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تجميع ععد ه دت ع ع مفو ع ععية اامع ععة المتقع ععدة السع ععامية لققع ععوق اإلنسع ععان و قع ععا
للفقرة (15ب) من مر عق رعرار مجلعس حقعوق اإلنسعان  1/5والفقعرة  5معن
مر ق ررار المجلس 21/16
سانت لوسيا
هـ ــتا التجتريـ ــر وماـ ــا لةميفةومـ ــاي ال ـ ـوااتة و تجتـ ــااير ها ـ ــاي امليفاهـ ــداي ا ـ ـرا اي
اخلاصة مبا و ذلك املالحظاي التيفةاجتاي الوااتة من الد لة امليفناة و تجتـااير املوـوا المـام
حلجتــوا ا نمــايف و ـ ذلــك مــن ــام األمــم املتحــدة الرصاــة ذاي الرــةةم التجتريــر مجتــد و
شكل مـو تجتاـداب حلاحلـد األ رـد ليفـدت الكةمـايم لالىـالل صةـد الـني الكامـل يةر ـد اليفـوتة
إىل الو اجتة املر يفاةم ال يتضمن التجترير أية آاا أ هاي نظر أ ا رتاحاي من مووضاة األمـم
املتح ــدة الم ــاماة حلجت ــوا ا نم ــايف م ــالد م ــا ي ــرت منه ــا و التجت ــااير ال اان ــاي امليفنا ــة الر ــاتاة
صن املووضاةم هو يت ا هاكل امل ـات التو اهاـة اليفامـة الـت اصتمـدها قةـ حجتـوا ا نمـايف و
مجتراه 119/17م د ذةكري صةد حنو منهج و حواش هناية الني مرا ا امليفةومـاي الـوااتة
و التجتريرم ا صات و إصدات التجترير ت اية االستيفراا التطوااي الت حد ت و تةك الورتةم
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هوال -المعلومات ااساسية واإلطار
هلف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

المعاهدات الدولية لققوق اإلنسان
احلالة و أ نا اجلولة الماحلجتة
التردي أ
االنضما أ اخلالفة

التحوظاي /أ
ا صالناي

إ را اي الشكا ى
التحجتا ا را
()3
اليفا ل
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() 2

ا را اي املتختة حليفد االستيفراا

االتوا اــة الد لاــة لةجتضــا صةــد ا ــا اليفهد الد يل اخلـا حلـاحلجتوا املدناـة
أشكال التماا اليفنرري ( )1990المااساة (التو اا )2011
اتوا ا ــة الجتض ــا صة ــد ا ــا أش ــكال الرب توك ـ ـ ـ ـ ــول االيتا ـ ـ ـ ـ ــااي التوا ا ـ ـ ـ ـ ــة
حجت ـ ـ ـ ــوا الطوـ ـ ـ ـ ــل حلش ـ ـ ـ ـ ـ يف اش ـ ـ ـ ـ ـرتا
التماا ضد املرأة ()1982
األىو ـ ـ ـ ــال و املناةص ـ ـ ـ ــاي املم ـ ـ ـ ــةحة
اتوا اة حجتوا الطول ()1993
( )2014الرب توك ـ ـ ـ ــول االيتا ـ ـ ـ ــااي
التوا ا ــة حجت ــوا الطو ــل حلش ـ ـ يف حلا ــا
األىوـ ـ ـ ــال اس ـ ـ ـ ــت الل األىو ـ ـ ـ ــال و
ال ــا و املـ ـوات ا حلاحا ــة ()2013
اتوا اـ ـ ـ ــة حجتـ ـ ـ ــوا األشـ ـ ـ ــخا ذ ي
ا صا ة (التو اا )2011

مل يةردا صةاها/مل تةجت ل
اليفهـ ــد الـ ــد يل اخلـ ــا حلـ ــاحلجتوا اال ترـ ــاتية
اال تماصاة الثجتافاة
اليفهـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــد يل اخلـ ـ ـ ــا حلـ ـ ـ ــاحلجتوا املدناـ ـ ـ ــة
المااساة (التو اا )2011
الرب توك ــول االيتا ــااي الث ــاين املةحـ ـ حلاليفه ــد
الد يل اخلا حلاحلجتوا املدناة المااساة
اتوا اة مناهضة التيفتيب
الرب توكـ ـ ـ ــول االيتاـ ـ ـ ــااي التوا اـ ـ ـ ــة مناهضـ ـ ـ ــة
التيفتيب
االتوا اــة الد لاــة حلمايــة حجتــوا اــا اليفمــال
املها رين أفرات أسرهم
اتوا ا ـ ـ ــة حجت ـ ـ ــوا األش ـ ـ ــخا ذ ي ا صا ـ ـ ــة
(التو اا )2011
االتوا اة الد لاـة حلمايـة اـا األشـخا مـن
االيتوا الجتمري

الرب توك ـ ـ ـ ــول االيتا ـ ـ ـ ــااي التوا ا ـ ـ ـ ــة
حجت ـ ـ ـ ــوا الطو ـ ـ ـ ــل حلشـ ـ ـ ـ ـ يف اشـ ـ ـ ـ ـرتا
األىوـ ـ ـ ــال و املناةصـ ـ ـ ــاي املمـ ـ ـ ــةحة
(إصاليف املاتة  )2(3سن التجناـد
 18صاماب )2014

اليفهد الد يل اخلـا حلـاحلجتوا املدناـة االتوا اــة الد لاــة لةجتضــا صةــد اــا أشــكال
التماا اليفنرري املاتة 14
المااساة (التو اا )2011
الرب توكــول االيتاــااي املةح ـ حلاليفهــد الــد يل
اخل ـ ــا حل ـ ــاحلجتوا اال تر ـ ــاتية اال تماصا ـ ــة
الثجتافاة
اليفهـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــد يل اخلـ ـ ـ ــا حلـ ـ ـ ــاحلجتوا املدناـ ـ ـ ــة
المااساة (التو اا )2011
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احلالة و أ نا اجلولة الماحلجتة

ا را اي املتختة حليفد االستيفراا

مل يةردا صةاها/مل تةجت ل
الرب توك ــول االيتا ــااي األ ل املةح ـ ـ حلاليفه ــد
الـ ـ ـ ـ ـ ــد يل اخلـ ـ ـ ـ ـ ــا حلـ ـ ـ ـ ـ ــاحلجتوا اال ترـ ـ ـ ـ ـ ــاتية
اال تماصاة الثجتافاة
الرب توك ــول االيتا ــااي التوا ا ــة الجتض ــا صة ــد
اا أشكال التماا ضد املرأة
اتوا اة مناهضة التيفتيب
الرب توكــول االيتاــااي التوا اــة حجتــوا الطوــل
املتيفة حلإ را تجتدمي ال ال اي
االتوا اــة الد لاــة حلمايــة حجتــوا اــا اليفمــال
املها رين أفرات أسرهم
الرب توك ـ ـ ــول االيتا ـ ـ ــااي التوا ا ـ ـ ــة حجت ـ ـ ــوا
األشخا ذ ي ا صا ة
االتوا اة الد لاـة حلمايـة اـا األشـخا مـن
االيتوا الجتمري

صكوك دولية رئيسية هخرى ذات صلة
احلالة يالل ت اة االستيفراا الماحلجتة ا را اي املتختة حليفد االستيفراا مل يةردا صةاها
التردي أ
االنضما
أ اخلالفة

اتوا اـ ـ ـ ــاي نا ـ ـ ـ ـ امل ايـ ـ ـ ــة  12آب /نظ ـ ــا ا م ـ ــا األساس ـ ـ ـ لةمحكم ـ ــة اتوا اة منا رمية ا حلاتة اجلماصاة امليفا ة صةاها
أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط  1949الرب توك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواليف اجلناماة الد لاة
األش ــخا ص ــدمي
االتوا اــاي املتيفةجت ــة حل ــالال
()4
()7
()6
االيتااايايف األ ل الثاين
اجلنماة
حلر توكول حلال مو
االتوا اـ ـ ــاي األساسـ ـ ــاة ملنظمـ ـ ــة اليفمـ ـ ــل
اتوا اة الاونمكو ملكافحة التماا و قال التيفةام
()5
الد لاة فاما صدا االتوا اة ا م 138
اتوا ات ــا منظم ــة اليفم ــل الد لا ــة ا ــم  169ا ــم
()8
189
الرب توكــول ا ضــاو الثالــق التوا اــاي نا ـ ليفــا
()9
1949

 -1و ص ـ ــا  2014أ ص ـ ــت جلن ـ ــة حجت ـ ــوا الطو ـ ــل س ـ ــانت لوس ـ ــاا حلالتر ـ ــدي صة ـ ــد تيف ـ ــديل
املاتة  )2(43من اتوا اة حجتوا الطوـل الرب توكـول االيتاـااي التوا اـة حجتـوا الطوـل املتيفةـ حلـإ را
تجت ــدمي ال ال ــاي اليفه ــد ال ــد يل اخل ــا حل ــاحلجتوا اال تر ــاتية اال تماصا ــة الثجتافا ــة اليفه ــد ال ــد يل
اخلــا حلــاحلجتوا املدناــة المااســاة اتوا اــة مناهضــة التيفــتيب االتوا اــة الد لاــة حلمايــة حجتــوا اــا
اليفمــال املهــا رين أف ـرات أســرهم اتوا اــة حجتــوا األشــخا ذ ي ا صا ــة االتوا اــة الد لاــة حلمايــة
اــا األشــخا مــن االيتوــا الجتمــري()10م أ صــت احلكومــة أيض ـاب حلالترــدي صةــد اتوا اــة منظمــة
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()11

اليفم ـ ــل الد لا ـ ــة حلش ـ ـ يف الم ـ ــن ال ـ ــدناا لالس ـ ــتخدا ليف ـ ــا ( 1973ا ـ ــم )138
ليفا 1993حلش يف محاية الطول التيفا يف و قال الت ين صةد الريفاد الد يل()12م

اتوا ا ـ ــة اله ـ ــاي

أ صت منظمة األمم املتحدة لةرتحلاـة اليفةـم الثجتافـة (الاونمـكو) احلكومـة حلـ يف ترـدا صةـد
-2
()13
اتوا اة مكافحة التماا و قال التيفةام م

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -3أشــاا فري ـ األمــم املتحــدة ت يف ا ةام ـ امليفــين حلربحلــات ا إىل أيف ســانت لوســاا شــااكت و
مشــر ل ا صــالق الجتــانوين الجتضــام لجتــانويف األســرة اليفنـ اليفــامة الــتي نوتت ـ منظمــة ت ل شــرا
ال حــر الكــاايي الــتي أصــدي و إىــااه أاحليفــة مشــاايا ـراااي صرضــت صةــد حكومــاي شــرا ال حــر
الكاايي لتنظر فاها :مشر ل انويف ضا الطول التي يرم إىل إةالة اليفرا ال الجتانوناة املور ضـة صةـد
األىوــال املولــوتين يــااإ إىــاا ال اــة؛ مشــر ل ــانويف اصايــة األىوــال ت نــاهم الــتي يــني صةــد
محاية األىوال من خمتةـ أشـكال ا يـتا ؛ مشـر ل الجتـانويف املتيفةـ حلجتضـا األىوـال الـتي يتماشـد
مــا املــاتت  40 37مــن اتوا اــة حجتــوا الطوــل؛ مشــر ل ــانويف اليفن ـ اليفــامة الــتي يرم ـ إىل
محايــة ضــحايا ا يــتا اليفــامة ()14م صرضــت مشــاايا الجت ـوان املــتكواة صةــد ت امــر النااحلــة اليفام ـة ك ـ
ترا يفها مرا يفة هناماة تجتدمها إىل قة الوةاا لاواف صةاها()15م
أ صد الوري ت يف ا ةام احلكومة حل يف تمتكمل مرا يفـة مشـر ل التشـريا املتيفةـ حلـاليفن
-4
اليفامة حجتوا الطول أيف تجتدم إىل قة الوةاا لاواف صةا و أسرل ت ممكن()16م
أ صت جلنة حجتوا الطول سـانت لوسـاا حلـ يف وـري ا صـالق التشـرييف الـالة لكـ ترـ
-5
وانانها متماشاة مـا أحكـا االتوا اـة حلاسـتخدا مشـر ل الجتـانويف النمـوذ املتيفةـ حلجتضـا األىوـال
لتو ا ـ صمةاــة املرا يفــة()17م حثّــت ســانت لوســاا أيض ـاب صةــد اصتمــات تنواــت التش ـرييفاي اشــااب مــا
مشر ل انويف ضا الطول التي ضيفت منظمة ت ل شرا ال حر الكاايي لةجتضا صةـد التمااـ الـتي
يتيفرا ل األىوال املولوت يف يااإ نطاا ال اة()18م

جية -اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -6ذَ َّكــر الوري ـ ت يف ا ةام ـ حل ـ يف ســانت لوســاا لــديها موــوا حلرملــاين يش ـ أم ـ املظــامل امليفــين
حبماية املواىن من سو است الل المةطة ا تاايةم إال أيف اليت حمد تة مل تيفتمده جلنة التنما الد لاة
لةم سماي الوىناة لتيف ي محاية حجتوا ا نمـايف حلرـوت م سمـة ىناـة حلجتـوا ا نمـايف()19م شـدتي
جلنة حجتوا الطول من ديد صةد توصاتها لمانت لوساا حل يف تمرل و إنشا آلاة ممتجتةة لرصد حجتوا
ا نمــايف مبــا و ذلــك آلاــة ميفانــة لرصــد حجتــوا الطوــل تكوــل اســتجتالثا لضــمايف امتثاثــا امتثــاالب تام ـاب
لةم ات املتيفةجتة حلوضا امل سماي الوىناة لتيف ي محاية حجتوا ا نمايف (م ات حلااي )()20م
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اأى الوريـ ت يف ا ةامـ أنـ صةـد الـر م ممـا ت تلـ سـانت لوسـاا مـن هـوت كـ تمـتجاب
-7
ل ـ يفا التوصــااي الــت ــدمت إلاهــا أ نــا االســتيفراا الــد اي الشــامل األ ل فــإيف ــداة ال ةــد صةــد
الجتاا حلـتلك سـتيف ة كثـ اب إذا أةنشـ ت آلاـة م سمـاة تاممـة لتنمـا صمـل احلكومـة مـا ادلاـاي الد لاـة
ا ةاماــة حلجتــوا ا نمــايف فــدد تنواــت التوصــااي تجتــدمي التجتــااير الالةمــة()21م أ صــد الوري ـ ت يف
ا ةامـ احلكومــة حلإنشــا آلاــة م سمــاة مشــرتكة حلـ الــوةاااي لرصــد تنواــت توصــااي ادلاــاي الد لاــة
حلجتوا ا نمايف إصدات التجتااير صن ()22م
أحاى ـ ــت جلن ـ ــة حجت ـ ــوا الطو ـ ــل صةم ـ ـ ـاب حلإنش ـ ــا جلن ـ ــة اليفم ـ ــل الوىنا ـ ــة حلماي ـ ــة الطو ـ ــل و
-8
صــا 2012م أ صــت ســانت لوســاا حل ـ يف ــن جلنــة اليفمــل الوىناــة حلمايــة الطوــل المــةطة الكافاــة
ت تها مبا يكو من املواات لتتمكن فيفةااب من تنوات تنما سااسـاي شـامةة متماسـكة متمـجتة و
قال حجتوا الطول()23م
أصرحل ــت جلن ــة حجت ــوا الطو ــل ص ــن ةجته ــا أليف س ــانت لوس ــاا توتجت ــر إىل سااس ــة اسـ ـرتاتاجاة
-9
شــامةت لرصــد التجتــد ازــرة و قــال إصمــال حجتــوا الطوــل اصــداب فيفــاالب شــدتي مــن ديــد صةــد
توصاتها حل يف تطوا سـانت لوسـاا يطـة صمـل ىناـة شـامةة لتنواـت اتوا اـة حجتـوا الطوـل تنواـتاب كـامالب
ت يف امل يد من الت ي ()24م

ثانيا -التعاون مد آليات حقوق اإلنسان
هلف -التعاون مد هيئات المعاهدات
حالة اإلبالغ
ها ة امليفاهدة

املالحظاي اخلتاماة الوااتة
و االستيفراا الماحل

آير تجترير ةد منت آيــر املالحظــاي
االستيفراا الماحل اخلتاماة
حالة ا حلالغ

جلنة الجتضا صةـد آذاا/مااا ( 2004ا يفت -
التماا اليفنرري ت يف تجتدمي أي تجترير)

-

ت ير تجتدمي التجترير األ يل منت صا 1991

الةجن ـ ـ ـ ـ ــة امليفنا ـ ـ ـ ـ ــة أياا/مايو 2006
حلالجتضـ ـ ـ ـ ــا صةـ ـ ـ ـ ــد
التماا ضد املرأة

-

-

ت ير تجتدمي التجترير الماحلا منت صا 2007

جلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ح يرايف/يونا 2005
الطول

2011

ح يرايف/يونا
2014

مـ ــن امل مـ ــا تجتـ ــدمي التجتري ـ ـرين اخلـ ــام المـ ــاتا
اجملميفـ ـ ـ و ص ـ ــا  2020التجتري ـ ــر األ يل ص ـ ــن
ّ
الرب توكـ ــول االيتاـ ــااي املةح ـ ـ حلاتوا اـ ــة حجتـ ــوا
الطول حلش يف حلاا األىوال است الل األىوـال و
ال ـ ـ ـ ــا و امل ـ ـ ـ ـوات ا حلاحا ـ ـ ـ ــة و ص ـ ـ ـ ــا 2015
التجترير األ يل صن الرب توكول االيتاااي التوا اة
حجتـ ـ ـ ــوا الطوـ ـ ـ ــل حلش ـ ـ ـ ـ يف اش ـ ـ ـ ـرتا األىو ـ ـ ـ ــال و
املناةصاي املمةحة و صا 2016
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 -10أشــاا الوريـ ت يف ا ةامـ إىل أيف ها ــة األمــم املتحــدة لةممــا اة حلـ اجلنمـ كـ املـرأة
ت يد احلكومة و اسـتكمال تجتريرهـا الـتي تـ يري صـن تجتدميـ إىل الةجنـة امليفناـة حلالجتضـا صةـد التمااـ
ضد املرأة()25م أ صد الوريـ سـانت لوسـاا مبواصـةة اليفمـل مـا م سمـة األمـم املتحـدة لرصايـة الطوولـة
(الاونامـ ) ها ــة األمـم املتحــدة لةممـا اة حلـ اجلنمـ كـ املـرأة صــدات التجتـااير الــت ســتجتدمها
إىل جلنة حجتوا الطول الةجنة امليفناة حلالجتضا صةد التماا ضد املرأة()26م

باء -التعاون مد اإلجراءات الخاصة

()27

احلالة و أ نا اجلولة الماحلجتة

احلالة الراهنة

تصوة تاممة

ال

ال

ال ياااي املضطةا فا

-

-

ال ياااي املواف صةاها من حاق امل دأ

-

-

ال ياااي الت ىةب إ راؤها

-

-

الرت ت صةد اسامل االتصا اي الندا اي اليفا ةة مل تو أية اسامل أ نا الورتة اد االستيفراا

تجتااير حليفثاي املتاحليفة

جية -التعاون مد مفو ية اامة المتقدة السامية لققوق اإلنسان
 -11ى جتاب لةوري ت يف ا ةام صمةت احلكومة حلجتدا حمـد ت مـا مووضـاة األمـم املتحـدة حلجتـوا
ا نمايف و قال تجتدمي املماصدة التجتناة لةوفا حلااللت اماي الد لاـة و قـال حجتـوا ا نمـايف أ تامـ
التــدايب التيفةــام و قــال حجتــوا ا نمــايف()28م أ صــد الوري ـ ســانت لوســاا حل ـ يف تطةــب املمــاصدة
التجتناــة مــن املووضــاة المــاماة مــن أ ــل مـ مــا ت تلـ مــن هــوت لةوفــا حلالت اما ــا الد لاــة و قــال
حجتوا ا نمايف()29م

ثالثا -تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بققوق اإلنسان معد مرا عاة القعانون العدولي
اإلنساني الواجب التطبيق
هلف -المساواة و دم التمييز
 -12ذكـر الوريـ ت يف ا ةامـ أيف الدسـتوا لظـر التمااـ صةـد أسـاا اجلــن أ اليفـرا أ مكــايف
املنش ـ أ ال ـرأي المااس ـ أ الةــويف أ اليفجتاــدة ـ أن ـ لــا هنــا ــوت ألي تش ـريا ميف ـ يتنــا ل
التماا صةد أساا اليفج أ الة ة أ املال اجلنم أ اثوية اجلنماناة أ الوضا اال تماص ()30م
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 -13أ صد سانت لوساا حلإصاتة النظـر و فيفالاـة آلاـاي احلكومـة الراماـة إىل تصـم جتاـ املمـا اة
حل اجلنم ؛ التردي لةتماا صةد أساا نول اجلن ؛ إضوا الطاحلا امل سم صةد ـا ال اانـاي
املرـ ــنوة حمـ ــب نـ ــول اجلـ ــن الـ ــت ميكـ ــن اسـ ــتخدامها و التحةـ ــاالي املتيفةجتـ ــة حلالش ـ ـ يف اجلنمـ ــاناة
الوجتر()31م
 -14أ صـت جلنــة حجتــوا الطوــل ســانت لوســاا حلتيفمــام سااســاي املمــا اة حلـ اجلنمـ و طــال
التيفةام مبا يكول يفل ش يف اجلنم التدايب املراص لالصت اااي اجلنماناة اب موضوصااب إل امااب
ال يتج أ من اا الد ااي التداي اة املجتدمة إىل املداس صةد اا املمتوياي()32م
 -15أحــال الوري ـ ت يف ا ةام ـ صةم ـاب حلتجتــااير اجملتمــا املــدين الــت تواــد حل ـ يف املثةاــاي املثةا ـ
م ت املال اجلنم م ايري اثويـة اجلنمـاة ال ي الـويف يتيفرضـويف لالضـطهات املضـايجتة يوماـابم أفـات
ناشــطويف أيض ـاب حل ـ يف املثةاــاي املثةا ـ م ت ـ املاــل اجلنم ـ م ــايري اثويــة اجلنمــاة تيفرض ـوا جلـرامم
يط ة مل ةلَ َجت فاهـا أ مل يجتـد أحـد إىل الجتضـا لةمحاكمـة صةاهـام و اليفديـد مـن احلـاالي تـاا
الضحايا صد ا حلالغ صن اثجماي الت يتيفرضويف ثا يوفاب من ازاكمة مبو ب " وان الةوال"()33م

باء -حق الفرد ي القياة والقرية واامن لى شخص
 -16أشاا الوري ت يف ا ةام إىل أن منت االستيفراا الد اي الشـامل األ ل أحلةـع صـن حـاالي
إص ــدا ام ــت ف ــا الش ــرىة ي ــااإ إى ــاا الجتض ــا مب ــا و ذل ــك  12حال ــة و ص ــا 2011م ن ــدي
احلكومــة ـواي الشــرىة اجلامايكاــة صــرب اجلماصــة الكااي اــة لةتحجتاـ و حــاالي الجتتــل املــتكواةم و
حلداية صا  2015أصةن اما الوةاا أيف احلكومة حرـةت صةـد تجتريـر التحجتاـ الـتي امـت حلـ تةـك
الجتواي()34م
 -17أضاد الوري ت يف ا ةام أيف اما الوةاا أصدا و  8آذاا/مااا  2015حلااناب صامـاب
أصةــن فا ـ أيف التجتريــر كش ـ أيف حــاالي إىــالا الن ـاا الــت أصاــد النظــر فاهــا كةهــا "موربكــة" افتيفةتهــا
الشـرىة لتربيــر صمةاــاي الجتتــلم كــتلك حبمــب مــا اتصــت ســامو ا صــال نشــطا حجتــوا ا نمــايف
مــن ــل فــإيف ازجتجتـ أ تـوا أيف لــدى الشــرىة اممــة ســوتا أ اممــة ا تاــااليم أكــد حمجتجتــو ـواي
الشرىة اجلامايكاة أيضاب أيف ك اا ض ال الشرىة متيفا ن لا لويف صر ةة مماا التحجتا ()35م
 -18أشاا الوري ت يف ا ةام إىل أيف ازجتجت دموا  31توصاة منها توصااي مبحاكمة اـا
ضـ ال الشــرىة الضــاليف و صمةاــاي الجتتــلم أصةنــت احلكومــة صــن ناتهــا تيفاـ جلنــة مشــرتكة حلجتاــاتة
امــا الــوةاا لفش ـراد صةــد تنواــت التوصــااي لتخرــاي املـواات لتيفا ـ مــدص ياصـ لةممــاصدة
صةد حماكمة أي مشت فا إذا ـرا امـا النااحلـة اليفامـة الجتاـا حلـتلكم أشـاا امـا الـوةاا أيضـاب إىل
أيف إتاات ستشرتل حرول اا قندي ض ال الشرىة صةد التدايب و قال حجتوا ا نمايف()36م
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 -19ذكر الوري ت يف ا ةام أيف التجترير الراتا صن حلرنامج األمم املتحدة ا منام صا 2012
حلشـ يف أمــن امل ـواىن أفــات حلـ يف صــدت صمةاــاي الجتتــل الــت تجتــو فــا اليفر ـاحلاي ال توتـ تـ تات()37م و
صا  2011تشنت احلكومة محةة "متّحد يف ضد اجلرمية" ل ياتة إشـرا املـواىن و مكافحـة اجلرميـة
و صــا  2014أ ــري تش ـرييفاب ـ ّـر األنشــطة املرت طــة حلاليفر ـاحلاي()38م اح ــت جلنــة حجتــوا الطوــل
حلاصتمات انويف مكافحة اليفراحلاي()39م ما ذلك أصرحلت الةجنة صن ةجتهـا إةا حالـة اخلـود انيفـدا
األمن التهديد اليفن املرت طة حلاليفراحلاي الت نـا األىوـال مـن التمتـا حلطوـولتهمم أ صـت سـانت
لوساا حلوضا سااسة صامة شامةة لةتردي ثته املشكةة()40م
 -20ى جتاب لةوري ت يف ا ةام مل ين ّوت ا ىـاا التشـرييف الـتي يترـدى لةيفنـ اليفـامة اليفنـ
اجلنم مل يةط صةد النحو املناسبم د سنت سانت لوساا انويف اليفن اليفامة و صا 1994
ص ّدلت الجتانويف اجلنام حليفد صشر سنواي لاتماشد ما انويف اليفن اليفامة م ما ذلك لتـوي ذلـك
ما ييفرا
الجتانويف صةد أ روا يط ة مثل صد احتوام صةد أحكا حلش يف اال تراب ال
النمــا لفيــتا م مل تــداإ فا ـ أيــة أحكــا لتيفري ـ اليفن ـ املرتكــب ضــد املـرأة صةــد حنــو منورــل صــن
اليفن ـ تايــل األســرة أ اليفن ـ األســري أ اليفن ـ اليفــامة م ال ةلــاكم مرتك ــو اليفن ـ اجلنم ـ أ
اليفن ـ اليف ــامة امل صوم ــويف إال إذا ا مه ــم الض ــحايام أ ض ـ از ــامويف و س ــانت لوس ــاا لةوريـ ـ ت يف
ا ةام ـ أن ـ ــد يتيفــتا الوفــا حلاملتطة ــاي الجتانوناــة زاكمــة م ـرتكي أصمــال اال ترــاب هــا مــن
أشكال اليفن اجلنم امل صوم نظراب لالفتجتاا لةرباه الراسخة()41م
 -21أشاا الوري ت يف ا ةام إىل أيف احلكومة ت ّشنت و صا  2012م اتاة تيفم اجل يرة حلرمتها
()42
لك اليفن اليفامة اليفن الجتامم صةد نول اجلن
م ش ّةت ةااة اليفال ـاي حلـ اجلنمـ أيضـاب
مرك ـ تصــم امل ـرأة الــتي ـد يــدماي امل ـ ى املشــواة ا امــة إىل الضــحايا أتــاق ثــم يط ـاب هاتوا ـاب
ســايناب صةــد مــداا المــاصة كمــا ــد ثــم املمــاصدةم ــدمت منظمــاي ـ حكوماــة خمتةوــة أيض ـاب
ي ــدماي املش ــواة ا حال ــة التيفة ــام التمكـ ـ م م ــا ذل ــك توتجت ــر مراكـ ـ موا ه ــة األةم ــاي حلش ــدة
لةتمويل()43م
 -22الحـ الوريـ ت يف ا ةامـ أيف الشــرىة أشــااي إىل تمــجال ةيــاتة و ا حلــالغ صــن اجلـرامم
اجلنمــاة املرتك ــة ضــد النمــا األىوــالم ـ أنـ ال تو ــد أتلــة صةــد ات ــال األصــول املرصاــة ال تو ــد
إشــاااي صةــد ةيــاتة صــدت املالحجتــايم نظ ـراب الســتمراا صــد ا ـراا حلاال ترــاب ال ـ و ا ىــاا
الجتانوين شكك الوري و فيفالاة تردي النظا الجتضام لةيفن اجلنم املرتكب ضد النما ()44م
 -23أ صد الوري ت يف ا ةامـ احلكومـة حلـ يف تمـتكمل يطـة اليفمـل أ االسـرتاتاجاة الـوىنات
ملنــا اليفن ـ ضــد امل ـرأة امليفا ــة صةا ـ است رــال حلات ــال هنــج اســا النطــاا متيفــدت الجتطاصــاي أيف
تضـمن ضــا ادلاــاي الو اهــة لتنواــت ا اصــد ا تجتاامهمــا صةــد حنــو منهجـ ( )45أيف ت لـ جلنــة
()46
ض ّمن التشـرييفاي اال ترـاب
ىناة متيفدتة الجتطاصاي تيفهد إلاها مم لة اليفن اجلنماين ؛ أيف تة َ
ت يف أية شر ل()47م
ال
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 -24أصرحلـت جلنـة حجتـوا الطوـل صـن ةجتهــا إةا ةيـاتة صـدت حـاالي إيـتا األىوـال إ ــاثم()48م
حلانمــا تالح ـ الةجنــة أيض ـاب أيف ســانت لوســاا ترــدي الســت الل األىوــال إيــتامهم نمــااب فإهنــا
أصرحلت صن ةجتها أليف حاالي ا يتا آيتة و ال ياتة صةد ما ي ـد ()49م يـرى الوريـ ت يف ا ةامـ
أيف إيتا الطول نمااب ال ي ال أمراب ي يفق صةد الجتة ال العم اصتمدي سانت لوسـاا حلر توكـول إحلـالغ
إ ااي لةتردي يتا األىوال إال أيف اليفن اجلنم املرتكب ضد األىوال صاتة ما ال ي ةع صن
ييف ى ذلك ليفدت من األس اب منها شاول ممااسة التموية يااإ ازاكم حباق يمدت مرتكب فيفل
ا يتا م ة اب مالاـاب متوجتـاب صةاـ لبحلـوين لففـالي مـن ازاكمـة صةـد الـر م مـن أيف هـته الرتتا ـاي ـ
انوناةم مثة ترتت أيضاب و ا حلالغ صن اليفنـ اجلنمـ حلمـ ب مـا يمـما ازـامويف "نظـا الجتضـا ـ
اجمله ـ صةــد النحــو املطةــوب" حلم ـ ب اخلــود مــن أيف افــا ضــاة مــن ش ـ ن أيف يجتـ ّـوا
ال ـواص ـ ّ
()50
يروصاة الضحايا من األىوال اصتداتهم حلتا م م
 -25ما ذلك أضاد الوري ت يف ا ةام أيف سانت لوساا ما فت ت منت االستيفراا الـد اي
الشامل و صا  2011تيفمـل صةـد إذكـا الـوص حلاملمـ لة حلـدصم مـن الاونامـا م و صـا 2013
تشنت احلكومة محةة "اكمر داا الرـمت" الـت مكنـت األىوـال األسـر ضـحايا ا يـتا اجلنمـ
مــن ا حلــالغ صــن االصتــدا اي اجلنمــاة كمــر ــداا الوصــم ازــاو حلاملم ـ لةم نةظّمــت و إىــاا تةــك
احلمةــة حةجتــاي صمــل مبــا و ذلــك حةجتــاي مبشــااكة ــاتة تينا ـ شخرــااي اياضــاة ـ هم مــن
الشخرااي اليفامة()51م
 -26أ صــت جلنــة حجتــوا الطوــل ســانت لوســاا جبمةــة أمــوا منهــا أيف نــا تكــاف إيــتا الطوــل
إ الـ ـ و ا ــا الظ ــر د( )52تكو ــل التحجتاـ ـ حلويفالا ــة و أفيف ــال ا ي ــتا االس ــت الل اجلنم ــا
اكم مرتكي اجلرامم ظر التموياي الت تنطوي صةـد اتوا ـاي مالاـة حلـ امليفتـدين صةـد األىوـال
الضــحايا حلـ آحلــامهمم أ صــت الةجنــة ســانت لوســاا أيضـاب حلـ يف تــوفر إ ـرا اي تكــويف متاحــة سـرية
مراصاـ ــة ملرـ ــاو الطوـ ــل فيفالـ ــة لتجتـ ــدمي الشـ ــكا ى أيف ترا ـ ــا اـ ــا التش ـ ـرييفاي اخلاصـ ــة حلـ ــاجلرامم
اجلنماة()53م
 -27كــراي الةجنــة ا ص ـراب صــن ةجتهــا أليف اليفجتوحلــة ال دناــة ال تـ ال تيفتــرب ىريجتــة انوناــة لت تيــب
األىوال سوا مبو ـب ـانويف األىوـال الشـ اب ليفـا  1972أ ـانويف التيفةـام ليفـا  1999ألهنـا
ال ت ال ة َااام أ صت سانت لوساا حلتيفديل تشرييفا ا لك ظر صراحةب ممااسة اليفجتوحلة ال دناة()54م
الح الوري ت يف ا ةامـ أيف حكومـة سـانت لوسـاا مل تجت ـل أيـة توصـااي مـن التوصـااي الرـاتاة
و االستيفراا الد اي الشامل ليفـا  2011حلشـ يف اليفجتوحلـة ال دناـة( )55مـا ذلـك فإهنـا مل تشـاا و
أنش ــطة إذك ــا ال ــوص منه ــا ةم ــة تش ــا اية ىنا ــة حلش ـ يف موض ــول "املم ــتجت ل ال ــتي نر ـ و إلا ـ "م
تشــنت احلكومــة أيض ـاب ت ااي تداي اــة حل ـرامج ش ـراكة لتيف ي ـ أشــكال حلديةــة لةيفجتوحلــة ىــرا ديــدة
لةتواصل ما األىوال()56م
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 -28أصرحلــت الةجنــة قــدتاب صــن ةجتهــا إةا اســتمراا تش ـ ال األىوــال و اال ترــات ـ النظــام م
أ صــت ســانت لوســاا حلـ يف تضــمن االمتثــال ألحكــا املــاتة  32مــن االتوا اــة ميفــاي منظمــة اليفمــل
الد لاــة ذاي الرــةة تيفـ ة الـربامج الراماــة إىل منــا صمــل األىوــال كــتلك ــداة موتشـ اليفمــل صةــد
اصــد إنوــاذ الجتـوان املتيفةجتــة حليفمــل األىوــال أمــاكن اليفمــل اصــداب فيفــاالب ال ســاما و الجتطاصــاي ـ
النظاماة()57م
 -29أ نـت مووضـاة األمـم املتحـدة لشـ يف الال ـ صةـد اصتمـات ـانويف مكافحـة االوـاا حلال شـر
و ص ـ ــا  2010ير ـ ــت حلال ـ ــتكر أحك ـ ــا الجت ـ ــانويف املتان ـ ــة ال ـ ــت ت ـ ــني صة ـ ــد مم ـ ــاصدة الض ـ ــحايا
محــايتهم()58م مــا ذلــك و حـ يجتــر الجتــانويف حل اــة ضــا "يطــة ســالمة" حلمايــة ضــحايا االوــاا
يورــل أن ـوال
حلال شــر مــن التهديــداي أصمــال االنتجتــا التخوي ـ الــت يجتــو فــا املتــا ر يف فإن ـ ال ّ
احلمايــة املتاحــة ثــمم ســيفااب إىل ةيــاتة تيف ي ـ الجتــانويف شــجيفت املووضــاة ســانت لوســاا صةــد تيفدية ـ
لاشمل ح ضحايا االواا حلال شر و ىةب الةجو ()59م أ صت املووضاة أيضاب احلكومة حل يف تواصل
حلــتل اجلهــوت تيف ةهــا لضــمايف إتاحــة الورصــة لضــحايا االوــاا حلال شــر لطةــب الةجــو ( )60أيف تطــوا
إ را اي تش ال موحدة لتحديد ضـايا ضـحايا االوـاا حلال شـر الـتين ييفرحلـويف صـن يـوفهم مـن اليفـوتة
إىل حلةـدهم األصــة الـتين ين ـ حلالتـايل ت يــدهم حلمـ ل الوصــول إىل إ ـرا اي ىةــب الةجــو أيف
ال تةك الجتضايا صةد النحو املناسب()61م
 -30أصرحلــت جلنــة حجتــوا الطوــل صــن ةجتهــا حلم ـ ب إ ــاا األىوــال ت يف ســن  18صام ـاب صة ــد
املشــااكة و اجلــن التجــاايم أ صــت ســانت لوســاا جبمةــة أمــوا منهــا تنواــت ــانويف مكافحــة االوــاا
حلال شر حماكمـة مـن يمـت ةويف األىوـال أل ـراا ال ـا أ اليفمـل اجلـربي أ املـوات ا حلاحاـة ميفـا تهم
حلشكل فيفال()62م

جية -إرامة العدل وسيادة القانون
 -31حثّت جلنة حجتوا الطول سانت لوساا صةد ضمايف حرول اـا األشـخا
صاماب صةد احلماية الضماناي نومها و قال ضا األحداث()63م

ت يف سـن 18

اح ت الةجنة حلامل اتااي الراماة إىل مماصدة األىوال املخالو لةجتـانويفم مـا ذلـك أصرحلـت
-32
ّ
صــن ةجتهــا أليف ســن املم ـ لاة اجلناماــة ازــدتة صنــد  12صام ـاب لام ـت مث تــة حلوضــوق و التش ـرييفاي
ذاي الرةة؛ صربي صن ةجتها ليفد اصتمات صجتوحلاي حلديةة لبىوال املخالو لةجتانويف؛ أليف الجتـانويف
اجلنام يني صةد أيف األىوال ال ال  17 16صاماب ميكن أيف لا َكموا صةد النحو الـتي لـاكم حلـ
ال ال ويف أيف ييفا َ وا حلالمجن امل حلد حلا صدا أيضابم حثت الةجنة سانت لوساا صةد ةة أموا منها
ضمايف نـي اـا التشـرييفاي ذاي الرـةة صةـد سـن  12صامـاب كحـد أتل لةممـ لاة اجلناماـة؛ إل ـا
أحك ــا الجت ــانويف اجلن ــام ال ــت تةن ـ ل صجتوحل ــة الم ــجن امل حل ــد أ صجتوحل ــة ا ص ــدا حلاألىو ــال ال ــال 16
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أ  17صامـ ـاب و ــت ااتك ــاب اجلرمي ــة؛ تيف يـ ـ حل ــدامل االحتج ــاة تجت ــدمي ي ــدماي إص ــاتة الت ها ــل
الويفالة()64م

دال -القق ي القياة ااسرية
 -33أصرحلت جلنة حجتوا الطول صن ةجتها أليف سانت لوساا مل تمـن حليف ةـد تشـرييفاي تضـمن اصـد
شر ل الرصاية ال ديةة اصداب فيفاالب ال تـني أحكـا وانانهـا صةـد تشـجاا تجتـدمي الرصايـة ال ديةـة ذاي
الط ـاحلا األســري إىل األىوــال الــتين ةحرم ـوا مــن حلا ــة أســر م ال اولو اــةم أ صــت ســانت لوســاا حل ـ يف
تضمن توف املراف املناس ة لةمحتا إىل احلماية من الوتاـايف الوتاـاي صةـد حـد سـوا و احلـاالي
الــت تكــويف فاهــا الرصايــة و امل سمــاي أمـراب ال موــر منـ أال تــوتل األىوــال ازتــا إىل احلمايــة مــا
األىوال املخالو لةجتانويف()65م
 -34اح ــت الةجنــة "حلاحلمةــة االســتدااكاة" الــت نظمــت و صــا  2013الــت تتيفة ـ حلتشــجاا
تمجال اا املوالاد حلاجملايف و الو ت املناسب()66م

هاء -حرية التعبير ،والقق ي المشاركة ي القياة العامة والسياسية
 -35ذ ّكري الاونمكو حلـ يف حريـة التيف ـ يكوةهـا تسـتوا صـا  1978إال أيف الجتـانويف اجلنـام ييفتـرب
التش ــه الم ــب م ــن اجلـ ـرامم اجلناما ــة ييفا ــب صةاه ــا حلالم ــجن لو ــرتة تر ــل إىل ـ ـ س ــنواي()67م
أ صت الاونمكو سانت لوساا حل يف تن ل صـوة اجلـر صـن التشـه ت تدا ـ و ـانويف مـدين يتماشـد
ما امليفاي الد لاة()68م
 -36أفــاتي الاونم ــكو حل ـ يف هن ــا مش ــر ل ــانويف ص ــاع حلش ـ يف حري ــة ا ص ــال و ك ــانويف األ ل/
تيمــمرب  2014لكن ـ مل يمــن حليفــد()69م شــجيفت الاونمــكو احلكومــة صةــد االســتمراا و اصتمــات
انويف حلش يف احلرول صةد امليفةوماي فجتاب لةميفاي الد لاة()70م
 -37مل تمجل الاونمكو أية حاالي تل لةرحوا و سانت لوساا و الورتة مـن صـا 2008
إىل صا 2013م ييفمل الرحواويف مهناو ا صال صموماب و حلا ة آمنة()71م
 -38ذكر الوري ت يف ا ةام أن صةـد الـر م مـن أيف النمـا يشـكةن ال اـة اليفـامة و اخلدمـة
املدناة فـإهنن ـ ممـثالي حلالجتـدا الكـاو و أت اا الجتاـاتة المااسـاةم يضـم الربملـايف و الو ـت احلـايل
الث نما منتخ اي ميثةن نم ة تضاه  17و املامة من الربملانا و ال ةد()72م

واو -القق ي العمل و ي هو اع مل ادلة ومواتية
 -39أف ـ ــات الوري ـ ـ ت يف ا ةامـ ـ ـ أيف احلكوم ـ ــة س ـ ــنت و ص ـ ــا  2012تيف ـ ــديل ـ ــانويف اليفم ـ ــل
ليفــا 2006م لــدت هــتا الجتــانويف احلــد األتل لمــن اليفمــل صنــد  15صام ـاب لظــر تش ـ ال األىوــال
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الــتين مل ي ة ـوا المــن الــدناا لةتيفةــام ا ل امـ حليفــدم ييفـّـرد ــانويف اليفمــل أيضـاب حجتــوا اليفمــال ي ةـ
اليفجتوحلاي املور ضة لجتا االنتهاكاي()73م لدت الجتانويف ح ال اة اليفمال و تكوين نجتاحلاي ممتجتةة
االنضما إلاها ا ضراب املوا ضة اجلماصاةم لظر الجتـانويف التمااـ ضـد النجتاحلـاي لـ لةيفمـال
املورول من النشال النجتايب اليفوتة إىل ظاموهم()74م
 -40ذكــر الوريـ ت يف ا ةامـ أيف الجتول ــة النمطاــة اجلنمــاناة ال تـ ال تـ تي إىل تجتمــام تجتةاــدي
حلـ اليفمالـة مبـا يـ تي إىل إحليفــات النمـا إىل قـاالي صمـل أ ـل اســتجتراااب مهـااة أ ـرابم تواـد التجتــااير
الراتاة صن أ ر األةمة املالاة اليفاملاة و سوا اليفمل و سانت لوساا حل يف ميفدالي ال طالة د ةاتي
حل الر ال النما ال ت ال ميفدالي ال طالة أصةد و صوود النما صةـد الـر م مـن أيف الث ـرة ـد
أضــحت أضــا حلكث ـ حليفــد األةمــة صنهــا ــل األةمــةم أشــااي التجتــااير األي ـ ة أيض ـاب إىل أيف األســر
األكث ــر فجتـ ـراب ال ــت ت ة ــع نمـ ـ تها  40و املام ــة م ــن الم ــكايف و س ــانت لوس ــاا تجتوته ــا النم ــا صة ــد
األا ()75م

زاي -القق ي الضمان االجتما ي و ي التمتد بمستوى معيشي الئق

 -41أشاا الوري ت يف ا ةام إىل أن صةد الـر م مـن أيف سـانت لوسـاا ال تـ ال تيفـاين مـن األةمـة
اال ترــاتية اليفاملاــة فإهنــا صمةــت اهــدة لةت ةــب صةــد تةــك األةمــةم و الوــرتة مــن صــا  2006إىل
صــا  2010ةات النــاتج ازة ـ ا ــايل إىل الضــيف تجتري ـاب كمــا ةات متوســو تيــل الوــرتم أش ـااي
منظمــة الرــحة لة ةــدايف األمريكاــة إىل أن ـ يــالل تةــك الوــرتة ةاتي نم ـ ة األشــخا الــتين تتجــا ة
سنهم  60صاماب إىل  11.9و املامة من المكايف ما ي أ اة تة اة احتاا ـاي ك ـاا المـن و اـا
سااساي حلرامج التخطاو ا منام لةحكومة()76م
 -42ذكــر الوري ـ ت يف ا ةام ـ أيف احلكومــة ضــيفت سااســة لةحمايــة اال تماصاــة كمــا ــري
تنوات اخلطـو ملوا مـة حلرنـامج املمـاصدة اليفامـة الـتي يتـا إ ـرا ـويالي نجتديـة إىل الوجتـرا امليفـوةينم
يجتد حلرنامج آير أساساب الدصم النوم اال تماص إىل امليفوةين()77م
 -43الحظت جلنـة حجتـوا الطوـل أيف سـانت لوسـاا نوـتي حلـرامج ممـاصدة ا تماصاـة ممـتهدفة
لكنهـا ةجتــة حلمـ ب ت ايــد نمـ ة األســر املرــنوة صةــد أهنـا فجتـ ةم حثــت ســانت لوسـاا صةــد ةــة أمــوا
منهــا الترــدي إىل ااتوــال ميفــدالي الوجتــر حل ـ األىوــال اصتمــات مشــر ل المااســة الوىناــة لةحمايــة
اال تماصا ـ ــة تنوا ـ ــت امل ـ ــاتااي ال ـ ــت ا ـ ــت ا ةااة التح ـ ــول اال تم ـ ــاص احلك ـ ــم ازةـ ـ ـ التمكـ ـ ـ
اجملتميف ()78م
 -44أصرحلــت الةجنــة صــن ةجتهــا مليفانــاة اليفديــد مــن األســر مــن انيفــدا األمــن ال ــتام صــد تجتــدمي
املم ــاصدة الالةم ــة ث ــا لالض ــطالل مبمـ ـ لاا ا ص ــن تنشـ ـ ة األىو ــالم أ ص ــت س ــانت لوس ــاا حلتجت ــدمي
املماصدة املناس ة إىل ادحلا األ صاا الجتانونا ال ساما و حاالي الوجتر و املناى الريواة()79م
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حاء -القق ي الصقة
 -45أش ــاا الوريـ ـ ت يف ا ةامـ ـ إىل أيف احلكوم ــة اص ــةت اليفم ــل لتنوا ــت من ــوذإ ش ــامل لت طا ــة
نوجت ــاي الرصاي ــة الر ــحاةم و الم ــنواي األيـ ـ ة ةحـ ـ ّد ت ال نا ــة التحتا ــة الر ــحاة اس ــتهةت حلـ ـرامج
ديــدة أص ـ تجتــدمي اخلــدماي صمةاــة يم ـ ة ظةــت ت طاــة التحر ـ صالاــة االوضــت ميفــدالي
ضا()80م
الر ّ
فااي األمهاي ة

 -46الحظــت جلنــة حجتــوا ا نمــايف التجتــد ازــرة و م ـ اجلــوتة اليفامــة لةخــدماي الرــحاة
املجتدمــةم أ صــت احلكومــة حلـ يف تضــمن تــوف اصايــة مناسـ ة ــل الــوالتة حليفــدها تيفــاج مشــكةة ت ايــد
صدت األىوال منخوض الـوةيف صنـد املـاالت األىوـال الـتين ييفـانويف مـن ال دانـة ت يـد ت طاـة اخلـدماي
املجتدمة إىل األىوال ذ ي ا صا اي املرت طة حلالنمو()81م
 -47الح الوريـ ت يف ا ةامـ أنـ و حـ تةيفـ ّد حـاالي ا هـاا ـ انوناـة فـإيف الجتـانويف
اجلنام ية ا إهنا احلمل الناتج صن اال تراب أ سـواق ازـاا م ـوة ا هـاا أيضـاب و احلـاالي
ال ــت يه ــدت فاه ــا احلم ــل حا ــاة امل ـرأة احلام ــل ال ــت يتم ـ ب فاه ــا ص ــد إهن ــا احلم ــل و تيف ــرا امل ـرأة
صاحلاي ثا ى ايفة حلدناة أ صجتةاة()82م
 -48أشــاا الوري ـ ت يف ا ةام ـ إىل أيف ةااة الرــحة ضــيفت سااســة صامــة لةرــحة ا احلاــة
م ــن املتو ــا املوافجت ــة صةاه ــا و ص ــا )83(2015م الحـ ـ تم ــجال ااتو ــال نم ــي و ميف ــدالي مح ــل
املراهجتاي أفات حل يف قة اجلماصة الكااي اة لةتنماة ال شرية اال تماصاة اف صةـد اسـرتاتاجاة ترمـ
إىل يوــا صــدت املراهجتــاي احلوامــل و كــل حلةــد مــن ال ةــدايف الناىجتــة حلا نكةا يــة األملاناــة و منطجتــة
ال حر الكاايي حلنم ة ت ةع صةد األ ل  20و املامة صةد مدى الورتة )84(2019-2014م
 -49أشـ ــاا الوري ـ ـ ت يف ا ةام ـ ـ إىل أيف موافجتـ ــة ادحلـ ــا ـ ـ مطةوحلـ ــة حلرـ ــول امل ـ ـراهجت صةـ ــد
اخلـدماي الرـحاة لةحرــول صةـد امليفةومــاي املتيفةجتـة حلـاحلجتوا اجلنمــاة ا احلاـةم ي ةــع سـن الجت ــول
لةوتااي حالااب  16صاماب لكن هته المن حمدتة حلوضوق لةوتاايف()85م
 -50ذكر الوري ت يف ا ةام أيف ميفدالي استشرا ف ا نجتي املناصة ال شرية/ا يدة تجتدا حل ل
مــن  1و املامــة مــن المــكايف صمومـاب إذ ي ــد صــدت ا صـاحلاي اجلديــدة احلتـابم حل ــا النظــر صــن امليفــدل
املجتـدا فـإيف هــتا امليفـدل ص ــااة صـن تجتـدير ت يف املمــتوى صةـد األا ـ ()86م ـد الوريـ تجتريـراب أيضـاب صــن
تطــوير يطــة اس ـرتاتاجاة حلش ـ يف ف ـ ا نجتــي املناصــة ال ش ـرية/ا يــدة لةوــرتة  2014-2011ترك ـ صةــد
الث ف اي ضيفاوة ه  :الر ال التين ميااسويف اجلن ما الر ال املشت ةويف حلاجلن احلوامل()87م
 -51اح ــت جلنــة حجتــوا الطوــل حلإنشــا املرك ـ الــوىين لةرــحة اليفجتةاــة مرا يفــة نظــا الرــحة
اليفجتةاــة و ال ةــدم أ صــت ســانت لوســاا حل ـ يف تيف ـ ة ــوتة يــدماي حل ـرامج الرــحة اليفجتةاــة املتاحــة
لبىوال()88م
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 -52أصرحلــت الةجنــة صــن ةجتهــا إةا ااتوــال ميفــدل انتشــاا تيفــاى املـراهجت الكحــول املخــداايم
أ صت سـانت لوسـاا حلـ يف تترـدى ثـته الظـاهرة تتـا سـ ل احلرـول إىل يـدماي اليفـالإ املشـواة
التيفاو إصاتة االندماإ اال تماص صةد النحو املوصد حل من ل()89م

طاء -القق ي التعلية
 -53الحظـ ـ ــت الاونمـ ـ ــكو أيف احل ـ ـ ـ و التيفةـ ـ ــام لـ ـ ــا مكرس ـ ـ ـاب و الدسـ ـ ــتوا لكن ـ ـ ـ مكـ ـ ــرا و
الجتـانويف  199/41املـاتة  14نرـها كمـا يةـ " :اهنـاب حلـاملواات املتاحـة لـ لكـل شـخي احلرــول
صةد الربنامج التيفةام املناسب الحتاا ات "()90م
 -54اح ــت الاونم ــكو حلاصتم ــات خمتةـ ـ اخلط ــو الـ ـربامج الراما ــة إىل ض ــم امل ي ــد م ــن الش ـ ـ اب
املهمش احلد من صدت حـاالي التخةـ صـن الدااسـةم مـا ذلـك مل يةيفـ ّدل ـانويف التيفةـام مل تتخـت
التداحل الكافاة لةتردي ألشكال التماا املتواصل()91م أ صت الاونمكو احلكومة حل يف تواصـل تيف يـ
التيفةام الشامل لةجماا حلكل وان ()92م
 -55الحظــت جلنــة حجتــوا الطوــل اجلهــوت امل ت لــة تاحــة س ـ ل الوصــول إىل التيفةــام و مرحةــة
الطوول ــة امل ك ــرة لةجما ــا إال أهن ــا أصرحل ــت ص ــن ةجته ــا إةا ة ــة ف ــر احلر ــول صة ــد التيفة ــام املتاح ــة
لبىوــال األكثــر حرمان ـاب أ صــت ســانت لوســاا جبمةــة أمــوا منهــا أيف مــن فــر حرــول اــا
األىوال صةد التيفةام أيف ترتجت حلنوصات ()93م
 -56اح ت الةجنة نومها حلااتوال نمـب االلتحـاا حلاملـدااا الثانويـة االوـاا ميفـدالي التخةـ
ص ــن الدااس ــة و ص ــوود ى ــالب امل ــدااا الثانوي ــة كم ــا اح ــت حل ــالربامج ال ــت تم ــتهدد األىو ــال
ازر م األىوال امليفرض خلطر التخة صن الدااسة()94م
 -57أ صت الةجنة سانت لوساا حل يف تيفمم سااساي املما اة حل اجلنم و طـال التيفةـام مبـا
يكول يفل ممامل اجلنم التدايب املراصـ لالصت ـاااي اجلنمـاناة ـ اب موضـوصااب إل اماـاب ال يتجـ أ
من اا الد ااي التداي اة املجتدمة إىل املداس صةد اا املمتوياي()95م
 -58اح ت الةجنة حلتضم املناهج الدااساة امليفتمدة و اا املدااا االحلتداماـة الثانويـة حلرناقـاب
شــامالب امم ـاب صةــد املهــاااي احلااتاــة حليفن ـوايف "التثجتا ـ و قــال الرــحة احلاــاة األس ـرية"م أ صــت
ســانت لوســاا جبمةــة أمــوا منهــا أيف ت يــد إتاحــة اخلــدماي الرــحاة املراصاــة لةم ـرية املالممــة لةش ـ اب
تضمن تجتدمي يدماي منا احلمل إىل املراهجت ت يف موافجتة ادحلا ()96م
حمــنت تجتــدمي يــدماي التيفةــام اخلــا صــن
 -59أشــاا الوري ـ ت يف ا ةام ـ إىل أيف احلكومــة ّ
ىريـ إنشــا مراكـ ثــتا ال ــرا و مــدينت فاــو فــوا ســوفري مــا افــا صــدت مراكـ التيفةــام اخلــا إىل
أاحليفــة مراك ـ م مــا ذلــك الح ـ الوري ـ صــد ــوت صمةاــة فحــي ىناــة لبىوــال الــتين يوا هــويف
صيفوحلاي و التيفةم()97م أصرحلت جلنة حجتوا الطول صن ةجتهـا إةا ةـة املرافـ املالممـة لبىوـال ذ ي
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ا صا ــةم أ صــت ســانت لوســاا حل ـ يف تضــمن تــوف املــدااا تيفةام ـاب شــامالب لةجماــام أ صــتها أيض ـاب
حلاليفمل صةد ت يد املدااا مراف الرصاية مبا يكو من املوظو األموال()98م

ياء -الققوق الثقا ية
 -60أ صــت الاونمــكو ســانت لوســاا حلاصت ااهــا ىرف ـاب و االتوا اــة املتيفةجتــة حبمايــة ال ـرتاث الثجتــاو
الط ايفـ اليفـامل ( )1972اتوا اــة محايـة الـرتاث الثجتـاو ـ املـاتي ( )2003اتوا اــة محايـة تيف يـ
تنول أشكال الت الثجتاو ( )2005حلالتنوات الكامل لبحكا ذاي الرةة الت تةيفـ ة فـر الوصـول
إىل الـ ـرتاث الثجت ــاو أش ــكال التيف ـ ـ ا حل ــداص املش ــااكة فاه ــا توضـ ـ حلالت ــايل إىل إصم ــال احلـ ـ و
املشــااكة و احلاــاة الثجتافاــةم أ صــت الاونمــكو أيضـاب حلـ يف تــويل االصت ــاا الوا ــب صنــد الجتاــا حلــتلك
ش ـرا اجملتميف ــاي ازةا ــة الون ــان اجله ــاي الواصة ــة امليفنا ــة حلالثجتاف ــة منظم ــاي اجملتم ــا امل ــدين ـ
احلكوماة فضالب صن الو اي الضيفاوة()99م

كاف -ااشخا

ذوو اإل ارة

ميف ـ ـ لم ـ ـ حجتـ ــوا األشـ ــخا ذ ي
 -61أفـ ــات الوري ـ ـ ت يف ا ةام ـ ـ حل ن ـ ـ ال يو ـ ــد تش ـ ـريا ّ
ا صا ة()100م ال لظر الجتانويف التماا ضد األشخا ذ ي ا صا ة ال دناة احلماة الوكرية اليفجتةاة
ذلك من س ل النجتل و احلرول صةد الرصاية الرحاة()101م
و التوظا التيفةام المور ّواب
 -62الحظت جلنة حجتوا الطول ضا مشر ل سااسة ىناة لبشخا ذ ي ا صا ةم أصرحلـت
صــن ةجتهــا إةا صــد إ ـرا ا صــالحاي الالةمــة لضــمايف حجتــوا األىوــال ذ ي ا صا ــة مشــااكتهم
حلويفالاـة و اــا قــاالي اجملتمــام أ صــت الةجنــة سـانت لوســاا حلـ يف تيفتمــد مشــر ل المااســة الوىناــة
تنوتها()102م

 -63أشــاا الوريـ ت يف ا ةام ـ إىل أن ـ ال يو ــد مرفـ صــاتة ت هاــل األشــخا ذ ي ا صا ــة
ال دنا ــة صة ــد ال ــر م م ــن أيف ةااة الر ــحة تنو ــت حلرناقـ ـاب ص ــاتة الت ها ــل اجملتميفـ ـ و من ــاةل األفـ ـرات
امليفنا ()103م

الم -المهاجرون ،والالجئون ،وملتمسو اللجوء
 -64أصرحلت جلنة حجتوا الطول صن ةها إةا أىوال املها رين األ انب و سانت لوساا ياصة
م ــن ال لمة ــويف ــام هوي ــة إةا التح ــدياي أ ـ ـ التمااـ ـ ال ــت ــد يوا هوهن ــا و احلر ــول صة ــد
اخلدماي اال تماصاةم أ صت سانت لوساا حلوضا سااساي م ات تو اهاة ىناة جلماا الوةاااي
الوك ـ ــا الي ا تاااي ال ـ ــت تجت ـ ــد اخل ـ ــدماي إىل أىو ـ ــال امله ـ ــا رين إىل ا ـ ــا األىو ـ ــال املتـ ـ ـ رين
حلاثجرة()104م
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 -65ذ ّكـ ــري مووضـ ــاة األمـ ــم املتحـ ــدة لش ـ ـ يف الال ـ ـ حل ـ ـ يف سـ ــانت لوسـ ــاا لامـ ــت ىرف ـ ـاب و
األش ــخا ص ــدمي اجلنم ــاة حل هن ــا مل تيفتم ــد تشـ ـرييفاب حلشـ ـ يف ىةـ ـب
االتوا ا ــاي املتيفةجت ــة حل ــالال
الةجــو مل تضــا إ ـرا اي ىناــة لـ م مــا ذلــك فــإيف احلكومــة احرتمــت م ــدأ صــد ا صــاتة الجتم ـريةم
و كانويف األ ل/تيممرب  2014كايف ال ةد يمتضا ال ة ال ()105م
 -66حرةت املووضاة صةد ميفةوماي تواـد حلـ يف سـانت لوسـاا كانـت أحاانـاب نجتطـة مـر ا حلركـاي
هجرة خمتةطة ميـر فـا األفـرات الـتين ال لمةـويف أ ااا هويـة حمـا ل الوصـول إىل أمريكـا الشـمالاة()106م
أشــااي املووضــاة إىل ضــر اة إ امــة تيفــا يف إ ةام ـ صةــد ــا ال اانــاي ةاةهــا ضــا نظــم تيــول
تراص متطة اي احلماية إحلرا اتوا اي لالستجت ال()107م
 -67ذكــري املووضــاة أهنــا ممــتيفدة لتجتــدمي املمــاصدة إىل احلكومــة مــن أ ــل ضــا سااســة ىناــة
لال ـ تيف ي ـ ــداا ا صةــد إتااة تــدفجتاي اثجــرة املختةطــة ممــاصدة األشــخا ازتــا إىل
محاية ت لاة()108م
 -68أ ص ــت املووض ــاة احلكوم ــة حلـ ـ يف تنض ــم إىل اتوا ا ــة ص ــا  1951اخلاص ــة حلوض ــا الال ـ ـ
حلر توكوثا ليفا  )109(1967إضافة إىل اتوا اة صا  1954حلش يف ضـا األشـخا صـدمي اجلنمـاة
اتوا اــة صــا  1961حلش ـ يف يوــا حــاالي انيفــدا اجلنمــاة( )110أيف تواصــل التشــا ا مــا املووضــاة
حول مم لة تدفجتاي اثجرة املختةطة()111م

مية -القضايا البيئية
 -69الحظــت جلنــة حجتــوا الطوــل أيف ســانت لوســاا اصتمــدي المااســة يطــة التكاـ الــوىنات
حلشـ يف ت ـ املنـا أ صـت احلكومـة حلـ يف تضــا اسـرتاتاجااي لةحـد مـن أ ـ الضـيف املخـاىر الــت
يوا هها األىوال األسر الت د يم ها ت املنا ()112م
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the
official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United
Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Saint
Lucia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/LCA/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
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Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OPCRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure:
OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRCIC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OPICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
(Protocol III). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, at
https://www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced Labour
Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention,
1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Equal
Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) Convention,
1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (No. 182).
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the
Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL.
See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 64. See also the submission of the United Nations subregional team for
Barbados for the universal periodic review of Saint Lucia, p. 1.
See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 59 (d).
Ibid., paras. 38 and 39 (e).
See UNESCO submission for the universal periodic review of Saint Lucia, para. 30.1.
See subregional team submission, pp. 1-2.
Ibid., p. 2.
Ibid. See also CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 8-9.
See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 9 (a).
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See subregional team submission, p. 2.
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