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مقدمة
 -1عق ــد الففريـ ـ العام ــع املع ــر بالس ــتعفراض ال ــدورر الش ــامع املنشـ ـ وج ــب قـ ـفرار جمل ــو ق ــو
اإلنس ــا  1/5دورت ــث الةالة ــة والعشـ ـفرين الفـ ـ ة م ــن  2إىل  13تشـ ـفرين الة ــا /نوقم  .2015وأُج ــفرر
الستعفراض املتعل بسانت لوسيا اجللسة السـابعة املعقـودة  5تشـفرين الةـا /نوقم  .2015وتفرأّسـت
وقــد ســانت لوســيا ةلتاــا الداامــة لــدة األمــم املتحــدة نيويــور مينيســا رامبــاا .واعتمــد الففريـ العامــع
التقفريفر املتعل بسانت لوسيا جلستث الفرابعة عشفرة املعقودة  10تشفرين الةا /نوقم .2015
 -2و  13ك ــانو الةا /ين ــايفر  2015اخت ــار جمل ــو ق ــو اإلنس ــا قفريـ ـ املق ـ ّـفررين الت ــاا
(اجملموعة الةالثية) لتيسري الستعفراض املتعل بسانت لوسيا :إثيوبيا وأيفرلندا وال ازيع.
 -3وعم ـالا ب ك ــام الفق ــفرة  15م ــن مفرق ـ قـ ـفرار جمل ــو ق ــو اإلنس ــا  1/5والفق ــفرة  5م ــن
مفرق قفرار اجمللو  21/16صدرت الوثاا التالية ألغفراض الستعفراض املتعل بسانت لوسيا:
(أ)

تقفريفر وطر/عفرض كتايب مقدم وققا للفقفرة (15أ) (الوثيقة )A/HRC/WG.6/23/LCA/1؛

(ب) جتمي ـ ــل للمعلوم ـ ــات أعدت ـ ــث مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(مفوضية قو اإلنسا ) وقق ا للفقفرة (15ب) (الوثيقة )A/HRC/WG.6/23/LCA/2؛
(ج) م ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ــث مفوض ـ ـ ـ ــية ق ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ــا وققـ ـ ـ ـ ـا للفق ـ ـ ـ ــفرة (15ج) (الوثيق ـ ـ ـ ــة
.)A/HRC/WG.6/23/LCA/3
 -4وأُ يلــت إىل ســانت لوســيا عــن طفري ـ اجملموعــة الةالثيــة قاامــة أســللة أعــد ا ســلف ا البلــدا
التاليــة :إســبانيا وســلوقينيا وكينيــا وليختنشــتاين واملكســي واململكــة املتحــدة ل ياانيــا الع م ـ
وأيفرلندا الشمالية .وميكن الطالع عل هذه األسللة عل املوقل الشبكي اخلارجي للففري العامع.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5اقت ــتل الوق ــد مداخلت ــث باإلن ــارة إىل انعق ــاد جول ــة الس ــتعفراض الةاني ــة املتعلق ــة بس ــانت لوس ــيا
سـيا عمليتـد دميقـفراطيتد مامتـد كــا ثمـا تـ ثري علـ قــو اإلنسـا واحلفريـات األساسـية للمـواطند
ومها :إصالح الدستور وإدراج خاة التنمية املستدامة لعام  2030اخلاط اإلمنااية الوطنية.
 -6ويســع اإلصــالح الدســتورر الــذر تمــالل بــث احلكومــات املتعاقبــة منــذ ســنوات إىل ســد
الةغــفرة القاامــة بــد احلكــم الــدميقفراطي وامليةــا األساس ــي ومواءمــة هــذه الوثيقــة مــل تغــري ال ــفرو
الجتماعيــة والسياســية للةزيــفرة .وقيمــا يتعل ـ اــة عــام  2030ذكــفر الوقــد أ احلكومــة تعتقــد أ
ضما قو مجيل املواطند ورقاهام يش ّكع أ د أهم ركااز التنمية البلد.
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 -7وواجات سـانت لوسـيا منـذ جولـة السـتعفراض األوىل سلسـلة مـن التحـديات أثـفرت قـدرة
احلكومــة عل ـ احلفــاا عل ـ الت ـواز بــد الوقــاء بالتزاما ــا الدوليــة املتعلقــة قــو اإلنســا والتصــدر
لألزمات النانلة اليت تستوجب من احلكومة محاية مواطنياا من المفرر الوني .
 -8وأقـ ّـفر الوقــد ـا تواجاــث احلكومــة مــن فــديات قيمــا يتعل ـ بتنفيــذ التزاما ــا وكــذا التوصــيات
الــيت ورد ــا الســاب  .قــتىل جانــب ت ـ ثري عمليــة إصــالح الدســتور وغريهــا مــن العمليــات فديــد
أولويــات احلكومــة يكمــن التحــدر احلقيقــي والفــورر ادوديــة القــدرات البش ـفرية والتقنيــة .وعل ـ
ســبيع املةــال تشــغع اإلدارة القانونيــة لــوزارة الشــجو اخلارجيــة والتةــارة الدوليــة والاـريا املــد مو فـ ا
قانوني ـ ا وا ــدا يُعاــد إليــث ملميــل املســااع القانونيــة املتصــلة بــالوزارات الــةال  .ويقتصــفر ق ـوام مكتــب
املدعي العام أيم ا عل افرر تشفريعي وا د.
 -9غــري أ الوقــد أعــفرب عــن نيتــث اإلعــال عــن إاــازات أخــفرة جمــال قــو اإلنســا قبــع
لـول الـدورة احلاديـة والةالثـد جمللــو قـو اإلنسـا  .وعلـ ســبيع املةـال أطلقـت احلكومـة عمليــة
التص ــدي الفر ي ــة علـ ـ التع ــديالت املدخل ــة علـ ـ ن ــام روم ــا األساس ــي للمحكم ــة اجلنااي ــة الدولي ــة
واملعتمــدة كامبــال عــام  .2010وعــالوة علـ ذلـ حــفرر اليـا إنشــاء قاعــدة بيانــات مفركزيــة
إلدارة الص ــكو الدولي ــة ــا سيس ــاهم زي ــادة تيس ــري الوص ــول إىل املعلوم ــات املتعلق ــة بالتزام ــات
سانت لوسيا وسيساعد من مث عملية معاجلة التقاريفر.
 -10ومنـذ الســتقالل ومشــاركة النســاء القااعــات اجملتمعيــة الفرايســية مشــاركة مامــة .إذ يفيــد تقفريــفر
صــادر عــن من مــة العمــع الدوليــة كــانو الةا /ينــايفر  2015ب ـ النســاء يشــغلن  52.3املااــة مــن
املناصب اإلدارية سانت لوسيا .وقمالا عن ذل ُسلّمت مقاليد إصالح الدستور إىل امفرأة قاضية.
 -11ومن األدلة األخفرة عل التـزام احلكومـة بمـما املسـاواة اااذهـا مبـادرات مـن قبيـع بفرنـام
متك ــد النس ــاء م ــن أج ــع املس ــاواة م ــل الفرج ــال والتح ــدين الكام ــع لن ــام التعل ــيم م ــن خ ــالل ق ــانو
التعليم لعام  1999واملشاركة النشاة للنساء قيادة القااعد العام واخلاص عل د سواء.
 -12وتجكد سانت لوسـيا التزاماـا بتنفيـذ مجيـل األ كـام املنصـوص علياـا اتفاقيـة القمـاء علـ
مجيل أنكال التمييز ضد املفرأة تنفيذا كامالا بغفرض دعم مبدأ املساواة بد الفرجال والنساء.
 -13وتــداقل احلكومــة بغــرية عــن دورهــا محايــة األطفــال وهــو مــا ــدا هبــا إىل توجيــث وتكييــف
سياســا ا وجاودهــا الوطنيــة الفراميــة إىل محايــة املستمــعفد وضــما تكــاقج قــفرص األطفــال مجيــل
أحناء البلد.
 -14و عــام  2012أُنشــلت جلنــة العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع هبــد تنســي عمليــة تنفيــذ
اتفاقيــة قــو الافــع واإلبــال بشـ ا .وأعفربــت احلكومــة عــن نيتاــا القيــام وققـ ا للتزامــات الدولــة
بتزوي ـ ــد اللةن ـ ــة ب ـ ــاملوارد البشـ ـ ـفرية والتقني ـ ــة واملالي ـ ــة الكاقي ـ ــة لتمكينا ـ ــا م ـ ــن تنفي ـ ــذ سياس ـ ــات ن ـ ــاملة
واكمة حلماية قو الافع وتنسيقاا عل حنو قعال.
ومنسةمة ُ
4/27

GE.15-22131

A/HRC/31/10

 -15واعتُمــد فــت إن ـفرا وزارة املاليــة ـ إلعــداد امليزانيــة يفراعــي ا تياجــات الافــع مــن أجــع
زيــادة األمـوال للمســااع املتصــلة بالشــباب واصيصــاا بصــورة أقمــع .وتُبــذل جاــود ملموســة واــددة
حلماية األطفال احملفرومد واملستمعفد وضحايا ن ام التعليم واجملتمل ككع.
 -16وقيمــا يتعل ـ مارســة العقــاب البــد عل ـ األطفــال ل ــة الوقــد أ مجسســات تعليميــة
عديدة تبنت طفراا بديلة لت ديب التالميذ باعتماد بفرام مدرسية تفراعي مصاحل الافع.
 -17وســين فر أيم ـا مس ـ لة ارســة العقــاب البــد عل ـ األطفــال ســيا اإلصــالح اجلــارر
القصفر بالسةن مدة احلياة.
لن ام قماء األ دا وكذا مس لة احلكم عل
ّ
 -18وعمالا ق ح جلنة إصالح الدسـتور تن ـفر احلكومـة اليـ ا سـن قـانو عـادر ياـد إىل
التصــدر للتمييــز عل ـ أســاي امليــع اجلنســي .وثــذا الغــفرض ن ـ قــانو عــام  2006املتعل ـ دونــة
العمــع عل ـ منــل أر صــا ب عمــع مــن طــفرد مو ــف أو إخمــاعث إلج ـفراءات ت ديبيــة عل ـ أســاي
امليع اجلنسي.
 -19ون ـ ّدد التقفري ــفر ال ــوطر عل ـ متت ــل ك ــع س ــكا س ــانت لوس ــيا ــن ق ــيام املةلي ــات واملةلي ــو
ومزدوجــو امليــع اجلنســي ومغــايفرو اثويــة اجلنســانية و ــاملو صــفات اجلنســد باحلمايــة التامــة ــع
الدس ــتور احل ــاا ال ــذر ي ــوقفر س ــبع النتص ــا القم ــااي لك ــع ن ــخ ي ــدعي أ قوق ــث األساس ــية
انتاكت أو قد تنتا .
 -20وزيادة عل ذلـ تنشـا احلكومـة اليـ ا و ـدة تابعـة للشـفرطة معنيـة عاجلـة ـالت العنـف
اجلنس ــي .وس ــي أي ه ــذه الو ــدة مس ــاعد مف ــوض الش ــفرطة وس ــتتوىل معاجل ــة مجي ــل املس ــااع املتص ــلة
بالعنف اجلنسي ا ذل الت العتداء عل الفلات املستمعفة مةع النساء واألطفال.
 -21وعل ـ حنــو مــا يشــري إليــث التقفريــفر الــوطر متل ـ ســانت لوســيا خا ـا هاتفي ـا وطني ـا ل يتكفــع
نـ ــل وقـ ــوع ـ ـواد النتحـ ــار قحس ـ ــب بـ ــع يتـ ــوىل أيم ـ ـا التصـ ــدر ملش ـ ــاكع اجتماعيـ ــة وعاطفي ـ ــة
أخ ـ ــفرة .ويس ـ ــمل ه ـ ــذا اخل ـ ــط اث ـ ــاتفي لم ـ ــحايا العت ـ ــداء اجلنس ـ ــي بـ ـ ـ يتح ـ ــدثوا فري ـ ــة ويالبـ ـ ـوا
ما حيتاجونث من مساعدة.
 -22وخالل إعداد التقفريـفر الـوطر تشـاورت احلكومـة مـل قلـات متلفـة مـن اجملتمـل املـد بغـفرض
س آراء الشعب مسااع عديدة متصلة قو اإلنسا .
 -23واســتااعت احلكومــة أ تجكــد كيــف عــادت الق ـفرارات السياســية املتخــذة مةــع تقــد مــنل
قــدرها  500دولر مــن دولرات نــفر الكــاريل إىل الالبــة املســةلد املــداري الةانويــة بالفااــدة
علـ ـ الوال ــدين والالب ــة عل ـ ـ ــد س ـ ـواء وكي ــف ــل بفرن ــام التوجي ــث املدرس ــي بتص ــحيل مس ــار
الشــباب احملــفرومد وكي ــف باتــت النســاء الل ـواز كـ ّـن الع ــادة عــاجزات عــن دق ــل رســوم خ ــدمات
الولدة واألمومة قادرات عل تلبية ا تياجا ن من الفرعاية الصحية.
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 -24وعــالوة علـ ذلـ ونــزول عنــد طلــب احلكومــة مشــاركة اجملتمــل املــد بقــدر أكـ قُـ ّدمت
إســاامات مــن من مــات غــري هادقــة لل ـفربل مةــع من مــة رايــز ســانت لوســيا ومن مــة يوناينتــد آنــد
س ونغ اللتـد تـداقعا عـن قـو الافـع واملةليـات واملةليـد ومزدوجـي امليـع اجلنسـي ومغـايفرر اثويـة
اجلنسانية و املي صفات اجلنسد.
 -25وأ فرزت سانت لوسيا تقـدم ا مفرموقـ ا جمـال الفرعايـة الصـحية .وتسـع احلكومـة إىل ضـما
صــول مجيــل األنــخاص بصــفر الن ــفر عــن وضــعام الجتمــاعي القتصــادر عل ـ عنايــة كاقيــة
ـخفرت مـوارد مامـة لتحسـد اخلـدمات واملفراقـ الصـحية والعـالج الاـل املتـاح مـل
وس ّ
ّ
وقعالة وجيّدةُ .
إيالء اهتمام خاص إىل صحة املفرأة وقريوي نق املناعة البشفرية/اإليدز.
 -26ويعكــو الدســتور عــدم تســامل احلكومــة مــل التعــذيب وحي ــفر القــانو اجلنــااي لعــام 2008
ص ـفرا ة عل ـ كــع ق ــفرد مــن أق ـفراد اجملتمــل الس ــتخدام املفــفرا للق ــوة ضــد ق ــفرد آخــفر .و وج ــب ق ــانو
النزاهـة احليـاة العامـة لعــام  2000أنشـلت جلنـة لتلقـي الشــكاوة املقدمـة ضـد املـو فد العمــوميد
والتحقي قياا.
 -27وعــالوة علـ ذلـ تابّـ أ كــام القــانو اجلنــااي الــيت تــدين التعــذيب والعتــداء اجلســدر
والســتخدام املفــفرا للقــوة عل ـ رجــال األمــن ن ـ م ذل ـ ن ـ أر م ـواطن عــادر .ووقق ـ ا ثــذه
ــال
األ كــام قــد حيكــم عل ـ مو ــف مجسســة إصــال ية بالســةن ملــدة أقصــاها ســبل ســنوات
ارستث أر نكع من أنكال التعذيب عل أ د السةناء.
ـديالت املدخل ــة عل ـ ق ــانو تق ــد الش ــكاوة ض ــد الش ــفرطة لع ــام  2013وزي ــفر
 -28وا ــول التع ـ
ُ
أر مزاعم تفيـد بـ أ ـد أقـفراد الشـفرطة اسـتخدم القـوة بصـورة
الداخلية واألمن القومي قتل فقي
مففرطة ضد أ د املـواطند .ويعتمـد القـانو أيمـا أسـلوب فقيـ أكةـفر صـفرامة ونـفاقية الشـكاوة
ووضـ ــل ـ ـ سـ ــتويد ملعاجلـ ــة الشـ ــكاوة يقتمـ ــي أ متـ ـ ّـفر
الـ ــيت يقـ ــدماا املواطنـ ــو ضـ ــد الشـ ــفرطةُ .
الشـ ــكاوة مفر لـ ــة أوىل بو ـ ــدة الشـ ــكاوة ضـ ــد الشـ ــفرطة قبـ ــع أ تعـ ــفرض عل ـ ـ جلنـ ــة الن ـ ــفر
الشكاوة املقدمة ضد الشفرطة وهي جلنة مستقلة متاما عن جااز الشفرطة.
 -29وقيم ــا يتعلـ ـ بالدع ــاءات ال ــيت تفي ــد بـ ـ ق ـوات الش ــفرطة امللكي ــة س ــانت لوس ــيا نف ــذت
عمليـات إعـدام خـارج ناــا القـانو ذ ّكـفر الوقــد بـ احلكومـة صـلت علـ مسـاعدة الوكالـة املعنيــة
بتنفي ــذ ت ــدابري مكاقح ــة اجلفرمي ــة واإلج ـفراءات األمني ــة التابع ــة للةماع ــة الكاريبي ــة (وكال ــة التنفي ــذ) م ــن
املس لة.
أجع مواصلة التحقي
 -30وق ـ ـ ــدمت وكال ـ ـ ــة التنفي ـ ـ ــذ تقفري ـ ـ ــفرا أع ـ ـ ـ ـ ّده اقق ـ ـ ــو ت ـ ـ ــابعو لش ـ ـ ــفرطة جامايك ـ ـ ــا .و آذار/
مــاري  2015أدىل راــيو الــوزراء ببيــا بش ـ املوضــوع وق ـ ّدم معلومــات عامــة عــن نتــاا التحقي ـ
وأنــار إىل إ الــة التقفريــفر إىل مكتــب مــديفر الدعــاء العــام املكلــف ملميــل املال قــات اجلناايــة .وأنــار
رايو الوزراء إىل أ احلكومة ستتيل كـع املـوارد المـفرورية ملسـاعدة مكتـب املـدعي العـام علـ معاجلـة
هذه املس لة.
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 -31ول ـ ــة الوق ـ ــد أ الت ـ ـ ـزام س ـ ــانت لوس ـ ــيا ب ـ ــا ام ـ ـ ـ مواطنيا ـ ــا الوص ـ ــول إىل س ـ ــبع
النتصــا وبتقامــة العــدل علـ حنــو قعــال اع ضــتث عقبــات أل ن ــام القمــاء يعــا مــن قصــور مــاا
عــدد امل ــو فد القمــاايد وقاع ــات احملاكمــة .وأب ــدة
وتقــر وبشــفرر وه ــو مــا ي ت ــب عنــث نق ـ
الوقد تفر يبث بالدعم املقدم من الوكالت ذات الصلة والدول الصديقة.
 -32وقيما يتعلـ بعقوبـة اإلعـدام أقـفرت جلنـة إصـالح الدسـتور تقفريفرهـا املعـفروض علـ ال ملـا
أ الن ــاي أعفرب ـوا خ ــالل محل ــة ت ــوعيتام هب ــذه املس ـ لة ع ــن آراء قوي ــة تفراو ــت ب ــد مناص ــفرة عقوب ــة
اإلع ــدام ومناهم ــتاا .وأوص ــت اللةن ــة باإلبق ــاء عل ـ عقوب ــة اإلع ــدام .وين ــاقح ال مل ــا الي ـ ا ه ــذه
املس لة ويُنت فر أ يتخذ بش ا قفرارا ااي ا.

 -33وواصــلت احلكومــة منــذ جولــة الســتعفراض األخــرية بــذل جاودهــا مــن أجــع احلــد مــن الفقــفر
وفقي ـ التنميــة املســتدامة بوضــل سياســات وب ـفرام اــددة .ويتةل ـ أ ــد األمةلــة اعتمــاد بفرنــام
إلصــالح احلمايــة الجتماعيــة مــجخفرا ييســفر فديــد األقـفراد احملتــاجد إىل املســاعدة الجتماعيــة ويكفــع
وصـ ــول املس ـ ــاعدة إىل األكةـ ــفر ع ـ ــوزا و وضـ ــل ن ـ ــام إلدارة املعلومـ ــات خ ـ ــاص ب ـ ـ ام املس ـ ــاعدة
الجتماعية الفرامية إىل مجل كع املعلومات ذات الصلة مكا وا د.
 -34وأكملت احلكومة أيما بالتعـاو مـل البنـ الـدوا عمليـة تقيـيم مـدة قعاليـة وااعـة أداء
بفرام السالمة الجتماعية .وتنور احلكومة تنفيذ التوصيات املنبةقة عن هذا التقييم.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -35أدىل  44وقدا ببيانات خالل جلسة التحاور .وتفرد التوصيات املقدمة خـالل احلـوار
الةا من هذا التقفريفر.

اجلـزء

 -36ر بـت ال تغـال بتصـدي ســانت لوسـيا علـ ال وتوكـولد الختيــاريد لتفاقيـة قـو الافــع
لكناـا أعفربـت عــن قلقاـا لعـدم إدراج كــع أ كـام التفاقيــة القـواند الوطنيـة .كمــا أنـادت ال تغــال
بتوقيل سانت لوسيا العاد الدوا اخلاص باحلقو املدنية والسياسـية واتفاقيـة قـو األنـخاص ذور
اإلعاقة .وقدمت ال تغال توصيات.
 -37وأن ــادت سـ ـرياليو ب ــاجلاود املبذول ــة لتحس ــد ال ــة اإلم ــداد باملي ــاه .و ة ــت علـ ـ إدم ــاج
األطفــال والشــباب ذور اإلعاقــة التعليميــة كــع ال ـ ام التعليميــة .وأنــادت س ـرياليو بســن قــانو
الشكاوة املقدمة ضد الشفرطة ونةعت الدولة الافر عل اإلسفراع بتنفيذ "سياسـة اسـتخدام القـوة"
ونةعتاا أيم ا عل إدراج اتفاقية قو الافع
من جانب قوات الشفرطة امللكية سانت لوسيا ّ
الق ـواند احملليــة؛ وتكليــف جلنــة العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع بمــما تابي ـ الســن الــدنيا للمســجولية
اجلنااية ومعاجلة مسااع التمييز ضد األطفـال املولـودين خـارج إطـار الـزواج وقمـاء األ ـدا والعقـاب
البد ؛ والتصدي عل ال وتوكول الختيـارر لتفاقيـة قـو الافـع املتعلـ بـتجفراء تقـد البالغـات.
الدقاع عن قو اإلنسا  .وقدمت توصيات.
وتساءلت سرياليو عن دور اجملتمل املد
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 -38ور ّ بت سلوقينيا باعتماد سانت لوسيا بفرام إلدماج الشباب املامشد التعليم واحلد من
عدد الالبة املتسفربد .وأنادت بتن يم سانت لوسيا أنشاة للتوعيـة كاقحـة العقـاب البـد ودورات
تدريبية وبـفرام بشـ عنايـة الوالـدين تفرمـي إىل فسـد أنـكال العقوبـة البديلـة لكناـا مـا زالـت تشـعفر
ب ــالقل أل الق ــانو ا حي ــفر العق ــاب الب ــد بع ـ ُـد .وأعفرب ــت س ــلوقينيا ع ــن قلقا ــا أل ــاهفرة عم ــع
األطفال ما زالت متواصلة وأل الدسـتور ل حي ـفر التمييـز علـ أسـاي امليـع اجلنسـي واثويـة اجلنسـانية
م ــا يع ــر أن ــث ميك ــن مال ق ــة املةلي ــات واملةليـ ـد ومزدوجـ ـي املي ــع اجلنس ــي ومغ ــايفرر اثوي ــة اجلنس ــانية
و ــاملي صــفات اجلنســد وممــايقتام .وأعفربــت ســلوقينيا عــن أســفاا لكــو ســانت لوســيا ا تصــبل
بعد طفرقا عدة معاهدات رايسية حلقو اإلنسا  .وقدمت سلوقينيا توصيات.
ُ
 -39ونعفرت جنوب أقفريقيا بالتشةيل إزاء نية سانت لوسيا الوقاء بالتزاما ا املتعلقـة بالتصـدي
علـ الصــكو الدوليــة وبتقــد التقــاريفر رغــم ادوديــة قــدرا ا .ور ّ بــت ــا تبذلــث ســانت لوســيا مــن
جا ــود جب ــارة للنا ــوض ب ــاملفرأة وفس ــد وص ــول املـ ـفرأة الفريفي ــة إىل التعل ــيم وبـ ـفرام التك ــوين املا ــر.
كم ــا ر ب ــت بت كي ــد ق ــو مجي ــل األطف ــال احلص ــول عل ـ التعل ــيم و ــفر رق ـ قب ــول بعـ ـ
الالبة املداري عل أساي متييزر .ونعفرت جنوب أقفريقيا بالتشةيل إزاء فر الدستور للتمييز
عل ـ أســاي اجلــنو أو العــفر أو املنش ـ أو ال ـفرأر السياســي أو اللــو أو العقيــدة .وقــدمت جنــوب
أقفريقيا توصيات.
 -40وأقفرت إسبانيا ملاود سانت لوسيا وسياسا ا الستباقية لالع ا قو اإلنسا ومحايتاا
ـا ذلـ التصـدي علـ بفروتوكـولد اختيـاريد مــن بفروتوكـولت اتفاقيـة قـو الافـع وتوقيـل العاــد
الــدوا اخلــاص بــاحلقو املدنيــة والسياســية واتفاقيــة قــو األنــخاص ذور اإلعاقــة .وأعفربــت إســبانيا
عن تقديفرها لعدم تابي عقوبة اإلعدام سانت لوسـيا وجلاـود احلكومـة الفراميـة إىل مكاقحـة التمييـز
اجلنسا  .وقدمت إسبانيا توصيات.
 -41ول ــت تفرينيــداد وتوبــاغو بارتيــاح أ ســانت لوســيا كةفــت التزاما ــا مايــة وتعزيــز قــو
اإلنســا منــذ جولــة الســتعفراض األوىل  2011رغــم نقـ املـوارد املاليــة والتقنيــة .وأعفربــت تفرينيــداد
وتوباغو عن سفرورها ملا أ فرزتث الدولة الافر من تقدم عل الصعيد التشـفريعي حلمايـة قـو الافـع
و اصة إنشاء جلنة العمع الوطنية حلماية الافع عام  .2012وقدمت تفرينيداد وتوباغو توصيات.
 -42وأنــارت الوليــات املتحــدة األمفريكيــة إىل ااــاذ بع ـ اخلا ـوات إلصــالح جاــاز الشــفرطة
أعقــاب ادعــاءات أقــادت ب ـ الف ـ ة  2011-2010نــادت تنفيــذ عمليــات إعــدام خــارج ناــا
القــانو  .ومــا زالـت الوليــات املتحــدة تعــفرب عــن بــالغ قلقاــا إزاء اإلقــالت مــن العقــاب الــذر مــا زال
يستفيد منـث بصـورة واضـحة مو فـو الشـفرطة املتامـو بعمليـات اإلعـدام املزعومـة ومـا يسـففر عنـث ذلـ
مــن غي ــاب للمس ــاءلة وقل ــة ا ـ ام إلنف ــاذ الق ــانو وس ــيادة القــانو  .وس ـ لت الولي ــات املتح ــدة ه ــع
أنشــلت جلنــة خاصــة للتحقي ـ هــذه الدعــاءات وتنفيــذ التوصــيات املقدمــة تقفريــفر وكالــة التنفيــذ
التابعة للةماعة الكاريبية عمالا ا جاء خااب راـيو الـوزراء آذار/مـاري .ومـا زالـت الوليـات
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املتحــدة تشــعفر بــالقل إزاء جتــفر العالقــات اجلنســية بــد نخصــد بــالغد مــن اجلــنو نفســث بال اضــي
ارســة متييــز عــام ضــد املةليــات واملةلي ـد ومزدوج ـي امليــع اجلنســي ومغــايفرر اثويــة
إذ يســاهم ذل ـ
اجلنسانية و املي صفات اجلنسد .وقدمت الوليات املتحدة توصيات.
 -43ومثّن ــت أوروغ ـوار انم ــمام س ــانت لوس ــيا إىل بفروتوك ــول من ــل الجت ــار باألن ــخاص و اص ــة
النســاء واألطفــال وقمعــث واملعاقبــة عليــث املكمــع لتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاقحــة اجلفرميــة املن مــة ع ـ
الوطنيــة وتصــديقاا عل ـ بفروتوك ـولد اختيــاريد لتفاقيــة قــو الافــع وتوقيــل العاــد الــدوا اخلــاص
بــاحلقو املدنيــة والسياســية .ور ّ بــت أوروغ ـوار بــاجلاود الــيت تبــذثا احلكومــة لمــما اإلعمــال التــام
للح ـ احلصــول عل ـ ميــاه الشــفرب وبالتــدابري الــيت ااــذ ا بش ـ املســاواة بــد اجلنســد .ور ّ بــت
بتشــةيل مشــاركة الفرجــال رعايــة األطفــال وبــاجلاود املبذولــة لتحســد الوصــول إىل التعلــيم وتقــد
خدمات الولدة وصحة األماات واألطفال باجملا .
 -44ورأت مجاورية قنزويال البوليفارية أ مشـاركة سـانت لوسـيا السـتعفراض الـدورر الشـامع
دليــع واضــل علـ التزاماــا قــو اإلنســا ومثّنــت اجلاــود املبذولــة لتنفيــذ التوصــيات املقبولــة خــالل
جولة الستعفراض األوىل .ونفذت سانت لوسيا تدابري تشفريعية وإدارية رايسية عززت إطارها املتعلـ
مايــة قــو اإلنســا ــا ذل ـ انمــماماا إىل بفروتوكــول منــل الجتــار باألنــخاص و اصــة
النســاء واألطفــال وقمعــث وامل عاقبــة عليــث مث ســناا قــانو مكاقحــة الجتــار باألنــخاص مفر لــة
ل قــة .ورغــم آثــار األزمــة القتصــادية ااــذت ســانت لوســيا مبــادرات للحــد مــن الفقــفر مــن قبيــع
بفرنــام تقــد املعونــة والفرعايــة الابيــة إىل أزيــد مــن  2 400أســفرة ققــرية .وقــدمت مجاوريــة قنــزويال
البوليفارية توصيات.
 -45وأعفربت اجلزاافر عـن تقـديفرها للةاـود املبذولـة سـبيع فسـد الوضـل القتصـادر سـانت
لوسيا رغم تبعات األزمة القتصادية وكذا فسد األمن الجتماعي .وناندت اجلزاافر اجملتمـل الـدوا
تــوقري املســاعدة التقنيــة ومــا يلــزم مــن املســاعدة املتعلقــة ببنــاء القــدرات لتمكــد ســانت لوسـيا مــن رقــل
التحديات املتصلة بتعزيز قو اإلنسا ومحايتاا .وقدمت اجلزاافر توصيات.
 -46وهنّ ت األرجنتد سانت لوسيا عل تن يماا محلة عـام  2013لتشـةيل تسـةيع املواليـد
بص ــورة ن ــاملة وجماني ــة .ول ــت األرجنت ــد بقلـ ـ اس ــتمفرار العت ــداء اجلنس ــي علـ ـ األطف ــال رغ ــم
ما ااذتث السلاات من تدابري هذا الصدد .وقدمت األرجنتد توصيات.
 -47وأعفرب ــت أرمينيـ ــا عـ ــن تق ــديفرها للخا ـ ـوات املتخـ ــذة لتعزيـ ــز ق ــو امل ـ ـفرأة ومكاقحـ ــة الجتـ ــار
باألنــخاص وكــذا لتوقيــل عــدد مــن صــكو قــو اإلنســا والتصــدي علياــا منــذ الســتعفراض األول
املتعل بسانت لوسيا .ول ت أرمينيـا أ عـددا مـن الصـكو واملعاهـدات الدوليـة األساسـية حلقـو
اإلنسا ل يزال يتعد التصدي علياا .ول ت أرمينيا كذل تعفرض األطفال لإلمهال والعتداء
الت عديدة رغم التقدم احملفرز تعزيز قو الافع .وقدمت أرمينيا توصيات.
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 -48وأن ــادت أس ـ ـ اليا بتوقي ــل س ــانت لوس ــيا اتفاقي ــة ق ــو األن ــخاص ذور اإلعاق ــة وأق ـ ّـفرت
ا ّااذتث من خاوات إحابية للحد من الفقـفر وتعزيـز النمـو القتصـادر .بيـد أ أسـ اليا لـت تشـعفر
القصـفر .وتسـاءلت
بالقل إزاء اسـتمفرار العنـف اجلنسـي واجلنسـا
سـانت لوسـيا ـا ذلـ ضـد ّ
عن اخلاوات املتخذة منذ جولـة السـتعفراض األخـرية ملعاجلـة التمييـز علـ أسـاي امليـع اجلنسـي واثويـة
اجلنسانية .وناندت أس اليا سانت لوسيا تعزيز املساواة وعدم التمييـز .وبينمـا أ اطـت أسـ اليا علمـا
بالتقــاريفر الــيت تفيــد بعــدم تابيـ عقوبــة اإلعــدام ســانت لوســيا أعفربــت عــن قلقاــا إزاء عــدم إلغــاء
عقوبة اإلعدام من القواند .وقدمت أس اليا توصيات.
 -49ول ت جزر البااما بسفرور أ سانت لوسيا رغم ما تواجاث من فديات أ فرزت تقـدم ا
كبريا قيما يتعل بمما محاية قو اإلنسا األساسية ملواطنياا .ور بت جـزر الباامـا بالسياسـات
وال ام واخلاط واملبـادرات العديـدة املعتمـدة أو املـزعم اعتمادهـا جمـالت ساسـة مةـع السـكن
واألمـن الغـذااي واحلمايـة الجتماعيـة والتعلـيم والصـحة .ول ـت جـزر الباامـا املسـار اإلحـايب الـذر
سلكتث سانت لوسيا بش متكد املفرأة و اصة قيما يتعل شـاركتاا الشـجو السياسـية .وأعفربـت
جـزر الباامـا عـن تقـديفرها ملـا ااذتـث سـانت لوسـيا مـن خاـوات مــن أجـع إبـفرام نـفراكات ثناايـة أو مــل
متلف الصـنادي والـ ام والوكـالت املتخصصـة التابعـة لألمـم املتحـدة بغـفرض دعـم اجلاـود احلكوميـة
الفرامية إىل تعزيز ومحاية قو اإلنسا  .وقدمت جزر البااما توصية.
 -50وأ اطــت باربــادوي علم ـا بــالقيود الشــديدة الــيت متنــل الــدول الصــغرية مــن الوقــاء بالتزاما ــا
امل تبة عل صكو قو اإلنسا و اصة ندرة املوارد املالية واإلدارية والتقنيـة .وأنـادت باربـادوي
بوضــل ســانت لوســيا دســتورا يــن علـ محايــة مجيــل األنــخاص مــن العنــف ور بــت بــاجلاود املبذولــة
إلدمــاج النســاء و اصــة النســاء الفريفي ـات اجملتمــل مــن خــالل فســد وصــوثن إىل قــفرص التعلــيم
والتدريب املار .ول ت باربادوي الهتمام الذر توليث سانت لوسيا إىل فسد أمن املـواطند مـن
ـالت
خالل سن قانو الشكاوة املقدمة ضد الشفرطة الذر ين عل إجفراء فقيقات مستقلة
الستخدام املففرا للقوة اليت يدعياا مواطنو  .وقدمت باربادوي توصية .
 -51وأعفربــت ملــديف عــن تفاماــا للتحــديات والقيــود الــيت تواجااــا ســانت لوســيا بصــفتاا دولــة
جزرية صـغرية ناميـة وأنـادت ـا أ فرزتـث مـن تقـدم محيـد .وأعفربـت ملـديف عـن سـفرورها ملعاجلـة مسـ لة
جمال التعليم لمما اكتساب النسـاء املزيـد
املساواة بد اجلنسد مبادرات متعددة وباألخ
مــن الســتقاللية .وأنــادت بعمــع ســانت لوســيا الفرامــي إىل فســد قاــاع الصــحة مةــع إنشــاء جلنــة
العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع عــام  .2012وعــالوة علـ ذلـ أنــادت ملــديف باعتمــاد بفرنــام
تزويــد األماــات العازبــات باملاــارات الالزمــة لتــدبري نــجو احليــاة عــام  2012والسياســة الوطنيــة
للحماية الجتماعية عام  .2015وأعفربت ملديف عـن تقـديفرها للةاـود املبذولـة سـبيع معاجلـة
املشاكع املتصلة بتعليم األطفال .وقدمت ملديف توصيات.
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 -52ول ــت كن ــدا أ س ــانت لوس ــيا قبل ــت التوص ــية املقدم ــة م ــن كن ــدا جول ــة الس ــتعفراض
الســابقة لمــما التحقي ـ الس ـفريل والــدقي م ـزاعم ارســة العنــف ضــد األق ـفراد عل ـ أســاي ميــوثم
اجلنسية .وطلبت كندا معلومات ادثة بش التقدم احملفرز هذا السيا  .وقدمت توصيات.
 -53ولفت ــت ن ــيلي النتب ــاه إىل تنفي ــذ الـ ـ ام الجتماعي ــة الفرامي ــة إىل فس ــد نوعي ــة ي ــاة مـ ـواطر
س ــانت لوس ــيا ــا ذل ـ ـ تنفي ــذ بفرن ــام س ــكر واس ــل وتوس ــيل نا ــا احلص ــول عل ـ ـ امل ــاء ا م ــن
واإلصحاح .ومثّنت نيلي التدابري الفرامية إىل التخفيف من دة التمييز ضـد املةليـات واملةليـد ومزدوجـي
امليع اجلنسي ومغايفرر اثوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسد .وقدمت نيلي توصيات.
 -54وأ اط ــت كولومبي ــا علمـ ـا ب ــالتزام س ــانت لوس ــيا بتنفي ــذ التوص ــيات املقدم ــة إليا ــا جول ــة
الســتعفراض األوىل ور ّ بــت بتنشــاء جلنــة العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع عــام  .2012وأعفربــت عــن
تقــديفرها للعمــع اجلــارر مــن أجــع إقـفرار ت ـ مد صــحي نــامع .وذكــفرت كولومبيــا أ ــا تمــل جتفربتاــا
جمال قو اإلنسا رهن إنارة سانت لوسيا .وق ّدمت كولومبيا توصيات.
 -55وأ اطــت كوســتاريكا علم ـ ا بــالقيود القتصــادية واملجسســية الــيت تواجااــا ســانت لوســيا
إط ــار الوق ــاء بالعدي ــد م ــن التزاما ــا الدولي ــة ور ب ــت ب ــالفروح البن ــاءة ال ــيت فل ــت هب ــا احلكوم ــة خ ــالل
الس ــتعفراض ال ــدورر الش ــامع .وأعفرب ــت كوس ــتاريكا ع ــن قلقا ــا إزاء س ــوء متةي ــع النّس ــاء مناص ــب
صــنل الق ـفرار السياســي وضــعف ن ــام العدالــة الــذر ينبغــي تعزيــزه إطــار إنشــاء مجسســات قــو
اإلنس ــا ت ــدرحي ا .ورأت كوس ــتاريكا أن ــث بتمك ــا س ــانت لوس ــيا أ تس ــتفيد م ــن املس ــاعدة التقني ــة
والتعــاو مــل املن ومــة العامليــة حلقــو اإلنســا وأعفربــت عــن أملاــا أ تواصــع احلكومــة تفاعلاــا
تــدرحي ا مــل هــذه املن ومــة باــفر مناــا مــةالا التصــدي عل ـ اتفاقيــات دوليــة أخــفرة حلقــو اإلنســا .
وقدمت كوستاريكا توصيات.
 -56ونــكفرت كوبــا ســانت لوســيا علـ تقفريفرهــا الــوطر الــذر كشــف التـزام ســلاا ا بالســتعفراض
الــدورر الشــامع .ور بــت كوبــا بــاجلاود املبذولــة للممــي تعزيــز احلقــو القتصــادية والجتماعيــة
والةقاقي ــة للس ــكا مة ــع اعتم ــاد سياس ــة بش ـ األم ــن الغ ــذااي ــد إىل احل ــد م ــن اجل ــوع وت ــوقري
وصــول أقمــع إىل أغذيــة مغذيــة وجيــدة و املتنــاول ووضــل سياســة وخاــة عمــع اس ـ اتيةية بش ـ
السـكن ومواصـلة تنفيـذ بفرنـام املسـاعدة العامـة .ول ـت كوبـا مـا أ فرزتـث سـانت لوسـيا مـن تقـدم
قيم ــا يتعلـ ـ بتمك ــد املـ ـفرأة وم ــا تبذل ــث م ــن جا ــود إض ــاقية س ــبيع تعزي ــز وا ـ ـ ام ق ــو الفل ــات
املستمعفة مةع األنخاص ذور اإلعاقة واملسند .وقدمت كوبا توصيات.
 -57وأنادت الدامنفر شاركة سانت لوسيا الستعفراض الدورر الشامع و ا أ فرزتـث مـن تقـدم
قيمــا يتعل ـ مايــة وتعزيــز قــو اإلنســا منــذ جولــة الســتعفراض الســابقة .ول ــت الــدامنفر أ
ســانت لوســيا أ اطــت علم ـ ا خــالل جولــة الســتعفراض األوىل بالتوصــية املقدمــة إلياــا للتصــدي عل ـ
اتفاقي ــة مناهم ــة التع ــذيب وغ ــريه م ــن ض ــفروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية أو املاين ــة.
وأعفربـت الــدامنفر عــن أملاــا القــور أ تنمــم ســانت لوســيا إىل الــدول األطـفرا اليـ ا التفاقيــة
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وعددها  158دولة .ور بت الدامنفر شاركة سانت لوسيا احللقة الدراسية اليت عقـدت مـجخفرا
كوستاريكا ون ّمتاا مبادرة اتفاقية مناهمة التعذيب وأعفربت عن أملاا أ تواصع املبادرة  -اليت
تشـةل التبـادل والتعـاو بــد احلكومـات  -مسـاعدة كومــة سـانت لوسـيا علـ إ ـفراز تقـدم هــذا
اجملال .وقدمت الدامنفر توصيات.
 -58ور ّ بت جيبوز ا أ فرزتث سانت لوسيا من تقدم قيما يتعل بتنفيذ التوصيات اليت قبلتاـا
جولة الستعفراض السابقة ول ت اإلاازات احملققة جمال قو اإلنسا  .ونةعت سا لوسيا
عل تنفيذ خاتاا الس اتيةية الوطنية للصحة .وقدمت جيبوز توصيات.
 -59وأنادت إكوادور بتصدي سانت لوسيا عل ال وتوكول الختيارر لتفاقيـة قـو الافـع بشـ
بيــل األطفــال واســتغالل األطفــال البغــاء و امل ـواد اإلبا يــة واعتمــاد سياســات تفرمــي إىل تعزيــز ومحايــة
قــو الفلــات املستمــعفة ــن قياــا األنــخاص ذوو اإلعاقــة واملســنو  .وأعفربــت إك ـوادور عــن تقــديفرها
جلاود احلكومة سـبيع احلـد مـن الفقـفر املـدقل و اصـة سياسـة األمـن الغـذااي والتغذيـة لعـام  2014الـيت
حت بتحسد احلصول عل أغذية مغذية وآمنة وجيدة و املتناول .وقدمت إكوادور توصيات.
 -60وأدلت قفرنسا ببيا وقدمت توصيات.
 -61ور بـ ــت جورجيـ ــا بتوقيـ ــل كومـ ــة سـ ــانت لوسـ ــيا العاـ ــد الـ ــدوا اخلـ ــاص بـ ــاحلقو املدنيـ ــة
والسياسية واتفاقية قو األنخاص ذور اإلعاقة ونةعت سانت لوسيا عل التصدي علـ هـذه
التفاقيــة .وأنــادت جورجيــا بــاجلاود احلكوميــة املبذولــة ســبيع معاجلــة املشــاكع املتصــلة باحلصــول
عل الغذاء .وقدمت جورجيا توصيات.
 -62وأنــادت أملانيــا بتصــدي ســانت لوســيا عل ـ بفروتوك ـولد اختيــاريد لتفاقيــة قــو الافــع
وملاودها الفرامية إىل اعتماد مشاريل قواند متلفة إطار مشفروع اإلصالح القمااي والقـانو الـذر
تنةزه من مة دول نفر الكاريل قيما يتعل بقـانو األسـفرة والعنـف املنـزا .وأعفربـت أملانيـا عـن قلقاـا
إزاء استمفرار منل القانو للعالقات اجلنسية بال اضي بد نخصـد بـالغد مـن اجلـنو نفسـث رغـم أنـث
ا تسـةع قيمـا يبــدو أر إدانـة علـ هـذا األســاي الفـ ة األخـرية .وأعفربــت أملانيـا عــن أسـفاا لعــدم
تن يم سـانت لوسـيا محـالت توعيـة بشـ التمييـز ضـد األقـفراد علـ أسـاي ميـوثم اجلنسـية رغـم قبوثـا
توصية بذل خالل جولة الستعفراض األخرية املتعلقة هبا .وق ّدمت أملانيا توصيات.
 -63وأنادت غانا بقبول سانت لوسيا خالل جولة الستعفراض السابقة توصيات بالتصدي عل
عدد من املعاهدات املامة ا قياا ن ام روما األساسي للمحكمة اجلنااية الدولية .وأعفربت غانا عن
قلقاــا إزاء الدعــاءات املتصــلة بتنفيــذ الشــفرطة لعمليــات إعــدام خــارج ناــا القــانو و مارســة العنــف
اجلنسا والتمييز ضد املفرأة .وقدمت غانا توصيات.
 -64ور ّ بـت غواتيمــال بتنشــاء جلنــة العمــع الوطنيـة حلمايــة الافــع عــام  2012واعتمــاد قــانو
ملكاقح ــة الجت ــار ع ــام  2010واعتم ــاد سياس ــة بش ـ األم ــن الغ ــذااي والتغذي ــة ع ـام .2014
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وقالــت غواتيمــال إ ــا تشــاطفر جلنــة قــو الافــع رأياــا بشـ أمهيــة إنشــاء آليــة رصــد وطنيــة مســتقلة
حلقو اإلنسا وققا للمبادئ املتعلقة فركز املجسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة قـو اإلنسـا (مبـادئ
بـ ــاريو) .وذ ّكـ ــفرت غواتيمـ ــال بقل ـ ـ اللةنـ ــة إزاء وضـ ــل أطفـ ــال املاـ ــاجفرين و اصـ ــة املاـ ــاجفرو غـ ــري
املسةلد وإزاء ما يواجاونث من عفراقيع ومتييز .وقدمت غواتيمال توصيات.
 -65وأن ــادت ه ــاييت بالعم ــع املا ــم ال ــذر تنة ــزه س ــانت لوس ــيا رغ ــم ادودي ــة املـ ـوارد م ــن أج ــع
الناوض قو اإلنسا  .وقدمت توصيات.
 -66وأنــادت إندونيســيا بتصــدي ســانت لوســيا عل ـ بفروتوك ـولد اختيــاريد لتفاقيــة قــو الافــع
وعل بفروتوكول منل الجتـار باألنـخاص و اصـة النسـاء واألطفـال وقمعـث واملعاقبـة عليـث وكـذا بعزماـا
إنشــاء قفرقــة عمــع وطنيــة ملكاقحــة الجتــار باألنــخاص .ول ــت إندونيســيا التحــديات الــيت تواجااــا
احلكومــة واجلاــود الــيت تبــذثا س ــبيع مكاقحــة أعمــال التعــذيب وغ ــريه مــن أنــكال املعاملــة القاس ــية
أو الالإنسانية أو املاينة إذ باتت مس لة مكاقحتاا أولوية وطنية .وقدمت إندونيسيا توصيات.
 -67وأبفرز وقد سـانت لوسـيا أ احلكومـة صـدقت علـ سـة صـكو دوليـة أو انمـمت إلياـا وهـي
الصكو اليت كانت قد تلقت بش ا توصيات خالل جولـة السـتعفراض األوىل .وأق ّـفر الوقـد بعـدم التصـدي
علـ ـ ع ــدد م ــن الص ــكو ــر ا وأع ــفرب ع ــن التـ ـزام احلكوم ــة بالتص ــدي عليا ــا الوق ــت املناس ــب.
وستواصع سانت لوسيا ال يب بتساامات الدول الصديقة الفراغبة دعم جاودها املتعلقة بالتصدي .
 -68وكــفرر الوقــد الت ـزام ســانت لوســيا قيمــا يتعل ـ
محاية األطفال ومعاملتام عل قدم املساواة.

قــو الافــع ونـ ّـوه ملاودهــا الفراميــة إىل ضــما

 -69وأعفربت سانت لوسيا عن تقديفرها لتعليقات الوقـود الـيت أقـفرت حدوديـة مواردهـا ونانـدت
الدول التعاو معاا من أجع تنفيذ الصكو تنفيذا تام ا.
 -70وأعفرب ــت أيفرلن ــدا ع ــن تق ــديفرها لتن ــيم دورات تدريبي ــة ومح ــالت توعي ــة ا ــددة بش ـ ـ مس ـ ـ ليت
العتــداء عل ـ األطفــال واملس ــاواة ب ــد اجلنســد .و ة ــت عل ـ التص ــدي عل ـ عــدة معاه ــدات رايس ــية
متصلة قو اإلنسا وعل طلـب املسـاعدة التقنيـة لتةـاوز املشـاكع املتعلقـة بالقـدرات .و ةـت أيفرلنـدا
سانت لوسيا عل توجيث دعوة داامة إىل املكلفد بوليات إطـار اإلجـفراءات اخلاصـة وإنشـاء مجسسـة
وطنية حلقو اإلنسا وققا ملبادئ باريو .وأعفربت عن قلقاا إزاء تقاريفر تشري إىل تنفيذ عمليـات إعـدام
خــارج ناــا القــانو وإزاء الــدور الــذر مــا زال يجديــث أقـفراد الشــفرطة البــت الشـكاوة املقدمــة ضــد
الش ــفرطة وذل ـ وقق ـا لق ــانو الش ــكاوة املقدم ــة ض ــد الش ــفرطة .وأ اط ــت أيفرلن ــدا علم ـا باإلص ــال ات
القانونيــة والدســتورية .ونــةعت علـ ااــاذ تــدابري جديــدة حل ــفر التمييــز علـ أســاي امليــع اجلنســي ونــزع
صفة اجلفرمية عن العالقات اجلنسية بد أقفراد اجلنو الوا د بال اضي .وقدمت أيفرلندا توصيات.
 -71ول ــت جامايك ــا اجلا ــود املبذول ــة س ــبيع فس ــد الوص ــول إىل الغ ــذاء وامل ــاء والس ــكن.
وأنــادت بعــزم ســانت لوســيا معاجلــة املســااع املتصــلة بتقــد التقــاريفر وتنســي األنشــاة املتعلقــة قــو
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اإلنسا من خالل طلب مساعدة بفرنام األمم املتحدة اإلمنااي .وأنادت جامايكـا باملبـادرات املتخـذة
مةع اعتماد ناادات الشاود املستمعفد املسةلة بالفيديو والعتماد املفرتقب لسياسـة اسـتخدام القـوة
من جانب الشفرطة وإقفرار منحة لألطفـال ذور اإلعاقـة وإنشـاء قفرقـة داخـع الشـفرطة معنيـة باألنـخاص
املستمعفد وإنشاء خـط هـاتف وطـر للمسـاعدة الابيـة .وأنـادت جامايكـا بلةـوء سـانت لوسـيا إىل
آليات إقليمية من أجع تنفيذ جدول عملاا املتعل قو اإلنسا وهو ما يدل عل ثقتاا اخل ات
ويبشفر باستمفرار تقاسم املمارسات الفمل  .وق ّدمت جامايكا توصيات.
املتا ة مناقة الكاريل ّ
 -72وهنّ ـ ت ال ازي ــع س ــانت لوس ــيا بانم ــماماا ع ــام  2014إىل ف ــدر القم ــاء عل ـ اجل ــوع
بالتعاو مل من مـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة و كومـة ال ازيـع .وأعفربـت ال ازيـع عـن اعتقادهـا
بـ ســانت لوســيا تســري الافريـ الصــحيل مــن خــالل توجيــث إنتاجاــا الزراعــي صــوب فقيـ األمــن
الغذااي وإنفراكاا مجيل اجلاات املعنية مـن القاـاعد العـام واخلـاص علـ ـد سـواء .وأعفربـت ال ازيـع
عـ ــن سـ ــفرورها لتوقيـ ــل سـ ــانت لوسـ ــيا صـ ــكوك ا مامـ ــة حلقـ ــو اإلنسـ ــا مةـ ــع بفروتوكـ ــول منـ ــل الجتـ ــار
باألنخاص و اصة النساء واألطفـال وقمعـث واملعاقبـة عليـث والعاـد الـدوا اخلـاص بـاحلقو املدنيـة
والسياســية واتفاقيــة قــو األنــخاص ذور اإلعاقــة ولتصــديقاا علـ بفروتوكـولد اختيــاريد لتفاقيــة
قو الافع .وق ّدمت ال ازيع توصيات.
 -73ور ّ بــت املكســي باعتمــاد سياســة اجتماعيــة تفرمــي إىل مســاعدة الفلــات املستمــعفة مدركـةا
ا ذاتــث القيــود الــيت تواجااــا احلكومــة قيمــا يتعل ـ بــاملوارد .ور بــت املكســي باعتمــاد سياســة
بش ـ األمــن الغــذااي .ول ــت اجلاــود املبذولــة ســبيع فــدين البنيــة التحتيــة الصــحية وفســد
الوصــول إىل الســكن وخــدمات اإلمــداد باملــاء .وأعفربــت املكســي عــن تقــديفرها لتابي ـ قــانو العمــع
وصــياغة ق ـواند بش ـ قــو الافــع والعنــف املنــزا .و ةــت املكســي ســانت لوســيا عل ـ مواصــلة
جاودهــا الفراميــة إىل تعزيــز الن ــام القــانو ور ّ بــت باملعلومــات املقدمــة خــالل التحــاور بش ـ مناقشــة
ال ملا ملس لة عقوبة اإلعدام .وقدمت املكسي توصيات.
 -74وأناد اجلبع األسود باجلاود املبذولة لتعزيز اإلطـار املجسسـي والسـ اتيةي حلقـو اإلنسـا .
ور ّ ب باألنشاة الفرامية إىل منل العنف املنزا والعنـف اجلنسـا مـن خـالل إنشـاء مفركـز لـدعم النسـاء
المــحايا وتن ــيم محــالت توعيــة وب ـفرام تدريبيــة تفرمــي إىل متكــد المــحايا ــن قــيام األطفــال مــن
اإلبــال عمــا يتعفرضــو لــث مــن ج ـفراام جنســية .و هــذا الســيا أعــفرب اجلبــع األســود عــن تقــديفره
لعتماد واسل متعدد القااعات .وأ اا اجلبع األسود علم ا بشـواغع جلنـة قـو الافـع وسـ ل
ســانت لوســيا عمــا ااذتــث مــن إجـفراءات قعالــة لفرصــد تابيـ القـواند املتعلقــة بعمــع األطفــال وأمــاكن
العمع وملال قة ومعاقبة املتورطد استغالل األطفال .ور ب اجلبع األسود باجلاود املبذولـة بصـورة
متواصلة جمال الصحة .وق ّدم اجلبع األسود توصيات.
 -75ور ّ ــب املغــفرب ــا توليــث ســانت لوســيا مــن أمهيــة إىل املســااع الجتماعيــة والقتصــادية وإىل
القمــاء عل ـ الفقــفر .ول ــة املغــفرب بتقــديفر اجلاــود املبذولــة لتحقي ـ املســاواة بــد اجلنســد وفســد
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وصــول النســاء الفريفي ـات إىل التعلــيم والتــدريب املاــر ومحايــة النســاء ضــحايا العنــف املنــزا وفســد
وصول النساء الفريفيات إىل الفرعاية الصحية اجملانية .وقدم املغفرب توصيات.
 -76ول ــت ناميبيــا التحــديات الــيت تع ـ ض إعمــال احل ـ ميــاه الشــفرب النقيــة وأعفربــت عــن
أملاــا أ تــنةل ســانت لوســيا إعمــال املبــادرة املش ـ كة مــل املكســي والفراميــة إىل فســد الــة
املياه .ول ت ناميبيـا توقيـل سـانت لوسـيا علـ العاـد الـدوا اخلـاص بـاحلقو املدنيـة والسياسـية
عــام  2011ونــةعتاا عل ـ اإلس ـفراع بالتصــدي عليــث .وأنــادت ناميبيــا بــاجلاود املبذولــة للحــد مــن
الفقفر واجلوع والقماء علياما و اصة بفرنام العمع القصري األجع ودراسات اجلدوة املتعلقة بتنفيـذ
مبادرة فدر القماء عل اجلوع .وقدمت ناميبيا توصيات.
 -77وأعفربت هولندا عن قلقاا إزاء ماالبة بع السياسيد بتعادة اعتماد عقوبة اإلعـدام ـع
ارتفــاع معــدلت اجلفرميــة .ور ّ بــت باألمهيــة الــيت ت ـوىل إىل قــو امل ـفرأة لكناــا أعفربــت عــن قلقاــا إزاء
مواصــلة جت ــفر العالق ــات اجلنســية ب ــد الب ــالغد مــن اجل ــنو نفس ــث ومواصــلة التميي ــز ض ــد األن ــخاص
املعنيد هبذه العالقات .وقدمت هولندا توصيات.
 -78وســلات نيكــاراغوا المــوء علـ التقــدم احملــفرز لتحســد نوعيــة يــاة مـواطر ســانت لوســيا باــفر
مناــا وضــل ب ـفرام بش ـ الســكن واإلصــحاح وسياســات بش ـ األمــن الغــذااي والتغذيــة والعمــع واحلمايــة
ـةعت نيكــاراغوا احلكومــة عل ـ مواصــلة العمــع مــن أجــع التمتــل قــو اإلنســا بصــورة
الجتماعيــة .ونـ ّ
ناملة بغية القماء عل أر نكع من أنكال التمييز ضد أضعف الفلات .وقدمت نيكاراغوا توصيات.
 -79ور ّ بت بنما باجلاود اليت تبذثا احلكومة سـاعدة املكسـي مـن أجـع فسـد إمـداد سـكا
مقاطعة دينرير ياه الشفرب .وأ اطت بنمـا علمـا بالسياسـة وخاـة العمـع السـ اتيةية لعـام 2011
بش ـ الســكن وبال نــام الفرامــي إىل ــع املشــاكع املتصــلة بانتشــار املســتوطنات العش ـوااية .ور بــت
بنما بن فر ال ملا آب/أغساو  2015تقفريفر يتعل بتصالح الدستور ويعاجل مسـااع مـن قبيـع
عقوبة اإلعدام والعقاب البد  .وقدمت بنما توصيات.
 -80وأعفربــت بــاراغوار عــن تقــديفرها لفرغبــة احلكومــة متابعــة التوصــيات املقبولــة جولــة الســتعفراض
األوىل .ورأت ب ـاراغوار ب ـ عمليــة التشــاور املش ـ كة بــد املجسســات الــيت أُطلقــت بغــفرض التحمــري جلولــة
الس ــتعفراض الةاني ــة كان ــت ض ــفرورية وج ــاءت وقتا ــا .ور ب ــت ب ــاراغوار بالتع ــاو م ــل كوم ــة ال ازي ــع
واملكســي ملعاجلــة مشــاكع متصــلة بامليــاه واإلصــحاح ونــةعت ســانت لوســيا عل ـ مواصــلة التعــاو مــل
بلــدا ومن مــات دوليــة أخــفرة .وأعفربــت بــاراغوار عــن قلقاــا لعــدم وجــود مجسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا
ونــةعت احلكومــة عل ـ الن ــفر إمكانيــة التمــاي التعــاو بصــورة ثناايــة أو مــل مفوضــية األمــم املتحــدة
حلقــو اإلنســا  .ول ــت بــاراغوار ارتفــاع عــدد األنــخاص املعتقلــد قبــع احلكــم علــيام وأقـفرت بــاجلاود
اليت تبذثا سانت لوسيا ملعاجلة هذه املس لة عل سبيع األولوية .وقدمت باراغوار توصيات.
 -81ول ــت الفلبــد بتقــديفر تصــدي ســانت لوســيا عل ـ بفروتوك ـولد اختيــاريد لتفاقيــة قــو
الافع وانمـماماا إىل بفروتوكـول منـل الجتـار باألنـخاص و اصـة النسـاء واألطفـال وقمعـث واملعاقبـة
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عليث وسناا قانونا لتةفر الجتار باألنخاص .وأقـفرت الفلبـد ـا تواجاـث سـانت لوسـيا مـن فـديات
باعتبارها دولة جزرية صغرية ناميـة تتـ ثفر بتغـري املنـاش وأنـادت بالتزاماـا بالتعـاو مـل الشـفركاء اإلمنـاايد
لتعزيز احلقو الجتماعية القتصادية .وأعفربت الفلبد عـن تقـديفرها للتـدابري املتخـذة مـن أجـع معاجلـة
التعل ــيم وللةا ــود املبذول ــة س ــبيع تنفي ــذ اخلا ــة
مس ـ ـ لة املس ــاواة ب ــد اجلنس ــد ــا ذل ـ ـ
الس ـ اتيةية الوطني ــة للصــحة وإلج ـفراء إصــال ات ن ــام قمــاء األ ــدا  .وأعفربــت الفلب ــد ع ــن
اهتماماـا بـالطالع علـ جتفربـة البلـد قيمـا يتعلـ بـالتةقيف جمـال قـو اإلنسـا وتـدريب مـو في
إنفاذ القانو  .وقدمت الفلبد توصيات.
 -82ونــةعت اململكــة املتحــدة ل ياانيــا الع م ـ وأيفرلنــدا الشــمالية ســانت لوســيا علـ تقــد رد
أكةــفر نــفاقية وأنســب مــن يــن الوقــت عل ـ ادعــاءات وكالــة التنفيــذ الــيت تــتام أق ـفراد نــفرطة بتنفيــذ
عمليات إعدام خارج ناا القـانو  .ور ّ بـت باعتمـاد "سياسـة اسـتخدام القـوة" .ونـةعت احلكومـة
عل مواصلة تن يم دورات تدريبية بش قو اإلنسا لفاادة مو في إنفاذ القـانو وإرسـاء قنـوات
عتيــدة لإلن ـفرا والفرصــد والتواصــع بــد الشــفرطة ووكــالت محايــة الافــع بغيــة التصــدر بصــورة أكةــفر
قع الية ملس لة العتداء عل األطفال وتشةيل ثقاقـة التسـامل وااـاذ إجـفراءات ملموسـة إل ـاء مجيـل
أن ــكال التميي ــز ــا قي ــث التميي ــز اجلنس ــا والتميي ــز ض ــد املةلي ــات واملةلي ــد ومزدوج ــي املي ــع اجلنس ــي
ومغايفرر اثوية اجلنسانية .وق ّدمت اململكة املتحدة توصيات.
 -83وأ اا وقد سانت لوسيا علما بتعليقات عدد من الوقود قيما يتعل بآثار تغري املنـاش .ودعـا
الوقد الففري العامع إىل أ حيـيط علمـا با ثـار املـدمفرة لتغـري املنـاش علـ دولـة جزريـة صـغرية ناميـة مةـع
سانت لوسيا وباضافرار كومات هذه الدولة بد الفينة واألخفرة إىل إعادة تفرتيب أولويا ا من أجـع
الوقاء بالتزاما ا وواجبا ا الدولية.
 -84وأعــفرب الوقــد عــن رغبتــث تســةيع نيــة ســانت لوســيا اإل اطــة علم ـ ا بالتوصــيات املقدمــة
والش ـواغع املعــفرب عناــا .ورأة الوقــد أ بلــده حي ـ بامتيــاز املشــاركة عمليــة الســتعفراض الــدورر
الشامع اليت يعت ها وسيلة أساسية تفرمي إىل ت مد وضما قو مجيل مواطر اجلزيفرة.
 -85وذ ّكفر الوقد ب سانت لوسيا دميقفراطية ياقعة ا تبلغ من عمفرها سوة  36سنة وب ا بلغـت
مفر لـة ساســة مـن تاورهــا الــدميقفراطي .ومـن نـ اعتمـاد خاــة التنميــة املسـتدامة لعــام  2030الــيت
يشــكع اإلنســا اورهــا وإصــالح الدســتور أ يكــو ثمــا ت ـ ثري عل ـ كــع م ـواطن ســانت لوســيا.
ويتمةع معيار احلكومـة لقيـاي مـدة اـاح هـاتد العمليتـد ضـما أ تكـو الفوااـد املتوقـل جنياـا
متناول الشعب دااما سواء أتعل األمفر هبذا اجليع أو باألجيال القادمة.
 -86وأع ــفرب الوق ــد ع ــن أمل ــث أ تفم ــي جول ــة الس ــتعفراض هات ــث إىل إمكاني ــة إنـ ـفرا اجملتم ــل
ع بع مشاكلاا.
الدوا ا قيث وكالت األمم املتحدة إحاد سبع ملساعدة سانت لوسيا
 -87ويش ّكع الستعفراض الدورر الشامع آلية مفيدة ملساعدة سانت لوسيا عل تقيـيم العمـع الـذر
أازتث بالفعع وتسليط الموء عل اجملالت اليت أ فرزت قياا تقدما بايلا بسبب ما واجاتث من عفراقيع.
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ثاني ا -االستنتاجات

و/أو التوصيات**

 -88ستنظر سانت لوسيا في التوصيات التاليةة وسةتقدر ردودا بشةنناا فةي الو ةت المناسةب
علة ة أال يتجة ةةاوق موعة ةةد تق ةةديماا تة ةةاريد انعقة ةةاد الة ةةدورة الحادي ةةة والثالثة ةةين لمجلة ةةس حقة ةةوق
اإلنسان في آذار/مارس :2016
التصةديق علة الصةةلوو الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةان التةةي ليسةةت فرفةا فياةةا
1-88
بع ُد ومواءمة إفارها القانوني الداخلي مع التزاماتاا الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
تلثيةةف جاودهةةا فةةي سةةميل االن ةةمار إل ة الصةةلوو الدوليةةة التةةي ليسةةت
2-88
فرفة ا فياةةا بعة ُد وتعزيةةز تعاوناةةا مةةع المنظومةةة العالميةةة لحقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةل تعزيةةز
امتثال التزاماتاا في هذا المجال ،وذلك عمالا بتوصيات سابقة (الملسيك)؛
مواص ةةلة النظ ةةر ف ةةي التص ةةديق علة ة الص ةةلوو الر يس ةةية لحق ةةوق اإلنس ةةان
3-88
التي ليست فرفا فياا بع ُد (نيلاراغوا)؛
إتم ةةار اإلجة ةراء ال ةةداخلي ال ةةالقر للتص ةةديق علة ة العا ةةد ال ةةدولي ال ةةا
4-88
بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية واتفا يةةة حقةةوق ااإلة ا ذوي اإلعا ةةة ،والقيةةار مةةواقاة
م ةةع ذل ةةك بوض ةةع ارلي ةةات ال ةةرورية لتو ي ةةع اتفا ةةات دولي ةةة أخ ةةرح لحق ةةوق اإلنس ةةان
والتصديق علياا (إسمانيا)؛
التصديق عل اتفا يات حقةوق اإلنسةان ،بمةا فياةا العاةد الةدولي ال ةا
5-88
بة ة ةةالحقوق المدنية ة ةةة والسياسة ة ةةية ،والعاة ة ةةد الة ة ةةدولي ال ة ة ةةا بة ة ةةالحقوق اال تصة ة ةةادية
واالجتماعية والثقافية ،واتفا ية مناه ة التعذيب وبروتوكولاا االختياري (سيراليون)؛
التنفية ةةذ التة ةةار للتوصة ةةيات المقمولة ةةة فة ةةي جولة ةةة االسة ةةتعراض ااول ة ة والمتعلقة ةةة
6-88
بالتصةةديق علة العاةةد الةةدولي ال ةةا بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية وبروتوكولية االختيةةاريين،
والعاةةد الةةدولي ال ةةا بةةالحقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة وبروتوكول ة االختيةةاري،
واالن ةةمار إلة إج ةراءات التحقيةةق والشةةلاوح بةةين الةةدول التةةي تةةنه علياةةا هةةذ الصةةلوو،
والتصديق عل اتفا ية حقوق ااإل ا ذوي اإلعا ة (فرنسا)؛
النظر في تسريع خطوات التصةديق علة العاةد الةدولي ال ةا بةالحقوق
7-88
المدني ة ةةة والسياس ة ةةية والعا ة ةةد ال ة ةةدولي ال ة ةةا ب ة ةةالحقوق اال تص ة ةةادية واالجتماعي ة ةةة
والثقافي ةةة واتفا ي ةةة الق ةةاء علةة جمي ةةع أإل ةةلال التميي ةةز ض ةةد المة ةرأة واتفا ي ةةة حقة ةوق
ااإلة ا ذوي اإلعا ةةة ،وهةةي صةةلوو ملةةت سةةانت لوسةةيا أن تلةةون فرفةا فياةةا فةةي
جولة االستعراض ااول (غانا)؛
** ا ُففرر الستنتاجات والتوصيات.
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الم ة ةةي فة ةةي عملية ةةة التصة ةةديق عل ة ة العاة ةةد الة ةةدولي ال ة ةةا بة ةةالحقوق
8-88
المدنيةةة والسياسةةية واتفا يةةة حقةةوق ااإل ة ا ذوي اإلعا ةةة والمروتوكةةول االختيةةاري
التفا ية حقوق الطفل المو ع في عار ( 2011إليلي)؛
التصةةديق عل ة الصةةلوو الدوليةةة ااساسةةية لحقةةوق اإلنسةةان ،بمةةا فيا ةةا
9-88
العاةةد الةةدولي ال ةةا بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية وبروتوكةةوال االختياريةةان ،والعاةةد
ال ة ةةدولي ال ة ةةا ب ة ةةالحقوق اال تص ة ةةادية واالجتماعي ة ةةة والثقافي ة ةةة ،واتفا ي ة ةةة مناه ة ةةة
التعذيب وبروتوكولاا االختياري (ألمانيا)؛
 10-88التصديق عل المعاهدات ااساسةية ااخةرح لحقةوق اإلنسةان ،وال سةيما
العا ةةد ال ةةدولي ال ةةا ب ةةالحقوق اال تص ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة والعا ةةد ال ةةدولي
ال ة ةةا ب ة ةةالحقوق المدني ة ةةة والسياس ة ةةية واتفا ي ة ةةة مناه ة ةةة التع ة ةةذيب ،وتنفي ة ةةذ ه ة ةةذ
المعاهدات ،وذلك عمالا بتوصيات سابقة (سلوفينيا)؛
 11-88التصديق بسرعة عل العاد الةدولي ال ةا
واتفا ية حقوق ااإل ا ذوي اإلعا ة (المرتغال)؛
 12-88التصة ةةديق عل ة ة العاة ةةد الة ةةدولي ال ة ةةا
(جورجيا) (باراغواي)؛

بةالحقوق المدنيةة والسياسةية
بة ةةالحقوق المدنية ةةة والسياسة ةةية

 13-88التصةةديق عل ة المروتوكةةول االختيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعاةةد الةةدولي ال ةةا
بالحقوق المدنية والسياسية ،الاادف إل إلغاء عقوبة اإلعدار (الجمل ااسود)؛
 14-88التصة ةةديق عل ة ة المروتوكة ةةول االختية ةةاري الثة ةةاني الملحة ةةق بالعاة ةةد الة ةةدولي
ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أوروغواي)؛
 15-88إعة ةةالن و ة ةةف رسة ةةمي لعقوبة ةةة اإلعة ةةدار بغة ةةرض التصة ةةديق عل ة ة المروتوكة ةةول
االختياري الثاني الملحق بالعاد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والسياسية (أستراليا)؛
 16-88تو ية ةةع المروتوكة ةةول االختية ةةاري الثة ةةاني الملحة ةةق بالعاة ةةد الة ةةدولي ال ة ةةا
ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية وإع ةةالن و ةةف تطمي ةةق عملي ةةات اإلع ةةدار بغ ةةرض إلغ ةةاء
عقوبة اإلعدار رسميا (المرتغال)؛
ذوي اإلعا ة وتنفيذها (أستراليا)؛

17-88

التصديق عل اتفا ية حقوق ااإل ا

18-88

النظر في التصديق عل اتفا ية حقوق ااإل ا

ذوي اإلعا ة (المغرب)؛

 19-88النظة ة ةةر فة ة ةةي التصة ة ةةديق عل ة ة ة المروتوكة ة ةةول االختية ة ةةاري التفا ية ة ةةة حقة ة ةةوق
ااإل ا ذوي اإلعا ة (إكوادور)؛
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 20-88التصةةديق عل ة العاةةد الةةدولي ال ةةا
والثقافية (الجزا ر)؛

بةةالحقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة

 21-88االن ةةمار إل ة العاةةد الةةدولي ال ةةا
والثقافية (باراغواي)؛

بةةالحقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة

 22-88التص ةةديق علة ة اتفا ي ةةة مناه ةةة التع ةةذيب وبروتوكولا ةةا االختي ةةاري وعلة ة
العاد الدولي ال ا بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية (إليلي)؛
 23-88التصة ة ةةديق عل ة ة ة اتفا ية ة ةةة مناه ة ة ةةة التعة ة ةةذيب وبروتوكولاة ة ةةا االختية ة ةةاري
(كوستاريلا) (غواتيماال) (أوروغواي)؛
24-88

التصديق عل اتفا ية مناه ة التعذيب (الدانمرو) (الجمل ااسود)؛

 25-88الم ي في تعزيز الجاود الرامية إل ملافحةة أعمةال التعةذيب وغيةر مةن
أإللال المعاملة الالإنسانية أو الماينة ،بما في ذلك النظةر فةي التصةديق علة اتفا يةة
مناه ة التعذيب (إندونيسيا)؛
 26-88التصةةديق عل ة االتفا يةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةع ااإل ة ا
القسري (أوروغواي)؛

مةةن االختفةةاء

 27-88النظةةر فةةي التصةةديق علة االتفا يةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةع ااإلة ا
االختفاء القسري (اارجنتين)؛

مةةن

 28-88التصديق علة االتفا يةة الدوليةة لحمايةة حقةوق جميةع العمةال الماةاجرين
وأفراد أسرهم (غواتيماال)؛
29-88

التصديق عل اتفا ية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعا مة علياا (أرمينيا)؛

 30-88مواءمةةة وانيناةةا الوفنيةةة كليةا مةةع نظةةار رومةةا ااساسةةي للمحلمةةة الجنا يةةة
الدولية (المرتغال)؛
 31-88ات ةةاذ تةةدابير تشةريعية لتنفيةةذ أحلةةار اتفا يةةة الق ةةاء علة جميةةع أإلةةلال
التمييز ضد المرأة تنفيذا كامالا (ناميميا)؛
32-88

مواءمة وانيناا مع اتفا ية حقوق الطفل (المرتغال)؛

 33-88تعزيةةز تنفيةةذ التزاماتاةةا بموجةةب اتفا يةةة حقةةوق الطفةةل مةةن خةةالل اعتمةةاد
وانين ا مةة علة مشةاريع ةوانين نموذجيةة لمنظمةة دول إلةرق المحةر اللةاريمي بشةنن
رعاية ااففال وتمنيام وبشنن وضع الطفل وبشنن اء ااحداث (كندا)؛
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 34-88القيةةار ،فةةي سةةياق عمليةةة إصةالح القةةانون والدسةةتور ،بءلغةةاء أي تمييةةز ةةانوني
بةةين ااففةةال المولةةودين داخةةل إفةةار الةةزواع وخارج ة ؛ وتعةةديل انوناةةا ل ةةمان أال يحلةةم
عل ة أي إل ة ه بعقوبةةة اإلعةةدار بسةةمب جريمةةة يةةزعم أن ة ارتلماةةا لمةةا كةةان فف ةالا؛ وحظةةر
العقاب المدني في المدارس وفي أماكن الرعاية وخالل االعتقال (أيرلندا)؛
 35-88ات ةةاذ ت ةةدابير تشة ةريعية ل ةةمان ع ةةدر التميي ةةز ض ةةد اافف ةةال ف ةةي جمي ةةع
ااماكن وتنفيذ أحلار اتفا ية حقوق الطفل تنفيذا فعاالا (ناميميا)؛
36-88

إنشاء مؤسسة وفنية لحقوق اإلنسان وفقا لممادئ باريس (سيراليون)؛

 37-88إنشةةاء مؤسسةةة وفنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان وفق ة ا لممةةادئ بةةاريس (غواتيمةةاال)
(الملسيك)؛
38-88

إنشاء مؤسسة لحقوق اإلنسان (الجزا ر)؛

39-88

ات اذ التدابير ال رورية إلنشاء مؤسسة وفنية لحقوق اإلنسان (باراغواي)؛

 40-88مواصةلة جاودهةا الراميةة إلة إنشةاء مؤسسةة وفنيةة لحقةوق اإلنسةان وفقةا
لممادئ باريس (إندونيسيا)؛
 41-88تلثيةةف الجاةةود ل ةةمان الحصةةول علة دعةةم اامةةم المتحةةدة وغيرهةةا مةةن
المنظمات الدولية بغرض إنشاء مؤسسة وفنية مسةتقلة لحقةوق اإلنسةان وفقة ا لممةادئ
باريس (الفلمين)؛
 42-88بح ةةخ م تل ةةف ال ي ةةارات المملن ةةة لتحس ةةين تنس ةةيق حق ةةوق اإلنس ةةان،
بما في ذلك ،عل سميل الذكر ال الحصةر ،إنشةاء آليةة واحةدة مثةل المؤسسةة الوفنيةة
لحقوق اإلنسان (جامايلا)؛
43-88

تعزيز درات ملتب أمين المظالم عل حماية حقوق الموافنين (باربادوس)؛

 44-88الم ةةي فةةي تعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان مةةن خةةالل تةةدعيم وتحسةةين ةةدرات
أمانة المظالم (هايتي)؛
 45-88تزوي ةةد لجن ةةة العم ةةل الوفني ةةة لحماي ةةة الطف ةةل بم ةةا يلف ةةي م ةةن الس ةةلطات
والمةةوارد لتنفيةةذ سياسةةات إلةةاملة ومنسةةجمة بشةةنن حقةةوق الطفةةل وتنسةةيقاا علة نحةةو
فعال (ترينيداد وتوباغو)؛
46-88

مواصلة جاودها الرامية إل حماية حقوق المرأة والطفل (المغرب)؛

 47-88توجية ة دع ةةوة دا م ةةة إلة ة اإلجة ةراءات ال اص ةةة ل م ةةم المتح ةةدة لحق ةةوق
اإلنسان (غواتيماال)؛
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 48-88التم ةةاس المس ةةاعدة المالي ةةة والتقني ةةة م ةةن مص ةةادر دولي ةةة تش ةةمل مفوض ةةية
حقةةوق اإلنسةةان بغةةرض تنفيةةذ االلتزامةةات الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان وتيسةةير التةةدريب
والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان (سيراليون)؛
 49-88الم ةةي ف ةةي االس ةةتفادة م ةةن الشة ةراكات الثنا ي ةةة والدولي ةةة م ةةع الص ةةناديق
والمرامج والوكاالت المت صصة التابعةة ل مةم المتحةدة فةي المجةاالت التةي هةي ذات
مصلحة بالنسمة إل الملد (المااما)؛
 50-88تلثيف تعاوناةا الةدا م مةع مفوضةية حقةوق اإلنسةان مةن أجةل ضةمان حصةول
الملد عل مساعدة متسقة وكافية ومليفة من منظومة اامم المتحدة كلل (جامايلا)؛
 51-88التعاون عل نحةو وثيةق مةع المجتمةع المةدني فةي مجةال متابعةة توصةيات
مجلس حقوق اإلنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
52-88

إنشاء نظار لرصد التوصيات الدولية (باراغواي)؛

 53-88سةةن ةةوانين إلةةاملة تلفةةل بصةةورة كليةةة تطميةةق ممةةدأ عةةدر التمييةةز ،وضةةمان
تمتع كل موافن تمتع ا كامالا بجميع حقوق اإلنسان (جنوب أفريقيا)؛

 54-88إدمةةاع سياسةةات المسةةاواة بةةين الجنس ةةين فةةي طةةاع التعلةةيم ل ةةمان أن
تصمح مسنلة التةدريب والتوعيةة فةي مجةال الشةؤون الجنسةانية عنصةرا أصةيالا وجوهريةا
وإلزاميا في تدريب جميع المعلمين عل كل المستويات (جنوب أفريقيا)؛
 55-88مراجعةةة فعاليةةة ارليةةات الحلوميةةة الراميةةة إلة دعةةم تحقيةةق المسةةاواة بةةين
الجنسين (جنوب أفريقيا)؛

 56-88القي ةةار علة ة نح ةةو مناج ةةي باعتم ةةاد السياس ةةات الت ةةي تش ةةجع المس ةةاواة ب ةةين
الجنسةةين فةةي طةةاع التعلةةيم وضةةمان إدراع المسةةا ل الجنسةةانية فةةي التعلةةيم كعنصةةر أصةةيل
وجوهري وإلزامي في تدريب المعلمين والطلمة عل جميع المستويات (بنما)؛
 57-88ات اذ تدابير نشطة لمراجعةة وانيناةا الوفنيةة باةدف حةذف مةا يوجةد مةن
أحلار تميّز عل أساس الجنس (ناميميا)؛
 58-88ضةةمان تنفيةةذ سياسةةات المسةةاواة بةةين الجنسةةين بطةةرق مناةةا ت ةةمين نظةةار
التعليم تدريم ا باذا ال صو (سلوفينيا)؛
59-88
(فرنسا)؛

تعزي ةةز ملافحة ةةة التميية ةةز عل ة ة أس ةةاس المية ةةل الجنسة ةةي أو الاوية ةةة الجنسة ةةانية

 60-88اعتمة ةةاد ة ةةانون يحظة ةةر التميية ةةز عل ة ة أسة ةةاس المية ةةل الجنسة ةةي أو الاوية ةةة
الجنسانية وحذف كل ااحلةار القانونيةة التةي تجةرر العال ةات الجنسةية بالتراضةي بةين
ااإل ا المالغين من الجنس نفس (سلوفينيا)؛
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 61-88إلغاء كةل القةوانين التةي مةن إلةنناا التمييةز ضةد المثليةات والمثليةين ومزدوجةي
الميل الجنسي ومغايري الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (أستراليا)؛
 62-88ات ةةاذ تةةدابير انونيةةة وعمليةةة باةةدف الق ةةاء علة التمييةةز ضةةد المثليةةات
والمثلي ةةين ومزدوج ةةي الميةةةل الجنس ةةي ومغة ةةايري الاوي ةةة الجنسة ةةانية وح ةةاملي صة ةةفات
الجنسين ،بطرق مناا التوعية بالمسةنلة واعتمةاد ةانون مال ةم لملافحةة التمييةز وإلغةاء
القوانين التمييزية (ألمانيا)؛
 63-88ات ةةاذ تةةدابير فعالةةة لحظةةر التمييةةز عل ة أسةةاس الجةةنس والميةةل الجنسةةي
والاوي ةةة الجنس ةةانية ،ومس ةةاءلة اافة ةراد المت ةةورفين ف ةةي أعم ةةال العنة ةف المرتلم ةةة ض ةةد
المثلي ةةات والمثلي ةةين ومزدوج ةةي المي ةةل الجنس ةةي ومغ ةةايري الاوي ةةة الجنس ةةانية وح ةةاملي
صفات الجنسين (المراقيل)؛
 64-88التع ةةاون م ةةع منظم ةةات المجتمة ةةع الم ةةدني الممثل ةةة للمثلي ةةات والمثلية ةةين
ومزدوجةةي الميةةل الجنسةةي ومغةةايري الاويةةة الجنسةةانية وحةةاملي صةةفات الجنسةةين مةةن
أج ةةل تنفي ةةذ بة ةرامج تثقيفي ةةة ف ةةي مج ةةال حق ةةوق اإلنس ةةان والتوعي ةةة بملافح ةةة التميي ةةز،
ومراجع ةةة الق ةةوانين الت ةةي تمي ةةز ض ةةد المثلي ةةات والمثلي ةةين ومزدوج ةةي المي ةةل الجنس ةةي
ومغةةايري الاويةةة الجنسةةانية وحةةاملي صةةفات الجنسةةين وتنتاةةك الحةةق فةةي ال صوصةةية
بصورة تعسفية اناا تشجع وصم هذ ااإل ا (هولندا)؛
 65-88تنفيةةذ توصةةيات لجنتاةةا المعنيةةة بءصةةالح الدسةةتور وصةةياغة ةةانون منفصةةل
يحظر التمييز عل أساس الميل الجنسي (كندا)؛
 66-88من ةةع تجة ةريم العال ةةات الجنس ةةية بالتراض ةةي ب ةةين ااإلة ة ا
الجنس نفس (إسمانيا)؛

الم ةةالغين م ةةن

 67-88من ةةع تجة ةريم العال ةةات الجنس ةةية بالتراض ةةي ب ةةين ااإلة ة ا الم ةةالغين م ةةن
الجنس نفس من خالل تعديل انون العقوبات (الواليات المتحدة اامريلية)؛
 68-88إلغةةاء القةةوانين وأحلةةار ةةانون العقوبةةات التةةي تحظةةر العال ةةات الجنسةةية
بالتراضي بين إل صين بالغين من الجنس نفس وتعا ب علياا (أوروغواي)؛
 69-88إلغة ةةاء جمية ةةع ااحلة ةةار التة ةةي تجة ةةرر العال ة ةةات الجنسة ةةية بالتراضة ةةي بة ةةين
ااإلة ا المةةالغين مةةن الجةنس نفسة  ،وإدراع الاويةةة الجنسةانية ضةةمن أسةةس التمييةةز
المحظورة في جميع مجاالت وانين العمل (إليلي)؛
 70-88تنظ ةةيم حمة ةةالت لتوعية ةةة المجتمة ةةع وتشةةةجيع عل ة ة التغيية ةةر فيمة ةةا يتعلة ةةق
بمسةةنلة ملافحةةة التمييةةز علة أسةةاس الميةةل الجنسةةي صةةد تحقيةةق أهةةداف مةةن بيناةةا
تفادي االعتداءات الناجمة عن كر المثليين (إسمانيا)؛
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 71-88تنفيذ برامج تثقيف وتوعية في مجةال حقةوق اإلنسةان ال اصةة بالمثليةات
والمثلي ةةين ومزدوجة ةةي المي ةةل الجنسة ةةي ومغ ةةايري الاوية ةةة الجنس ةةانية وحة ةةاملي صة ةةفات
الجنسين (أوروغواي)؛
 72-88إعةةالن و ةةف رسةةمي لعمليةةات اإلعةةدار بغةةرض إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار ناا يةا
من القانون (إسمانيا)؛
 73-88ات ةاذ التةةدابير الراميةة إلة إلغةاء عقوبةةة اإلعةدار فةةي القةانون والتعاةةد أمةةار
المجتم ةةع ال ةةدولي بءلغا ا ةةا ،ال س ةةيما م ةةن خ ةةالل التص ةةويت لفا ةةدة ة ةرارات الجمعي ةةة
العامة التي تنه عل وفق تطميق عقوبة اإلعدار (فرنسا)؛
 74-88ات ةةاذ تةةدابير ملموسةةة بغةةرض إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار ،والقيةةار ،مةةواقاة مةةع
ذلة ةةك ،بة ةةءعالن و ة ةةف العمة ةةل باة ةةذ الممارسة ةةة ،وتنظة ةةيم حمة ةةالت للتوعية ةةة بحقة ةةوق
اإلنسان ،مع تركيز خا عل تعارض عقوبة اإلعدار مع حقوق اإلنسان (المراقيل)؛
 75-88مواص ةةلة جاوده ةةا الرامي ةةة إلة ة اعتم ةةاد التة ةدابير ال ةةرورية إللغ ةةاء عقوب ةةة
اإلعدار (الملسيك)؛
76-88
77-88

ات اذ جميع التدابير ال رورية إللغاء عقوبة اإلعدار رسمي ا (هولندا)؛

إعالن و ف عقوبة اإلعدار أو إلغاؤها بصورة رسمية (باراغواي)؛

 78-88تنفيذ تدابير تشريعية ل مان عةدر تطميةق عقوبةة اإلعةدار علة ااإلة ا
غير المالغين سن الثامنة عشرة (كوستاريلا)؛
 79-88تنفيةذ إفارهةةا التشةريعي المتعلةةق بةالعنف ااسةةري والجنسةي تنفيةةذا مناسةةما
م ةةن خ ةةالل ت ةةمين أحلامة ةا بش ةةنن االغتص ةةاب الزوج ةةي وحلمة ةا يع ةةرف العن ةةف ض ةةد
النساء صراحة عل أن واحةد مةن أإلةلال العنةف المنفصةلة عةن العنةف داخةل ااسةرة
والعنف ااسري أو المنزلي (المرتغال)؛
 80-88مواصةةلة تنظةةيم حمةةالت توعيةةة بشةةنن التمييةةز الجنسةةاني والعنةةف المنزلةةي
واالعت ةةداء الجنس ةةي ،ووض ةةع آلي ةةات م ةةن أج ةةل التص ةةدي بفعالي ةةة اإل ةةلال االعت ةةداء
هات (إسمانيا)؛
 81-88تنفيةذ توصةيات المةدعي العةار واعتمةاد ةانون يسةمح بمالحقةة المتةةورفين
في العنف المنزلي دون الحاجة إل إللوح من ال حية باذا ال صو (كندا)؛
 82-88س ة ةةن ة ةةانون يس ة ةةمح للس ة ةةلطات الحلومي ة ةةة ب ة ةةءجراء مالحق ة ةةة مس ة ةةتقلة
للمتامين بالعنف المنزلي والجنسي (هايتي)؛
 83-88مواصة ةةلة جاودهة ةةا الرامية ةةة إل ة ة الق ة ةةاء عل ة ة العنة ةةف المنزلة ةةي والعنة ةةف
الجنساني (كولومميا)؛
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84-88

اعتماد تدابير لتعزيز ملافحة العنف المنزلي (فرنسا)؛

 85-88ات ةةاذ خط ةةوات انوني ةةة وعملي ةةة لحماي ةةة النس ةةاء واافف ةةال م ةةن العن ةةف
المنزلةةي مثةةل حظةةر العقةةاب المةةدني ل ففةةال فةةي جميةةع اامةةاكن ،بمةةا فةةي ذلةةك فةةي
المنزل (ألمانيا)؛
 86-88ات ةةاذ جمي ةةع الت ةةدابير ال ةةرورية إلنا ةةاء العن ةةف ض ةةد النسة ةاء والعق ةةاب
المدني ضد ااوالد والمنات في القانون وفي الوا ع العملي (الملسيك)؛
 87-88ات ةةاذ جميةةع التةةدابير ال ةةرورية إلناةةاء صةةياغة مشةةروع القةةانون المتعلةةق
بالعنف المنزلي وحقوق الطفل وعرض عل مجلس الوقراء العتماد (بنما)؛
 88-88تحسةةين حمايةةة النسةةاء وااففةةال مةةن العنةةف بطةةرق مناةةا :مراجعةةة نظةةم
حمايةةة الطفةةل؛ وتعةةديل القةةانون الجنةةا ي لت ةةمين حلم ةا بشةةنن االغتصةةاب الزوجةةي؛
ومالحق ةةة جمي ةةع المتام ةةين ب ةةالعنف الجنس ةةي والمنزل ةةي (المملل ةةة المتح ةةدة لمريطاني ةةا
العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 89-88الم ةةي ف ةةي تعزي ةةز المني ةةة التحتي ةةة المتعلق ةةة بحق ةةوق اإلنس ةةان م ةةن خةةالل
اعتمةةاد ةةوانين وب ةرامج مةةن إلةةنناا حمايةةة النسةةاء وااففةةال مةةن العنةةف المنزلةةي وغيةةر
من أإللال االعتداء ،وذلك وفق ا للمعايير الدولية (الفلمين)؛
ةجل بيان ةةات
 90-88تلثي ةةف الجا ةةود الرامي ةةة إلة ة التم ةةاس المس ةةاعدة إلنش ةةاء س ة ّ
مركزي ،ي م ب اصة الميانات المتعلقة بالعنف ضد النساء وااففال (هايتي)؛
 91-88مواص ةةلة جاوده ةةا الرامي ةةة إلة ة ض ةةمان ع ةةرض جمي ةةع ح ةةاالت االعت ةةداء
وميسةرة
الجنسي عل ااففال علة العدالةة وتزويةد ال ةحايا بةءجراءات إلةلوح فعالةة ُ
وسرية (اارجنتين)؛
 92-88ات ة ةةاذ التة ةةدابير الالقمة ةةة للق ة ةةاء عل ة ة االعتة ةةداء عل ة ة ااففة ةةال وعمة ةةل
ااففال (أرمينيا)؛
 93-88تعزي ةةز جاوده ةةا الرامي ةةة إلة ة الق ةةاء علة ة االس ةةتغالل الجنس ةةي ل فف ةةال
والعنف الجنسي ضد ااففال (جيموتي)؛
 94-88اعتمةةاد ةةوانين تحظةةر ص ةراحة العقةةاب المةةدني ل ففةةال عم ةالا بتوصةةيات
سابقة (سلوفينيا)؛
95-88

ات اذ تدابير لحظر العقاب المدني في المدارس (كوستاريلا)؛

 96-88ض ةةمان تنفي ةةذ ةةوانين عم ةةل اافف ةةال ،بط ةةرق منا ةةا تعزي ةةز آلي ةةات الرص ةةد
الفعال (سلوفينيا)؛
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97-88

اعتماد تدابير وبرامج إضافية لمنع عمل ااففال (سلوفينيا)؛

 98-88مراجعة إجةراءات العدالةة الجنا يةة للحةد مةن مةدة الحةمس االحتيةافي مةن
خةةالل إجةراء مراجعةةة إلةةاملة لحةةاالت اإليةةداع فةةي الحةمس االحتيةةافي وإيةةالء ااولويةةة
إل إنشاء محاكم جديدة مةل جولةة االسةتعراض القادمةة (الممللةة المتحةدة لمريطانيةا
العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 99-88التحقي ةةق كلية ةا ف ةةي عملي ةةات اإلع ةةدار خ ةةارع نط ةةاق الق ةةانون الت ةةي يع ةةزح
تنفيذها إل الشرفة ومالحقة المتورفين فياا (سيراليون)؛
 100-88الحر عل التحقيق مع أفةراد الشةرفة المتامةين بتنفيةذ عمليةات إعةدار
خارع نطاق القانون ومالحقتام عند ال رورة (الواليات المتحدة اامريلية)؛
 101-88ات ةةاذ ت ةةدابير عاجل ةةة للتحقي ةةق ف ةةي ادع ةةاءات تنفي ةةذ الش ةةرفة لعملي ةةات
إعدار خارع نطاق القانون بغرض مالحقة المتورفين فياا (غانا)؛
 102-88إنشةةاء لجنةةة خاصةةة ل إل ةراف عل ة تنفيةةذ توصةةيات تقريةةر وكالةةة التنفيةةذ
(الواليات المتحدة اامريلية)؛
 103-88ات ةةاذ تةةدابير فوريةةة ومتوافقةةة للتحقيةةق فةةي جميةةع حةةاالت اإلعةةدار خةةارع
نطةةاق القةةانون الممل ة عناةةا ومالحقةةة المتةةورفين فياةةا ،وال سةةيما مراجعةةة التحقيقةةات
التي أُغلقت مل أن تقدر وكالة التنفيذ تقريرهةا ،مةن أجةل مالحقةة المتةورفين؛ وإنشةاء
آليات لمرا مة خدمات الشرفة مرا مة مستقلة تماما (أيرلندا)؛
 104-88المتابعةةة الس ةريعة لنتةةا ج التحقيةةق المسةةتقل فةةي عمليةةات اإلعةةدار خةةارع
نطةةاق القةةانون التةةي نفةةذتاا الشةةرفة فةةي الفتةةرة  2011-2010مةةن أجةةل مالحقةةة
المتورفين فياا وضمان سيادة القانون (كندا)؛
 105-88مواص ة ةةلة تعزي ة ةةز فعالي ة ةةة بة ة ةرامج ملافح ة ةةة الفق ة ةةر والف ة ةةوارق االجتماعي ة ةةة
(جماورية فنزويال الموليفارية)؛
 106-88الناةةوض بمشةةاركة المةةوافنين والجماعةةات فةةي بةرامج الت فيةةف مةةن حةةدة
الفقر الجاري وضعاا (نيلاراغوا)؛
 107-88توسةةيع وتطةةوير برامجاةةا االجتماعيةةة مةةع التركيةةز بصةةورة خاصةةة علة أإلةةد
المست عفين ،وال سيما النساء وااففال (إليلي)؛
 108-88تس ةريع وتيةةرة الجاةةود الممذولةةة فةةي إفةةار سياسةةة الغةةذاء واامةةن الغةةذا ي
با ةةدف الق ةةاء علة ة الج ةةوع م ةةن خ ةةالل تحس ةةين الوص ةةول إلة ة أغذي ةةة مغذي ةةة وآمن ةةة
وجيدة وفي المتناول (جورجيا)؛
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 109-88مواصلة تنفيذ السياسةة الوفنيةة المتعلقةة بالحمايةة االجتماعيةة ل ةمان أن
تلون التنمية المستدامة لسانت لوسيا إلاملة ومتلافئة (كوبا)؛
 110-88مواصلة الجاود الرامية إلة تنفيةذ بةرامج ال ةمان االجتمةاعي تنفيةذا فعةاالا
(إكوادور)؛
 111-88مواص ةةلة تعزي ةةز نظاما ةةا الص ةةحي ،وب اص ةةة ف ةةي مج ةةال ص ةةحة ااما ةةات
وااففال (جماورية فنزويال الموليفارية)؛
 112-88تنفية ةةذ ال طة ةةة االسة ةةتراتيجية الصة ةةحية الوفنية ةةة ل ة ةةمان حصة ةةول جمية ةةع
المة ةةوافنين ،بصة ةةرف النظة ةةر عة ةةن وضة ةةعام االجتمة ةةاعي واال تصة ةةادي ،عل ة ة مجمة ةةوع
خدمات صحية أساسية فعالة وناجعة وجيدة (كوبا)؛
 113-88ات ة ةةاذ الت ة ةةدابير الالقم ة ةةة لتيس ة ةةير معالج ة ةةة الم ة ةةدمنين علة ة ة الم ة ةةدرات
وتثقيفام ورعايتام وإدماجام في المجتمةع ،كحةل بةديل للحرمةان مةن الحريةة ،والقيةار
بذلك أي ا في المراكز السجنية (كولومميا)؛
 114-88اإلبقةةاء علة الحةوافز التةةي أفرقتاةةا ال طةةة الوفنيةةة للناةةوض بةةالتعليم مةةن خةةالل
إيالء اهتمار خا إل القطاعات االجتماعية ااإلد ضعفا (جماورية فنزويال الموليفارية)؛
 115-88مواصلة جاودها الرامية إل تعزيز الناوض بالتعليم (جيموتي)؛
 116-88تحسين الجاود الرامية إل ضمان حصول الجميع عل تعليم جيد (ملديف)؛
 117-88مواص ةةلة جاوده ةةا الرامية ةة إلة ة تعزي ةةز المس ةةاواة ب ةةين الجنس ةةين ف ةةي ط ةةاع
التعليم (كولومميا)؛
 118-88اعتماد وتنفيذ سياسة وفنية ل إل ا

ذوي اإلعا ة (ملديف)؛

 119-88اعتماد وتنفيةذ مشةروع سياسةة وفنيةة يسةتادف ااإلة ا ذوي اإلعا ةة،
وال سةةيما ضةةمان تمتةةع ااففةةال ذوي اإلعا ةةة بحقةةو ام تمتع ةا فعةةاالا ومشةةاركتام فةةي
جميع إلؤون المجتمع (بنما)؛
 120-88مراعاة حقوق ااففال في استراتيجيات تغير المناخ (كوستاريلا)؛
 121-88الم ي في وضع وتنفيذ استراتيجيات وممارسات فعالةة بغةرض الحةد مةن
تغير المناخ والتليف مع (هايتي).
 -89وجمية ةةع االسة ةةتنتاجات و/أو التوصة ةةيات الة ةةواردة فة ةةي هة ةةذا التقرية ةةر تعمّة ةةر عة ةةن مو ة ةةف
الدولة/الةةدول التةةي ةةدمتاا و/أو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض .وال ينمغةةي أن يُفاةةم أناةةا تحظ ة
بتنييد الفريق العامل كلل.
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المرفق
تشليلة الوفد
The delegation of Saint Lucia was headed by the Permanent Representative of Saint
Lucia to the United Nations in New York, Menissa Rambally, and composed of the following
members:
• Mr. Shonari Clarke, Legal Officer, Ministry of External Affairs, International Trade and
Civil Aviation, Saint Lucia.
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