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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

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

  *سانت لوسيا    

 املقدمة من ثالثة من أصحاب املـصلحة إىل         )١(موجز للورقات هذا التقرير هو      
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة الـيت         . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            .  حقوق اإلنسان  اعتمدها جملس 
، وال أي حكم أو     حلقوق اإلنسان السامية  األمم املتحدة   اقتراحات من جانب مفوضية     

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص      وقد ذُكرت   . قرار فيما يتصل بادعاءات ُمحددة    
ر اإلمكان على النصوص األصـلية      كما أُبقي قد  . املعلومات الواردة يف التقرير   مصادر  

أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل ُمحددة أو إىل التركيز علـى هـذه              . دون تغيري 
. املسائل فقد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها            

 وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت           
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض . تتضمن مجيع املعلومات الواردة

  .يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات
  

__________ 

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

  اإلطار املؤسسي والتشريعي  -ألف   
 أن الدستور احلايل يعترف بأن لكل شخص يف سانت          "االحتاد قوة "أشارت مؤسسة     -١

لوسيا احلق يف التمتع جبميع احلقوق واحلريات األساسية، وهو حيمي من التمييز على أسـاس           
اجلنس أو العرق أو مكان املولد أو الرأي السياسي أو اللون أو املعتقد، باسـتثناء التوجـه                 

  .)٢(اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 الدستور التمييز بأن تعاجل جلنة سانت لوسيا إلصالح     " االحتاد قوة "وأوصت مؤسسة     -٢

والحظت أنه على . يف إطار الدستور ضد األفراد على أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية
الرغم من أن الدستور قد كرس مبدأي املساواة وعدم التمييز جلميع األشخاص إال أن ذلـك   

ض وأوصت املؤسسة بإدراج محاية صرحية للحق يف عـدم التعـر          . )٣(ليس هو الواقع الفعلي   
، وتـشجيع   )٤(للتمييز على أساس التوجه اجلنسي الشخصي واهلوية اجلنسانية يف الدسـتور          

سانت لوسيا على حبث سبل مكافحة التمييز ضد األشخاص بـسبب تـوجههم اجلنـسي               
وهويتهم اجلنسانية، ومحاية املواطنني من املثليني واملثليات ومشتهي اجلنسني وحاملي صفات           

  . )٥(النتصاف أو باحلصول على إمكانية التظلماجلنس اآلخر، والسماح با

  قوق اإلنسانحل األساسية اإلطار املؤسسي والبنية  -باء   
 إىل إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان يف سانت لوسـيا ملـساءلة            "االحتاد قوة "ة  ؤسسدعت م   -٣

  .)٦(نسانالدولية يف جمال حقوق اإلاللتزامات لتعديل أو تنفيذ تشريعها طبقاً ومطالبتها باحلكومة 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    

   وأمنه الشخصيةحق الفرد يف احلياة واحلري  -١  
ألطفال إىل أن العقـاب     لأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين           -٤

) ١٩٧٢(واستشهدت بقانون األطفال والشباب     .  مشروع يف البيت   البدين يف سانت لوسيا   
حق أي والد أو مدرس أو شخص له الرقابة القانونية على طفـل أو يكـون                "الذي يؤكد   

  .)٧(" يف تسليط عقاب معقول عليهعنه سؤوالًم
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وأشارت املبادرة العاملية أيضاً إىل أن العقاب البدين مشروع يف املـدارس العامـة                -٥
 مـن   ٥٠وحتظر املادة   . وقانون األطفال والشباب  ) ١٩٩٩(صة مبوجب قانون التعليم     واخلا

مىت مل يكن هنـاك     "سمح بالعقاب البدين    ت ا، لكنه "العقاب املهني أو املؤذي   "قانون التعليم   
ويف حني أن العقاب البدين ليس مشروعاً كعقوبة علـى          ". عقاب آخر يُعترب مالئماً أو فعاالً     

  . )٨( اجلنائي، فإنه مشروع كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابيةجرمية يف النظام
ـ الرعاية  الوتالحظ املبادرة العاملية كذلك أن العقاب البدين مشروع يف حميط             -٦ . ةبديل

 خالفنيفمركز تدريب األوالد يأوي أوالداً يف حاجة إىل رعاية ومحاية، فضالً عن األوالد امل             
ن العقاب البدين غري حمظور     أوأضافت املبادرة العاملية    . ح به  واستخدام العصا مسمو   للقانون،

  .)٩()الرعاية والتبين(يف مشروع قانون الطفل 
وأبرزت املبادرة العاملية أمهية حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف مجيـع               -٧
، مبا يف ذلك يف البيت، وحثت احلكومة على السهر على أن حتظـر اإلصـالحات                وساطاأل
ية بشكل صريح مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال، وإلغاء مجيع النـصوص            ارلقانونية اجل ا

  . )١٠(القانونية اليت ُتبيح اللجوء إليه
 سانت لوسيا على تأمني احلماية املالئمة للمدافعني عن         "االحتاد قوة "ة  ؤسسوحثت م   -٨

سائل ذات الصلة بأعمال العنف والتمييـز وانتـهاكات         حقوق اإلنسان الذين يعملون يف امل     
  .)١١(حقوق اإلنسان املرتكَبة ضد األشخاص بسبب توجههم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٢  
أشارت املبادرة العاملية إىل أن األوالد املُدانني بارتكاب جرمية جيـوز إرسـاهلم إىل                -٩

، "بالنسبة للُجنح البسيطة املُرتكَبـة يف قاعـة الـدرس         "د حيث جيوز،    مركز تدريب األوال  
القواعد واألوامر التشريعية   " (إعطاؤهم أكثر من ضربتني بالعصا على كل واحدة من يديهم         "

وأشارت إىل أن مشروع قانون عدالة األطفـال ال حيظـر           ). ١٣، املادة   ١٩٧٦،  ٢٣رقم  
  .أطفاالً خمالفني للقانونالعقاب البدين يف املؤسسات اليت تأوي 

وانتهاكات حقوق اإلنـسان    إىل إدانة أعمال العنف     " االحتاد قوة "ودعت مؤسسة     -١٠
وحثت سانت لوسـيا    . املُرتكَبة حبق األشخاص بسبب توجههم اجلنسي وهويتهم اجلنسانية       

  .)١٢(على التحقيق يف هذه األفعال واالنتهاكات والسهر على إحضار مرتكبيها أمام العدالة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٣  
 أن القانون ينص بوضوح على أنه ألغراض املقاضاة،         "االحتاد قوة "ة  ؤسسالحظت م   -١١

 ،ونتيجة لذلك . ال ُيطبَّق الفعل الفاحش على األفعال اخلاصة بني ذكر وأنثى بالغني وراضيني           
ة أيـضاً إىل أن     ؤسـس وأشارت امل .  راضيني ُيجرِّم القانون األفعال اخلاصة بني ذكرين بالغني      

اللواط ُيجرم حتديداً السلوك املثلي بني ذكرين، مشرية إىل أن األثر االجتماعي هلذين القانونني        
جنائيـة  وعلى الرغم من أنه ال توجد جزاءات        . ُيعزز الوصم االجتماعي والتمييز ضد املثليني     
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 نتيجة لنفس الوصم االجتماعي والتمييز الذي       النساء املثليات يتأثرن  فإن   ضد سلوك املثليات  
  .)١٣(هن من املثليني الذكورؤيتأثر به نظرا

 إىل أنه يف حني هناك سٌن ُمحددة منصوص عليهـا           "االحتاد قوة "ة  ؤسسوأشارت م   -١٢
، ودعت إىل إصالح تـشريع اجلـرائم        )١٤(ملوافقة اإلناث ال يوجد حد لسن موافقة الذكور       

  .)١٥(افقة األوالداجلنسية لتحديد سن ملو

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٤  
 أن وجود القوانني املتعلقة باللواط مينع التـساوي يف          "االحتاد قوة "ة  ذكرت مؤسس   -١٣

وهذا يعرقل ومينع   . املعاملة والرعاية والوقاية بالنسبة للرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال         
ف يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة البشرية    التأثري الكامل واهلاد  

  .)١٦()اإليدز(املكتسب 

  احلق يف التعليم  -٥  
وأشادت مؤسسة إدموند رايس الدولية حبكومة سانت لوسيا على تعهدها بـتمكني       -١٤

ل يف مواطنيها من التمتع حبقهم يف التعليم، وباستعداد بعض الـوزارات احلكوميـة للـدخو     
تعليم وتدريب  لشراكة مع مركز تأهيل املراهقني وتعليمهم، وهو منظمة غري حكومية حملية،            

  . )١٧(هؤالء الشباب املهمشني
وأعربت مؤسسة إدموند رايس الدولية عن قلقها ألن العديد من الشبان جيدون أنفسهم               -١٥

كثرياً حيث يواجهون حقائق    نفسهم يتضرر   أواعتزازهم ب . يف حالة ضياع يف وسط التعليم الثانوي      
 التعليم الثانوي بدون أي بديل واضح ُيعد        مغادرةو. ووقائع ليسوا جمهزين كما ينبغي للتصدي هلا      

وأوصت مؤسسة إدموند رايس الدولية حكومة سـانت لوسـيا          . مأزقاً مستمراً بالنسبة للبعض   
  .)١٨(تعليمهمباستنباط ودعم برامج موجهة حنو تدريب الشباب املهمشني يف البالد و

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

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

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

Civil society 

ERI Edmund Rice International, Geneva, Switzerland 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, 

United Kingdom 
USI United and Strong Inc Organization, Castries, Saint Lucia 

 2 USI, pp. 1–2. 
 3 USI, pp. 1–2. 
 4 USI, pp. 3–4. 
 5 USI, pp. 3–4. 
 6 USI, p. 4. 
 7 GIEACPC, p. 2. 
 8 GIEACPC, p. 2. 
 9 GIEACPC, p. 2. 
 10 GIEACPC, p. 1. 
 11 USI, p. 4. 
 12 USI, p. 3. 
 13 USI, p. 3. 
 14 USI, p. 3. 
 15 USI, p. 4. 
 16 USI, pp. 1–2. 
 17 ERI, p. 1. 
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