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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

للفقرة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً     مات أعدته املفوضية    جتميع للمعلو     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  سانت لوسيا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
ن وثائق األمم املتحدة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك م   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . نسانوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل          
                    وقد روعي يف إعداد      .                                                                          بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

                             وعند عدم وجـود معلومـات        .                                                              التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         
              وملا كان هذا     .    احلة        ُ                                                                       حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال ص            

                     االفتقار إىل معلومات                                                                                  التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن           
                                              ُ                                                     عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا                   

   .             حلقوق اإلنسان                                                    أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية / و
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -  ألف  

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   للقضاء على االتفاقية الدولية   
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة  (األفرادشكاوى   ال يوجد  ١٩٩٠فرباير /شباط ١٤

  -  وجديال   ١٩٨٢ أكتوبر/األول تشرين ٨  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
  -  ال يوجد  ١٩٩٣ يونيه/حزيران ١٩  اتفاقية حقوق الطفل

لعهد امللحق با الربوتوكول االختياري   و ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       : طرفاً فيها  ت لوسيا ليست سان املعاهدات اليت   
 امللحـق  االختياري األول     والربوتوكول ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     و،  )٣(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 واهلـادف إىل    عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     امللحق بال عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين          بال
يب وغريه من ضروب املعاملة     اتفاقية مناهضة التعذ  و، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،            إلغاء عقوبة اإلعدام  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسيــة أو         ، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       أو العقوبة القاسيـة أو الالإنسانيـة أو املهينة      
 الربوتوكول االختياري التفاقية    و،  يف الرتاعات املسلحة  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال         ، و الالإنسانيـة أو املهينة  

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد  ، حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          
اري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع            أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختي       

  .األشخاص من االختفاء القسري
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال  ليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو

 ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ال )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 ١٣٨، باستثناء االتفاقية رقم نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 سانت لوسيا على النظـر  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة   شجعت،  ٢٠٠٦يف عام     -١
العهـد  ، و العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        التصديق على  يف

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        و ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     ، و املعاملة أو العقوبة القاسيـة أو الالإنسانيـة أو املهينة       

. )٩(وأوصت البلد بالتصديق فوراً على بروتوكول بالريمو      ،  )٨(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    يق على   وشجعت اللجنة سانت لوسيا أيضاً على التصد      

للتعديل املدخل   وعلى إعالن قبوهلا، يف أقرب فرصة ممكنة،         على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  .)١٠( من االتفاقية٢٠ من املادة ١على الفقرة 
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الربوتوكول ، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت لوسيا بالتصديق على          ٢٠٠٥يف عام   و  -٢
ي التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             االختيار

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف          وعلى   املواد اإلباحية 
وأوصت اللجنة أيضاً سانت لوسيا بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل          . )١١(الرتاعات املسلحة 

 والنظر يف التصديق علـى      )١٢(املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام    ) ١٩٧٣(١٣٨ة رقم   الدولي
  .)١٣(اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على املستوى الدويل

، أوصت جلنة القضاء على التمييز سانت لوسيا بإصدار اإلعـالن           ٢٠٠٤ويف عام     -٣
   مـن  ٦ من االتفاقية والتصديق على تعديل الفقـرة         ١٤ املادة   االختياري املنصوص عليه يف   

  .)١٤( من االتفاقية٨املادة 
على االنـضمام إىل    وشجعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني سانت لوسيا           -٤

          اتفاقيـة  ، إضـافة إىل     ١٩٦٧ لعام    بوضع الالجئني وبروتوكوهلا   اخلاصة ١٩٥١اتفاقية عام   
 بشأن خفض حاالت ١٩٦١اتفاقية عام  واألشخاص عدميي اجلنسيةأن وضع   بش ١٩٥٤عام  

 . )١٥(انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 سانت لوسـيا،    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، حثت   ٢٠٠٦يف عام     -٥

ها التـام يف النظـام       مركز االتفاقية وكفالة انطباق    توضيحمنها  ملة أمور   على االضطالع جب  
 يف دستورها أو يف غريه من    وعلى اإلدراج الكامل لتعريف التمييز ضد املرأة       )١٦(القانوين احمللي 

ورحبت اللجنة أيضاً   . )١٧( لالتفاقية  خاصة مؤقتة، وفقاً   لنص على تدابري  وا التشريعات املناسبة، 
ـ     الذي يتضمن    ٢٠٠٥يف عام   ) ٩رقم  (ببدء سريان القانون اجلنائي      شأن أحكاماً جديـدة ب

قـانون  بدء سريان  كذلك برحبتباإلجهاض يف ظل ظروف معينة، و     اجلرائم اجلنسية ويسمح    
  .)١٨(١٩٩٤العنف املرتيل لعام 

عكس يأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التشريع القائم ال           ،  ٢٠٠٥ويف عام     -٦
ا يتعلق مثالً بعدم التمييز والعقوبـة      بشكل تامٍ املبادئ واألحكام اليت تنّص عليها االتفاقية فيم        

  .)١٩(البدنية وقضاء األحداث

تعريف األحداث بأهنم األشخاص    وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها إزاء           -٧
 سنة ال حيظون ١٧و ١٦عين عملياً أن األطفال يف سن  سنة، مما ي١٦ عن أعمارهم قلّتالذين 

وأوصـت اللجنـة    .)٢٠( سنة١٦ عن أعمارهم قلّتين احلماية اليت حيصل عليها األطفال الذ ب
 سنة على نفـس     ١٨بتغيري قوانينها لضمان حصول مجيع األشخاص دون سن          لوسيا   سانت

   .)٢١( منها محاية الطفل، وإعالة الطفل، وقضاء األحداث،احلماية والضمانات يف جماالت
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٦، حىت   سانت لوسيا  يكن لدى    مل  -٨

  .)٢٢(ُمعتَمدة من ِقبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ضعف  بقلق   الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       ،  ٢٠٠٦ويف عام     -٩

إيالء ودعت اللجنة سانت لوسيا إىل      .  للنهوض باملرأة  ة احلالي ة الوطني يةلآللالقدرة املؤسسية   
 بسلطة وقـدرة صـنع      ا للنهوض باملرأة، وتزويده   ة الوطني اآلليةاألولوية بصفة عاجلة لتعزيز     

  .)٢٣(ملوارد البشرية واملالية الالزمةالقرار وبا
يئة مستقلة لرصـد     ه ، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت لوسيا بإنشاء       ٢٠٠٥ويف عام     -١٠

وفقاً للمبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق           تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل   
وينبغي تزويد هذه اهليئة مبوارد كافية وتسهيل وصول األطفال إليهـا،           . )مبادئ باريس (اإلنسان  

  .)٢٤(كما ينبغي أن تتعامل مع شكاوى األطفال بأسلوب ودي يراعي أوضاعهم

  تدابري السياسة العامة  - دال  
للربنـامج  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(خطة العمـل  ، اعتمدت سانت لوسيا ٢٠٠٥يف عام    -١١

  .)٢٥(العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تركز على النظام املدرسي الوطين
تعزيز جهودها  ، حثت جلنة حقوق الطفل سانت لوسيا على          أيضاً ٢٠٠٥ويف عام     -١٢

  .)٢٦(فيذ خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالًلوضع وتن

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -  ألف  

  تالتعاون مع هيئات املعاهدا  -١  

  )٢٧(عاهدة املهيئة
آخر تقرير قُدم   

  الة اإلبالغح  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
 ١٩٩٨استعرضت يف عامي       جلنة القضاء على التمييز العنصري

   من دون تقرير٢٠٠٤و
 منذ  األويلتأخر تقدمي التقرير      

 ١٩٩١عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  ضد املرأة

الـسابع  تأخر تقدمي التقرير        ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٠٠٥
  ٢٠٠٧منذ عام 

 تقـدمي التقريـر     حيل موعد   -  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل
اجلامع للتقارير من الثاين إىل     

 ٢٠١٠ عام يف الرابع
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دون وجـود   ،  جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، نظرت   ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار   -١٣
 منـها   ،تفاقية باالستناد إىل مجلة أمـور     التنفيذ ا فيما يتعلق ب  حالة سانت لوسيا    التقرير، يف   

ومات الواردة من هيئات األمم املتحدة األخرى ومن دراستها السابقة للحالة يف سـانت              املعل
وأعربت اللجنة عن أسفها ألن سانت      . )٢٨(مالحظات مؤقتة   واعتمدت ١٩٩٨ عاملوسيا يف   

  . )٢٩(١٩٩٠لوسيا مل تقدم إىل اللجنة أي تقرير منذ تصديقها على االتفاقية يف عام 

  ت اخلاصةالتعاون مع اإلجراءا  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

    آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

    الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
  .مل ُترسة أية رسائل خالل الفترة قيد االستعراض  عاجلةالردود على رسائل االدعاءات والنداءات ال

 اسـتبياناً أرسـلها املكلفـون    ٢٣مل ترد سانت لوسيا على أي استبيان من أصل    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٣٠(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق   -باء   

 املساواة وعدم التمييز  -١  

 عن قلقها إزاء    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، أعربت   ٢٠٠٦يف عام     -١٤
استمرار وجود مواقف منطية قائمة على نوع اجلنس بشأن دور املرأة والرجل وانعكاس تلك              

االت، مبا يف ذلك يف احلياة املواقف فيما تواجهه املرأة من حرمان وعدم تكافؤ يف كثري من اجمل  
وأوصت اللجنـة  . )٣١(العامة وصنع القرار، ويف أماكن العمل ويف الزواج والعالقات األسرية         

للتغلب على املواقف والتوقعات النمطية املتصلة بأدوار املرأة        سانت لوسيا باختاذ تدابري شاملة      
   .)٣٢(بري جهود إذكاء الوعيوالرجل يف اجملتمع ويف األسرة، وينبغي أن تشمل تلك التدا

تقـارير  إزاء  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها          ٢٠٠٤ويف عام     -١٥
  وحثت . تضمني بعض الكتب املدرسية فقرات عنصرية عن شعب البيتيشيلوكونو         تفيد ادعاء 

تدابري حذف مجيع العبارات العنصرية من الكتب املدرسية، واختاذ          سانت لوسيا على     اللجنة
 التحامل العنصري، وتعزيـز  يقضي علىملعاقبة كل من يستعمل هذه العبارات، وتوفري تعليم         

  .)٣٣(التفاهم والتسامح بني خمتلف اجملموعات العرقية واإلثنية
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عزيز جهودها الرامية   ، حثت جلنة حقوق الطفل سانت لوسيا على ت        ٢٠٠٥ويف عام     -١٦
 وإعطاء األولوية إللغـاء     ، من االتفاقية  ٢تثاالً تاماً للمادة    إىل ضمان امتثال قوانينها احلالية ام     

  .)٣٤(كافة األحكام التمييزية فيما يتعلق باألطفال املولودين خارج رباط الزوجية
لعدم وجود سياسـة أو تـشريعات وطنيـة    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها     -١٧

متع حبياة كاملة والئقة يكفل فيها    لضمان حق األطفال املصابني بأي نوع من اإلعاقات يف الت         
انتهاج سياسة شاملة   وأوصت اللجنة سانت لوسيا ب     .)٣٥(صون الكرامة واالعتماد على النفس    

  .)٣٦(املعوقنيفيما يتعلق باألطفال 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  - ٢  
انت لوسيا انتقلت   أن س  ٢٠١٠فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، ذكر األمني العام يف عام            -١٨

من فئة الدول املبقية على العقوبة إىل فئة الدول امللغية هلا حبكم الواقع، ألهنا مل تنفذ عقوبـة                  
، وأشار إىل أن آخر تاريخ نفذت فيه سانت لوسيا حكم           )٣٧( سنوات ١٠اإلعدام ألكثر من    

الـدول امللغيـة    من ١٧بيد أن األمني العام أشار إىل أن . )٣٨(١٩٩٥اإلعدام يرجع إىل عام  
 قد سجلت معارضتها لقـرار اجلمعيـة   ، من بينها سانت لوسيا،  لعقوبة اإلعدام حبكم الواقع   

 شـفوية   بإدراج أمسائها يف مذكرة   " وقف استخدام عقوبة اإلعدام    " املعنون ٦٢/١٤٩العامة  
  .)٣٩(٢٠٠٨ ضد القرار يف عام ، دولة منها، مبا فيها سانت لوسيا١٥وصوتت . يهموجَّهة إل

أن نـزالء   ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنـصري بقلـق           ٢٠٠٤ويف عام     -١٩
يف أوضـاع مزريـة     ، وفقاً للمعلومات اليت أُتيحت هلا،       على حد ما يزعم   يعيشون  السجون  

قدم إليها بيانـات     وطلبت اللجنة إىل سانت لوسيا أن ت       .سببها األساسي اكتظاظ السجون   
  .)٤٠(ء السجونإحصائية عن التكوين اإلثين لرتال

نية بتطبيـق   نة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملع      ، كررت جل  ٢٠١٠ويف عام     -٢٠
الذي يقوم على   تأكيد املبدأ   ) نة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     جل(االتفاقيات والتوصيات 

 وضعهم حتت   عدم جواز تشغيل السجناء لدى األفراد العاديني أو الشركات أو اجلمعيات أو           
 رمسياً جلعل   ١٩٦٤من لوائح السجن لعام     ) ٢(٦٧ عن أملها يف إلغاء املادة       تصرفها وأعربت 

         املتعلقة بالعمـل اجلـربي  ) ١٩٣٠(٢٩ مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  متوافقاًالتشريع  
  .)٤١(أو اإللزامي

مييز ضد املرأة عـن قلقهـا       ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على الت      ٢٠٠٦ويف عام     -٢١
،  عن عدم القيام فعليـاً     الستمرار العنف ضد املرأة وعدم وعي اجلمهور بتلك املسألة، فضالً         

ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم كفاية التدابري الرامية        . فيما يبدو، بإنفاذ التشريعات القائمة    
تكثيف لة ما دعت إليه، إىل  ودعت اللجنة سانت لوسيا، يف مج     . )٤٢(إىل منع العنف ضد املرأة    

بذل جهود ملموسة ملنع العنف ضـد       وجهودها الرامية إىل إذكاء الوعي بالعنف ضد املرأة،         
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كفالـة سـرعة   والعاملني يف جمال القضاء، لتدريب اختاذ تدابري واملرأة وتطبيق تدابري للتوعية   
  .)٤٣(إىل العدالة  مرتكيب العنفتقدمي
إزاء أسـباب   القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أيضاً         وأعربت اللجنة املعنية ب     -٢٢

 الواضح إىل الوعي بنطاق هذه الظاهرة يف صناعة         سانت لوسيا البغاء ومدى انتشاره وافتقار     
معاجلة الصلة بـني الـسياحة      ودعت اللجنة سانت لوسيا، يف مجلة أمور، إىل         . )٤٤(السياحة

فعالية مقاضاة  وينبغي أن تكفل سانت لوسيا      . لبغاءوالبغاء، مبا يف ذلك معاجلة الطلب على ا       
  .)٤٥(ومعاقبة أولئك الذين يستغلون البغاء

 إىل تقرير صـدر     نة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     ، أشارت جل  ٢٠١٠ويف عام     -٢٣
 يفيد أن اجتاهات االجتار بالبشر يف سانت لوسـيا  ٢٠٠٥عن املنظمة الدولية للهجرة يف عام      

 ألغراض العبودية املرتليـة والعمـل القـسري واالسـتغالل           ىل االجتار بصفة خاصة   تنحو إ 
  .)٤٦(اجلنسي
بروتوكول للتعامـل مع   يشجعها يف وضع مشروع      ووجدت جلنة حقوق الطفل ما      -٢٤

 واإلبالغ عنها ومعاجلتها حتديدها من أجل األطفال وإمهاهلم فـي سانت لوسيا   إيذاءحاالت  
الضمانات وإجراءات  قلقة ألن مشروع الربوتوكول مل يسن بعد وألن         ، لكنها تظل    وإدارهتا

  .)٤٧(تقدمي الشكاوى املترتبة عليه مل توضع ومل ُتنفذ بالكامل
بإعطـاء األولويـة العتمـاد مـشروع     وأوصت جلنة حقوق الطفل سانت لوسيا    -٢٥

ة االنـدماج   وضع برامج لتأمني التعايف النفسي والبدين وإعـاد       لضمان  الربوتوكول وإعماله   
         أو اإلمهـال   يذاء ومجيع األطفال اآلخرين من ضحايا اإل      اجلنسياإليذاء  االجتماعي لضحايا   

وفري برامج توظيف وتدريب مـستمرة جلميـع         وت أو سوء املعاملة أو العنف أو االستغالل؛      
  .)٤٨(جلتها األطفال وإمهاهلم ومعاإيذاءاملهنيني الذين قد يشتركون يف التحقيق يف قضايا 

 إىل أن اإليذاء اجلنسي هـو أكثـر         ٢٠٠٦وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام         -٢٦
ويعتقد أن األطفال الذي يعانون من الفقر       . أشكال إيذاء األطفال املبلّغ عنها يف سانت لوسيا       

هم األشد تعرضاً لإليذاء وإساءة املعاملة، ويتعرض األطفال الذين يعيشون يف مساكن مكتظة             
وإضافة إىل ذلك تشكل اجلرميـة وجتـارة        . )٤٩(كبرياً لسفاح احملارم واإليذاء اجلنسي    تعرضاً  

  .)٥٠(املخدرات وعنف العصابات خطراً كبرياً يهدد األطفال يف سانت لوسيا
والحظت جلنة حقوق الطفل بتقدير أن مشكلة اإليذاء اجلنسي معترف هبا يف سانت               -٢٧

املشكلة مل يوضح بشكل كامل ومنهجي، وألن        هذه   لوسيا، ولكنها ال تزال قلقة ألن نطاق      
 واالستغالل اجلنسيني ال تشري صـراحةً إىل        اإليذاءالتشريعات القائمة اليت حتمي األطفال من       

دراسة شاملة حول االستغالل    وأوصت اللجنة سانت لوسيا باالضطالع ب     . )٥١(الطفل الذكر 
 السياسات والـربامج الكفيلـة مبنـع        وضعألطفال واستخدام البيانات ل   ل اجلنسيني   يذاءواإل

تدابري تشريعية وضمان محاية، البـنني      ، واعتماد    ألغراض جتارية  لألطفالاالستغالل اجلنسي   
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دريب املوظفني املكلفني بإنفـاذ     ، وت  واالستغالل اجلنسيني  يذاءوالبنات على السواء، من اإل    
ة تلقـي الـشكاوى ورصـدها       القوانني واملرشدين االجتماعيني واملّدعني العامني على كيفي      

  .)٥٢(والتحقيق فيها واملقاضاة بشأهنا
تعتـرب  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العقوبة البدنيـة            ٢٠٠٥ويف عام     -٢٨

. أسلوباً مشروعاً لتأديب األطفال، سواء مبوجب قانون األطفال والشباب أو قانون التعلـيم            
ُتمارس على نطاق   اليت  العقوبة البدنية   اللجوء إىل   إزاء تفضيل   وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً      

تشريعاهتا لتحظر صـراحةً     وأوصت اللجنة سانت لوسيا بتعديل       .)٥٣(واسع كأسلوب عقايب  
حبمالت توعية إلحاطة   ، والقيام   املؤسساتو األسرة ويف املدارس  داخل  ممارسة العقوبة البدنية    

اسـتخدام أسـاليب    ، وضمان    على األطفال  بية للعقوبة البدنية  عامة اجلمهور بالعواقب السل   
  .)٥٤( على حنو يتوافق وأحكام االتفاقية،العنفال تتسم بتأديب إجيابية قائمة على املشاركة و

تصنيف وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً ألنه ال يوجد لدى سانت لوسيا           -٢٩
عربت اللجنة عن قلقهـا     وأ. طرة وال لوائح تنظم شروط التوظيف     لألعمال اخلطرة وغري اخل   

وأوصـت اللجنـة   . )٥٥(أيضاً إزاء عمل األطفال يف االقتصاد غري الرمسي يف املناطق احلضرية    
اتفاقية حقـوق   أحكام  إطار قانوين شامل لألطفال العاملني يتوافق مع        سانت لوسيا باعتماد    

مـل  بشأن حظر أسوأ أشـكال ع     ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  منظمة العمل الدولية     اتفاقيةوالطفل  
  .)٥٦( واإلجراءات الفورية للقضاء عليهااألطفال

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة أن التـشريع            ٢٠١٠ويف عام     -٣٠
أو حظـر   يف املواد اإلباحيـة     األطفال  بشأن استغالل   يبدو أنه يتضمن أي حكم       الوطين ال 
.  إنتاج املخدرات واالجتار هبا     عاماً أو تشغيله أو عرضه ألغراض      ١٨طفل دون سن    استغالل  

ولذلك طلبت اللجنة إىل احلكومة اإلشارة إىل التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها لضمان حظر              
 عاماً أو تشغيله أو عرضه إلنتاج املواد اإلباحية أو ألداء عروض            ١٨ طفل دون سن     استغالل

يف هـذه    عامـاً    ١٨ن سـن    طفل دو استغالل  إباحية، واختاذ التدابري الالزمة لضمان حظر       
  .)٥٧(املمارسات

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها، فيما يتعلق بنظـام قـضاء             ٢٠٠٥يف عام     -٣١

 سنة من ١٨عدم استثناء األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ، منها   إزاء مجلة أمور  األحداث،  
على إعـادة التأهيـل واإلدمـاج االجتمـاعي         عدم التشديد   ، و عقوبة السجن مدى احلياة   

 سنة واملخالفني للقانون يف إطار املؤسـسات الـيت          ١٨ عن   لألشخاص الذين تقل أعمارهم   
 دمـاج ُيفترض أن تقدم مثل هذه اخلدمات، وعدم وجود مرافق وبرامج إلعادة التأهيل واإل            

جنة سانت لوسيا،   وأوصت الل . )٥٨(االجتماعي لألحداث من اإلناث يف نظام قضاء األحداث       
األحكام اليت تسمح بفرض عقوبة السجن مدى احليـاة علـى    يف مجلة ما أوصت به، بإلغاء       
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 سنة عند ارتكاب اجلرمية، وضمان أال ُيعترب هـؤالء          ١٧ أو   ١٦األطفال الذين يبلغ عمرهم     
ذن غيب عن املدرسة بدون إ    إلغاء جترمي املشاكل السلوكية مثل الت     و ،األطفال أشخاصاً بالغني  

، حبيث العدالة اإلصالحيةاستحداث وتوقيع عقوبات بديلة مثل اخلدمة اجملتمعية أو ، و والتشرد
إنشاء مرفق منفـصل لرعايـة اجلاحنـات    ، وال ُيلجأ إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري        

  .)٥٩(احملتجزات من اإلناث الصغريات

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن            ٢٠٠٦عام  يف    -٣٢

 متييزية ضد املرأة اليت      يتضمن أحكاماً  ١٩٧٩عام  الصادر يف   قانون املواطنة يف سانت لوسيا      
وأوصت اللجنة بتعـديل    . )٦٠(، وعدم وضع جدول زمين حمدد لتعديله       أجنبياً تتزوج مواطناً 

  .)٦١(ن تأخري دو١٩٧٩قانون عام 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً عن قلقها ألن القـانون                -٣٣

ويـساورها  . يدعو إىل إطاعة الزوجة لزوجها    املدين يتضمن أحكاماً متييزية، مبا يف ذلك نص         
تمييـز يف    إمكانية تعّرض املرأة لل     إضافة إىل   لعدم وجود أحكام للطالق بالتراضي     القلق أيضاً 

إزالة  ودعت اللجنة سانت لوسيا إىل       .)٦٢(عالقات املعاشرة، وخاصة فيما يتعلق باملمتلكات     
كفالـة محايـة    ومجيع األحكام التمييزية املتعلقة بالزواج واألسرة الواردة يف القانون املدين،           

  .)٦٣(حقوق املرأة يف عالقات املعاشرة
 وق الطفل إزاء استئثار األب حبق حضانةظل القلق يساور جلنة حق، ٢٠٠٥ويف عام   -٣٤

 يف حاالت االنفصال بدون مراعاٍة لألبعاد واآلراء املتعلقة حبقوق الطفل يف القـرارات              الطفل
 وضـمان   ١٩٥٧قانون سانت لوسيا املدين لعام      وأوصت اللجنة بقوة البلد مبراجعة      . )٦٤(النهائية

  .)٦٥(أو الطفل املنفصل عن والديه/ وتوفري محاية مناسبة حلقوق كال الوالدين املنفصلني
 حـق الطفـل يف      سن تشريعات تضمن  وأوصت جلنة حقوق الطفل سانت لوسيا ب        -٣٥

زيارهتما عندما ُيحرم الطفل من بيئة أسرية، وكذلك بإنشاء نظام لرصد            االتصال بوالديه أو  
فة إىل ذلـك،     وإضـا  . لألطفال احملرومني من البيئة األسرية      املخصصة أوضاع الرعاية البديلة  

  .)٦٦(توفري أسرة بتعزيز نظام الرعاية البديلة القائم علىأوصت اللجنة سانت لوسيا 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              - ٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

اء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء        ، أعربت اللجنة املعنية بالقض    ٢٠٠٦يف عام     -٣٦
اخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية على أعلى مستويات صنع القرار،             

وحثت اللجنة سانت لوسيا، يف     . )٦٧(رئيسيةت ملموسة ملعاجلة األسباب ال    وعدم اختاذ خطوا  
 من املادة   ١مؤقتة خاصة وفقا للفقرة     اختاذ تدابري ملموسة، مبا يف ذلك تدابري        مجلة أمور على    

ووضـع أهـداف    للجنة،  ) ٢٠٠٤(٢٥و) ١٩٩٧(٢٣ تني العام تني من االتفاقية، والتوصي   ٤
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 فضالً  وجداول زمنية ملموسة للتعجيل بزيادة متثيل املرأة يف مجيع فروع ومستويات احلكومة           
 يف األمم املتحدة     مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات    شاروأ. )٦٨(عن القيام حبمالت لنشر الوعي    

           املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الـوطين ظلـت مـستقرة           أن نسبة   إىل   ٢٠١٠يف عام   
  .)٦٩(٢٠١٠ إىل ٢٠٠٦يف املائة يف األعوام من  ١١,١عند 
اشتراط التحدث  إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصريأشارت  ،  ٢٠٠٤ويف عام     -٣٧

ها، املنصوص عليه يف الدستور، يقيد حق السكان األصليني، الذين ال ينطق           باإلنكليزية وكتابت 
وأوصت اللجنة سـانت    . معظمهم إال بلغة الكويول، يف املشاركة يف االنتخابات السياسية        

  .)٧٠(لوسيا مبواءمة تشريعها ذي الصلة مع أحكام االتفاقية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  - ٦  
، ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية مببدأ تساوي األجر           ٢٠١٠يف عام     -٣٨

عن العمل املتساوي القيمة، وطلبت من سانت لوسيا تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة              
لضمان أن تكون املعايري املستخدمة وعملية تقييم العوامل احملددة لألجر يف قطاع الزراعة غري              

  .)٧١(ة وخالية من التحيز على أساس اجلنسمتييزي
 باعتماد قانون   ، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ٢٠٠٦ويف عام     -٣٩

، لكنها أعربت عن قلقها ألن قانون       ٢٠٠٠ لعام   يف املهنة تكافؤ الفرص واملعاملة يف العمل و     
طار قانوين شامل يف جمال العمل      مما يفضي إىل عدم وجود إ      مل يسن بعد،     ٢٠٠١العمل لعام   
ستكون هناك جماالت    يف حالة عدم وجود قانون    وأعربت اللجنة عن قلقها ألنه      . والتوظيف

. صاف الفعالة فيما يتعلق بالتمييز    ، كالتفاوض اجلماعي وسبل االنت    ال يشملها القانون   عديدة
الستثناءات مـن األحكـام     احتمال تعّرض املرأة للتمييز لدى تطبيق ا      ومما يقلق اللجنة أيضاً     

عدم وجود قانون عن التحـرش      ، و ٢٠٠١التمييز الواردة يف قانون العمل لعام       املتعلقة بعدم   
 كفالة أن يتضمن قانون العمل أيضا أحكاماً      وشجعت اللجنة سانت لوسيا على      . )٧٢(اجلنسي

ة وجـود   كفال، و بشأن التحرش اجلنسي يف مكان العمل، مبا يف ذلك جزاءات قابلة للتطبيق           
آليات فعالة ضد التحرش اجلنسي يف مكان العمل وإطالع النساء على حقهن يف أال يتعرضن               

  . )٧٣(للتحرش هبن جنسيا يف العمل
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة إىل أن أفـراد             ٢٠١٠ويف عام     -٤٠

يل نقابـات العمـال   يستثنون من القانون املتعلق بتـسج   ن  وخدمات اإلطفاء وضباط السج   
           ولـذلك . ١٩٩٩ واالعتراف هبا الصادر يف عـام        حتديد مركزها و ومنظمات أرباب العمل  

وطلبت جلنة اخلرباء مـن احلكومـة تعـديل         . ال حيق هلم تشكيل نقابات أو االنضمام إليها       
  .)٧٤(التشريع ملنح هؤالء املوظفني صراحة احلق يف التنظيم
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  جتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان اال  - ٧  
 إىل التفاوت الكبري يف الدخل يف سانت        ٢٠٠٧يف عام   صدر  ليونيسيف  لأشار تقرير     -٤١

ويعيش مثانية من   .  وانعدام األمن الغذائي   سوء التغذية من   جيوبوجود  استمرار  لوسيا وإىل   
. )٧٥(األمـن الغـذائي   كل عشرين شخصاً يف سانت لوسيا يف أسر معيشية تعاين من انعدام             

السكان أن نسبة   إىل   ٢٠١٠ مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام           شارأو
  .)٧٦(٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٨,٠الذين يعانون من نقص التغذية بلغت 

ميثلـون   أقل سنة أو    ١٥ األطفال الذين تبلغ أعمارهم      وذكرت اليونيسيف أيضاً أن     -٤٢
ويف املتوسط، يزيد عدد أطفال األسر      .  يف سانت لوسيا   ة من إمجايل الفقراء    يف املائ  ٣٩نسبة  

املعيشية من شرحية السكان األشد فقراً يف سانت لوسيا أربع مرات عن أطفال األسر املعيشية               
وميثل الفقر يف املقام األول ظاهرة ريفية حيث تتراوح نسبة الفقر . )٧٧(من الشرحية األكثر غىن  

 فـإن وإضافة إىل ذلك    .  يف املائة  ٤٥ و ٣٨يت يغلب عليها الطابع الريفي ما بني        يف املناطق ال  
  . )٧٨(أيضاً أعلى معدالت للعوزهبا املناطق الريفية يف سانت لوسيا 

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء            ٢٠٠٦ويف عام     -٤٣
 فقدن مـورد رزقهـن      اللوايت وخاصة العامالت يف زراعة املوز،       حالة العامالت يف الزراعة،   

جهودها الراميـة إىل    وناشدت اللجنة سانت لوسيا تعزيز      . )٧٩(بسبب تغيري نظام جتارة املوز    
كفالة حصول املرأة يف اجملتمعات الريفية على التعليم ومعرفة القراءة والكتابة والتدريب املهين             

  .)٨٠(وفرص جديدة إلدرار الدخل
 أن نسبة األطفال املعرضـني      ٢٠٠٦وذُكر يف تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام           -٤٤

والسبب الرئيسي لذلك هو انعدام األمن الغذائي يف األسـر          . للخطر كبرية يف سانت لوسيا    
. اإليـدز / يليه إصابة أحد الوالدين مبرض مزمن، مثل فريوس نقص املناعة البـشرية            املعيشية

وميكن أن تكون اإلصابة مبـرض مـزمن        . من الغذائي ارتباطاً وثيقاً بالفقر    ويرتبط انعدام األ  
ناشئة عن الفقر أو مسببة له، كأن مينع املرض أحد الوالدين من كسب الدخل أو من احلفاظ                 

  .)٨١(على نظام غذائي صحي
ازدياد عـدد املواليـد      إزاء   ظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل     ،  ٢٠٠٥ويف عام     -٤٥

ارتفاع معدل البدانة لـدى     ، و وضع الرعاية الصحية قبل الوالدة وبعدها     ، و وزنمنخفضي ال 
عدم توفر بـرامج    ، و األطفال الصغار وما يترتب عليه من أمراض على املدى القريب والبعيد          

بإجراء إصالح يف   وأوصت اللجنة سانت لوسيا     . )٨٢(تربوية يف جمال الصحة األساسية للطفل     
. ىل خدمات الرعايـة الـصحية الـشاملة      الوصول إ تعميم   ضمان   جمال الرعاية الصحية بغية   

بإنشاء عيادات صحية مالئمـة للمـراهقني ومراعيـة         وأوصت اللجنة سانت لوسيا أيضاً      
  .)٨٣(لظروفهم لتزويدهم باخلدمات وباملعلومات
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، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بقلـق إىل             ٢٠٠٦ويف عام     -٤٦
عدم وجـود   وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء      . عمليات اإلجهاض غري املأمونة يف البلد     استمرار  

مرافق ومستشفيات عامة لتقدمي خدمات شاملة للوالدة، ولعدم كفاية إمكانية حصول املرأة            
 تلبيـة   ودعت اللجنة سانت لوسيا إىل كفالـة      . )٨٤(على خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها      

 مبا يف ذلك إمكانية حصول املرأة       ،علقة بالوالدة واألمومة تلبية كافية    االحتياجات الصحية املت  
 خدمات ، وأوصت اللجنة الدولة الطرف بتوفري  يف اجملتمعات احمللية الريفية على هذه اخلدمات      

اإلجهاض املأمون حيثما يسمح القانون بذلك، وتعزيز الثقافة اجلنسية وإتاحة وسائل منـع             
وناشدت اللجنة سانت لوسـيا أيـضاً      . ة إىل اإلجهاض غري املأمون    تلجأ املرأ  احلمل لكي ال  

كفالة أال يكون مطلوبا من املرأة، حسب القانون أو املمارسة، احلصول على موافقة الـزوج        
  . )٨٥(قنوات اإلجناب اخلطية إلجراء عملية ربط

قني يف أوساط املـراه   الرتفاع معدل اإلصابة    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٤٧
. االتـصال اجلنـسي   بااليدز واألمراض األخرى اليت تنتقـل       /ةبفريوس نقص املناعة البشري   

 ال تـويل     سانت لوسيا معدالت احلمل املرتفعة بني املراهقات وكون       والحظت بقلق أيضاً    
اهتماماً كافياً للمسائل املتعلقة بصحة املراهقني، مبا يف ذلك الشواغل املتعلقة بالنمو والصحة             

إجراء دراسة شاملة لتقيـيم     وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً البلد ب      . )٨٦(سية والتناسلية النف
طبيعة املشاكل الصحية لدى املراهقني ونطاقها، واستعمال هذه الدراسة كأسـاس لـصياغة      
سياسات وبرامج صحّية للمراهقني مبشاركة كاملة منهم، مع التركيز بشكل خـاص علـى           

اإليدز واألمراض األخرى الـيت تنتقـل باالتـصال         /ةناعة البشري الوقاية من فريوس نقص امل    
تعزيز خدمات املشورة يف جمال النمو ويف جمايل الصحة العقلية والتناسلية ونشرها            ، و اجلنسي

ضمان إدراج التثقيف يف جمال الصحة التناسـلية يف         ، و بني املراهقني وتسهيل وصوهلم إليها    
يف جمال الصحة التناسلية، مبـا يف       حبقوقهم  تعريفاً كامالً   ج الدراسي وتعريف املراهقني     ااملنه

ذلك الوقاية من احلمل يف سن املراهقة ومن األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، مبا فيهـا                
مبا يف  ، واالستمرار يف تقدمي الدعم إىل املراهقات احلوامل،         اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري   

  .)٨٧( وضمان مواصلتهن الدراسةعيةاهلياكل اجملتمذلك من خالل 
 أن فريوس نقص املناعة البشرية      ٢٠٠٧وجاء يف تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام           -٤٨

ويبلغ معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف . يربز كمشكلة رئيسية للتنمية يف املنطقة
  .)٨٨(يف املائة ٠,١ سانت لوسيا

إمجايل إىل أن  ٢٠١٠حصاءات يف األمم املتحدة يف عام       مصدر تابع لشعبة اإل    شاروأ  -٤٩
 يف  ١١,٩ بلـغ     سكان املناطق احلضرية يف سانت لوسيا الذين يعيشون يف أحياء فقرية           نسبة

  .)٨٩(٢٠٠٥املائة يف عام 
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   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  - ٨  
قضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء        ، أعربت اللجنة املعنية بال    ٢٠٠٦يف عام     -٥٠
يف مدى تـوافر الفـرص      ذلك   الثانوي وتأثري     التعليم مل حيصلن على   وايتلفتيات والنساء الل  ا

وأعربت اللجنة عن قلقهـا أيـضاً إزاء       . أمامهن يف جماالت أخرى، مبا يف ذلك سوق العمل        
ليم الفتيات ومتكينهن اقتصاديا،     ذلك يف فرص تع    تأثريارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات، و     

واالفتقار إىل التدابري االستباقية اليت تكفل بقاء األمهات املراهقات يف املدرسـة أو عـودهتن               
حصول الفتيـات   ودعت اللجنة سانت لوسيا إىل تنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان           . )٩٠(إليها

بقـاء الطالبـات    دابري لضمان   ، واختاذ ت  والنساء على مجيع مستويات التعليم بشكل متكافئ      
توفري حوافز للشابات    ، و احلوامل يف املدرسة وعودهتن إىل املدرسة خالل فترة احلمل وبعدها         

وشجعت اللجنـة   . تشجعهن على اقتحام جماالت الدراسة اليت يهيمن عليها الذكور تقليديا         
ب اهليكلية للتمييـز     وتعاجل األسبا  وضع مناهج تعليمية خالية من القوالب النمطية      البلد على   
، أعربت جلنة حقوق الطفل عـن شـواغل مماثلـة تتعلـق             ٢٠٠٥ويف عام   . )٩١(ضد املرأة 

  .)٩٢(باألمهات املراهقات
مل تـضمن وصـول     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيضاً ألن سانت لوسيا             -٥١

 عن قلقها أيضاً إزاء     كما أعربت اللجنة  . األطفال مجيعاً إىل التعليم، وال سيما التعليم الثانوي       
وأوصت جلنة حقوق الطفل سـانت      . )٩٣(سيما الصبيان  والارتفاع عدد األطفال املتسرِّبني،     

تدابري فعالة إلدماج مجيع األطفال لوسيا بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل اعتماد 
ني األطفـال،   يف التعليم االبتدائي والعمل بشكل عاجل على خفض معدالت التسرب املدرسي ب           

  .)٩٤(صبيان، ومواصلة جهودها لزيادة عدد األطفال امللتحقني باملدارس الثانويةوخباصة ال
حصول الشعوب  ، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن         ٢٠٠٤ويف عام     -٥٢

 ويساورها القلق لعدم تدريس لغة الكويـول يف         األصلية على التعليم والتدريب حمدود جداً     
اختاذ إجراءات لتيسري حـصول أفـراد       وشجعت اللجنة سانت لوسيا على      . تعليميالنظام ال 

الشعوب األصلية على التعليم وضمان الفرصة هلم، قدر اإلمكان، لتعلم لغة الكويول وتلقـي   
  .)٩٥(التعليم هبذه اللغة

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضاً بقلق ما أفادته معلومات وردهتـا               -٥٣
احلقوق الثقافية للشعوب األصلية مهددة بسبب تدمري املواقـع واألعيـان املقدسـة             أن  من  

وطلبت إىل سانت لوسيا، يف مجلة أمور اختاذ تدابري حلفظ التراث الثقايف للشعوب             . والثقافية
  .)٩٦(األصلية ومحايته

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
     أن ادعـاء   يز العنصري بقلـق إىل      ، أشارت جلنة القضاء على التمي     ٢٠٠٤يف عام     -٥٤

والحظت اللجنة بقلـق أيـضاً      . )٩٧(البيتيشيلوكونو األصلي سانت لوسيا مل تعترف بشعب      
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شاركة يف القرارات اليت متسه،     إىل امل بعض املصادر أن شعب البيتيشيلوكونو ال يدعى        ادعاء  
  .)٩٨(األعيان الثقافيةمبا فيها القرارات املتعلقة بإدارة املواقع الثقافية وغريها من 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني إىل أن سـانت لوسـيا،       -٥٥

 مل تسن أي تشريع تنفيذي ومل حتدد إجراءات تتعلق باللجوء على            ،بوصفها دولة غري موقعة   
اص ملتمسي اللجوء، تقوم مفوضية األمـم       ويف حال التعرف على األشخ    . املستوى الوطين 

وأضـافت املفوضـية أن     . )٩٩(املتحدة السامية لشؤون الالجئني بدراسة طلباهتم والبت فيها       
ويشمل . بلغ حباالت ملتمسي اللجوء    عندما تُ  تعاوناً كامالً   معها تتعاونحكومة سانت لوسيا    

ن، واإلفراج عـن ملتمـسي      هذا التعاون إتاحة فرص الوصول إىل ملتمسي اللجوء احملتجزي        
اللجوء احملتجزين الذين لديهم طلبات صحيحة، ووقف ترحيل الالجئني املعترف بوضـعهم            

  .)١٠٠(كالجئني ريثما يعاد توطينهم عن طريق برنامج املفوضية
وأشارت املفوضية أيضاً إىل أن سانت لوسيا تقع على طول سلسلة من جزر األنتيل                -٥٦

ن منطقة البحر الكارييب اليت تتأثر حبركات اهلجـرة املختلطـة           الصغرى، وهي من بني بلدا    
واقترحت املفوضية على البلد أن ينمـي قدراتـه إلدارة          . لألشخاص الذين ال حيملون وثائق    

 األشخاص الـذين يـصلون      حتديدحركات اهلجرة على النحو املناسب، مبا يف ذلك آليات          
  . )١٠١(اية الالجئنيضمن تدفقات خمتلطة ورمبا حيتاجون إىل إجراء مح

وليست املفوضية على علم بأي سياسات أو ممارسات حمددة تتبعها سانت لوسـيا               -٥٧
. )١٠٢(ملتمسي اللجوء ضمن حركات اهلجرة املختلطة ومعاملتهم معاملـة خمتلفـة          لتحديد  

وشجعت املفوضية سانت لوسيا على تعزيز احلوار والتشاور مع املفوضية فيما يتعلق بتدفات             
بـشأن  مـشاورات   إجراء  رة املختلطة اليت يعاين منها البلد، على سبيل املثال عن طريق            اهلج

على أراضي سانت لوسيا، مبا يف ذلك       غري الشرعيني الذين ُيعثر عليهم      جمموعات املهاجرين   
  .)١٠٣(وصول رعايا بلد ثالث

 ضمان محاية األشخاص عـدميي على على سانت لوسيا تشجيع واقترحت املفوضية     -٥٨
اجلنسية، مبا يتماشى مع املعايري الدولية، وأشارت إىل أن األشخاص الذين يستوفون تعريـف       

 اخلاصة بوضع الالجئني ينبغي أن ُيمنحوا احلماية الدولية         ١٩٥١الالجئ مبقتضى اتفاقية عام     
 بشأن وضع ١٩٥٤إىل اتفاقية عام إىل أن االنضمام   وأشارت أيضاً   . بوضعهمالالزمة املرتبطة   

  .)١٠٤(سيحدد إطاراً حلماية هؤالء األفراد  عدميي اجلنسيةشخاصاأل

  احلق يف التنمية  -١١  
 إىل أن االقتـصادات األكثـر       ٢٠٠٧أشار تقرير ملنظمة اليونيسيف صدر يف عام          -٥٩

اعتماداً على الزراعة، مثل اقتصاد سانت لوسيا هي األشد تضرراً من إلغاء اتفاقات التجـارة        
ليونيسيف أن املنطقة دون اإلقليمية متيزت بنمو اقتصادي مطرد طـوال           وذكرت ا . التفضيلية
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ويعزى . الثمانينات والنصف األول من التسعينات، بيد أن النمو االقتصادي تباطأ بعد ذلك            
هذا التباطؤ أساساً إىل ضعف األداء يف قطاع التصدير وممارسة ضغوط تنافسية من الوجهات              

خنفاض احلاد يف منو اإلنتاجية املرتبط بالتحوالت يف تركيبـة          السياحية املنخفضة األسعار واال   
، ٢٠٠٠وقد زاد من حدة هذه االجتاهات حدوث صدمات سلبية يف أوائل عام             . االستثمار

مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية واهلجمات اإلرهابية اليت وقعـت يف احلـادي عـشر مـن                 
طؤ االقتـصاد العـاملي وضـعف       سبتمرب وما يتصل هبا من خفض نسبة السفر وتبـا         /أيلول

  .)١٠٥(األفضليات التجارية وارتفاع أسعار النفط

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -  ثالثاً  
، سلّمت جلنة حقوق الطفل بالتحديات اليت تواجهها سانت لوسـيا           ٢٠٠٥يف عام     -٦٠

بانتظام صعوبات كربى أمام     تعرضها للكوارث الطبيعية، كاألعاصري اليت تسبب        حتديداًوهي  
  . )١٠٦(إعمال حقوق الطفل املكّرسة يف االتفاقية إعماالً تاماً

، إىل أن منطقة البحر الكارييب      ٢٠٠٧وباملثل، أشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام          -٦١
      معرضة للكوارث الطبيعية، وغالباً ما تتعرض البلدان اليت تقع يف املنطقـة دون اإلقليميـة،              

أو /ووالـزالزل    لألعاصري والعواصف املدارية واالنزالقات األرضـية        ، فيها سانت لوسيا   مبا
وتشكل هذه العوامل هتديدات اقتصادية وبيئية كبرية وتؤدي        . الرباكني واجلفاف والفيضانات  

البلدان اليت تقع يف    و. إىل زيادة ضعف االقتصاد الكلي فضالً عن شدة تأثر النساء واألطفال          
حبكم حجمها أراض وموارد طبيعية حمدودة      لديها  ون اإلقليمية، مثل سانت لوسيا،      املنطقة د 

  .)١٠٧(ونظم إيكولوجية هشة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  –رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً
ا بالتماس املساعدة التقنيـة     ، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت لوسي      ٢٠٠٥يف عام     -٦٢

، )١٠٨(خمتلف الوزارات اليت تتعامل مع مسائل ذات صلة باألطفال        فيما يتعلق بتنسيق أنشطة     
، وإنشاء هيئـة مـستقلة      )١٠٩(ووضع وتنفيذ خطة عمل وطنية إلعمال االتفاقية إعماالً تاماً        

ضمان حقوق األطفـال     و )١١١( والتصدي إليذاء األطفال وإمهاهلم    )١١٠(لرصد تنفيذ االتفاقية  
  .)١١٣( وحتسني نظام قضاء األحداث)١١٢(ذوي اإلعاقة
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وعرضت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تقدمي الدعم التقين لصياغة             -٦٣
لفئات حمددة   فضالً عن إتاحة خدمات التدريب وبناء القدرات،تشريع وطين يتعلق بالالجئني  

تعزيز قدرات احلكومة على إدارة تدفقات اهلجرة املختلطة         حكومة سانت لوسيا ل    من موظفي 
  .)١١٤(لتمسي اللجوءملماية احل مع توفري
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