لوسيا يف وق       -١٢
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       : التالية
بروتوكـول منـع    ؛ و واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     املنظمة عرب الوطنية؛     اجلرمية
  .عليهعاقبة املو االجتار باألشخاص وقمع
كيفية معاجلة  من التحديات اليت أثرت يف      اً  ت سانت لوسيا أهنا واجهت عدد     وشرح  -١٣

تتسم  وأن البيئة الدولية     ١٩٧٩أن البلد مل ينل استقالله إال يف عام         ذكرت  و. بعض املشاكل 
فهي تتعرض سـنوياً بـسبب      وباإلضافة إىل ذلك،    . بوجود حتديات هائلة منذ ذلك التاريخ     

  . تؤثر مباشرة يف سانت لوسيا فحسب بل يف املنطقة برمتهاأعاصري الموقعها إىل عواصف و
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وذكرت سانت لوسيا أن تكلفة التنمية أعلى بكثري يف الدول اجلزرية الصغرية النامية               -١٤
ورغم ذلك، صنف   . وأنه يتعني عليها حتمل تلك التكاليف حىت وإن كانت مواردها حمدودة          

الطبيعة احلقيقية يعكس ن كان هذا التصنيف ال     وإ" متوسطة الدخل "أنه من البلدان    على  البلد  
  .للتحديات اليت يواجهها

أهم قضية اجتماعية تواجه سانت لوسيا وأنه من املسلم         يشكل  وأشري إىل أن الفقر       -١٥
لكرامة البشرية وإعمـال مجيـع      لتعزيز احترام ا  به أن التخفيف من وطأة الفقر أمر أساسي         

  .حقوق اإلنسان األخرى
سانت لوسيا  مشجعة بالنسبة ل  ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(تائج التقييم األخري للفقر      ن وكانت  -١٦

زيادة طفيفة يف معدل الفقر النسيب واخنفاض كبري يف معدل الفقر املدقع   حبدوث  حيث أفادت   
ها تدعمعدة تدخالت كانت يف مقدمتها الربامج اليت        وُعزي هذا االخنفاض إىل     . يف اآلن ذاته  

مة ومفيدة أجنزهتا منظمات دينية وغريها من منظمات اجملتمـع          الدولة واستكملت بأعمال ها   
قانون مؤسسة  : وأتاحت سانت لوسيا معلومات بشأن عدد من الربامج القائمة ومنها         . املدين

الـصندوق  ؛ و برنامج املساعدة العامة  ؛ وصندوق التنمية االجتماعية؛ و    التأمني الوطين املنقح  
  . االستئماين لالحتياجات األساسية

 خطت خطوات كبرية حنـو تـأمني        وفيما يتعلق بالصحة، أشري إىل أن سانت لوسيا         -١٧
يف عـدة   ويتجلى ذلك   . وحتسني فرص احلصول على رعاية صحية جيدة ملواطين سانت لوسيا         

لرعاية الصحية اليت تتيح جمموعة من اخلـدمات     مرافق ا : منها على سبيل املثال   مبادرات   و برامج
 وإلغاء أتعاب الطبيب يف      يف كامل أحناء البلد؛    نصف قطرها ثالثة أميال   والرعاية وتقع يف دائرة     

املراكز الصحية، واستحداث بطاقات إعفاء للمسنني؛ واالستمرار يف حتصني األطفال بنـسب            
مرتفعة؛ واحلد من انتشار األمراض املعدية وزيادة التركيز على األمراض غري املعدية؛ وإنـشاء              

يف كـبري  حتسن يساهم يف حتقيق  مت جتهيزه بالكامل ومن املتوقع أن  مركز جديد للصحة العقلية   
  .وعالوة على ذلك صيغ قانون الصحة العقلية اجلديد. وإعادة تأهيل املرضىاملعاجلة السريرية 

وطنية ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة         استراتيجية  خطة  ونفذت سانت لوسيا      -١٨
مـصابني  ضادات فريوسات النسخ العكسي لل     مب العالج اجملاين : وفرت ما يلي   اإليدز/البشري
مجيع املرافـق الـصحية؛     اإليدز؛ وخدمات استشارات عالجية طوعية وجمانية يف        /بالفريوس

وبرنامج منع انتقال املرض من األم إىل الطفل؛ وتقدمي املساعدة إىل األطفال األيتام بـسبب               
  .اإليدز/اإليدز واألطفال املصابني بالفريوس/الفريوس

 أجري تقييم وطين للتشريعات واألخالقيات وحقوق اإلنـسان         ،وعالوة على ذلك    -١٩
اإليدز وأسس مكتب حلقوق اإلنسان يعمل بتوجيه من        /املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري    
  . مؤسسة العمل على مكافحة اإليدز
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ة والرعاية  وفيما يتعلق باألطفال، ذكرت سانت لوسيا أهنا استهدفت توفري تدابري الوقاي            -٢٠
ـ                اً اخلاصة لضمان رفاهية الطفل منذ مراحله األوىل يف احلياة حىت يتمكن من التمتع حبقوقه متتع

: وبناء على ذلك، مت تركيز اجلهود على مجلة من األمور منها          . خالل مجيع مراحل الطفولة   اً  تام
ايـة التوليـد يف     تعزيز الرعاية قبل الوالدة وما بعدها، وضمان توفري القابالت املـاهرات ورع           

  .ولة وتعزيز رعاية الطفولة املبكرةاحلاالت الطارئة، والقضاء على أمراض الطف
 عامل اخلطر الرئيسي الذي يواجهه األطفال يف البلد يتمثل          وذكرت سانت لوسيا أن     -٢١
أن ذلك ميثـل    الدراسات  العديد من   ورأت  .  اهنيار احلياة األسرية وغياب األب من البيت       يف

نـه  إيف األطفال حيـث     اً  عميقاً   سلبي اًأسباب التفكك االجتماعي وأنه يؤثر تأثري     أحد أهم   
لـذا  و. للمجتمع ةمعادياحتمال قيامهم بسلوكيات أخرى     هم الرتكاب اجلرائم ويزيد     ئيهي

اخللية األساسية يف   "بكوهنا  تعّرف  جرى تركيز عمليات التدخل على بناء أسر قوية وسليمة          
مـن  ) ٣(١٦املـادة  " (ية لنمو ورفاهية مجيع أفرادها وخباصة األطفـال  جملتمع والبيئة الطبيع  ا

  ).ديباجة اتفاقية حقوق الطفل(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
  .وأشارت سانت لوسيا إىل عدة تدابري اعتمدت ملعاجلة هذا الوضع  -٢٢
ألطفـال  إىل تشييد دار جديدة لإلقامة املؤقتة لفائـدة ا        اً  وأشارت سانت لوسيا أيض     -٢٣

الوة على ذلك، ُوضع مشروع دليل سياسات       وع. ضحايا اإليذاء واإلمهال وأهنا بدأت نشاطها     
  .عمليات تسجيل دور األطفال وتفتيشها وتوجيههاو

وبينت سانت لوسيا أنه حتقق حتسن يف ظروف مركز تدريب الفتيان الذي يـؤوي                -٢٤
اً وخصصت أموال من امليزانية أيض    . حلمايةحباجة إىل الرعاية وا   وآخرين  خمالفني للقانون   اً  فتيان

  .األحداثالفتيات مبىن يؤوي لتوفري 
 سنة  ٣١خطوات هائلة أجنزت طيلة     إىل  سانت لوسيا   أشارت  ما يتعلق بالتعليم،    وفي  -٢٥

مـدارس  أصبح التعليم الثانوي متاحاً للجميع بعدما كانت هناك ثـالث           : وتتمثل فيما يلي  
 نظـام   ١٩٩٩وينظم قانون التعليم لعام     . من السكان اً  ألوفر حظ الفئة ا أبناء  ثانوية تستوعب   

كما . التعليم وينص على إلزامية التعليم للجميع من سن مخس سنوات إىل مخس عشرة سنة             
  .أنه حيظر رفض قبول أطفال يف املدارس ألية أسباب متييزية

برنامج استئجار   مشلت معظم املدارس الثانوية منها    وأشري إىل تنفيذ عدد من الربامج         -٢٦
ويسمح جلميع األمهـات    . الكتب املدرسية وبرنامج الوجبات املدرسية وبرنامج دعم التنقل       

  .يف سن املراهقة بالعودة إىل املدرسة بعد والدة أطفاهلن
وأضيف . وأفادت سانت لوسيا بأهنا أجنزت برنامج تعميم التعليم االبتدائي والثانوي           -٢٧

  .ركاء يف نظام التعليم بالنظر إىل ما تواجهه من معوقاتبأن سانت لوسيا ترحب بأي ش
وفيما يتعلق مبسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، أفادت سـانت لوسـيا أن                -٢٨

  .احلكومة برهنت على التزامها بإنشاء شعبة العالقات اجلنسانية



A/HRC/17/6 

7 GE.11-11747 

، تـشمل ك، قدمت سانت لوسيا معلومات عن تطورات إجيابيـة    وباإلضافة إىل ذل    -٢٩
ومن بينها زيادة مستوى مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية على أعلى مستويات صنع 

الـذي   ٢٠٠٠القرار؛ وقانون تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف العمل والوظائف لعام            
انتصاف يف حالة التعرض للتمييز اجلنساين يف مكان العمـل،          سبل  على وجه التحديد    يتيح  

 وإدراج جرمية االغتصاب يف إطار العالقة الزوجية        اً؛ظر صراحة التحرش اجلنسي أيض    وهو حي 
يف القانون اجلنائي املنقح؛ وجتاوز عدد اإلناث عدد الذكور يف مجيع مستويات نظام التعليم؛              

 الذي يتيح سبل انتصاف لضحايا العنـف املـرتيل          ١٩٩٤وسن قانون العنف املرتيل يف عام       
  . املرأةوإنشاء مركز دعم

 تراجعوأفادت سانت لوسيا بأن اإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق بالنساء أدت إىل               -٣٠
وأتيحت لإلناث نفس املناهج التعليمية واالمتحانـات       . انتشار املواقف النمطية بشكل كبري    

. وطنية ملرحليت التعليم االبتدائي والثـانوي     عن طريق وضع مقررات دراسية      املتاحة للذكور   
  .الذكورعدد يفوق التعليمية اإلناث يف هذه املؤسسات عدد البيانات املتاحة إىل أن شري وت
يتعلق بادعاء وجود صلة بني ممارسـة البغـاء وقطـاع الـسياحة، جـرى         فيما  و  -٣١

بأنه اً  وأفيد أيض . بأن البغاء نشاط غري قانوين يف سانت لوسيا وأن احلكومة ال تؤيده            التوضيح
ية أو أية أحباث تثبت وجود صلة بني ممارسة البغاء وقطاع الـسياحة يف            توجد بيانات رمس   ال

  .سانت لوسيا
يتعلق بنظام العدالة، أفادت سانت لوسيا بأن مستوى اجلرمية يف البلد ارتفـع             فيما  و  -٣٢

وضع سياسات وبرامج جديـدة  اً إىل مستويات غري مقبولة يف العقود املاضية وأنه جيري حالي     
  .ملكافحة اجلرمية

صياغة : منهاعام  بشكل  العدل   إقامةوأشري إىل عدد من التطورات اإلجيابية يف إطار           -٣٣
 يتعلـق  ٢٠٠٣يف عام خطة استراتيجية لقوات الشرطة امللكية يف سانت لوسيا؛ وسن قانون         

هـذه  ، وينص على إنشاء وحـدة ُتعـىن بـالنظر يف            املقدمة ضد أفراد الشرطة   الشكاوى  ب
  .٢٠٠٧القانونية لعام املساعدة بقانون  القانونية عمالًاملساعدة  هيئة ؛ وإنشاء جملسالشكاوى

 ألشخاص زعموا تعرضهم ملعاملة وحشية مـن    اتدفع تعويض بشأن  ورداً على سؤال      -٣٤
 ة الناشـئ  اتآلية للتعويض ليس لديها    الدولة   جال الشرطة، وضحت سانت لوسيا بأن     جانب ر 

اعدة القانونية متكن األطراف املتخاصمة من االستفادة       إتاحة املس إال أن   عن مثل تلك احلاالت،     
  .من صندوق املساعدة القانونية لرفع مثل تلك الدعاوى

: بإقامة العـدل  وأشارت سانت لوسيا إىل عدة أمور منها اإلجراءات التالية املتعلقة             -٣٥
 ٢٠٠٦نوفمرب  /صياغة القانون املُعدِّل للقانون اجلنائي الذي دخل حيز النفاذ يف تشرين الثاين           

يكفـل إدالء األطفـال      ٢٠٠٢قانون البيِّنة لعام    وحقيقة أن   ويتناول عدة قضايا جنسانية؛     
بدء سريان  أثناء اإلجراءات القانونية يف مناخ مالئم هلم داخل قاعة حمكمة؛ و          اً  شهادهتم فعلي ب
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ري  تشبه إىل حـد كـب    الذي يتضمن أحكاماً   ٢٠١٠قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام      
  .األحكام الواردة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص

 اختاذ خطوة هامة للوفـاء بالتزاماهتـا        ٢٠٠٣وأضافت سانت لوسيا أنه مت يف عام          -٣٦
 كانون  ١٥املتصلة حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بالسجناء عندما فتحت إصالحية بوردوليه يف            

 هذا املرفق اإلصـالحي   تشغيلفبفضل  . سمائة سجني ، وهي تستوعب مخ   ٢٠٠٣يناير  /الثاين
عن جممع السجن املوجود منذ أكثر من        االستغناء   الذي يركز على إعادة تأهيل السجناء، مت      

الـسجناء  التأهيل ويستوعب   ناسبة إلعادة   املتدابري  المن  يوفر سوى القليل    قرن الذي مل يكن     
بـرامج تنقـسم إىل ثالثـة      اً  رفق حالي وتتاح يف هذا امل   . يف ظروف غري صحية وغري إنسانية     

  .واإلرشادالتعليم، وتنمية املهارات، : جماالت
وفيما يتعلق باحتجاز السجناء بانتظار حماكمتهم، بينت سانت لوسـيا أن قواعـد               -٣٧

 التعامل مـع   استحدثت إجراءات فعالة لإلسراع يف       ٢٠٠٨اإلجراءات اجلنائية اجلديدة لعام     
  .ساهم بقدر كبري يف التعجيل بتسوية القضايا داخل النظامالقضايا اجلنائية مما ي

تطبـق    ال أن هـذه العقوبـة    وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ذكرت سانت لوسـيا           -٣٨
وأضافت أن سانت لوسيا ألغت عقوبة اإلعدام حبكم        . اجلرائم األشد بشاعة  للمعاقبة على    إال

 مل تنفذ أي حكم باإلعـدام ولكنـها         هناإالواقع طيلة فترة اخلمس عشرة سنة املاضية حيث         
وعلماً . عقوبة اإلعدام أو إلغائها صراحةتطبيق  بإعالن وقف   اً  حاليليست يف وضع يسمح هلا      

إىل اً  القول بأن املواطنني ظلوا يدعون مؤخر     جيب   ،أن سانت لوسيا بلد دميقراطي دستوري     ب
من املفهوم لدى سانت لوسـيا      و. جرائم معينة وقوع  لتزايد  اً  عقوبة اإلعدام نظر  تطبيق  إعادة  

  .خيالف القانون الدويل  العقوبة اإلعدامتطبيق أن 
الذي تواجهه يتمثل يف انعدام املوارد املالية       الكبري  وذكرت سانت لوسيا أن التحدي        -٣٩

  .قوق اإلنسانفيما يتعلق باإلعمال التام حلوالتقنية املطلوبة لتلبية احتياجات سكاهنا 
انعدام املوارد لن يثنيها عن سـعيها إىل        تأكيد أن   سانت لوسيا   ومع ذلك، كررت      -٤٠

  .حبقوق اإلنسانالتام متكني شعبها من التمتع 
مل يقـدموا   اإلجراءات اخلاصـة  أن املكلفني بواليات ذكرت سانت لوسيا    أخرياً،  و  -٤١

  .إصدار دعوة دائمة إلجراء الزياراتومع ذلك ميكنها بسهولة ، البلدلزيارة طلبات 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - ءبا  
وأعربت الوفود عن شـكرها لوفـد       .  أثناء احلوار التفاعلي   اتببياناً   وفد ٣٦أدىل    -٤٢

وعلـى  اً  مـسبق املقدمـة   سانت لوسيا على عرض التقرير بصراحة وردودها على األسئلة          
 التوصيات اليت قدمت خـالل      وترد. عملية االستعراض الدوري الشامل   ة يف   البّناءمشاركتها  

  .احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
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يف إجناز األهداف اإلمنائية لأللفيـة      اً  وأقرت اجلزائر بأن سانت لوسيا حققت تقدم        -٤٣
والحظت أن سانت لوسـيا     . بالرغم من الصعوبات اليت تواجهها بوصفها دولة جزرية نامية        

أن اإلصـابة   وأشارت إىل   . لرئيسية حلقوق اإلنسان  يف بعض الصكوك الدولية ا    اً  ليست طرف 
مـن  كبرياً اً يف املنطقة وأن جزءيشكل عقبة أمام التنمية اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   ب

  .وقدمت اجلزائر توصيات.  يف أحياء فقريةزيرة يعيشسكان املناطق احلضرية يف اجل
 سيما الجمال حقوق اإلنسان و   وسلمت كوبا بالتقدم الذي أحرزته سانت لوسيا يف           -٤٤

عـزم  وأشارت كوبا إىل  . التزامها بتقليص نسبة الفقر وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية       
من فرص حّسنت سانت لوسيا على كفالة حق التعليم للجميع؛ والتدابري الصحية املتخذة اليت 

 املرأة واألشخاص ذوي    الوصول إىل الرعاية الصحية؛ واإلجراءات اليت نفذت يف جمال حقوق         
  .وقدمت كوبا توصيات. اإلعاقة واملسنني

وأثنت بالتايل  . ثل أهم مشكلة اجتماعية يف سانت لوسيا      ميوالحظت شيلي أن الفقر       -٤٥
 .اًعلى التزام السلطات مبواصلة تعزيز الربامج االجتماعية اليت تستهدف أكثر الفئات ضـعف            

أفضل بصورة  لتغلب  مع اجلماعة الكاريبية بغية ا    أن سانت لوسيا تعمل     اً  وذكّرت شيلي أيض  
  . وقدمت شيلي توصيات. على ما تواجهه هذه الفئات بسبب الكوارث الطبيعية

. وأثىن املغرب على التزام سانت لوسيا بالتنمية والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان            -٤٦
 وتعزيز املـساواة بـني      ما تبذله اجلزيرة من جهود يف سبيل تقليص نسبة الفقر         اً  والحظ أيض 

والتمس املغرب معلومات   . ضحايا العنف للنساء  الرجال والنساء وأشار إىل استحداث مآوي       
يف اجملالني العام   من أجل معاجلة تدين مستوى مشاركة املرأة        بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها      

مايـة األطفـال   باملبادرات املتخذة واجلهـود املبذولـة حل  اً وأحاط املغرب علم  . والسياسي
  .وقدم املغرب توصيات. واألشخاص ذوي اإلعاقة

التقدم الذي أحرزته سانت لوسيا يف حتقيق األهداف اإلمنائية         أشارت الربازيل إىل    و  -٤٧
 هدف التعليم االبتدائي والثانوي للجميع وتقليص نسبة الفقـر وحقـوق            سيما اللأللفية و 

للمصابني بفريوس نقـص املناعـة      اً   جمان سيمضادات فريوسات النسخ العك   املسنني وتوفري   
وعربت عن قلقها إزاء أعمال العنف املرتكبة ضد النساء واألطفال، مبـا يف             . اإليدز/البشري

. وأعربت عن استعدادها لتقدمي املساعدة يف اجملال التقين وبناء القدرات         . ذلك العنف اجلنسي  
  .وقدمت الربازيل توصيات

ورحبـت  .  احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة       سنغافورة التقدم الحظت  و  -٤٨
. الفقر ودعم النمو االقتـصادي    بشأن احلد من    بالتزام سانت لوسيا وما اختذته من مبادرات        

 التـدابري   سـيما  الوأثنت سنغافورة على التدابري السياسية املتخذة حلماية حقوق األطفال و         
اية البديلة وتقدمي اخلدمات لألطفال املعرضني      الرامية إىل ضمان أعلى مستوى ممكن من الرع       
  .وقدمت سنغافورة توصيات. للخطر واحملتاجني إىل الرعاية اخلاصة واحلماية
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ورحبت هنغاريا باإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -٤٩
وأشـارت إىل   . صحةالصلة القائمة بني الفقر وانعدام األمن الغذائي وال       والحظت  . والتعليم

التعاون القائم بني سانت لوسيا ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني فيما يتصل             
وسلمت هنغاريا باجلهود اليت بذلتها سانت لوسـيا لتعزيـز   . بطاليب اللجوء وعدميي اجلنسية   
 أن مدونة   اسيم الإزاء مشكلة العنف ضد النساء و     أبدت قلقها   املساواة بني اجلنسني ولكنها     

  .وقدمت هنغاريا توصيات. القوانني املدنية تنص على طاعة النساء ألزواجهن
املعايري الدوليـة يف اجملـاالت االجتماعيـة      لتحقيق  ورحبت تركيا باجلهود املبذولة       -٥٠

وعربت تركيا عن دعمها    .  حلماية حقوق األطفال وإعادة تأهيل األحداث      سيما الالرئيسية و 
  .وقدمت تركيا توصيات. ني التعليم على حتسسانت لوسيالعزم 
سانت لوسيا على مكافحة التمييز جبميع أشكاله وشجعت        عزم  وأثنت إسبانيا على      -٥١

 امليـول   وأالبلد على مراجعة تشريعاته هبدف ضمان عدم التمييز على أساس نوع اجلـنس،              
  .وقدمت إسبانيا توصيات. اجلنسية أو الصحة أو اإلعاقة

الفقر، ذكّرت سانت لوسيا بأهنا انتقلت من اقتصاد قائم على         بشأن  أسئلة  ى  علاً  ورد  -٥٢
الزراعة إىل اقتصاد قائم على السياحة وأن بعض التقدم احملرز يف هذه الفترة االنتقالية قد ضاع 
وإن كان التركيز اجلديد على السياحة سيوفر على املدى الطويل موارد جديدة ستمكن البلد              

مـن  اً  وقد اعتمدت عدد  اً  جيداً  إدراكهذه املسألة   وتدرك احلكومة   . ملسألةمن معاجلة هذه ا   
  .التدابري للتصدي هلا وهي عازمة على االستمرار يف حماولة معاجلتها

على سؤال أثري بشأن ما ورد يف مدونة القوانني املدنية من وجـوب طاعـة               اً  ورد  -٥٣
 القوانني ترجع إىل فترة ما قبـل        مناً  الزوجة لزوجها، ذكرت سانت لوسيا أهنا ورثت عدد       

عمل على تعزيز هنج قائم علـى  يوأضافت أن البلد . االستقالل حتتاج إىل املراجعة والتحديث  
األسرة وبالتايل فإنه من املرجح أال يقتصر األمر على إزالة اإلشارة إىل الطاعة بل أن يتعـدى      

  .ذلك بإقرار مفهوم الشراكة التعاونية
سـانت لوسـيا   كررت ئلة بشأن مشاركة النساء يف احلياة العامة،   وفيما يتصل بأس    -٥٤

املسألة إىل حـد    هذه  يف بياهنا االفتتاحي مذكرة بأنه جرت معاجلة        املقدمة  املعلومات  تأكيد  
  .أعلى املناصب السياسية يف البلدالنساء يشغلن كبري وأن 

بالفعـل  صدقت  ا  أهنلتصديق على االتفاقيات، ذكرت سانت لوسيا       باوفيما يتعلق     -٥٥
وأفادت سانت لوسيا بأن أحد األسـباب       . تدرس التصديق على عدد آخر    وعلى عدد منها    

اليت تفسر بطء عملية التصديق يف بعض األحيان هو حماولتها عند التصديق على معاهدة ما،               
وذكرت سانت لوسيا أهنا رحبت باملساعدة التقنية       . ضمان استحداث آلية لتطبيق أحكامها    

أن يعين    ال  على اتفاقية ما   هاتصديقأشارت إىل أن عدم     وعالوة على ذلك،    . الصدديف هذا   
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عـن  على سبيل املثال    وحتدثت سانت لوسيا    . ختالف أحكام االتفاقية املعنية   ممارسات  لديها  
  .اعتماد عدد من التدابري لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ام تضمن املساواة جلميـع املـواطنني   إىل أحكتفتقر ،  وذكّرت كندا بأن سانت لوسيا      -٥٦
 على الرغم من اإلطار الدستوري املـتني يف جمـال حقـوق             بغض النظر عن هويتهم اجلنسية    

وسلمت باخلطوات املتخذة لضمان التعليم للجميع والقضاء علـى العنـف داخـل             . اإلنسان
عربـت  وأ. والحظت كندا عدم توفر معلومات عن حجم مشكلة االجتار باألشخاص         . األسرة

وقدمت كنـدا   . رجال الشرطة عن قلقها إزاء تقارير تفيد االستخدام املفرط للقوة من جانب           
  .توصيات

سانت لوسيا وشجعت اجملتمـع     تواجهها   جنوب أفريقيا التحديات اليت      والحظت  -٥٧
والتمست جنوب أفريقيا معلومات بشأن اإلجراءات      . الدويل على تقدمي املساعدة التقنية للبلد     

. سياة جلعل التشريعات احمللية متفقة مع الصكوك الدولية اليت مل تصدق عليها سانت لو             املتخذ
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات

وأثنت فرنسا على وجود وقف اختياري حبكم الواقـع لعقوبـة اإلعـدام منـذ                 -٥٨
 وأقرت مع االرتياح بالتزام رئيس وزراء سانت لوسيا مبكافحة التمييز، مبـا يف            . ١٩٩٥ عام

إال أهنا الحظت أن القوانني اجلنائية جترم العالقـات         . ذلك التمييز على أساس امليل اجلنسي     
  .وقدمت فرنسا توصيات. بني الرجالاجلنسية 

 الشمالية عن االرتياح السـتعداد      آيرلنداوعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٥٩
وأعربت اململكـة   . جراءات اخلاصة توجيه دعوة مفتوحة للمكلفني بوالية اإل     لسانت لوسيا   

املتحدة عن سرورها بافتتاح مرفق الصحة العقلية وصياغة السياسة الوطنية اجلديدة للـصحة             
وشجعت احلكومة على حتسني مستوى الثقة يف قطاعي العدالة واألمن ووضع نظـم            . العقلية

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. مستقلة ملراقبة قضاء األحداث
جلنة خرباء منظمة العمل    لتوصيات  عن متابعة سانت لوسيا      أملانيا معلومات    لبتوط  -٦٠

اللجنة املعنية بالقضاء على    توصيات  و )٢٠١٠(الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات      
 ١٨ وخاصة ما يتعلق منها حبظر استخدام طفل يقل عمره عن         ) ٢٠٠٦(التمييز ضد النساء    

ضه إلنتاج أعمال إباحية؛ وتلك املتعلقة بتعديل قانون املواطنة يف سانت  عاماً أو تشغيله أو عر    
  .وقدمت أملانيا توصيات. متييزية ضد النساءاً أحكامتضمن  الذي ١٩٧٩لوسيا لعام 

وأحاطـت  . ١٩٩٥ ن عقوبة اإلعدام مل تنفذ منذ عام      بأاً  وأحاطت سلوفاكيا علم    -٦١
 نوع اجلنس فيما يتعلق بدور النـساء يف اجملتمـع           باملواقف النمطية القائمة على   اً  أيضاً  علم

والحظـت أن   . واستمرار عمل األطفال يف قطاع االقتصاد غري الرمسي يف املناطق احلضرية          
. بعض أحكام اتفاقية حقوق الطفل مل تدمج بعد على النحو الواجب يف القـوانني احملليـة               

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات
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. التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        وهنأت غانا سانت لوسيا على        -٦٢
وعربت غانـا عـن   . التعليميف ق احلمن التدابري الرامية إىل تعزيز اً وأثنت على اعتمادها عدد  

  .وقدمت غانا توصيات. القلق إزاء املواقف النمطية بشأن دور النساء وإزاء انتشار البغاء
قلقة بشأن استمرار جترمي الـسلوك      ال تزال   إهنا  وقالت الواليات املتحدة األمريكية       -٦٣

اجلنسي املثلي والتمييز االجتماعي املنتشر ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي             
وأضافت بأن جترمي السلوك اجلنسي املثلي يفاقم من املواقف الـيت           . اهلوية اجلنسانية ومغايري  

مينع هذه الفئة من التمتع بالفرص املتاحـة        السكان و من جانب عامة    حتض على كره املثليني     
وأعربت الواليات املتحدة عن تطلعها إىل مزيد من التعاون         . لغريهم من مواطين سانت لوسيا    

وقدمت الواليات املتحدة األمريكية . مع سانت لوسيا لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد واملنطقة 
  .توصيات

نت لوسيا لتعزيز محايـة حقـوق اإلنـسان         ورحبت بولندا باجلهود اليت بذلتها سا       -٦٤
  .وقدمت بولندا توصيات. والنهوض هبا

وفيما يتعلق مبسألة التمييز ضد أشخاص على أساس ميلهم اجلنسي، قالت سـانت               -٦٥
أما املسائل املتعلـق بكيفيـة   . التمييز ضد أي شخصحيظر صراحة  إن الدستور   اً  لوسيا جمدد 

تطـوره يف  وكيفيـة  عض وما هي املبادئ اليت حتكمـه     تفاعل أفراد جمتمع ما مع بعضهم الب      
إال أن  . قف بعض فئـات اجملتمـع     امووتغيري  املستقبل فتكشف بوضوح احلاجة إىل الدعوة       

إىل إسـناده    أوتويل دور الدعوة يف هذا اجملـال        احلكومة  على  إذا كان يتعني    السؤال هو ما    
  .اجلهات اليت تعتقد بأهنا معرضة للتمييز

صل بقضية عقوبة اإلعدام، ذكّرت سانت لوسيا مبـا شـرحته يف بياهنـا              وفيما يت   -٦٦
وينبغي أن .  احملكومنيبرضااالفتتاحي وأشارت إىل أن احلكومة يف النظام الدميقراطي تتصرف  

بأن البلـد يـشهد   اً وذكّرت سانت لوسيا أيض. اإلصالحات املؤسسية رغبات السكان تليب  
خالل هذه املراجعة أن تناقش خمتلف فئات السكان مثل    م  امله من   مراجعة للدستور وأن  اً  حالي

  .هذه القضايا
يتمثل يف مساعدة أعضاء اجملتمع بعضهم      اً  قوياً  وأضافت سانت لوسيا أن للبلد تقليد       -٦٧

  .البعض وأن هذا التقليد مكّن من تسوية عدد من القضايا واملشاكل يف إطار البلد
املقدمة ليت قدمتها سانت لوسيا على أسئلتها       وأعربت ملديف عن تقديرها للردود ا       -٦٨
ثل سانت لوسيا يف    اليت واجهت دولة جزرية صغرية م     قيود  التحديات وال أشارت إىل   و. سلفاً

وذكرت أن سانت لوسيا حققت بالرغم      . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بشكل كامل     سبيل  
القانون وأتاحت التعليم  دة  سياوتتمتع بنظام سياسي دميقراطي مستقر، وحتترم       اً  من ذلك تقدم  

إىل اجلهود املبذولة لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة        اً  وأشارت أيض . االبتدائي والثانوي للجميع  
  .وقدمت ملديف توصيات. لأللفية والقضاء على الفقر املدقع
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 حبكم  إلغاء عقوبة اإلعدام  املتمثل يف تطبيق    سانت لوسيا   مواقف  وأثنت إيطاليا على      -٦٩
جحاف وحاالت عدم التكافؤ يف احلياة      اإلوالحظت أن النساء ما زلن يواجهن       . قعاألمر الوا 

  .وقدمت إيطاليا توصيات. العامة واخلاصة
  .وقدمت الصني توصيات  -٧٠
وتناولت . وأقرت بوتسوانا مبا بذلته احلكومة من جهود يف جمال التنمية االجتماعية            -٧١

القانونيـة  املساعدة  اد الشرطة وجملس هيئة     تلقي الشكاوى املقدمة ضد أفر    لاستحداث وحدة   
 وطلبـت إىل    ،التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان يف سانت لوسـيا         على  بوصفهما مثالني   

والتمست معلومـات إضـافية عـن الـربامج         . اجملتمع الدويل تقدمي الدعم يف هذا الصدد      
  .وتسوانا توصياتوقدمت ب. والسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة املكتسب واإليدز

أللغام املضادة   ل املناهضأستراليا دعم سانت لوسيا لعملية أوتاوا وموقفها        والحظت    -٧٢
ورحبت بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام وباجلهود املبذولة لتعزيـز ومحايـة حقـوق             . لألفراد

اتفاقيـة حقـوق    والحظت أن البلد يدرس إمكانية االنضمام إىل        . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .وقدمت أستراليا توصيات. ص ذوي اإلعاقةاألشخا
ورحبت السويد بنية سانت لوسيا التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               -٧٣

تنفيذ عقوبـة اإلعـدام حبكـم الواقـع     لختياري  الوقف ا الوأشارت إىل   . املدنية والسياسية 
.  اجلـرائم  زيـادة لإبطال العمل بالوقف االختياري نتيجة      عن احتمال   والتمست معلومات   

إزاء تقارير تفيد باالستخدام املفرط للقوة من جانب رجال         اً  وأعربت السويد عن قلقها أيض    
وقدمت . اختذت ملعاجلة هذه القضية   اليت  تدابري  عن ال الشرطة وطلبت احلصول على معلومات      

  .السويد توصيات
ق األطفـال  سانت لوسيا املخصصة لتعزيز حقوزيادة ميزانية وأثنت األرجنتني على      -٧٤

عقوبة اإلعـدام  تطبيق بوقف رمسياً معلومات بشأن احتمال األخذ اً والتمست أيض . واملسنني
 بنيالتشريعات الوطنية مع املعايري الدولية يف جمايل املساواة         ملواءمة   اختذت    اليت تدابريالوبشأن  

  .وقدمت األرجنتني توصيات. اجلنسني وقانون األسرة
وأشارت فرتويال إىل التزام سانت لوسيا مبحاربة الفقر وسلطت الضوء على التدابري              -٧٥

جملـس  إنشاء  عن     فضالً برنامج املساعدة العامة  املتخذة لتعزيز صندوق التنمية االجتماعية و     
وقـدمت  . اإلصالح االجتماعي وهي تدابري استهدفت دعم الفئات احملرومـة واحملتـاجني          

  .توصيات فرتويال
قيامهـا  الفقر املدقع و  بالعمل على احلد من     سلمت املكسيك بالتزام سانت لوسيا      و  -٧٦

. إىل محاية األطفال ورفع مستوى التعليم وفرص احلـصول عليـه          حالياً بتنفيذ برامج هتدف     
  .وقدمت املكسيك توصيات

وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة عن مسألتني تتعلقان باجلرميـة وعقوبـة اإلعـدام،               -٧٧
ت سانت لوسيا أن احلكومة تفضل معاجلة األسباب اجلذرية بتوفري الربامج والفـرص             وّضح
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 احلكومـة   وتلتزم. لألشخاص وتشجيع الشباب على أن يشاركوا مشاركة نشطة يف اجملتمع         
سانت لوسيا  وكررت  . أتاحت املوارد الالزمة لتحقيق هذا اهلدف     قد  مبسار العمل املذكور و   

ت بشأن اجلهود املبذولة لتحسني ظروف السجن وتشجيع إعـادة      املعلومات اليت أتيح  تأكيد  
  .ألشخاص احملتجزين يف املؤسسات اإلصالحيةاالجتماعي لدماج اإل
الدوري  عملية االستعراض    عن تقديرها النفتاح سانت لوسيا خالل     وأعربت التفيا     -٧٨

.  اإلجراءات اخلاصة  دائمة إىل املكلفني بواليات    ردها املتعلق بتوجيه دعوة      سيما ال و الشامل
  .وقدمت التفيا توصيات

الرامية إىل   تلك   سيما الاجلهود اليت بذلتها سانت لوسيا و     إىل  كوستاريكا  أشارت  و  -٧٩
وقـدمت  . جلميع األطفال من سن مخس سنوات إىل مخس عشرة سـنة          إلزامياً  التعليم  جعل  

  .كوستاريكا توصيات
انت لوسيا باالنـضمام إىل عـدد مـن         بالتزام س اً  وأحاطت ترينيداد وتوباغو علم     -٨٠

باألشـخاص ذوي   تتعلـق   سياسات  وضع  املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والعمل على       
ـ           . اإلعاقة اً وعربت عن تقديرها العتماد قانون مكافحة االجتار باألشخاص وأحاطـت علم

التـزام  على  وأثنت ترينيداد وتوباغو    . باإلجراءات التشريعية املعتمدة للتصدي للعنف املرتيل     
. يد وتوصلها إىل إتاحة التعلـيم الثـانوي للجميـع         اجلتعليم  السانت لوسيا بكفالة احلق يف      

اإليدز يف قطاع /فريوس نقص املناعة البشريبمدى انتشار اإلصابة والتمست معلومات بشأن 
  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات. التعليم
لنهوض برفاهية مواطين سـانت لوسـيا       والحظت جامايكا التقدم احملرز يف جمال ا        -٨١

وأبـرزت  . ومحاية الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني         
. املوارد من أجل تنفيذ االتفاقيـات الدوليـة       إتاحة  أمهية تعزيز املؤسسات وبناء القدرات و     

  .وقدمت جامايكا توصيات
 سانت لوسيا لتحسني محايـة حقـوق        ها اجلهود اليت بذلت   وأثنت موريشيوس على    -٨٢

وأقرت بالـصعوبات الـيت   .  يف هذا اجملالسن القوانني وتنفيذ السياسات عن طريق   اإلنسان  
واجهتها سانت لوسيا يف جمال التنمية بسبب الركود العاملي وما خلفه اإلعصار توماس مـن               

لكنها أشارت  انية،  االعتمادات املخصصة لألطفال يف امليز    زيادة  والحظت موريشيوس   . دمار
مالئمة للتعامل مع مسألة اندماج األطفـال ضـحايا اإليـذاء    إىل عدم توفر هياكل وبرامج     
  .وقدمت موريشيوس توصيات. والعنف واالستغالل يف اجملتمع

تعـديل أحكامهـا القانونيـة      تعتزم  ما إذا كانت سانت لوسيا      اءلت الربتغال ع  وتس  -٨٣
 وأإنسانية    ال وأوبات أخرى ال تنطوي على عقوبات قاسية        واالستعاضة عن عقوبة اإلعدام بعق    

والتمست الربتغال معلومات بشأن التدابري املتخذة حلماية حقـوق األشـخاص ذوي            . مهينة
حقيقة الذي يتعرض له األطفال و    وعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل اإليذاء اجلنسي         . اإلعاقة

  .وقدمت الربتغال توصيات. الفتياتتعرض له ي الذي تري إال إىل اإليذاء اجلنسيش  الأن القانون
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بنية احلكومة التوقيع على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         اً  وأحاطت غواتيماال علم    -٨٤
وأثنت على الربامج االجتماعية القائمـة الراميـة إىل تـوفري           . املدنية والسياسية يف املستقبل   

اآللية املؤسسية املنشأة   إىل  اً  أيضشارت   وأ .خدمات إىل الفقراء وحتسني مستوى عيش املسنني      
وعربت عن قلقهـا إزاء     . لتعزيز املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة ومحاية الفئات الضعيفة        

  .وقدمت غواتيماال توصيات. القوانني املتصلة باألطفال والتعليم اليت تقر العقوبة البدنية
. نسان واستراتيجيات التنميـة   والحظت بربادوس وجود صلة بني محاية حقوق اإل         -٨٥

وذكرت . عن محاية الفئات الضعيفة     وأقرت مبا بذلته اجلزيرة من جهود للتصدي للفقر فضالً        
تعزيز اإلطار القانوين، استهدفت حتـسني      املتعلقة ب على وجه اخلصوص، أن التدابري التشريعية       

ات املتخـذة لتحـسني      وأثنت على اخلطو   .اًمعايري العمل والسكن لفائدة أكثر الفئات ضعف      
وطلبت إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان مـساعدة           . فعالية نظام العدالة  

  .إىل هيئات املعاهداتتقدميها  موعداجلزيرة على إعداد تقاريرها اليت تأخر 
اجلهود اليت تبذهلا سانت لوسيا لزيادة وعي اجلمهور        مع التقدير   سلوفينيا  والحظت    -٨٦

وأشارت بقلق إىل أن العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل واملدارس وأمـاكن            . األطفالحبقوق  
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. الرعاية البديلة

هنـا  إورحبت سانت لوسيا بالتعليقات العديدة املتعلقة باألطفال والشباب حيـث             -٨٧
وفيما يتعلق  . سائلوذكرت أهنا عاجلت بعض هذه امل     . تتوافق مع دواعي قلقها يف هذا اجملال      

باإليذاء اجلنسي، كررت سانت لوسيا ما ساقته من معلومات وقدمت معلومات مفصلة عن             
وفيما يتصل مبسألة استغالل األطفال ألغراض التجـارة  . األحكام الواردة يف القوانني اجلنائية  
م بكـل  إىل قانون مكافحة االجتار باألشخاص الذي جيراً  اجلنسية، أشارت سانت لوسيا أيض    

  .وضوح مثل هذه املمارسات
ويف اخلتام، شكرت سانت لوسيا املشاركني على مشاطرهتم شواغلها وعربت عـن              -٨٨

كل من عرض املـساعدة وشـجعت       اً  وشكرت أيض . امتنان الوفد جلميع من قدم تعليقات     
.  وضع البلد  نيالوفود احلاضرة على تبادل أفضل املمارسات ملساعدة سانت لوسيا على حتس          

  .كرت املشاركني على تعليقاهتم ومقترحاهتم البناءةوش

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
 انعقـاد موعد  ردودها حبلول   ستنظر سانت لوسيا يف التوصيات التالية وستقدم          -٨٩

. ٢٠١١يونيـه   /الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف حزيـران          
تقرير النتائج الذي سيعتمده جملـس      هذه التوصيات يف    وسيدرج رد سانت لوسيا على      

  .٢٠١١يونيه / يف حزيرانحقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة
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 على ما تبقى من صكوك حقوق اإلنسان الدولية       التصديقالنظر يف     -١-٨٩
  ؛)الربازيل(الرئيسية 

ها االنضمام إىل املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وتنفيذ         -٢-٨٩
االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمـة اجلنائيـة        والتصديق على   اً  تدرجيي

  ؛)سلوفينيا(الدولية 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        النظر يف التصديق على       -٣-٨٩

 واالجتماعيـة والثقافيـة؛     االقتصادية باحلقوق   اخلاص الدويلوالسياسية والعهد   
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيـة   واالتفاقية الدولية حلماية    

  ؛)اجلزائر( ذوي اإلعاقة حقوق األشخاص
على معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية الـيت       النظر يف التصديق      -٤-٨٩
العهد الدويل اخلـاص     سيما ال،   وإدراجها يف القوانني احمللية    تصدق عليها بعد   مل

لثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       وا واالجتماعيةباحلقوق االقتصادية   
إلغـاء عقوبـة اإلعـدام      اهلـادف إىل     االختياري الثاين    وبروتوكولهوالسياسية  

  ؛)املتحدة اململكة(
النظر يف التوقيع على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية           -٥-٨٩

والسياسية والتصديق  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    والثقافيةواالجتماعية  
  ؛)موريشيوس(عليهما 

العهـد  : يف الصكوك الدولية التاليـة    اً  حبث إمكانية أن تصبح طرف      -٦-٨٩
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص          
باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           

 املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص  أو الالإنسانيةلعقوبة القاسية أو   ا
  ؛)األرجنتني(من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ـ             -٧-٨٩ اً االنضمام إىل الصكوك الدولية اليت مل تصبح سانت لوسيا طرف
 إىل هيئات املعاهدات املعنية، وتعزيز فيها، وتقدمي التقارير اليت تأخر موعد تقدميها  

تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وتطوير نظـام محايـة             
  ؛)املكسيك(حقوق اإلنسان من الناحية املؤسسية 

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          -٨-٨٩
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية        والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب   

لوجود اً  وعالوة على ذلك، ونظر   .  وبروتوكوهلا االختياري  املهينة أو الالإنسانية أو  
نفـاذ  اإلتكفـل   تنفيذ االتفاقيات الدولية، يتعني سن قوانني حمليـة         لنظام مزدوج   

  ؛)ريكاكوستا(فيها اً  سانت لوسيا طرفأصبحت اليت الدوليةاحلقيقي للصكوك 
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد       التوقيع على     -٩-٨٩
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة مناهـضة           
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،        

عـن بروتوكوالهتـا االختياريـة؛     اقة، فضالًواتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع 
 التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،           االختياريوالربوتوكول  

والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع          
  ؛)إسبانيا( من االختفاء القسري والتصديق عليها األشخاص

 على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،        التصديق  -١٠-٨٩
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن           
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، والربوتوكـولني             

  ؛ )ملديف(االختياريني التفاقية حقوق الطفل 
يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         اً  أن تصبح طرف    -١١-٨٩

وبروتوكوليه االختياريني؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         
والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            

  ؛)إيطاليا(تفاقية حقوق الطفل ، والربوتوكولني االختياريني الاملهينةالالإنسانية أو 
التوقيع على معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية والتصديق عليهـا           -١٢-٨٩

 الوطنية، مثل العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           تشريعاهتاوإدماجها يف   
والسياسية وبروتوكوليه االختياريني، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        

ية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو          واالجتماعية والثقاف 
  ؛)السويد(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             -١٣-٨٩
  ؛)الربتغال( االختياريني وبروتوكوليهوالسياسية 

حلقوق املدنيـة والـسياسية     العهد الدويل اخلاص بـا     إىل االنضمام  -١٤-٨٩
  ؛)ترينيداد وتوباغو(

االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية؛            -١٥-٨٩
 االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة        باحلقوقوالعهد الدويل اخلاص    

 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو        ضروب من   وغريهمناهضة التعذيب   
  ؛)بولندا(املهينة 
على العهد الدويل اخلـاص  يف أقرب وقت ممكن     والتصديقالتوقيع    -١٦-٨٩

عـن     فـضالً  ه االختياري  والثقافية وبروتوكول  واالجتماعيةباحلقوق االقتصادية   
  ؛)الربتغال(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
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ـ           -١٧-٨٩ سياسية؛ االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة وال
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة           
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

  ؛)فرنسا( تلك الصكوك يف قوانينها الوطنية أحكاماملهينة وإدماج 
قوق املدنيـة والـسياسية     التصديق على العهد الدويل اخلاص باحل       -١٨-٨٩

، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       االختيارينيوبروتوكوليه  
والثقافية وبروتوكوله االختياري، والربوتوكولني االختياريني التفاقية القضاء على        
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب           

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق األشـخاص           املعاملة أو 
 املتعلقة بوضع األشـخاص عـدميي       ١٩٥٤ذوي اإلعاقة فضالً عن اتفاقية عام       

حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقيـة       بشأن ختفيض  ١٩٦١اجلنسية، واتفاقية عام    
  ؛)سلوفاكيا( ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١ عام
يف العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         اً  النظر يف أن تصبح طرف      -١٩-٨٩

  ؛)املغرب( والثقافية واالجتماعيةاالقتصادية 
النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        -٢٠-٨٩

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية       
  ؛)ملديف(للوقاية  وطنية آلية إنشاءاملهينة؛ وإىل  أو
التوقيع على الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة حقـوق الطفـل            -٢١-٨٩

  ؛)الربتغال(والتصديق عليهما 
النظر يف إمكانية التوقيع على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي             -٢٢-٨٩

  ؛)املغرب(عيشهم  حقوقهم وحتسني ظروف محاية لتعزيز عليهااإلعاقة والتصديق 
يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها        اًطرف تصبحأن    -٢٣-٨٩

  ؛)أستراليا(
التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٢٤-٨٩

، واالعتراف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء       عليهاالقسري والتصديق   
   ؛)فرنسا( كامالًاً القسري اعتراف

 نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة        االنضمام إىل     -٢٥-٨٩
نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة           على؛ والتصديق   )فرنسا(
؛ والنظر يف إمكانية التصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة            )سلوفاكيا(

  ؛)بولندا(اجلنائية الدولية 
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 التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة  يةإمكانالنظر يف    -٢٦-٨٩
  ؛)بولندا( عليهاواملعاقبة 

التصديق على بروتوكول األمم املتحدة ملنع االجتار بالبشر وخباصة           -٢٧-٨٩
النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه، وتعزيز تعاوهنا مع البلدان يف املنطقة حلظر            

  ؛)كندا(لنساء  وخباصة ابالبشراالجتار ومكافحة 
يف املرأة إدماج أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        -٢٨-٨٩

  ؛)سلوفاكيا(حسب األصول إطارها القانوين الوطين 
يف إطارها القـانوين   اً  تاماً   اتفاقية حقوق الطفل إدماج    إدماجضمان    -٢٩-٨٩

  ؛)سلوفاكيا(الوطين 
بشكل تام  االعتبار  حبيث تضع يف    مة  إعادة النظر يف تشريعاهتا القائ      -٣٠-٨٩

 ما يتعلق منها بعـدم التمييـز        سيما المبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها و     
  ؛)غواتيماال(والعقوبة البدنية وقضاء األحداث 

األحكام الـيت   حذف  إعادة النظر يف مدونة القوانني املدنية هبدف          -٣١-٨٩
  ؛)تركيا (اجلنسمتيز على أساس نوع 

مجيع األحكام التمييزية املتعلقة بالزواج واألسرة يف مدونـة         ف  حذ  -٣٢-٨٩
  ؛)إيطاليا(القوانني املدنية 

مواصلة النظر يف التدابري العملية لضمان محاية حقـوق اإلنـسان             -٣٣-٨٩
  ؛)شيلي(تعديل قانون التعليم  طريقعن للفتيات والفتيان 

 مدى احلياة على    السجنتفرض عقوبة   النظر يف إلغاء األحكام اليت        -٣٤-٨٩
  ؛)املكسيك(جلنة حقوق الطفل  توصيات معوذلك متشياً القصر، 

احلماية ذاهتـا   يوفر  الدستور  اليت تكفل أن    اختاذ التدابري الضرورية      -٣٥-٨٩
  ؛)كندا( متييز على أساس ميوهلم اجلنسية أو هويتهم دونجلميع سكان البلد 

شكاوى ضـد املـوظفني     لاتعزيز جلنة الرتاهة لتمكينها من تلقي         -٣٦-٨٩
  ؛)املكسيك (فيهااحلكوميني والتحقيق 

أوثق مع اإلجراءات   بصورة  تعاون  للقوق اإلنسان   حل مؤسسةإنشاء    -٣٧-٨٩
  ؛)هنغاريا(اخلاصة 

ملبادئ باريس اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقحنوالسعي   -٣٨-٨٩
  ؛)جنوب أفريقيا(
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ملبادئ بـاريس   اً  وق اإلنسان وفق   مستقلة حلق  وطنية مؤسسةإنشاء    -٣٩-٨٩
  ؛)بولندا(

زيادة تعزيز مكاتب حقوق اإلنسان وتوعية اجلماهري بشأهنا حـىت            -٤٠-٨٩
  ؛)ترينيداد وتوباغو( بأهنا وسيلة لالنتصاف املتضررونيدرك األشخاص 

مضاعفة اجلهود للنهوض حبقوق الفئات املهمشة ومحايتـها مثـل            -٤١-٨٩
  ؛)كوبا(ذوي اإلعاقة واملسنني  واألشخاصاألطفال والنساء 

ية إىل الفئـات األكثـر      و األول وإعطاء االجتماعية   سياساهتاتعزيز    -٤٢-٨٩
  ؛)شيلي(اً ضعف
 وضع برامج موجهة حنو تـدريب وتعلـيم الـشباب           إىلالسعي    -٤٣-٨٩

  ؛)ملديف(املهمشني يف سانت لوسيا ودعمها 
دريب الـتقين   مضاعفة اجلهود لوضع برامج تعليمية ودورات للت        -٤٤-٨٩

  ؛)كندا( يف البلد ودعمها املهمشنيموجهة للشباب 
وضع برامج موجهة حنو تدريب الشباب املهمشني وتعليمهم ودعم           -٤٥-٨٩

  ؛)سلوفينيا(تلك الربامج 
 الشباب معاجلة شاملة ضمن اخلطط اإلمنائية الوطنيـة   قضايامعاجلة    -٤٦-٨٩

  ؛)كوستاريكا(
إىل محاية حقوق مجيع األطفال وتنفيذها      مواصلة وضع تدابري هتدف       -٤٧-٨٩
 تـؤدي إىل تعرضـهم للمخـاطر       يعيشون يف ظروف     الذين األطفال   سيما الو
  ؛)سنغافورة(

 مبوجـب  مجيع األطفال على قـدم املـساواة         حقوقضمان محاية     -٤٨-٨٩
 والنظر يف تنفيذ توصيات جلنة حقوق       ،القانون احمللي بغض النظر عن نوع اجلنس      

  ؛)ريقياأفجنوب (الطفل 
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إلعـداد        مفوضيةالعمل مع     -٤٩-٨٩

 لتبسيط عملية إعداد التقارير اليت تقدم مبوجب معاهدات         مشتركةوثيقة أساسية   
  ؛)ملديف(وتقليص أعبائها 

النظر يف توجيه دعوة مفتوحة ودائمـة إىل املكلفـني بواليـات              -٥٠-٨٩
  ؛)شيلي(ألمم املتحدة  لالتابعةاإلجراءات اخلاصة 

دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات اإلجراءات        توجيهالنظر يف     -٥١-٨٩
  ؛)الربازيل(اخلاصة 
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توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفني بواليات اإلجراءات           -٥٢-٨٩
  ؛)إسبانيا(اخلاصة 

صـة   املكلفني بواليـات اإلجـراءات اخلا      إىلتوجيه دعوة دائمة      -٥٣-٨٩
  ؛)كوستاريكا(

توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات اإلجـراءات اخلاصـة             -٥٤-٨٩
 املتصلة حبقـوق اإلنـسان ودعمهـا        اإلصالحات علىطالع  لالبوصفها طريقة   

  ؛)ملديف(
 مجيع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصـة       إىلتوجيه دعوة دائمة      -٥٥-٨٩

  ؛)الربتغال( اإلنسان حقوقجمللس التابعة املواضيعية 
اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ التزامها بتوجيه دعـوات دائمـة إىل             -٥٦-٨٩

  ؛)التفيا( جمللس حقوق اإلنسان  التابعة اخلاصةاإلجراءاتاملكلفني بواليات 
القضاء على ظاهرة التمييز العرقي وتعزيز محاية احلقوق الثقافيـة            -٥٧-٨٩

  ؛)الصني(للشعوب األصلية 
 املزيد من السياسات لضمان املساواة بني اجلنـسني داخـل           تنفيذ  -٥٨-٨٩

  ؛)جنوب أفريقيا( اإلنسان ومحايتها حقوقاجملتمع وتدعيم تعزيز 
يـة  تتضمن تنظيم محالت توع   تدابري سياسية شاملة    وتنفيذ  اعتماد    -٥٩-٨٩

النمطية السلبية فيما يتعلق باألدوار املنوطة بـاملرأة         املواقفمالئمة للتغلب على    
  ؛)لوفاكياس(

تعزيز اآلليات الوطنية الرامية إىل النهوض باملرأة واختـاذ تـدابري             -٦٠-٨٩
 فيما يتعلق باألدوار املنوطة باملرأة والرجل يف اجملتمع النمطيةاملواقف  للتغلب على   

  ؛)غانا(
ضمان املساواة يف احلقوق بني النساء والرجال يف جمـاالت مثـل              -٦١-٨٩

  ؛)إيطاليا( واختاذ القرارات العامةالعمل والتعليم واحلياة 
حماولة تعزيز املساواة بني اجلنسني وحتسني وضع املـرأة والقـضاء            -٦٢-٨٩

  ؛)الصني (النساءعلى العنف املوجه ضد 
مضاعفة اجلهود لضمان حتسني فرص حصول النساء يف اجملتمعات           -٦٣-٨٩

  ؛)ينيداد وتوباغوتر( حمو األمية والتدريب املهين وبرامجالريفية على التعليم 
 عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها؛ وختفيـف       تطبيقاإلعالن عن وقف      -٦٤-٨٩

مجيع أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن؛ والتوقيع والتصديق على الربوتوكـول           
  ؛)إسبانيا( املدنية والسياسية باحلقوقللعهد الدويل اخلاص الثاين 
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ـ     عقوبة اإلعدام هبدف إلغ    تطبيقوقف  فرض    -٦٥-٨٩ اً ائها بالكامـل وفق
عن الربوتوكـول الثـاين        فضالً ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩لقراري اجلمعية العامة    

  ؛)سلوفاكيا (والسياسية املدنية باحلقوقللعهد الدويل اخلاص 
بوقف استخدام عقوبة اإلعـدام والتـصديق علـى         اعتماد قرار     -٦٦-٨٩

ياسية هبدف إلغـاء     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس     الربوتوكول الثاين للعهد  
  ؛)إيطاليا(عقوبة اإلعدام بالكامل 

فرض وقف تنفيذ أحكام اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام ودعم            -٦٧-٨٩
  ؛)الربتغال( عقوبة اإلعدام تطبيققرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن وقف 

 للعهد الدويل اخلـاص    الثاين    االختياري االنضمام إىل الربوتوكول    -٦٨-٨٩
العهـد  إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل    إىل   اهلادفباحلقوق املدنية والسياسية    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واختاذ مجيع التدابري الالزمـة إللغـاء            
  ؛)أستراليا(عقوبة اإلعدام من نظام العدالة املطبق يف سانت لوسيا 

وبة اإلعدام هبـدف إلغائهـا       االختياري الفعلي لعق   الوقفمواصلة    -٦٩-٨٩
  ؛)السويد(

النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام وعدم وضع حد للوقف االختيـاري             -٧٠-٨٩
  ؛)أملانيا(الساري لعقوبة اإلعدام 

  ؛)فرنسا(اً  اإلعدام هنائيعقوبةإلغاء   -٧١-٨٩
 فورية وفعالة لدعم حظر شامل على ممارسة التعـذيب          تدابرياختاذ    -٧٢-٨٩

  ؛)السويد(
مجيع ادعـاءات ممارسـة التعـذيب        وحمايد يف    شاملإجراء حتقيق     -٧٣-٨٩

مال القـوة   أي شخص يشتبه يف إفراطـه يف اسـتع        واالعتداء البدين، ومالحقة    
  ؛)السويد( من انتهاكات حقوق اإلنسان وممارسة التعذيب وغري ذلك

مواصلة اعتماد سياسات وقوانني ترمي إىل مكافحة التمييز والعنف           -٧٤-٨٩
  ؛)الربازيل( العنف املرتيل واجلنسي سيما الونساء واألطفال ضد ال
تكثيف محالت التوعية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء وكفالة إحالة            -٧٥-٨٩

عن إلغاء األحكام التمييزية املتـصلة         فضالً ،العدالة على وجه السرعة   إىل  اجلناة  
  ؛)هنغاريا(ية باحلياة األسرية والزواج الواردة يف مدونة القوانني املدن

اجلنس نوع   املبذولة ضد العنف القائم على أساس        اجلهودتكثيف    -٧٦-٨٩
إصالحات تسمح مبقاضاة اجلناة دون مطالبة الـضحية برفـع          عن طريق إجراء    
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املـساعدة االجتماعيـة    ولـضحايا   لتوفري املآوى ل  موارد كافية   وإتاحة  شكوى،  
  ؛)إسبانيا(واملشورة القانونية باجملان للضحايا 

تكون متاحـة   بالعنف املرتيل،   لتلقي الشكاوى املتعلقة    آلية  إنشاء    -٧٧-٨٩
احلماية واالستشارة النفسية والدعم االجتماعي وتسمح بإدماج       للجميع وتقدم   

  ؛)املكسيك(يف سوق العمل الضحايا 
 ملواصلة بذل جهودها الرامية إىل منـع مجيـع          الالزمةاختاذ التدابري     -٧٨-٨٩

على يف الوقت ذاته    العمل  وواملعاقبة عليها ووضع حد هلا      املرأة  أشكال العنف ضد    
أمهيـة هـذه املـشكلة      باملوظفني احلكوميني واجملتمع عامـة      لتوعية  اختاذ تدابري   

  ؛)األرجنتني(
ـ    اليت تبذهلا    جهودهاتكثيف    -٧٩-٨٩ سألة العنـف ضـد     لزيادة التوعية مب

  ؛)إيطاليا(العدالة إىل اجلناة النساء؛ وتطبيق تدابري وقائية ملموسة لضمان إحالة 
 مبا يف ذلـك     ، القائمة بني السياحة وممارسة البغاء     الصالتمعاجلة    -٨٠-٨٩

  ؛)غانا(كفالة مقاضاة األشخاص املنتفعني من البغاء ومعاقبتهم بشكل فعال 
  ؛)أملانيا(اختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء العقوبة البدنية   -٨١-٨٩
حلظـر العقوبـة البدنيـة يف املـدارس         املبذولـة   زيادة اجلهود     -٨٢-٨٩

  ؛)كوستاريكا(
 البدنية اليت متارس ضد األطفال يف مجيع        العقوبةحظر مجيع أشكال      -٨٣-٨٩

  ؛)سلوفينيا(األماكن 
تعديل القانون حلظر العقوبة البدنية صراحة داخـل األسـرة ويف             -٨٤-٨٩

القـوانني  أن  ة وضـمان    املسألهبذه  توعية  للاملدارس واملؤسسات وتنظيم محالت     
املبادئ واألحكام الواردة يف اتفاقيـة      تراعي بشكل تام     باألطفالالسارية املتعلقة   

  ؛)إيطاليا(حقوق الطفل 
 سـيما  الاللتزاماهتا الدوليـة و   اً   وفق األطفالمعاجلة مسألة عمل      -٨٥-٨٩

 املتعلقة) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفاقية حقوق الطفل واتفا   
  ؛)سلوفاكيا(حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها 

للمـساءلة موجهـة حنـو التحقيـق يف         وفعالة  وضع آلية شفافة      -٨٦-٨٩
املشتبه هبم واحملتجزين ومالحقـة     على  اعتداء رجال الشرطة    املتعلقة ب الشكاوى  
  ؛)إسبانيا(بالشكل املناسب عن ذلك ومعاقبتهم املسؤولني 

إجراء حتقيق يف ادعاءات االستخدام املفرط للقوة ضد املشتبه هبم            -٨٧-٨٩
  ؛)كندا(والسجناء ووضع برامج تدريبية ملنع تكرار وقوع مثل تلك احلوادث 
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رجـال   يف عملية تقدمي الشكاوى ضـد        والشفافيةزيادة الوعي     -٨٨-٨٩
  ؛)اململكة املتحدة(الشرطة واإلعالن عن نتائج أية حتقيقات 

أعمـال  بشأن  دعاءات  اليف ا وشاملة  ضمان إجراء حتقيقات فورية       -٨٩-٨٩
  ؛)كندا(أفراد بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم العنف اليت يتعرض هلا 

 إجراءات العدالة اجلنائية هبدف احلـد مـن مـدة           يفإعادة النظر     -٩٠-٨٩
  ؛)اململكة املتحدة(االحتجاز بدون حماكمة 

 توفري احلماية   بغية تعريف مصطلح األحداث     تعديل قوانينها لتغيري    -٩١-٨٩
  ؛)تركيا(الثامنة عشرة والضمانات جلميع األشخاص دون 

إلغاء أية أحكام قانونية جترم العالقات املثلية القائمة على الرضا بني             -٩٢-٨٩
، واملثليني، وثنائيي امليـل اجلنـسي،       السحاقياتالبالغني؛ ومكافحة التمييز ضد     

، وحاملي صفات اجلنسني، عن طريق محالت التوعية وبـرامج          واحملوَّلني جنسياً 
  ؛)إسبانيا(التثقيف املدرسية 

إسقاط صفة اإلجرام عن العالقات املثلية القائمة على الرضا بـني             -٩٣-٨٩
 واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي       املثلياتالبالغني وإلغاء أي قانون مييز ضد       

  ؛)فرنسا(ومغايري اهلوية اجلنسانية 
بني القائمة على الرضا     عن العالقات اجلنسية     اإلجرامإسقاط صفة     -٩٤-٨٩

  ؛)كندا(البالغني من نفس اجلنس 
بني القائمة على الرضا     عن العالقات اجلنسية     اإلجرامإسقاط صفة     -٩٥-٨٩

  ؛)سلوفينيا(البالغني من نفس اجلنس 
لوك إسقاط صفة اإلجرام عـن الـس       بغية   اجلنائيةتعديل القوانني     -٩٦-٨٩

اجلنسي املثلي حىت ال ُيطبَّق مفهوم الفعل الفاحش على األفعال اخلاصة بني بالغني             
  ؛)الواليات املتحدة(برضاهم، ألغراض املقاضاة 

 وانتهاكات حقوق اإلنـسان املرتكبـة ضـد         العنفإدانة أعمال     -٩٧-٨٩
ة وضمان احلماية املالئم  . أشخاص على أساس ميلهم اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية       

املثليـات، واملثلـيني    للمدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني لـصاحل حقـوق          
  ؛)الواليات املتحدة(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

زيادة وتوحيد الربامج والتدابري االجتماعية الرامية إىل احلد مـن            -٩٨-٨٩
ة الوطنية مما ميكن من    التوزيع العادل للثرو  عن طريق   الفقر والتهميش االجتماعي    

 االعتمـاد  ، ومن الضروريلسكانلحنو حتقيق أكرب قدر من الرفاهية  اً  املضي قدم 
  ؛)فرتويال(إلجناز هذا اهلدف الدوليني على التعاون واملساعدة التقنية 
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 اجلارية الرامية إىل صياغة اسـتراتيجية وطنيـة         باجلهوداإلسراع    -٩٩-٨٩
وجه اخلصوص على احلد مـن الفقـر املـدقع          ملكافحة الفقر مع التشديد على      

  ؛)اجلزائر(
مواصلة تطبيق استراتيجيات وخطط ترمي إىل احلد مـن الفقـر             -١٠٠-٨٩

  ؛)كوبا(وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد 
 سـيما  المواصلة تنفيذ ما اختذته من تدابري فعالة للتصدي للفقر و           -١٠١-٨٩

  ؛)بوتسوانا(اً جتماعي الذي أنشأته مؤخرمن خالل جملس اإلصالح اال
 السياسات والربامج الرامية إىل دعـم النمـو         تنفيذاالستمرار يف     -١٠٢-٨٩

االقتصادي الذي يراعي مصاحل الفقراء والتخفيف من اآلثار السلبية على األسر           
  ؛)سنغافورة(املعيشية واجملتمعات احمللية الفقرية 

لتدابري لتحسني فرص التمتع بـاحلقوق يف     مواصلة تنفيذ الربامج وا     -١٠٣-٨٩
  ؛)كوبا(جمايل التعليم والصحة 

كفل وصول اجلميـع إىل     ت الرعاية الصحية    علىإدخال إصالحات     -١٠٤-٨٩
اخلدمات وتكامل خدمات الرعاية الصحية وإنشاء عيـادات تقـدم اخلـدمات            

  ؛)هنغاريا(الصحية املالئمة للمراهقني 
 خدمات طب التوليد واخلدمات الصحية       على احلصولتعزيز فرص     -١٠٥-٨٩

  ؛)أملانيا( يف املناطق الريفية سيما اللألمهات و
ميع وبـدون متييـز مـن       هود إلتاحة استفادة اجل   مواصلة بذل اجل    -١٠٦-٨٩

والوقاية اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشري   خدمات العالج والرعاية للمصابني ب    
  ؛)األرجنتني(منه 
األطفال وخاصـة الفتيـان     املتعلقة بأعداد    هودهاجمواصلة تعزيز     -١٠٧-٨٩

  ؛)أملانيا(الذين يلتحقون باملدارس الثانوية 
 إدماج شعب كوييول وغريه من األقليات غري        لزيادةاعتماد تدابري     -١٠٨-٨٩

عن طريق تنفيذ   الناطقة باللغة اإلجنليزية يف احلياة السياسية واالجتماعية يف البلد          
  ؛)إسبانيا(ة حمددة برامج تعليمية وتدريبي

االتفاقيـة  واالنـضمام إىل    وضع خطة وطنية لفائدة طاليب اللجوء         -١٠٩-٨٩
اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية إىل جانب االتفاقية اخلاصـة خبفـض            

  ؛)هنغاريا(حاالت انعدام اجلنسية 
  ؛)املغرب (التحول الدميقراطيمواصلة حتقيق التنمية و  -١١٠-٨٩
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 افتتاح بعثة دائمة حمدودة يف جنيف باستخدام املرافق اليت          النظر يف   -١١١-٨٩
  ؛)ملديف(اً أتاحها مكتب رابطة الدول الصغرية الذي افتتح مؤخر

توصي سانت لوسيا بالتماس املساعدة التقنية من مفوضية األمـم            -١١٢-٨٩
ودعم ذلك  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل وحثهما على تيسري          

  ؛ )جامايكا(للبلد داف والتطلعات اإلمنائية العامة األه
لوضع أن يساعد اجملتمع الدويل سانت لوسيا فيما تبذله من جهود             -١١٣-٨٩

مع األطفال  حبساسية  سياسات عامة وبرامج لضمان إجياد حلول مناسبة للتعامل         
خصائيني  بإنفاذ القوانني واأل   املكلفني مبا يف ذلك تدريب املوظفني       ،ضحايا اإليذاء 

االجتماعيني وأعضاء اجلهاز القضائي على سبل تلقـي الـشكاوى ورصـدها            
  ؛)موريشيوس(والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا 

أن تتلقى املساعدة من مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق             -١١٤-٨٩
 وما تبذله من جهـود لبنـاء     مؤسساهتااإلنسان واجملتمع الدويل عامة على تعزيز       

 من أجل مساعدة سانت لوسيا على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب معاهدات           القدرات
  ؛)وريشيوسم(فيها اً حقوق اإلنسان اليت أصبحت طرف

 اجلديرة باإلعجاب والرامية إىل التصدي      الدوليةمواصلة جهودها     -١١٥-٨٩
وغريها من الـدول    املتقدمة   بطرق منها تذكري البلدان       وذلك لالحترار العاملي، 

على النهوض حبقـوق    املتمثلة يف املساعدة     الرئيسية لالنبعاثات بالتزاماهتا     املسببة
غازات الدفيئة  عن طريق ختفيض نسبة انبعاث      اإلنسان ومحايتها يف سانت لوسيا      

  ؛)ملديف(إىل مستويات مأمونة 
  ).بولندا(تابعة تقريرها الدوري الشامل مإشراك اجملتمع املدين يف   -١١٦-٨٩

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عن موقف الدولـة          /نتاجات و تعرب االست و  - ٩٠
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
 The delegation of Saint Lucia was headed by His Excellency Dr. Donatus Keith 
St. Aimee, Ambassador/Permanent Representative of Saint Lucia to the United Nations in 
New York and composed of the following member: 

• Mrs. Estelle George-Lebrun, Senior Foreign Service Officer (Legal), Ministry 
of External Affairs, International Trade and Investment. 

    


