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 مقدمة  
 
جملــــو  قــــو  عقــــد الففريــــ  العامــــع املعــــر بالســــتعفراض الــــدورر الشــــامع  املنشــــ   وجــــب قــــفرار  -1

. وأُجــــفرر 2015تشــــفرين الةــــا /نوقم   13إىل  2  دورتــــث الةالةــــة والعشــــفرين   الفــــ ة مــــن 5/1 اإلنســــا 
. وتفرأّسـت 2015 تشـفرين الةـا /نوقم  5الستعفراض املتعل  بسانت لوسيا   اجللسة السـابعة املعقـودة   
  مينيســا رامبــاا. واعتمــد الففريــ  العامــع وقــد ســانت لوســيا  ةلتاــا الداامــة لــدة األمــم املتحــدة   نيويــور 
 .2015تشفرين الةا /نوقم   10 التقفريفر املتعل  بسانت لوسيا   جلستث الفرابعة عشفرة املعقودة  

  اختــــار جملــــو  قــــو  اإلنســــا  قفريــــ  املقــــفّررين التــــاا 2015كــــانو  الةا /ينــــايفر   13و   -2
 .وال ازيع أيفرلنداإثيوبيا و : بسانت لوسيا ستعفراض املتعل ال)اجملموعة الةالثية( لتيسري 

مـــن  5  والفقـــفرة 5/1مـــن مفرقـــ  قـــفرار جملـــو  قـــو  اإلنســـا   15وعمـــالا ب  كـــام الفقـــفرة  -3
 :بسانت لوسيا الستعفراض املتعل   صدرت الوثاا  التالية ألغفراض 16/21مفرق  قفرار اجمللو 

 (؛A/HRC/WG.6/23/LCA/1)أ( )الوثيقة 15للفقفرة اا تقفريفر وطر/عفرض كتايب مقدم وقق )أ( 
 الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا األمــــــم املتحــــــدة جتميــــــل للمعلومــــــات أعدتــــــث مفوضــــــية  )ب( 

  (؛A/HRC/WG.6/23/LCA/2)الوثيقة  )ب(15للفقفرة اا )مفوضية  قو  اإلنسا ( وقق
)الوثيقــــــــــة  )ج(15للفقــــــــــفرة اا وققــــــــــ  قــــــــــو  اإلنســــــــــا  مــــــــــوجز أعدتــــــــــث مفوضــــــــــية )ج( 

A/HRC/WG.6/23/LCA/3.) 
عـــن طفريـــ  اجملموعـــة الةالثيــة قاامـــة أســـللة أعـــد ا ســـلفاا البلـــدا   ســـانت لوســـياوُأ يلــت إىل  -4

واململكـــة املتحـــدة ل ياانيـــا الع مـــ    واملكســـي   وليختنشـــتاين  وكينيـــا  وســـلوقينيا  إســـبانياالتاليـــة: 
 الشبكي اخلارجي للففري  العامع.. وميكن الطالع عل  هذه األسللة عل  املوقل الشمالية أيفرلنداو 

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
   اقتـــتل الوقـــد مداخلتـــث باإلنـــارة إىل انعقـــاد جولـــة الســـتعفراض الةانيـــة املتعلقـــة بســـانت لوســـيا -5

سـيا  عمليتـد دميقـفراطيتد مامتـد كــا  ثمـا تـ ثري علـ   قــو  اإلنسـا  واحلفريـات األساسـية للمــواطند  
   اخلاط اإلمنااية الوطنية.  2030ومها: إصالح الدستور وإدراج خاة التنمية املستدامة لعام 

ســـد  ويســـع  اإلصـــالح الدســـتورر الـــذر تمـــالل بـــث احلكومـــات املتعاقبـــة منـــذ ســـنوات إىل -6
الةغـــفرة القاامـــة بـــد احلكـــم الـــدميقفراطي وامليةـــا  األساســـي  ومواءمـــة هـــذه الوثيقـــة مـــل تغـــري ال ـــفرو  

  ذكــفر الوقــد أ  احلكومــة تعتقــد أ  2030الجتماعيــة والسياســية للةزيــفرة. وقيمــا يتعلــ   اــة عــام 
   ضما   قو  مجيل املواطند ورقاهام يشّكع أ د أهم ركااز التنمية   البلد.
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واجات سـانت لوسـيا منـذ جولـة السـتعفراض األوىل سلسـلة مـن التحـديات أثـفرت   قـدرة و  -7
احلكومــة علــ  احلفــاا علــ  التــواز  بــد الوقــاء بالتزاما ــا الدوليــة املتعلقــة  قــو  اإلنســا  والتصــدر 

 لألزمات النانلة اليت تستوجب من احلكومة محاية مواطنياا من المفرر الوني . 
ا تواجاــث احلكومــة مــن فــديات قيمــا يتعلــ  بتنفيــذ التزاما ــا وكــذا التوصـــيات وأقــفّر الوقــد  ــ -8

الــيت ورد ــا   الســاب . قــتىل جانــب تــ ثري عمليــة إصــالح الدســتور وغريهــا مــن العمليــات   فديــد 
أولويــات احلكومــة  يكمــن التحــدر احلقيقــي والفــورر   ادوديــة القــدرات البشــفرية والتقنيــة. وعلــ  

اا تشــغع اإلدارة القانونيــة لــوزارة الشــجو  اخلارجيــة والتةــارة الدوليــة والاــريا  املــد  مو فــ ســبيع املةــال 
يُعاـــد إليـــث ملميـــل املســـااع القانونيـــة املتصـــلة بـــالوزارات الـــةال . ويقتصـــفر قـــوام مكتـــب اا وا ـــداا قانونيـــ

 املدعي العام أيماا عل  افرر تشفريعي وا د.
  عــن إاــازات أخــفرة   جمــال  قــو  اإلنســا  قبــع غــري أ  الوقــد أعــفرب عــن نيتــث اإلعــال -9

 لـول الـدورة احلاديـة والةالثـد جمللــو  قـو  اإلنسـا . وعلـ  ســبيع املةـال  أطلقـت احلكومـة عمليــة 
التصـــدي  الفر يـــة علـــ  التعـــديالت املدخلـــة علـــ  ن ـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلناايـــة الدوليـــة 

إنشــاء قاعــدة بيانــات مفركزيــة اا ة علــ  ذلــ   حــفرر  اليــ. وعــالو 2010واملعتمــدة   كامبــال   عــام 
إلدارة الصــــكو  الدوليــــة   ــــا سيســــاهم   زيــــادة تيســــري الوصــــول إىل املعلومــــات املتعلقــــة بالتزامــــات 

 سانت لوسيا وسيساعد من مث   عملية معاجلة التقاريفر.
شــاركة مامــة. إذ يفيــد تقفريــفر ومنـذ الســتقالل  ومشــاركة النســاء   القااعــات اجملتمعيــة الفرايســية م -10

  املااـــة مـــن  52.3بــ   النســـاء يشــغلن  2015صــادر عـــن من مــة العمـــع الدوليــة   كـــانو  الةا /ينـــايفر 
 عن ذل   ُسّلمت مقاليد إصالح الدستور إىل امفرأة قاضية.  املناصب اإلدارية   سانت لوسيا. وقمالا 

املسـاواة اااذهـا مبـادرات مـن قبيـع بفرنـام  ومن األدلة األخفرة عل  التـزام احلكومـة بمـما   -11
متكـــد النســـاء مـــن أجـــع املســـاواة مـــل الفرجـــال والتحـــدين الكامـــع لن ـــام التعلـــيم مـــن خـــالل قـــانو  

   واملشاركة النشاة للنساء   قيادة القااعد العام واخلاص عل   د سواء. 1999التعليم لعام 
كـام املنصـوص علياـا   اتفاقيـة القمـاء علـ  وتجكد سانت لوسـيا التزاماـا بتنفيـذ مجيـل األ  -12

 بغفرض دعم مبدأ املساواة بد الفرجال والنساء. كامالا اا  مجيل أنكال التمييز ضد املفرأة تنفيذ
هبــا إىل توجيــث وتكييــف  اوتــداقل احلكومــة بغــرية عــن دورهــا   محايــة األطفــال  وهــو مــا  ــد -13

ستمــعفد وضـــما  تكـــاقج قــفرص األطفـــال   مجيـــل سياســا ا وجاودهـــا الوطنيــة الفراميـــة إىل محايـــة امل
 أحناء البلد. 

  أُنشـــلت جلنـــة العمـــع الوطنيـــة حلمايـــة الافـــع هبـــد  تنســـي  عمليـــة تنفيـــذ 2012و  عـــام  -14
للتزامــات الدولــة  اا اتفاقيــة  قــو  الافــع واإلبــال  بشــ  ا. وأعفربــت احلكومــة عــن نيتاــا القيــام  وققــ

ـــــد اللةنـــــة بـــــاملوارد البشـــــفري ـــــة واملاليـــــة الكاقيـــــة لتمكيناـــــا مـــــن تنفيـــــذ سياســـــات نـــــاملة بتزوي ة والتقني
 ومنسةمة وُاكمة حلماية  قو  الافع وتنسيقاا عل  حنو قعال.
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واعُتمــد فــت إنــفرا  وزارة املاليــة  ــ  إلعــداد امليزانيــة يفراعــي ا تياجــات الافــع مــن أجــع  -15
مــع. وتُبــذل جاــود ملموســة واــددة زيــادة األمــوال للمســااع املتصــلة بالشــباب واصيصــاا بصــورة أق

 حلماية األطفال احملفرومد واملستمعفد وضحايا ن ام التعليم واجملتمل ككع. 
وقيمـــا يتعلـــ   مارســـة العقـــاب البـــد  علـــ  األطفـــال  ل ـــة الوقـــد أ  مجسســـات تعليميـــة  -16

 افع.عديدة تبنت طفراا  بديلة لت ديب التالميذ باعتماد بفرام  مدرسية تفراعي مصاحل ال
  مســ لة  ارســة العقــاب البــد  علــ  األطفــال   ســيا  اإلصــالح اجلــارر اا وســين فر أيمــ -17

 لن ام قماء األ دا   وكذا   مس لة احلكم عل  القّصفر بالسةن مدة احلياة.
  سـن قـانو  عـادر ياـد  إىل اا  ق ح جلنة إصالح الدسـتور  تن ـفر احلكومـة  اليـ وعمالا  -18

املتعلــ   دونــة  2006علــ  أســاي امليــع اجلنســي. وثــذا الغــفرض نــ  قــانو  عــام التصــدر للتمييــز 
العمــع علــ  منــل أر صــا ب عمـــع مــن طــفرد مو ــف أو إخمـــاعث إلجــفراءات ت ديبيــة علــ  أســـاي 

 امليع اجلنسي. 
ونـــّدد التقفريـــفر الـــوطر علـــ  متتـــل كـــع ســـكا  ســـانت لوســـيا   ـــن قـــيام املةليـــات واملةليـــو   -19

نســي ومغــايفرو اثويــة اجلنســانية و ــاملو صــفات اجلنســد  باحلمايــة التامــة    ــع ومزدوجــو امليــع اجل
الدســـتور احلـــاا الـــذر يـــوقفر ســـبع النتصـــا  القمـــااي لكـــع نـــخ  يـــدعي أ   قوقـــث األساســـية 

 انتاكت أو قد تنتا . 
و ـدة تابعـة للشـفرطة معنيـة  عاجلـة  ـالت العنـف اا وزيادة عل  ذلـ   تنشـا احلكومـة  اليـ -20
نســـي. وســـي أي هـــذه الو ـــدة مســـاعد مفـــوض الشـــفرطة وســـتتوىل معاجلـــة مجيـــل املســـااع املتصـــلة اجل

 بالعنف اجلنسي   ا   ذل   الت العتداء عل  الفلات املستمعفة مةع النساء واألطفال. 
ل يتكفــع اا وطنيــاا هاتفيــاا وعلــ  حنــو مــا يشــري إليــث التقفريــفر الــوطر  متلــ  ســانت لوســيا خاــ -21

التصـــــدر ملشـــــاكع اجتماعيـــــة وعاطفيـــــة اا قـــــوع  ـــــواد  النتحـــــار قحســـــب بـــــع يتـــــوىل أيمـــــ نـــــل و 
ويســــــمل هــــــذا اخلــــــط اثــــــاتفي لمــــــحايا العتــــــداء اجلنســــــي بــــــ   يتحــــــدثوا  فريــــــة ويالبــــــوا  أخــــــفرة.

 حيتاجونث من مساعدة. ما
وخالل إعداد التقفريـفر الـوطر  تشـاورت احلكومـة مـل قلـات متلفـة مـن اجملتمـل املـد  بغـفرض  -22

 س  آراء الشعب   مسااع عديدة متصلة  قو  اإلنسا . 
واســتااعت احلكومــة أ  تجكــد كيــف عــادت القــفرارات السياســية املتخــذة  مةــع تقــد  مــنل  -23

دولر مــن دولرات نــفر  الكــاريل إىل الالبــة املســةلد   املــداري الةانويــة  بالفااــدة  500قــدرها 
وكيــــف  ــــل بفرنــــام  التوجيــــث املدرســــي بتصــــحيل مســــار علــــ  الوالــــدين والالبــــة علــــ   ــــد ســــواء  

الشـــباب احملـــفرومد  وكيـــف باتـــت النســـاء اللـــواز كـــّن   العـــادة عـــاجزات عـــن دقـــل رســـوم خـــدمات 
 الولدة واألمومة قادرات عل  تلبية ا تياجا ن من الفرعاية الصحية.
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وعــالوة علــ  ذلــ   ونــزول عنــد طلــب احلكومــة مشــاركة اجملتمــل املــد  بقــدر أكــ   قُــّدمت  -24
إســـاامات مـــن من مـــات غـــري هادقـــة للـــفربل  مةـــع من مـــة رايـــز ســـانت لوســـيا ومن مـــة يوناينتـــد آنـــد 
س ونغ اللتـد تـداقعا  عـن  قـو  الافـع واملةليـات واملةليـد ومزدوجـي امليـع اجلنسـي ومغـايفرر اثويـة 

 سانية و املي صفات اجلنسد. اجلن
  جمـال الفرعايـة الصـحية. وتسـع  احلكومـة إىل ضـما  اا مفرموقـاا وأ فرزت سانت لوسيا تقـدم -25

 صــول مجيــل األنــخاص  بصــفر  الن ــفر عـــن وضــعام الجتمــاعي القتصــادر  علــ  عنايــة كاقيـــة 
لعـالج الاـل املتـاح  مـل وقّعالة وجّيدة. وُسـّخفرت مـوارد مامـة لتحسـد اخلـدمات واملفراقـ  الصـحية وا
   إيالء اهتمام خاص إىل صحة املفرأة وقريوي نق  املناعة البشفرية/اإليدز.

 2008ويعكــو الدســتور عــدم تســامل احلكومــة مــل التعــذيب وحي ــفر القــانو  اجلنــااي لعــام  -26
صـــفرا ة علـــ  كـــع قـــفرد مـــن أقـــفراد اجملتمـــل الســـتخدام املفـــفرا للقـــوة ضـــد قـــفرد آخـــفر. و وجـــب قـــانو  

أنشـلت جلنـة لتلقـي الشــكاوة املقدمـة ضـد املـو فد العمــوميد  2000اهـة   احليـاة العامـة لعــام النز 
 والتحقي  قياا.

وعــالوة علــ  ذلــ   تاّبــ  أ كــام القــانو  اجلنــااي الــيت تــدين التعــذيب والعتــداء اجلســدر  -27
ثـــذه اا وققــوالســتخدام املفــفرا للقــوة علــ  رجـــال األمــن نــ  م   ذلــ  نـــ   أر مــواطن عــادر. و 

مجسســـة إصــال ية بالســـةن ملــدة أقصـــاها ســبل ســـنوات    ـــال  األ كــام قـــد حيكــم علـــ  مو ــف
  ارستث أر نكع من أنكال التعذيب عل  أ د السةناء. 

وزيـــفر   2013واـــول التعـــديالُت املدخلـــة علـــ  قـــانو  تقـــد  الشـــكاوة ضـــد الشـــفرطة لعـــام  -28
اعم تفيـد بـ   أ ـد أقـفراد الشـفرطة اسـتخدم القـوة بصـورة الداخلية واألمن القومي قتل فقي    أر مز 

أسـلوب فقيـ  أكةـفر صـفرامة ونـفاقية   الشـكاوة اا مففرطة ضد أ د املـواطند. ويعتمـد القـانو  أيمـ
الـــــيت يقـــــدماا املواطنـــــو  ضـــــد الشـــــفرطة. وُوضـــــل  ـــــ   ســـــتويد ملعاجلـــــة الشـــــكاوة يقتمـــــي أ  متـــــفّر 

الشـــــفرطة قبـــــع أ  تعـــــفرض علـــــ  جلنـــــة الن ـــــفر    الشـــــكاوة   مفر لـــــة أوىل بو ـــــدة الشـــــكاوة ضـــــد
 عن جااز الشفرطة.اا الشكاوة املقدمة ضد الشفرطة  وهي جلنة مستقلة متام

وقيمـــا يتعلـــ  بالدعـــاءات الـــيت تفيـــد بـــ   قـــوات الشـــفرطة امللكيـــة   ســـانت لوســـيا نفـــذت  -29
وكالـة املعنيــة العمليـات إعـدام خـارج ناــا  القـانو  ذّكـفر الوقــد بـ   احلكومـة  صـلت علــ  مسـاعدة 

التابعـــة للةماعـــة الكاريبيـــة )وكالـــة التنفيـــذ( مـــن  بتنفيـــذ تـــدابري مكاقحـــة اجلفرميـــة واإلجـــفراءات األمنيـــة
 أجع مواصلة التحقي    املس لة. 

أعــــــــّده اققــــــــو  تــــــــابعو  لشــــــــفرطة جامايكــــــــا. و  آذار/ اا وقــــــــدمت وكالــــــــة التنفيــــــــذ تقفريــــــــفر  -30
املوضــوع وقــّدم معلومــات عامــة عــن نتــاا  التحقيــ    أدىل راــيو الــوزراء ببيــا  بشــ   2015 مــاري

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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ــــــد أ -31 ــــــزام ســــــانت لوســــــيا بــــــا  ام  ــــــ  مواطنياــــــا   الوصــــــول إىل ســــــبع ول ــــــة الوق   الت
النتصــا  وبتقامــة العــدل علــ  حنــو قعــال اع ضــتث عقبــات أل  ن ــام القمــاء يعــا  مــن قصــور مــاا 
وتقـــر وبشـــفرر وهـــو مـــا ي تـــب عنـــث نقـــ    عـــدد املـــو فد القمـــاايد وقاعـــات احملاكمـــة. وأبـــدة 

 لوكالت ذات الصلة والدول الصديقة. الوقد تفر يبث بالدعم املقدم من ا
وقيما يتعلـ  بعقوبـة اإلعـدام  أقـفرت جلنـة إصـالح الدسـتور   تقفريفرهـا املعـفروض علـ  ال ملـا   -32

أ  النـــاي أعفربـــوا  خـــالل محلـــة تـــوعيتام هبـــذه املســـ لة  عـــن آراء قويـــة تفراو ـــت بـــد مناصـــفرة عقوبـــة 
هـــذه اا وبـــة اإلعـــدام. وينـــاقح ال ملـــا   اليـــاإلعـــدام ومناهمـــتاا. وأوصـــت اللةنـــة باإلبقـــاء علـــ  عق

 . ااياا  املس لة ويُنت فر أ  يتخذ بش  ا قفراراا 
وواصــلت احلكومــة منــذ جولــة الســتعفراض األخــرية بــذل جاودهــا مــن أجــع احلــد مــن الفقــفر  -33

وفقيــ  التنميــة املســتدامة بوضــل سياســات وبــفرام  اــددة. ويتةلــ  أ ــد األمةلــة   اعتمــاد بفرنــام  
ييســفر فديــد األقــفراد احملتــاجد إىل املســاعدة الجتماعيــة ويكفــع اا ح احلمايــة الجتماعيــة مــجخفر إلصــال

و  وضـــــل ن ـــــام إلدارة املعلومـــــات خـــــاص بـــــ ام  املســـــاعدة اا  وصـــــول املســـــاعدة إىل األكةـــــفر عـــــوز 
 الجتماعية الفرامية إىل مجل كع املعلومات ذات الصلة   مكا  وا د.

بالتعـاو  مـل البنـ  الـدوا  عمليـة تقيـيم مـدة قعاليـة وااعـة أداء اا  وأكملت احلكومة أيم -34
   بفرام  السالمة الجتماعية. وتنور احلكومة تنفيذ التوصيات املنبةقة عن هذا التقييم.

  
 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
 اجلـزءوقداا ببيانات خالل جلسة التحاور. وتفرد التوصيات املقدمة خـالل احلـوار    44أدىل  -35

 الةا  من هذا التقفريفر.
د الختيــاريد لتفاقيـة  قـو  الافــع  وتوكـولر بـت ال تغـال بتصـدي  ســانت لوسـيا علـ  ال -36

كمــا أنـادت ال تغــال   لكناـا أعفربـت عــن قلقاـا لعـدم إدراج كــع أ كـام التفاقيــة   القـواند الوطنيـة.
بتوقيل سانت لوسيا العاد الدوا اخلاص باحلقو  املدنية والسياسـية واتفاقيـة  قـو  األنـخاص ذور 

  اإلعاقة. وقدمت ال تغال توصيات.
وأنــــادت ســــرياليو  بــــاجلاود املبذولــــة لتحســــد  الــــة اإلمــــداد بامليــــاه. و ةــــت علــــ  إدمــــاج  -37

يميــة   كــع الــ ام  التعليميــة. وأنــادت ســرياليو  بســن قــانو  األطفــال والشــباب ذور اإلعاقــة التعل
الشكاوة املقدمة ضد الشفرطة ونةعت الدولة الافر  عل  اإلسفراع بتنفيذ "سياسـة اسـتخدام القـوة" 

عل  إدراج اتفاقية  قو  الافع   اا من جانب قوات الشفرطة امللكية   سانت لوسيا ونّةعتاا أيم
جلنــة العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع بمــما  تابيــ  الســن الــدنيا للمســجولية القــواند احملليــة؛ وتكليــف 

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. 

 ت سرياليو  عن دور اجملتمل املد    الدقاع عن  قو  اإلنسا . وقدمت توصيات.وتساءل
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ورّ بت سلوقينيا باعتماد سانت لوسيا بفرام  إلدماج الشباب املامشد   التعليم واحلد من  -38
ودورات  البـد  عدد الالبة املتسفربد. وأنادت بتن يم سانت لوسيا أنشاة للتوعيـة  كاقحـة العقـاب

زالـت تشـعفر  بية وبـفرام  بشـ   عنايـة الوالـدين تفرمـي إىل فسـد أنـكال العقوبـة البديلـة  لكناـا مـاتدري
بعــــُد. وأعفربـــت ســـلوقينيا عـــن قلقاـــا أل   ـــاهفرة عمــــع  بـــالقل  أل  القـــانو  ا حي ـــفر العقـــاب البـــد 

اجلنسـانية  ت متواصلة وأل  الدسـتور ل حي ـفر التمييـز علـ  أسـاي امليـع اجلنسـي واثويـةزال مااألطفال 
اثويــــة اجلنســــانية  رامليــــع اجلنســــي ومغــــايفر  ي ومزدوجــــداملةليــــات واملةليــــيعــــر أنــــث ميكــــن مال قــــة  مــــا

وممــايقتام. وأعفربــت ســلوقينيا عــن أســفاا لكــو  ســانت لوســيا ا تصــبل  صــفات اجلنســد يو ــامل
   عدة معاهدات رايسية حلقو  اإلنسا . وقدمت سلوقينيا توصيات.اا بعُد طفرق

ونعفرت جنوب أقفريقيا بالتشةيل إزاء نية سانت لوسيا الوقاء بالتزاما ا املتعلقـة بالتصـدي   -39
علــ  الصــكو  الدوليــة وبتقــد  التقــاريفر رغــم ادوديــة قــدرا ا. ورّ بــت  ــا تبذلــث ســانت لوســيا مــن 

اــــر.  جاــــود جبــــارة للناــــوض بــــاملفرأة وفســــد وصــــول املــــفرأة الفريفيــــة إىل التعلــــيم وبــــفرام  التكــــوين امل
ر بـــت بت كيـــد  قـــو  مجيـــل األطفـــال   احلصـــول علـــ  التعلـــيم و  ـــفر رقـــ  قبـــول بعـــ   كمـــا
  املداري عل  أساي متييزر. ونعفرت جنوب أقفريقيا بالتشةيل إزاء   فر الدستور للتمييز  الالبة

علــ  أســاي اجلــنو أو العــفر  أو املنشــ  أو الــفرأر السياســي أو اللــو  أو العقيــدة. وقــدمت جنــوب 
 يا توصيات.أقفريق
وأقفرت إسبانيا ملاود سانت لوسيا وسياسا ا الستباقية لالع ا   قو  اإلنسا  ومحايتاا   -40

اتفاقيـة  قـو  الافـع وتوقيـل العاــد  اختيـاريد مــن بفروتوكـولت بفروتوكـولد  ـا   ذلـ  التصـدي  علـ 
إلعاقــة. وأعفربــت إســبانيا الــدوا اخلــاص بــاحلقو  املدنيــة والسياســية واتفاقيــة  قــو  األنــخاص ذور ا

عن تقديفرها لعدم تابي  عقوبة اإلعدام   سانت لوسـيا وجلاـود احلكومـة الفراميـة إىل مكاقحـة التمييـز 
 اجلنسا . وقدمت إسبانيا توصيات.

ول  ــت تفرينيــداد وتوبــاغو بارتيــاح أ  ســانت لوســيا كةفــت التزاما ــا  مايــة وتعزيــز  قــو   -41
رغــم نقــ  املــوارد املاليــة والتقنيــة. وأعفربــت تفرينيــداد  2011اض األوىل   اإلنســا  منــذ جولــة الســتعفر 

وتوباغو عن سفرورها ملا أ فرزتث الدولة الافر  من تقدم عل  الصعيد التشـفريعي حلمايـة  قـو  الافـع  
 . وقدمت تفرينيداد وتوباغو توصيات.2012و اصة إنشاء جلنة العمع الوطنية حلماية الافع   عام 

اخلاــوات إلصــالح جاــاز الشــفرطة    الوليــات املتحــدة األمفريكيــة إىل ااــاذ بعــ  وأنــارت -42
نـــادت تنفيـــذ عمليـــات إعـــدام خـــارج ناـــا   2011-2010أعقـــاب ادعـــاءات أقـــادت بـــ   الفـــ ة 

 زال مــات الوليــات املتحــدة تعــفرب عــن بــالغ قلقاــا إزاء اإلقــالت مــن العقــاب الــذر زالــ مــاالقــانو . و 
حة مو فـو الشـفرطة املتامـو  بعمليـات اإلعـدام املزعومـة ومـا يسـففر عنـث ذلـ  يستفيد منـث بصـورة واضـ

مـــن غيـــاب للمســـاءلة وقلـــة ا ـــ ام إلنفـــاذ القـــانو  وســـيادة القـــانو . وســـ لت الوليـــات املتحـــدة هـــع 
أنشــلت جلنــة خاصــة للتحقيــ    هــذه الدعــاءات وتنفيــذ التوصــيات املقدمــة   تقفريــفر وكالــة التنفيــذ 

ت الوليـات زالـ مـا ا جاء   خااب راـيو الـوزراء   آذار/مـاري. و  الكاريبية عمالا  التابعة للةماعة
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املتحــدة تشــعفر بــالقل  إزاء جتــفر  العالقــات اجلنســية بــد نخصــد بــالغد مــن اجلــنو نفســث بال اضــي 
اثويــة  رامليــع اجلنســي ومغــايفر  ي ومزدوجــداملةليــات واملةليــيســاهم ذلــ     ارســة متييــز عــام ضــد  إذ

 . وقدمت الوليات املتحدة توصيات.صفات اجلنسد ياجلنسانية و امل
ـــت أوروغـــوار انمـــمام ســـانت لوســـيا إىل  -43 بفروتوكـــول منـــل الجتـــار باألنـــخاص  و اصـــة ومثّن

النســاء واألطفــال  وقمعــث واملعاقبــة عليــث املكمــع لتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاقحــة اجلفرميــة املن مــة عــ  
اختيــاريد لتفاقيــة  قــو  الافــع وتوقيــل العاــد الــدوا اخلــاص  بفروتوكــولد تصــديقاا علــ الوطنيــة  و 

بــاحلقو  املدنيــة والسياســية. ورّ بــت أوروغــوار بــاجلاود الــيت تبــذثا احلكومــة لمــما  اإلعمــال التــام 
بــت للحــ    احلصــول علــ  ميــاه الشــفرب  وبالتــدابري الــيت ااــذ ا بشــ   املســاواة بــد اجلنســد. ور ّ 

بتشـــةيل مشـــاركة الفرجـــال   رعايـــة األطفـــال وبـــاجلاود املبذولـــة لتحســـد الوصـــول إىل التعلـــيم وتقـــد  
 خدمات الولدة وصحة األماات واألطفال باجملا . 

ورأت مجاورية قنزويال البوليفارية أ  مشـاركة سـانت لوسـيا   السـتعفراض الـدورر الشـامع  -44
ســا  ومثّنــت اجلاــود املبذولــة لتنفيــذ التوصــيات املقبولــة خــالل علــ  التزاماــا  قــو  اإلن واضــل دليــع

جولة الستعفراض األوىل. ونفذت سانت لوسيا تدابري تشفريعية وإدارية رايسية عززت إطارها املتعلـ  
 مايــة  قــو  اإلنســـا    ــا   ذلـــ  انمــماماا إىل بفروتوكـــول منــل الجتـــار باألنــخاص  و اصـــة 

عاقبـــة عليـــث مث ســناا قـــانو  مكاقحـــة الجتـــار باألنـــخاص    مفر لـــة النســاء واألطفـــال  وقمعـــث وامل
ل قــة. ورغــم آثــار األزمــة القتصــادية  ااــذت ســانت لوســيا مبــادرات للحــد مــن الفقــفر مــن قبيــع 

أســفرة ققــرية. وقــدمت مجاوريــة قنــزويال  2 400بفرنــام  تقــد  املعونــة والفرعايــة الابيــة إىل أزيــد مــن 
 البوليفارية توصيات. 

وأعفربت اجلزاافر عـن تقـديفرها للةاـود املبذولـة   سـبيع فسـد الوضـل القتصـادر   سـانت  -45
لوسيا رغم تبعات األزمة القتصادية  وكذا فسد األمن الجتماعي. وناندت اجلزاافر اجملتمـل الـدوا 

يا مــن رقــل تــوقري املســاعدة التقنيــة ومــا يلــزم مــن املســاعدة املتعلقــة ببنــاء القــدرات لتمكــد ســانت لوســ
 التحديات املتصلة بتعزيز  قو  اإلنسا  ومحايتاا. وقدمت اجلزاافر توصيات.

لتشـةيل تسـةيع املواليـد  2013وهّن ت األرجنتد سانت لوسيا عل  تن يماا محلة   عـام  -46
بصـــورة نــــاملة وجمانيـــة. ول  ــــت األرجنتـــد بقلــــ  اســـتمفرار العتــــداء اجلنســـي علــــ  األطفـــال رغــــم 

 لسلاات من تدابري   هذا الصدد. وقدمت األرجنتد توصيات.ااذتث ا ما
ــــت أرمينيــــا عــــن تقــــديفرها للخاــــوات املتخــــذة لتعزيــــز  قــــو  املــــفرأة ومكاقحــــة الجتــــار  -47 وأعفرب

 مــن صــكو   قــو  اإلنســا  والتصــدي  علياــا منــذ الســتعفراض األول عــدد باألنــخاص وكــذا لتوقيــل
عـدداا مـن الصـكو  واملعاهـدات الدوليـة األساسـية حلقـو  . ول  ت أرمينيـا أ  املتعل  بسانت لوسيا

ل يزال يتعد التصدي  علياا. ول  ت أرمينيا كذل  تعفرض األطفال لإلمهال والعتداء    اإلنسا 
  الت عديدة رغم التقدم احملفرز   تعزيز  قو  الافع. وقدمت أرمينيا توصيات.
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ــــل ســــانت لوســــيا اتفا -48 ــــة  قــــو  األنــــخاص ذور اإلعاقــــة وأقــــفّرت وأنــــادت أســــ اليا بتوقي قي
اّاذتث من خاوات إحابية للحد من الفقـفر وتعزيـز النمـو القتصـادر. بيـد أ  أسـ اليا  لـت تشـعفر   ا

بالقل  إزاء اسـتمفرار العنـف اجلنسـي واجلنسـا    سـانت لوسـيا   ـا   ذلـ  ضـد القّصـفر. وتسـاءلت 
األخـرية ملعاجلـة التمييـز علـ  أسـاي امليـع اجلنسـي واثويـة عن اخلاوات املتخذة منذ جولـة السـتعفراض 

 اجلنسانية. وناندت أس اليا سانت لوسيا تعزيز املساواة وعدم التمييـز. وبينمـا أ اطـت أسـ اليا علمـاا 
بالتقــاريفر الــيت تفيــد بعــدم تابيــ  عقوبــة اإلعــدام   ســانت لوســيا  أعفربــت عــن قلقاــا إزاء عــدم إلغــاء 

 القواند. وقدمت أس اليا توصيات.عقوبة اإلعدام من 
اا  ول  ت جزر البااما بسفرور أ  سانت لوسيا  رغم ما تواجاث من فديات  أ فرزت تقـدم -49
قيما يتعل  بمما  محاية  قو  اإلنسا  األساسية ملواطنياا. ور بت جـزر الباامـا بالسياسـات اا كبري 

زعم اعتمادهـا    جمـالت  ساسـة مةـع السـكن وال ام  واخلاط واملبـادرات العديـدة املعتمـدة  أو املـ
واألمـن الغـذااي واحلمايـة الجتماعيـة والتعلـيم والصـحة. ول  ـت جـزر الباامـا املسـار اإلحـايب الـذر 

املفرأة  و اصة قيما يتعل   شـاركتاا   الشـجو  السياسـية. وأعفربـت  بش   متكد سلكتث سانت لوسيا
ث سـانت لوسـيا مـن خاـوات مــن أجـع إبـفرام نـفراكات ثناايـة أو مــل جـزر الباامـا عـن تقـديفرها ملـا ااذتــ

متلف الصـنادي  والـ ام  والوكـالت املتخصصـة التابعـة لألمـم املتحـدة بغـفرض دعـم اجلاـود احلكوميـة 
 الفرامية إىل تعزيز ومحاية  قو  اإلنسا . وقدمت جزر البااما توصية. 

متنـــل الـــدول الصـــغرية مـــن الوقـــاء بالتزاما ـــا  بـــالقيود الشـــديدة الـــيتاا وأ اطـــت باربـــادوي علمـــ -50
امل تبة عل  صكو   قو  اإلنسا   و اصة ندرة املوارد املالية واإلدارية والتقنيـة. وأنـادت باربـادوي 

يــن  علــ  محايــة مجيــل األنــخاص مــن العنــف ور بــت بــاجلاود املبذولــة اا بوضــل ســانت لوســيا دســتور 
ات    اجملتمــل مــن خــالل فســد وصــوثن إىل قــفرص التعلــيم إلدمــاج النســاء  و اصــة النســاء الفريفيــ

والتدريب املار. ول  ت باربادوي الهتمام الذر توليث سانت لوسيا إىل فسد أمن املـواطند مـن 
خالل سن قانو  الشكاوة املقدمة ضد الشفرطة الذر ين  عل  إجفراء فقيقات مستقلة    ـالت 

 عياا مواطنو . وقدمت باربادوي توصية .الستخدام املففرا للقوة اليت يد
دولــة  وأعفربــت ملــديف عــن تفاماــا للتحــديات والقيــود الــيت تواجااــا ســانت لوســيا بصــفتاا -51

تقـدم محيـد. وأعفربـت ملـديف عـن سـفرورها ملعاجلـة مسـ لة  جزرية صـغرية ناميـة وأنـادت  ـا أ فرزتـث مـن
ال التعليم  لمما  اكتساب النسـاء املزيـد املساواة بد اجلنسد   مبادرات متعددة  وباألخ    جم

مــن الســـتقاللية. وأنـــادت بعمـــع ســانت لوســـيا الفرامـــي إىل فســـد قاــاع الصـــحة  مةـــع إنشـــاء جلنـــة 
. وعــالوة علــ  ذلــ   أنــادت ملــديف باعتمــاد بفرنــام  2012العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع   عــام 

والسياســـة الوطنيـــة  2012و  احليـــاة   عـــام تزويـــد األماـــات العازبـــات باملاـــارات الالزمـــة لتـــدبري نـــج 
. وأعفربت ملديف عـن تقـديفرها للةاـود املبذولـة   سـبيع معاجلـة 2015للحماية الجتماعية   عام 

 املشاكع املتصلة بتعليم األطفال. وقدمت ملديف توصيات. 
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ول  ــــت كنــــدا أ  ســــانت لوســــيا قبلــــت التوصــــية املقدمــــة مــــن كنــــدا   جولــــة الســــتعفراض  -52
الســابقة لمــما  التحقيــ  الســفريل والــدقي    مــزاعم  ارســة العنــف ضــد األقــفراد علــ  أســاي ميــوثم 

 اجلنسية. وطلبت كندا معلومات ادثة بش   التقدم احملفرز   هذا السيا . وقدمت توصيات. 
 ولفتـــت نـــيلي النتبـــاه إىل تنفيـــذ الـــ ام  الجتماعيـــة الفراميـــة إىل فســـد نوعيـــة  يـــاة مـــواطر -53

وتوســــيل ناــــا  احلصــــول علــــ  املــــاء ا مــــن  ســــانت لوســــيا   ــــا   ذلــــ  تنفيــــذ بفرنــــام  ســــكر واســــل
 ي ومزدوجـداملةليـات واملةليـواإلصحاح. ومثّنت نيلي التدابري الفرامية إىل التخفيف من  دة التمييز ضـد 

 . وقدمت نيلي توصيات.صفات اجلنسد ياثوية اجلنسانية و امل رامليع اجلنسي ومغايفر 
بــــالتزام ســــانت لوســــيا بتنفيــــذ التوصــــيات املقدمــــة إلياــــا   جولــــة اا وأ اطــــت كولومبيــــا علمــــ -54

. وأعفربــت عــن 2012الســتعفراض األوىل ورّ بــت بتنشــاء جلنــة العمــع الوطنيــة حلمايــة الافــع   عــام 
تقــديفرها للعمــع اجلــارر مــن أجــع إقــفرار تــ مد صــحي نــامع. وذكــفرت كولومبيــا أ ــا تمــل جتفربتاــا   

 جمال  قو  اإلنسا  رهن إنارة سانت لوسيا. وقّدمت كولومبيا توصيات.
بـــالقيود القتصـــادية واملجسســـية الـــيت تواجااـــا ســـانت لوســـيا   اا وأ اطـــت كوســـتاريكا علمـــ -55

إطـــار الوقـــاء بالعديـــد مـــن التزاما ـــا الدوليـــة ور بـــت بـــالفروح البنـــاءة الـــيت فلـــت هبـــا احلكومـــة خـــالل 
شـــامع. وأعفربـــت كوســـتاريكا عـــن قلقاـــا إزاء ســـوء متةيـــع الّنســـاء   مناصـــب الســـتعفراض الـــدورر ال

صــنل القــفرار السياســي وضــعف ن ــام العدالــة الــذر ينبغــي تعزيــزه   إطــار إنشــاء مجسســات  قــو  
ورأت كوســــتاريكا أنــــث بتمكــــا  ســــانت لوســــيا أ  تســــتفيد مــــن املســــاعدة التقنيــــة اا. اإلنســــا  تــــدرحي

يــة حلقــو  اإلنســا   وأعفربــت عــن أملاــا   أ  تواصــع احلكومــة تفاعلاــا والتعــاو  مــل املن ومــة العامل
التصــدي  علــ  اتفاقيــات دوليــة أخــفرة حلقــو  اإلنســا .  مــل هــذه املن ومــة باــفر  مناــا مــةالا اا تــدرحي

 وقدمت كوستاريكا توصيات. 
ونــكفرت كوبــا ســانت لوســيا علــ  تقفريفرهــا الــوطر الــذر كشــف التــزام ســلاا ا بالســتعفراض  -56

الــدورر الشــامع. ور بــت كوبــا بــاجلاود املبذولــة للممــي   تعزيــز احلقــو  القتصــادية والجتماعيــة 
والةقاقيـــة للســـكا   مةـــع اعتمـــاد سياســـة بشـــ   األمـــن الغـــذااي  ـــد  إىل احلـــد مـــن اجلـــوع وتـــوقري 
وصــول أقمــع إىل أغذيــة مغذيــة وجيــدة و  املتنــاول  ووضــل سياســة وخاــة عمــع اســ اتيةية بشــ   

سـكن  ومواصـلة تنفيـذ بفرنـام  املسـاعدة العامـة. ول  ـت كوبـا مـا أ فرزتـث سـانت لوسـيا مـن تقـدم ال
قيمـــا يتعلــــ  بتمكـــد املــــفرأة ومــــا تبذلـــث مــــن جاــــود إضـــاقية   ســــبيع تعزيــــز وا ـــ ام  قــــو  الفلــــات 

   املستمعفة مةع األنخاص ذور اإلعاقة واملسند. وقدمت كوبا توصيات.
ركة سانت لوسيا   الستعفراض الدورر الشامع و ا أ فرزتـث مـن تقـدم وأنادت الدامنفر   شا -57

قيمـــا يتعلـــ   مايـــة وتعزيـــز  قـــو  اإلنســـا  منـــذ جولـــة الســـتعفراض الســـابقة. ول  ـــت الـــدامنفر  أ  
خــالل جولــة الســتعفراض األوىل بالتوصــية املقدمــة إلياــا للتصــدي  علــ  اا ســانت لوســيا أ اطــت علمــ
ـــة. اتفاقيـــة مناهمـــة التعـــذيب و  ـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املاين غـــريه مـــن ضـــفروب املعاملـــة أو العقوب

  التفاقيــة اا وأعفربـت الــدامنفر  عــن أملاــا القــور   أ  تنمــم ســانت لوســيا إىل الــدول األطــفرا   اليــ



 A/HRC/31/10 

 

12/27 GE.15-22131 

 

   اا دولة. ور بت الدامنفر   شاركة سانت لوسيا   احللقة الدراسية اليت عقـدت مـجخفر  158وعددها 
اليت  -كا ونّ متاا مبادرة اتفاقية مناهمة التعذيب  وأعفربت عن أملاا   أ  تواصع املبادرة كوستاري

مسـاعدة  كومــة سـانت لوسـيا علــ  إ ـفراز تقـدم   هــذا  -تشـةل التبـادل والتعـاو  بــد احلكومـات 
 اجملال. وقدمت الدامنفر  توصيات. 

تعل  بتنفيذ التوصيات اليت قبلتاـا   ورّ بت جيبوز  ا أ فرزتث سانت لوسيا من تقدم قيما ي -58
جولة الستعفراض السابقة ول  ت اإلاازات احملققة   جمال  قو  اإلنسا . ونةعت سا  لوسيا 

 عل  تنفيذ خاتاا الس اتيةية الوطنية للصحة. وقدمت جيبوز توصيات.
لتفاقيـة  قـو  الافـع بشـ   وأنادت إكوادور بتصدي  سانت لوسيا عل  ال وتوكول الختيارر  -59

بيــل األطفــال واســتغالل األطفــال   البغــاء و  املــواد اإلبا يــة  واعتمــاد سياســات تفرمــي إىل تعزيــز ومحايــة 
 قـــو  الفلـــات املستمـــعفة   ـــن قياـــا األنـــخاص ذوو اإلعاقـــة واملســـنو . وأعفربـــت إكـــوادور عـــن تقـــديفرها 

الـيت  2014 اصـة سياسـة األمـن الغـذااي والتغذيـة لعـامجلاود احلكومة   سـبيع احلـد مـن الفقـفر املـدقل  و 
  حت بتحسد احلصول عل  أغذية مغذية وآمنة وجيدة و  املتناول. وقدمت إكوادور توصيات. 

 وأدلت قفرنسا ببيا  وقدمت توصيات. -60
ور بـــــت جورجيـــــا بتوقيـــــل  كومـــــة ســـــانت لوســـــيا العاـــــد الـــــدوا اخلـــــاص بـــــاحلقو  املدنيـــــة  -61

اتفاقية  قو  األنخاص ذور اإلعاقة  ونةعت سانت لوسيا عل  التصدي  علـ  هـذه والسياسية و 
التفاقيــة. وأنــادت جورجيــا بــاجلاود احلكوميــة املبذولــة   ســبيع معاجلــة املشــاكع املتصــلة باحلصــول 

 عل  الغذاء. وقدمت جورجيا توصيات.
لتفاقيـــة  قـــو  الافـــع اختيـــاريد  بفروتوكـــولد وأنـــادت أملانيـــا بتصـــدي  ســـانت لوســـيا علـــ  -62

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 

ضي بد نخصـد بـالغد مـن اجلـنو نفسـث رغـم أنـث إزاء استمفرار منل القانو  للعالقات اجلنسية بال ا
ا تسـةع قيمـا يبــدو أر إدانـة علــ  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 

 ة املتعلقة هبا. وقّدمت أملانيا توصيات.توصية بذل  خالل جولة الستعفراض األخري 
بالتصدي  عل   وأنادت غانا بقبول سانت لوسيا خالل جولة الستعفراض السابقة توصيات -63

عدد من املعاهدات املامة   ا قياا ن ام روما األساسي للمحكمة اجلنااية الدولية. وأعفربت غانا عن 
لعمليــات إعــدام خــارج ناــا  القــانو  و مارســة العنــف  قلقاــا إزاء الدعــاءات املتصــلة بتنفيــذ الشــفرطة

 اجلنسا  والتمييز ضد املفرأة. وقدمت غانا توصيات.
واعتمــاد قــانو   2012ورّ بـت غواتيمــال بتنشــاء جلنــة العمــع الوطنيـة حلمايــة الافــع   عــام  -64

. 2014ام واعتمـــاد سياســـة بشـــ   األمـــن الغـــذااي والتغذيـــة   عـــ 2010ملكاقحـــة الجتـــار   عـــام 
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وقالــت غواتيمــال إ ــا تشــاطفر جلنــة  قــو  الافــع رأياــا بشــ   أمهيــة إنشــاء آليــة رصــد وطنيــة مســتقلة 
للمبادئ املتعلقة  فركز املجسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة  قـو  اإلنسـا  )مبـادئ اا حلقو  اإلنسا  وقق

اصــــة املاــــاجفرو  غــــري بــــاريو(. وذّكــــفرت غواتيمــــال بقلــــ  اللةنــــة إزاء وضــــل أطفــــال املاــــاجفرين  و 
 املسةلد  وإزاء ما يواجاونث من عفراقيع ومتييز. وقدمت غواتيمال توصيات.

وأنـــادت هـــاييت بالعمـــع املاـــم الـــذر تنةـــزه ســـانت لوســـيا رغـــم ادوديـــة املـــوارد مـــن أجـــع  -65
 الناوض  قو  اإلنسا . وقدمت توصيات.

اختيــاريد لتفاقيــة  قــو  الافــع  بفروتوكــولد وأنــادت إندونيســيا بتصــدي  ســانت لوســيا علــ  -66
وكـذا بعزماـا   وعل  بفروتوكول منل الجتـار باألنـخاص  و اصـة النسـاء واألطفـال  وقمعـث واملعاقبـة عليـث

إنشــاء قفرقــة عمــع وطنيـــة ملكاقحــة الجتــار باألنــخاص. ول  ـــت إندونيســيا التحــديات الــيت تواجااـــا 
مكاقحـــة أعمـــال التعـــذيب وغـــريه مـــن أنـــكال املعاملـــة القاســـية  احلكومـــة واجلاـــود الـــيت تبـــذثا   ســـبيع

 الالإنسانية أو املاينة إذ باتت مس لة مكاقحتاا أولوية وطنية. وقدمت إندونيسيا توصيات.  أو
أ  احلكومـة صـدقت علـ   سـة صـكو  دوليـة أو انمـمت إلياـا  وهـي  وأبفرز وقد سـانت لوسـيا -67

خالل جولـة السـتعفراض األوىل. وأقـفّر الوقـد بعـدم التصـدي   وصياتالصكو  اليت كانت قد تلقت بش  ا ت
مـــن الصـــكو   ـــر ا   وأعـــفرب عـــن التـــزام احلكومـــة بالتصـــدي  علياـــا   الوقـــت املناســــب.  دعلـــ  عـــد

 وستواصع سانت لوسيا ال  يب بتساامات الدول الصديقة الفراغبة   دعم جاودها املتعلقة بالتصدي .
ســانت لوســيا قيمــا يتعلــ   قــو  الافــع ونــّوه ملاودهــا الفراميــة إىل ضــما  وكــفرر الوقــد التــزام  -68

 محاية األطفال ومعاملتام عل  قدم املساواة.
وأعفربت سانت لوسيا عن تقديفرها لتعليقات الوقـود الـيت أقـفرت  حدوديـة مواردهـا  ونانـدت  -69

 . تاماا  الدول التعاو  معاا من أجع تنفيذ الصكو  تنفيذاا 
عــــن تقــــديفرها لتن ــــيم دورات تدريبيــــة ومحــــالت توعيــــة اــــددة بشــــ   مســــ ليت  أيفرلنــــدا وأعفربــــت -70

العتـــداء علـــ  األطفـــال واملســـاواة بـــد اجلنســـد. و ةـــت علـــ  التصـــدي  علـــ  عـــدة معاهـــدات رايســـية 
 أيفرلنـدامتصلة  قو  اإلنسا  وعل  طلـب املسـاعدة التقنيـة لتةـاوز املشـاكع املتعلقـة بالقـدرات. و ةـت 

سيا عل  توجيث دعوة داامة إىل املكلفد بوليات   إطـار اإلجـفراءات اخلاصـة وإنشـاء مجسسـة سانت لو 
ملبادئ باريو. وأعفربت عن قلقاا إزاء تقاريفر تشري إىل تنفيذ عمليـات إعـدام اا وطنية حلقو  اإلنسا  وقق

كاوة املقدمــة ضــد يجديــث أقــفراد الشــفرطة   البــت   الشــ زال مــاخــارج ناــا  القــانو   وإزاء الــدور الــذر 
باإلصـــال ات اا علمـــ أيفرلنـــدالقـــانو  الشـــكاوة املقدمـــة ضـــد الشـــفرطة. وأ اطـــت اا الشـــفرطة  وذلـــ  وققـــ

القانونيــة والدســتورية. ونــةعت علــ  ااــاذ تــدابري جديــدة حل ــفر التمييــز علــ  أســاي امليــع اجلنســي ونــزع 
 توصيات. أيفرلنداوقدمت  صفة اجلفرمية عن العالقات اجلنسية بد أقفراد اجلنو الوا د بال اضي.

مايكــــا اجلاــــود املبذولــــة   ســــبيع فســــد الوصــــول إىل الغــــذاء واملــــاء والســــكن. اول  ــــت ج -71
وأنــادت بعـــزم ســـانت لوســـيا معاجلـــة املســـااع املتصــلة بتقـــد  التقـــاريفر وتنســـي  األنشـــاة املتعلقـــة  قـــو  
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وأنادت جامايكـا باملبـادرات املتخـذة اإلنسا  من خالل طلب مساعدة بفرنام  األمم املتحدة اإلمنااي. 
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 

الابيـة. وأنـادت جامايكـا بلةـوء سـانت لوسـيا إىل املستمعفد  وإنشاء خـط هـاتف وطـر للمسـاعدة 
يدل عل  ثقتاا   اخل ات  آليات إقليمية من أجع تنفيذ جدول عملاا املتعل   قو  اإلنسا   وهو ما

 مايكا توصيات.ااملتا ة   مناقة الكاريل ويبّشفر باستمفرار تقاسم املمارسات الفمل . وقّدمت ج
ـــ ت ال ازيـــع ســـانت لوســـيا -72 إىل فـــدر القمـــاء علـــ  اجلـــوع  2014بانمـــماماا   عـــام  وهّن

بالتعاو  مل من مـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة و كومـة ال ازيـع. وأعفربـت ال ازيـع عـن اعتقادهـا 
بــ   ســانت لوســيا تســري   الافريــ  الصــحيل مــن خــالل توجيــث إنتاجاــا الزراعــي صــوب فقيــ  األمــن 

ملعنية مـن القاـاعد العـام واخلـاص علـ   ـد سـواء. وأعفربـت ال ازيـع الغذااي وإنفراكاا مجيل اجلاات ا
مامـــــة حلقـــــو  اإلنســـــا  مةـــــع بفروتوكـــــول منـــــل الجتـــــار اا عــــن ســـــفرورها لتوقيـــــل ســـــانت لوســـــيا صـــــكوك

والعاـد الـدوا اخلـاص بـاحلقو  املدنيـة   باألنخاص  و اصة النساء واألطفـال  وقمعـث واملعاقبـة عليـث
اختيــاريد لتفاقيــة  بفروتوكــولد األنــخاص ذور اإلعاقــة  ولتصــديقاا علــ والسياســية واتفاقيــة  قــو  

  قو  الافع. وقّدمت ال ازيع توصيات. 
ورّ بــت املكســي  باعتمــاد سياســة اجتماعيــة تفرمــي إىل مســاعدة الفلــات املستمــعفة  مدركــةا  -73

كســـي  باعتمــاد سياســـة بـــاملوارد. ور بــت امل القيــود الـــيت تواجااــا احلكومـــة قيمــا يتعلــ    ا   ذاتــث
بشـــ   األمـــن الغـــذااي. ول  ـــت اجلاـــود املبذولـــة   ســـبيع فـــدين البنيـــة التحتيـــة الصـــحية وفســـد 
الوصــول إىل الســكن وخــدمات اإلمــداد باملــاء. وأعفربــت املكســي  عــن تقــديفرها لتابيــ  قــانو  العمــع 

ســيا علــ  مواصــلة وصــياغة قــواند بشــ    قــو  الافــع والعنــف املنــزا. و ةــت املكســي  ســانت لو 
جاودهــا الفراميــة إىل تعزيــز الن ــام القــانو  ورّ بــت باملعلومــات املقدمــة خــالل التحــاور بشــ   مناقشــة 

 ال ملا  ملس لة عقوبة اإلعدام. وقدمت املكسي  توصيات.
وأناد اجلبع األسود باجلاود املبذولة لتعزيز اإلطـار املجسسـي والسـ اتيةي حلقـو  اإلنسـا .  -74

باألنشاة الفرامية إىل منل العنف املنزا والعنـف اجلنسـا  مـن خـالل إنشـاء مفركـز لـدعم النسـاء ورّ ب 
المــحايا وتن ــيم محــالت توعيــة وبــفرام  تدريبيــة تفرمــي إىل متكــد المــحايا   ــن قــيام األطفــال  مــن 
اإلبـــال  عمـــا يتعفرضـــو  لـــث مـــن جـــفراام جنســـية. و  هـــذا الســـيا   أعـــفرب اجلبـــع األســـود عـــن تقـــديفره 

بشـواغع جلنـة  قـو  الافـع وسـ ل اا لعتماد    واسل متعدد القااعات. وأ اا اجلبع األسود علم
ســانت لوســيا عمــا ااذتــث مــن إجــفراءات قعالــة لفرصــد تابيــ  القــواند املتعلقــة بعمــع األطفــال وأمــاكن 

بذولـة بصـورة العمع وملال قة ومعاقبة املتورطد   استغالل األطفال. ور ب اجلبع األسود باجلاود امل
 متواصلة   جمال الصحة. وقّدم اجلبع األسود توصيات.

ورّ ــب املغــفرب  ــا توليــث ســانت لوســيا مــن أمهيــة إىل املســااع الجتماعيــة والقتصـــادية وإىل  -75
القمــاء علــ  الفقــفر. ول ــة املغــفرب بتقــديفر اجلاــود املبذولــة لتحقيــ  املســاواة بــد اجلنســد وفســـد 



A/HRC/31/10 
 

 

GE.15-22131 15/27 

 

ــ ات إىل التعلــيم والتــدريب املاــر  ومحايــة النســاء ضــحايا العنــف املنــزا  وفســد وصــول النســاء الفريفي
 وصول النساء الفريفيات إىل الفرعاية الصحية اجملانية. وقدم املغفرب توصيات.

ول  ــت ناميبيــا التحــديات الــيت تعــ ض إعمــال احلــ    ميــاه الشــفرب النقيــة وأعفربــت عــن  -76
إعمــال املبــادرة املشــ كة مــل املكســي  والفراميــة إىل فســد  الــة أملاــا   أ  تــنةل ســانت لوســيا   

املياه. ول  ت ناميبيـا توقيـل سـانت لوسـيا علـ  العاـد الـدوا اخلـاص بـاحلقو  املدنيـة والسياسـية   
ونــةعتاا علـــ  اإلســفراع بالتصــدي  عليـــث. وأنــادت ناميبيــا بـــاجلاود املبذولــة للحــد مـــن  2011عــام 

علياما  و اصة بفرنام  العمع القصري األجع ودراسات اجلدوة املتعلقة بتنفيـذ الفقفر واجلوع والقماء 
 مبادرة فدر القماء عل  اجلوع. وقدمت ناميبيا توصيات.

وأعفربت هولندا عن قلقاا إزاء ماالبة بع  السياسيد بتعادة اعتماد عقوبة اإلعـدام    ـع  -77
وىل إىل  قـــو  املـــفرأة لكناـــا أعفربـــت عـــن قلقاـــا إزاء ارتفـــاع معـــدلت اجلفرميـــة. ورّ بـــت باألمهيـــة الـــيت تـــ

مواصـــلة جتـــفر  العالقـــات اجلنســـية بـــد البـــالغد مـــن اجلـــنو نفســـث ومواصـــلة التمييـــز ضـــد األنـــخاص 
 املعنيد هبذه العالقات. وقدمت هولندا توصيات.

باــفر  وســلات نيكــاراغوا المــوء علــ  التقــدم احملــفرز لتحســد نوعيــة  يــاة مــواطر ســانت لوســيا   -78
مناــا وضـــل بــفرام  بشـــ   الســكن واإلصـــحاح وسياســات بشـــ   األمــن الغـــذااي والتغذيــة والعمـــع واحلمايـــة 
الجتماعيــة. ونــّةعت نيكــاراغوا احلكومــة علــ  مواصــلة العمــع مــن أجــع التمتــل  قــو  اإلنســا  بصــورة 

 ا توصيات.ناملة بغية القماء عل  أر نكع من أنكال التمييز ضد أضعف الفلات. وقدمت نيكاراغو 
ورّ بت بنما باجلاود اليت تبذثا احلكومة  سـاعدة املكسـي  مـن أجـع فسـد إمـداد سـكا   -79

 2011بالسياسـة وخاـة العمـع السـ اتيةية لعـام اا مقاطعة دينرير  ياه الشفرب. وأ اطت بنمـا علمـ
شــوااية. ور بــت بشــ   الســكن وبال نــام  الفرامــي إىل  ــع املشــاكع املتصــلة بانتشــار املســتوطنات الع

  تقفريفر يتعل  بتصالح الدستور ويعاجل مسـااع مـن قبيـع  2015بنما بن فر ال ملا    آب/أغساو 
  وقدمت بنما توصيات. .البد  عقوبة اإلعدام والعقاب

وأعفربــت بــاراغوار عــن تقــديفرها لفرغبــة احلكومــة   متابعــة التوصــيات املقبولــة   جولــة الســتعفراض  -80
اراغوار بــ   عمليــة التشــاور املشــ كة بــد املجسســات الــيت أُطلقــت بغــفرض التحمــري جلولــة األوىل. ورأت بــ

. ور بــــت بــــاراغوار بالتعــــاو  مــــل  كومــــة ال ازيــــع وجــــاءت   وقتاــــا الســــتعفراض الةانيــــة كانــــت ضــــفرورية
واملكســي  ملعاجلـــة مشـــاكع متصـــلة بامليــاه واإلصـــحاح ونـــةعت ســـانت لوســيا علـــ  مواصـــلة التعـــاو  مـــل 
بلــدا  ومن مــات دوليــة أخــفرة. وأعفربــت بــاراغوار عــن قلقاــا لعــدم وجــود مجسســة وطنيــة حلقــو  اإلنســا  

ثناايـــة أو مـــل مفوضـــية األمـــم املتحـــدة  ونـــةعت احلكومـــة علـــ  الن ـــفر   إمكانيـــة التمـــاي التعـــاو  بصـــورة
فرت بــاجلاود حلقــو  اإلنســا . ول  ــت بــاراغوار ارتفــاع عــدد األنــخاص املعتقلــد قبــع احلكــم علــيام وأقــ
 اليت تبذثا سانت لوسيا ملعاجلة هذه املس لة عل  سبيع األولوية. وقدمت باراغوار توصيات.

اختيــاريد لتفاقيــة  قــو   بفروتوكــولد ول  ــت الفلبــد بتقــديفر تصــدي  ســانت لوســيا علــ  -81
عـث واملعاقبـة الافع وانمـماماا إىل بفروتوكـول منـل الجتـار باألنـخاص  و اصـة النسـاء واألطفـال  وقم
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عليث  وسناا قانوناا 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 

عـن تقـديفرها للتـدابري املتخـذة مـن أجـع معاجلـة لتعزيز احلقو  الجتماعية القتصادية. وأعفربت الفلبد 
ــــ    التعلــــيم  وللةاــــود املبذولــــة   ســــبيع تنفيــــذ اخلاــــة  مســــ لة املســــاواة بــــد اجلنســــد   ــــا   ذل
الســـ اتيةية الوطنيـــة للصـــحة وإلجـــفراء إصـــال ات   ن ـــام قمـــاء األ ـــدا . وأعفربـــت الفلبـــد عـــن 

  بـالتةقيف   جمـال  قـو  اإلنسـا  وتـدريب مـو في اهتماماـا بـالطالع علـ  جتفربـة البلـد قيمـا يتعلـ
 إنفاذ القانو . وقدمت الفلبد توصيات. 

الشــمالية ســانت لوســيا علــ  تقــد  رد  أيفرلنــداونــةعت اململكــة املتحــدة ل ياانيــا الع مــ  و  -82
بتنفيــذ  أكةــفر نــفاقية وأنســب مــن  يــن الوقــت علــ  ادعــاءات وكالــة التنفيــذ الــيت تــتام أقــفراد نــفرطة

اسـتخدام القـوة". ونـةعت احلكومـة  سياسـةالقـانو . ورّ بـت باعتمـاد " يات إعدام خارج ناا عمل
عل  مواصلة تن يم دورات تدريبية بش    قو  اإلنسا  لفاادة مو في إنفاذ القـانو  وإرسـاء قنـوات 
عتيــدة لإلنـــفرا  والفرصــد والتواصـــع بــد الشـــفرطة ووكــالت محايـــة الافــع بغيـــة التصــدر بصـــورة أكةـــفر 

الية ملس لة العتداء عل  األطفال  وتشةيل ثقاقـة التسـامل  وااـاذ إجـفراءات ملموسـة إل ـاء مجيـل قع
ـــث التمييـــز اجلنســـا  والتمييـــز ضـــد املةليـــات واملةليـــد ومزدوجـــي امليـــع اجلنســـي  أنـــكال التمييـــز   ـــا قي

 ومغايفرر اثوية اجلنسانية. وقّدمت اململكة املتحدة توصيات.
بتعليقات عدد من الوقود قيما يتعل  بآثار تغري املنـاش. ودعـا اا ت لوسيا علموأ اا وقد سان -83

با ثـار املـدمفرة لتغـري املنـاش علـ  دولـة جزريـة صـغرية ناميـة مةـع اا الوقد الففري  العامع إىل أ  حيـيط علمـ
أجـع سانت لوسيا وباضافرار  كومات هذه الدولة بد الفينة واألخفرة إىل إعادة تفرتيب أولويا ا من 

 الوقاء بالتزاما ا وواجبا ا الدولية.
وأعـــفرب الوقـــد عـــن رغبتـــث   تســـةيع نيـــة ســـانت لوســـيا اإل اطـــة علمـــاا بالتوصـــيات املقدمـــة  -84

والشــواغع املعــفرب عناــا. ورأة الوقـــد أ  بلــده حي ــ  بامتيــاز املشـــاركة   عمليــة الســتعفراض الـــدورر 
 مد وضما   قو  مجيل مواطر اجلزيفرة. أساسية تفرمي إىل ت  الشامع اليت يعت ها وسيلة

سنة وب  ا بلغـت  36وذّكفر الوقد ب   سانت لوسيا دميقفراطية ياقعة ا تبلغ من عمفرها سوة  -85
الــيت  2030خاــة التنميــة املسـتدامة لعــام  مفر لـة  ساســة مـن تاورهــا الــدميقفراطي. ومـن نــ   اعتمـاد

ثمــا تــ ثري علــ  كــع مــواطن   ســانت لوســيا. يشــكع اإلنســا  اورهــا وإصــالح الدســتور أ  يكــو  
ويتمةع معيار احلكومـة لقيـاي مـدة اـاح هـاتد العمليتـد   ضـما  أ  تكـو  الفوااـد املتوقـل جنياـا 

  سواء أتعل  األمفر هبذا اجليع أو باألجيال القادمة.اا   متناول الشعب داام
إىل إمكانيـــة إنـــفرا  اجملتمـــل  وأعـــفرب الوقـــد عـــن أملـــث   أ  تفمـــي جولـــة الســـتعفراض هاتـــث -86

 الدوا   ا قيث وكالت األمم املتحدة    إحاد سبع ملساعدة سانت لوسيا    ع بع  مشاكلاا. 
ويشّكع الستعفراض الدورر الشامع آلية مفيدة ملساعدة سانت لوسيا عل  تقيـيم العمـع الـذر  -87

 بسبب ما واجاتث من عفراقيع. اا بايلاا اا تقدمأازتث بالفعع وتسليط الموء عل  اجملالت اليت أ فرزت قي
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 **التوصيات/أو و االستنتاجات -ثانياا  
 
بشةنناا فةي الو ةت المناسةب اا ستنظر سانت لوسيا في التوصيات التاليةة وسةتقدر ردود -88

والثالثةةةةين لمجلةةةةس حقةةةةوق علةةةة  أال يتجةةةةاوق موعةةةةد تقةةةةديماا تةةةةاريد انعقةةةةاد الةةةةدورة الحاديةةةةة 
 :2016اإلنسان في آذار/مارس 

فياةةا اا ليسةةت فرفةة التصةديق علةة  الصةةلوو الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةان التةةي 88-1
 بعُد ومواءمة إفارها القانوني الداخلي مع التزاماتاا الدولية )ترينيداد وتوباغو(؛

ليسةةت  تلثيةةف جاودهةةا فةةي سةةميل االن ةةمار إلةة  الصةةلوو الدوليةةة التةةي 88-2
فياةةا بعةةُد وتعزيةةز تعاوناةةا مةةع المنظومةةة العالميةةة لحقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةل تعزيةةز اا فرفةة

 بتوصيات سابقة )الملسيك(؛ امتثال التزاماتاا في هذا المجال، وذلك عمالا 
مواصةةةلة النظةةةر فةةةي التصةةةديق علةةة  الصةةةلوو الر يسةةةية لحقةةةوق اإلنسةةةان  88-3
 فياا بعُد )نيلاراغوا(؛اا ليست فرف التي
إتمةةةار اإلجةةةراء الةةةداخلي الةةةالقر للتصةةةديق علةةة  العاةةةد الةةةدولي ال ةةةا   88-4

بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية واتفا يةةة حقةةوق ااإلةة ا  ذوي اإلعا ةةة، والقيةةار مةةواقاة 
أخةةةرح لحقةةةوق اإلنسةةةان  اتفا ةةةات دوليةةةة مةةةع ذلةةةك بوضةةةع ارليةةةات ال ةةةرورية لتو يةةةع

 والتصديق علياا )إسمانيا(؛
 ا يات حقةوق اإلنسةان، بمةا فياةا العاةد الةدولي ال ةا التصديق عل  اتف 88-5

بةةةةةةالحقوق اال تصةةةةةةادية  بةةةةةةالحقوق المدنيةةةةةةة والسياسةةةةةةية، والعاةةةةةةد الةةةةةةدولي ال ةةةةةةا 
 واالجتماعية والثقافية، واتفا ية مناه ة التعذيب وبروتوكولاا االختياري )سيراليون(؛

والمتعلقةةةةة  التنفيةةةةذ التةةةةار للتوصةةةةيات المقمولةةةةة فةةةةي جولةةةةة االسةةةةتعراض ااولةةةة  88-6
بالتصةةديق علةة  العاةةد الةةدولي ال ةةا  بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية وبروتوكوليةة  االختيةةاريين، 
والعاةةد الةةدولي ال ةةا  بةةالحقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة وبروتوكولةة  االختيةةاري، 

بةةين الةةدول التةةي تةةنه علياةةا هةةذ  الصةةلوو،  إجةةراءات التحقيةةق والشةةلاوح واالن ةةمار إلةة 
 تصديق عل  اتفا ية حقوق ااإل ا  ذوي اإلعا ة )فرنسا(؛وال
النظر في تسريع خطوات التصةديق علة  العاةد الةدولي ال ةا  بةالحقوق  88-7

المدنيةةةةةة والسياسةةةةةية والعاةةةةةد الةةةةةدولي ال ةةةةةا  بةةةةةالحقوق اال تصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة 
وق والثقافيةةةة واتفا يةةةة الق ةةةاء علةةة  جميةةةع أإلةةةلال التمييةةةز ضةةةد المةةةرأة واتفا يةةةة حقةةة

فياةةا فةةي  ااإلةة ا  ذوي اإلعا ةةة، وهةةي صةةلوو  ملةةت سةةانت لوسةةيا أن تلةةون فرفةةاا 
 جولة االستعراض ااول  )غانا(؛

 
 

 ا ُففرر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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الم ةةةةي فةةةةي عمليةةةةة التصةةةةديق علةةةة  العاةةةةد الةةةةدولي ال ةةةةا  بةةةةالحقوق  88-8
المدنيةةةة والسياسةةةية واتفا يةةةة حقةةةوق ااإلةةة ا  ذوي اإلعا ةةةة والمروتوكةةةول االختيةةةاري 

 )إليلي(؛ 2011المو ع في عار التفا ية حقوق الطفل 
التصةةةديق علةةة  الصةةةلوو الدوليةةةة ااساسةةةية لحقةةةوق اإلنسةةةان، بمةةةا فياةةةا  88-9

والعاةةد ،   االختياريةةانبروتوكةةوالالعاةةد الةةدولي ال ةةا  بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية و 
الةةةةةدولي ال ةةةةةا  بةةةةةالحقوق اال تصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة والثقافيةةةةةة، واتفا يةةةةةة مناه ةةةةةة 

 اا االختياري )ألمانيا(؛لبروتوكو التعذيب و 
 سةيما الالتصديق عل  المعاهدات ااساسةية ااخةرح لحقةوق اإلنسةان، و  88-10

العاةةةد الةةةدولي ال ةةةا  بةةةالحقوق اال تصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة والعاةةةد الةةةدولي 
ال ةةةةةا  بةةةةةالحقوق المدنيةةةةةة والسياسةةةةةية واتفا يةةةةةة مناه ةةةةةة التعةةةةةذيب، وتنفيةةةةةذ هةةةةةذ  

 بتوصيات سابقة )سلوفينيا(؛ المعاهدات، وذلك عمالا 
التصديق بسرعة عل  العاد الةدولي ال ةا  بةالحقوق المدنيةة والسياسةية  88-11

 واتفا ية حقوق ااإل ا  ذوي اإلعا ة )المرتغال(؛
التصةةةةديق علةةةةة  العاةةةةد الةةةةةدولي ال ةةةةةا  بةةةةالحقوق المدنيةةةةةة والسياسةةةةةية  88-12

 )جورجيا( )باراغواي(؛
الختيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعاةةد الةةدولي ال ةةا  التصةةديق علةة  المروتوكةةول ا 88-13

 بالحقوق المدنية والسياسية، الاادف إل  إلغاء عقوبة اإلعدار )الجمل ااسود(؛
بالعاةةةةد الةةةةدولي  التصةةةةديق علةةةة  المروتوكةةةةول االختيةةةةاري الثةةةةاني الملحةةةةق 88-14

 ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )أوروغواي(؛
اإلعةةةةدار بغةةةةرض التصةةةةديق علةةةة  المروتوكةةةةول إعةةةةالن و ةةةةف رسةةةةمي لعقوبةةةةة  88-15

 بالعاد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )أستراليا(؛ االختياري الثاني الملحق
تو يةةةةع المروتوكةةةةول االختيةةةةاري الثةةةةاني الملحةةةةق بالعاةةةةد الةةةةدولي ال ةةةةا   88-16

بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةية وإعةةةالن و ةةةف تطميةةةق عمليةةةات اإلعةةةدار بغةةةرض إلغةةةاء 
 )المرتغال(؛اا وبة اإلعدار رسميعق
 التصديق عل  اتفا ية حقوق ااإل ا  ذوي اإلعا ة وتنفيذها )أستراليا(؛ 88-17
 النظر في التصديق عل  اتفا ية حقوق ااإل ا  ذوي اإلعا ة )المغرب(؛ 88-18
النظةةةةةةر فةةةةةةي التصةةةةةةديق علةةةةةة  المروتوكةةةةةةول االختيةةةةةةاري التفا يةةةةةةة حقةةةةةةوق  88-19

 )إكوادور(؛ااإل ا  ذوي اإلعا ة 
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التصةةديق علةة  العاةةد الةةدولي ال ةةا  بةةالحقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة  88-20
 )الجزا ر(؛ والثقافية

االن ةةمار إلةة  العاةةد الةةدولي ال ةةا  بةةالحقوق اال تصةةادية واالجتماعيةةة  88-21
 والثقافية )باراغواي(؛

لةةة  التصةةةديق علةةة  اتفا يةةةة مناه ةةةة التعةةةذيب وبروتوكولاةةةا االختيةةةاري وع 88-22
 العاد الدولي ال ا  بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقافية )إليلي(؛ 

التصةةةةةةةديق علةةةةةةة  اتفا يةةةةةةةة مناه ةةةةةةةة التعةةةةةةةذيب وبروتوكولاةةةةةةةا االختيةةةةةةةاري  88-23
 )كوستاريلا( )غواتيماال( )أوروغواي(؛

 التصديق عل  اتفا ية مناه ة التعذيب )الدانمرو( )الجمل ااسود(؛ 88-24
زيز الجاود الرامية إل  ملافحةة أعمةال التعةذيب وغيةر  مةن الم ي في تع 88-25

أإللال المعاملة الالإنسانية أو الماينة، بما في ذلك النظةر فةي التصةديق علة  اتفا يةة 
 مناه ة التعذيب )إندونيسيا(؛

التصةةديق علةة  االتفا يةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةع ااإلةة ا  مةةن االختفةةاء  88-26
 القسري )أوروغواي(؛

ظةةر فةةي التصةةديق علةة  االتفا يةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةع ااإلةة ا  مةةن الن 88-27
 االختفاء القسري )اارجنتين(؛

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

 مينيا(؛التصديق عل  اتفا ية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعا مة علياا )أر  88-29
مةةع نظةةار رومةةا ااساسةةي للمحلمةةة الجنا يةةة اا مواءمةةة  وانيناةةا الوفنيةةة كليةة 88-30

 الدولية )المرتغال(؛
ات ةةاذ تةةدابير تشةةريعية لتنفيةةذ أحلةةار اتفا يةةة الق ةةاء علةة  جميةةع أإلةةلال  88-31

 )ناميميا(؛ كامالا اا  التمييز ضد المرأة تنفيذ
 الطفل )المرتغال(؛مواءمة  وانيناا مع اتفا ية حقوق  88-32
تعزيةةز تنفيةةذ التزاماتاةةا بموجةةب اتفا يةةة حقةةوق الطفةةل مةةن خةةالل اعتمةةاد  88-33

 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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الح القةةانون والدسةةتور، بءلغةةاء أي تمييةةز  ةةانوني القيةةار، فةةي سةةياق عمليةةة إصةة 88-34
بةةين ااففةةال المولةةودين داخةةل إفةةار الةةزواع وخارجةة ؛ وتعةةديل  انوناةةا ل ةةمان أال يحلةةم 

؛ وحظةةر علةة  أي إلةة ه بعقوبةةة اإلعةةدار بسةةمب جريمةةة يةةزعم أنةة  ارتلماةةا لمةةا كةةان ففةةالا 
 (؛يرلنداأفي المدارس وفي أماكن الرعاية وخالل االعتقال ) المدني العقاب
ات ةةةاذ تةةةدابير تشةةةريعية ل ةةةمان عةةةدر التمييةةةز ضةةةد ااففةةةال فةةةي جميةةةع  88-35

 )ناميميا(؛ فعاالا اا ااماكن وتنفيذ أحلار اتفا ية حقوق الطفل تنفيذ
 لممادئ باريس )سيراليون(؛اا إنشاء مؤسسة وفنية لحقوق اإلنسان وفق 88-36
لممةةادئ بةةاريس )غواتيمةةاال( اا إنشةةاء مؤسسةةة وفنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان وفقةة 88-37

 )الملسيك(؛
 إنشاء مؤسسة لحقوق اإلنسان )الجزا ر(؛ 88-38
 ات اذ التدابير ال رورية إلنشاء مؤسسة وفنية لحقوق اإلنسان )باراغواي(؛ 88-39
اا مواصةلة جاودهةا الراميةة إلة  إنشةاء مؤسسةة وفنيةة لحقةوق اإلنسةان وفقة 88-40

 لممادئ باريس )إندونيسيا(؛
تلثيةةف الجاةةود ل ةةمان الحصةةول علةة  دعةةم اامةةم المتحةةدة وغيرهةةا مةةن  88-41

لممةادئ اا المنظمات الدولية بغرض إنشاء مؤسسة وفنية مسةتقلة لحقةوق اإلنسةان وفقة
 باريس )الفلمين(؛

بحةةةخ م تلةةةةف ال يةةةارات المملنةةةةة لتحسةةةين تنسةةةةيق حقةةةوق اإلنسةةةةان،  88-42
واحةدة مثةل المؤسسةة الوفنيةة  في ذلك، عل  سميل الذكر ال الحصةر، إنشةاء آليةة بما

 )جامايلا(؛ لحقوق اإلنسان
 تعزيز  درات ملتب أمين المظالم عل  حماية حقوق الموافنين )باربادوس(؛ 88-43
الم ةةةي فةةةي تعزيةةةز حقةةةوق اإلنسةةةان مةةةن خةةةالل تةةةدعيم وتحسةةةين  ةةةدرات  88-44

 أمانة المظالم )هايتي(؛
يلفةةةةي مةةةةن السةةةةلطات  تزويةةةةد لجنةةةةة العمةةةةل الوفنيةةةةة لحمايةةةةة الطفةةةةل بمةةةةا 88-45

والمةةوارد لتنفيةةذ سياسةةات إلةةاملة ومنسةةجمة بشةةنن حقةةوق الطفةةل وتنسةةيقاا علةة  نحةةو 
 فعال )ترينيداد وتوباغو(؛

 مواصلة جاودها الرامية إل  حماية حقوق المرأة والطفل )المغرب(؛ 88-46
توجيةةة  دعةةةوة دا مةةةة إلةةة  اإلجةةةراءات ال اصةةةة ل مةةةم المتحةةةدة لحقةةةوق  88-47

 يماال(؛اإلنسان )غوات
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التمةةةاس المسةةةاعدة الماليةةةة والتقنيةةةة مةةةن مصةةةادر دوليةةةة تشةةةمل مفوضةةةية  88-48
حقةةوق اإلنسةةةان بغةةرض تنفيةةةذ االلتزامةةات الدوليةةةة لحقةةوق اإلنسةةةان وتيسةةير التةةةدريب 

 والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان )سيراليون(؛
الم ةةةي فةةةي االسةةةتفادة مةةةن الشةةةراكات الثنا يةةةة والدوليةةةة مةةةع الصةةةناديق  88-49
المرامج والوكاالت المت صصة التابعةة ل مةم المتحةدة فةي المجةاالت التةي هةي ذات و 

 مصلحة بالنسمة إل  الملد )المااما(؛
تلثيف تعاوناةا الةدا م مةع مفوضةية حقةوق اإلنسةان مةن أجةل ضةمان حصةول  88-50

 الملد عل  مساعدة متسقة وكافية ومليفة من منظومة اامم المتحدة كلل )جامايلا(؛
توصةيات  التعاون عل  نحةو وثيةق مةع المجتمةع المةدني فةي مجةال متابعةة 88-51

 مجلس حقوق اإلنسان )ترينيداد وتوباغو(؛
 إنشاء نظار لرصد التوصيات الدولية )باراغواي(؛ 88-52
سةةن  ةةوانين إلةةاملة تلفةةل بصةةورة كليةةة تطميةةق ممةةدأ عةةدر التمييةةز، وضةةمان  88-53

 حقوق اإلنسان )جنوب أفريقيا(؛بجميع  كامالا اا  تمتع كل موافن تمتع
إدمةةةاع سياسةةةات المسةةةاواة بةةةين الجنسةةةين فةةةي  طةةةاع التعلةةةيم ل ةةةمان أن  88-54

وجوهريةاا  أصةيالا اا تصمح مسنلة التةدريب والتوعيةة فةي مجةال الشةؤون الجنسةانية عنصةر 
 في تدريب جميع المعلمين عل  كل المستويات )جنوب أفريقيا(؛اا وإلزامي
ارليةةات الحلوميةةة الراميةةة إلةة  دعةةم تحقيةةق المسةةاواة بةةين مراجعةةة فعاليةةة  88-55

 الجنسين )جنوب أفريقيا(؛
القيةةةار علةةة  نحةةةو مناجةةةي باعتمةةةاد السياسةةةات التةةةي تشةةةجع المسةةةاواة بةةةين  88-56

الجنسةةين فةةي  طةةاع التعلةةيم وضةةمان إدراع المسةةا ل الجنسةةانية فةةي التعلةةيم كعنصةةر أصةةيل 
 لمة عل  جميع المستويات )بنما(؛وجوهري وإلزامي في تدريب المعلمين والط

ات اذ تدابير نشطة لمراجعةة  وانيناةا الوفنيةة باةدف حةذف مةا يوجةد مةن  88-57
 أحلار تمّيز عل  أساس الجنس )ناميميا(؛

ضةةمان تنفيةةذ سياسةةات المسةةاواة بةةين الجنسةةين بطةةرق مناةةا ت ةةمين نظةةار  88-58
 باذا ال صو  )سلوفينيا(؛اا التعليم تدريم

ملافحةةةةة التمييةةةةز علةةةة  أسةةةةاس الميةةةةل الجنسةةةةي أو الاويةةةةة الجنسةةةةانية تعزيةةةةز  88-59
 )فرنسا(؛

اعتمةةةةاد  ةةةةانون يحظةةةةر التمييةةةةز علةةةة  أسةةةةاس الميةةةةل الجنسةةةةي أو الاويةةةةة  88-60
الجنسانية وحذف كل ااحلةار القانونيةة التةي تجةرر العال ةات الجنسةية بالتراضةي بةين 

 ااإل ا  المالغين من الجنس نفس  )سلوفينيا(؛
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المثليةات والمثليةين ومزدوجةي ضةد إلغاء كةل القةوانين التةي مةن إلةنناا التمييةز  88-61
 )أستراليا(؛ الميل الجنسي ومغايري الاوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

المثليةةات ات ةةاذ تةةدابير  انونيةةة وعمليةةة باةةدف الق ةةاء علةة  التمييةةز ضةةد  88-62
الجنسةةةةانية وحةةةةاملي صةةةةفات والمثليةةةةين ومزدوجةةةةي الميةةةةل الجنسةةةةي ومغةةةةايري الاويةةةةة 

، بطرق مناا التوعية بالمسةنلة واعتمةاد  ةانون مال ةم لملافحةة التمييةز وإلغةاء الجنسين
 القوانين التمييزية )ألمانيا(؛

ات ةةاذ تةةدابير فعالةةة لحظةةر التمييةةز علةة  أسةةاس الجةةنس والميةةل الجنسةةي  88-63
ف المرتلمةةةة ضةةةد والاويةةةة الجنسةةةانية، ومسةةةاءلة اافةةةراد المتةةةورفين فةةةي أعمةةةال العنةةة

المثليةةةات والمثليةةةين ومزدوجةةةي الميةةةل الجنسةةةي ومغةةةايري الاويةةةة الجنسةةةانية وحةةةاملي 
 )المراقيل(؛ صفات الجنسين

لمثليةةةةات والمثليةةةةين التعةةةةاون مةةةةع منظمةةةةات المجتمةةةةع المةةةةدني الممثلةةةةة ل 88-64
مةةن  ومزدوجةةي الميةةل الجنسةةي ومغةةايري الاويةةة الجنسةةانية وحةةاملي صةةفات الجنسةةين

بةةةرامج تثقيفيةةةة فةةةي مجةةةال حقةةةوق اإلنسةةةان والتوعيةةةة بملافحةةةة التمييةةةز، أجةةةل تنفيةةةذ 
المثليةةةةات والمثليةةةةين ومزدوجةةةةي الميةةةةل الجنسةةةةي ومراجعةةةةة القةةةةوانين التةةةةي تميةةةةز ضةةةةد 

وتنتاةةك الحةةق فةةي ال صوصةةية  ومغةةايري الاويةةة الجنسةةانية وحةةاملي صةةفات الجنسةةين
 بصورة تعسفية اناا تشجع وصم هذ  ااإل ا  )هولندا(؛

تنفيةةذ توصةةيات لجنتاةةا المعنيةةة بءصةةالح الدسةةتور وصةةياغة  ةةانون منفصةةل  88-65
 يحظر التمييز عل  أساس الميل الجنسي )كندا(؛

منةةةع تجةةةريم العال ةةةات الجنسةةةية بالتراضةةةي بةةةين ااإلةةة ا  المةةةالغين مةةةن  88-66
 الجنس نفس  )إسمانيا(؛

مةةةن منةةةع تجةةةريم العال ةةةات الجنسةةةية بالتراضةةةي بةةةين ااإلةةة ا  المةةةالغين  88-67
 الجنس نفس  من خالل تعديل  انون العقوبات )الواليات المتحدة اامريلية(؛

إلغةةاء القةةوانين وأحلةةار  ةةانون العقوبةةات التةةي تحظةةر العال ةةات الجنسةةية  88-68
 بالتراضي بين إل صين بالغين من الجنس نفس  وتعا ب علياا )أوروغواي(؛

الجنسةةةةية بالتراضةةةةي بةةةةين إلغةةةةاء جميةةةةع ااحلةةةةار التةةةةي تجةةةةرر العال ةةةةات  88-69
ااإلة ا  المةةالغين مةةن الجةنس نفسةة ، وإدراع الاويةةة الجنسةانية ضةةمن أسةةس التمييةةز 

 المحظورة في جميع مجاالت  وانين العمل )إليلي(؛
تنظةةةةيم حمةةةةالت لتوعيةةةةة المجتمةةةةع وتشةةةةجيع  علةةةة  التغييةةةةر فيمةةةةا يتعلةةةةق  88-70

أهةةداف مةةن بيناةةا بمسةةنلة ملافحةةة التمييةةز علةة  أسةةاس الميةةل الجنسةةي  صةةد تحقيةةق 
 تفادي االعتداءات الناجمة عن كر  المثليين )إسمانيا(؛
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لمثليةات تنفيذ برامج تثقيف وتوعية في مجةال حقةوق اإلنسةان ال اصةة با 88-71
والمثليةةةةين ومزدوجةةةةي الميةةةةل الجنسةةةةي ومغةةةةايري الاويةةةةة الجنسةةةةانية وحةةةةاملي صةةةةفات 

 )أوروغواي(؛ الجنسين
اا عةةدار بغةةرض إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار ناا يةةإعةةالن و ةةف رسةةمي لعمليةةات اإل 88-72

 من القانون )إسمانيا(؛
ات ةاذ التةةدابير الراميةة إلةة  إلغةاء عقوبةةة اإلعةدار فةةي القةانون والتعاةةد أمةةار  88-73

مةةةن خةةةالل التصةةةويت لفا ةةةدة  ةةةرارات الجمعيةةةة  سةةةيما الالمجتمةةةع الةةةدولي بءلغا اةةةا، 
 سا(؛العامة التي تنه عل  وفق تطميق عقوبة اإلعدار )فرن

ات ةةاذ تةةدابير ملموسةةة بغةةرض إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدار، والقيةةار، مةةواقاة مةةع  88-74
ذلةةةةك، بةةةةءعالن و ةةةةف العمةةةةل باةةةةذ  الممارسةةةةة، وتنظةةةةيم حمةةةةالت للتوعيةةةةة بحقةةةةوق 
 اإلنسان، مع تركيز خا  عل  تعارض عقوبة اإلعدار مع حقوق اإلنسان )المراقيل(؛

دابير ال ةةةرورية إللغةةةاء عقوبةةةةة مواصةةةلة جاودهةةةا الراميةةةة إلةةة  اعتمةةةاد التةةة 88-75
 اإلعدار )الملسيك(؛

 )هولندا(؛اا ات اذ جميع التدابير ال رورية إللغاء عقوبة اإلعدار رسمي 88-76
 إعالن و ف عقوبة اإلعدار أو إلغاؤها بصورة رسمية )باراغواي(؛ 88-77
تنفيذ تدابير تشريعية ل مان عةدر تطميةق عقوبةة اإلعةدار علة  ااإلة ا   88-78

 غير المالغين سن الثامنة عشرة )كوستاريلا(؛
اا مناسةةماا تنفيةذ إفارهةةا التشةريعي المتعلةةق بةالعنف ااسةةري والجنسةي تنفيةةذ 88-79

يعةةةرف العنةةةف ضةةةد اا بشةةةنن االغتصةةةاب الزوجةةةي وحلمةةةاا مةةةن خةةةالل ت ةةةمين  أحلامةةة
النساء صراحة عل  أن  واحةد مةن أإلةلال العنةف المنفصةلة عةن العنةف داخةل ااسةرة 

 نف ااسري أو المنزلي )المرتغال(؛والع
مواصةةلة تنظةةيم حمةةالت توعيةةة بشةةنن التمييةةز الجنسةةاني والعنةةف المنزلةةي  88-80

واالعتةةةةداء الجنسةةةةي، ووضةةةةع آليةةةةات مةةةةن أجةةةةل التصةةةةدي بفعاليةةةةة اإلةةةةلال االعتةةةةداء 
 )إسمانيا(؛ هات 
تنفيةذ توصةيات المةدعي العةار واعتمةاد  ةانون يسةمح بمالحقةة المتةةورفين  88-81
 العنف المنزلي دون الحاجة إل  إللوح من ال حية باذا ال صو  )كندا(؛في 
سةةةةةةن  ةةةةةةانون يسةةةةةةمح للسةةةةةةلطات الحلوميةةةةةةة بةةةةةةءجراء مالحقةةةةةةة مسةةةةةةتقلة  88-82

 للمتامين بالعنف المنزلي والجنسي )هايتي(؛
مواصةةةةلة جاودهةةةةا الراميةةةةة إلةةةة  الق ةةةةاء علةةةة  العنةةةةف المنزلةةةةي والعنةةةةف  88-83

 الجنساني )كولومميا(؛
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 تماد تدابير لتعزيز ملافحة العنف المنزلي )فرنسا(؛اع 88-84
ات ةةةةاذ خطةةةةوات  انونيةةةةة وعمليةةةةة لحمايةةةةة النسةةةةاء وااففةةةةال مةةةةن العنةةةةف  88-85

ل ففةةال فةةي جميةةع اامةةاكن، بمةةا فةةي ذلةةك فةةي  المةةدني المنزلةةي مثةةل حظةةر العقةةاب
 المنزل )ألمانيا(؛

 اء والعقةةةةابات ةةةةاذ جميةةةةع التةةةةدابير ال ةةةةرورية إلناةةةةاء العنةةةةف ضةةةةد النسةةةة 88-86
 ضد ااوالد والمنات في القانون وفي الوا ع العملي )الملسيك(؛ المدني
ات ةةاذ جميةةع التةةدابير ال ةةرورية إلناةةاء صةةياغة مشةةروع القةةانون المتعلةةق  88-87

 بالعنف المنزلي وحقوق الطفل وعرض  عل  مجلس الوقراء العتماد  )بنما(؛
بطةةةرق مناةةا: مراجعةةةة نظةةةم  تحسةةين حمايةةةة النسةةاء وااففةةةال مةةةن العنةةف 88-88

بشةةنن االغتصةةاب الزوجةةي؛ اا حمايةةة الطفةةل؛ وتعةةديل القةةانون الجنةةا ي لت ةةمين  حلمةة
ومالحقةةةة جميةةةع المتامةةةين بةةةالعنف الجنسةةةي والمنزلةةةي )الممللةةةة المتحةةةدة لمريطانيةةةا 

 الشمالية(؛ أيرلنداالعظم  و 
خةةةالل الم ةةةي فةةةي تعزيةةةز المنيةةةة التحتيةةةة المتعلقةةةة بحقةةةوق اإلنسةةةان مةةةن  88-89

اعتمةةاد  ةةوانين وبةةرامج مةةن إلةةنناا حمايةةة النسةةاء وااففةةال مةةن العنةةف المنزلةةي وغيةةر  
 للمعايير الدولية )الفلمين(؛اا من أإللال االعتداء، وذلك وفق

تلثيةةةف الجاةةةود الراميةةةة إلةةة  التمةةةاس المسةةةاعدة إلنشةةةاء سةةةجّل بيانةةةات  88-90
 وااففال )هايتي(؛مركزي، ي م ب اصة الميانات المتعلقة بالعنف ضد النساء 

مواصةةةةلة جاودهةةةةا الراميةةةةة إلةةةة  ضةةةةمان عةةةةرض جميةةةةع حةةةةاالت االعتةةةةداء  88-91
الجنسي عل  ااففال علة  العدالةة وتزويةد ال ةحايا بةءجراءات إلةلوح فعالةة وُمي سةرة 

 وسرية )اارجنتين(؛
ات ةةةةاذ التةةةةدابير الالقمةةةةة للق ةةةةاء علةةةة  االعتةةةةداء علةةةة  ااففةةةةال وعمةةةةل  88-92

 ؛ااففال )أرمينيا(
تعزيةةةز جاودهةةةا الراميةةةة إلةةة  الق ةةةاء علةةة  االسةةةتغالل الجنسةةةي ل ففةةةال  88-93

 والعنف الجنسي ضد ااففال )جيموتي(؛
بتوصةةيات  ل ففةةال عمةةالا  المةةدني اعتمةةاد  ةةوانين تحظةةر صةةراحة العقةةاب 88-94

 سابقة )سلوفينيا(؛
 في المدارس )كوستاريلا(؛ المدني ات اذ تدابير لحظر العقاب 88-95
ضةةةمان تنفيةةةذ  ةةةوانين عمةةةل ااففةةةال، بطةةةرق مناةةةا تعزيةةةز آليةةةات الرصةةةد  88-96

 الفعال )سلوفينيا(؛
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 اعتماد تدابير وبرامج إضافية لمنع عمل ااففال )سلوفينيا(؛ 88-97
مراجعة إجةراءات العدالةة الجنا يةة للحةد مةن مةدة الحةمس االحتيةافي مةن  88-98

مس االحتيةةافي وإيةةالء ااولويةةة خةةالل إجةةراء مراجعةةة إلةةاملة لحةةاالت اإليةةداع فةةي الحةة
إل  إنشاء محاكم جديدة  مةل جولةة االسةتعراض القادمةة )الممللةة المتحةدة لمريطانيةا 

 الشمالية(؛ أيرلنداالعظم  و 
فةةةي عمليةةةةات اإلعةةةةدار خةةةارع نطةةةةاق القةةةانون التةةةةي يعةةةةزح اا التحقيةةةق كليةةةة 88-99

 تنفيذها إل  الشرفة ومالحقة المتورفين فياا )سيراليون(؛ 
الحر  عل  التحقيق مع أفةراد الشةرفة المتامةين بتنفيةذ عمليةات إعةدار  88-100

 الواليات المتحدة اامريلية(؛القانون ومالحقتام عند ال رورة )خارع نطاق 
ات ةةةةاذ تةةةةدابير عاجلةةةةة للتحقيةةةةق فةةةةي ادعةةةةاءات تنفيةةةةذ الشةةةةرفة لعمليةةةةات  88-101

 )غانا(؛ إعدار خارع نطاق القانون بغرض مالحقة المتورفين فياا
إنشةةةاء لجنةةةة خاصةةةة ل إلةةةراف علةةة  تنفيةةةذ توصةةةيات تقريةةةر وكالةةةة التنفيةةةذ  88-102

 )الواليات المتحدة اامريلية(؛
ات ةةاذ تةةدابير فوريةةة ومتوافقةةة للتحقيةةق فةةي جميةةع حةةاالت اإلعةةدار خةةارع  88-103

مراجعةةة التحقيقةةات  سةةيما النطةةاق القةةانون المملةة  عناةةا ومالحقةةة المتةةورفين فياةةا، و 
ُأغلقت  مل أن تقدر وكالة التنفيذ تقريرهةا، مةن أجةل مالحقةة المتةورفين؛ وإنشةاء  التي

 (؛أيرلندا)اا آليات لمرا مة خدمات الشرفة مرا مة مستقلة تمام
المتابعةةة السةةريعة لنتةةا ج التحقيةةق المسةةتقل فةةي عمليةةات اإلعةةدار خةةارع  88-104

مةةةن أجةةةل مالحقةةةة  2011-2010نطةةةاق القةةةانون التةةةي نفةةةذتاا الشةةةرفة فةةةي الفتةةةرة 
 المتورفين فياا وضمان سيادة القانون )كندا(؛

مواصةةةةةلة تعزيةةةةةةز فعاليةةةةةة بةةةةةةرامج ملافحةةةةةةة الفقةةةةةر والفةةةةةةوارق االجتماعيةةةةةةة  88-105
 )جماورية فنزويال الموليفارية(؛

الناةةوض بمشةةاركة المةةوافنين والجماعةةات فةةي بةةرامج الت فيةةف مةةن حةةدة  88-106
 الفقر الجاري وضعاا )نيلاراغوا(؛

توسةةيع وتطةةوير برامجاةةا االجتماعيةةة مةةع التركيةةز بصةةورة خاصةةة علةة  أإلةةد  88-107
 النساء وااففال )إليلي(؛ سيما ال، و نالمست عفي

تسةةريع وتيةةرة الجاةةود الممذولةةة فةةي إفةةار سياسةةة الغةةذاء واامةةن الغةةذا ي  88-108
باةةةدف الق ةةةاء علةةة  الجةةةوع مةةةن خةةةالل تحسةةةين الوصةةةول إلةةة  أغذيةةةة مغذيةةةة وآمنةةةة 

 وفي المتناول )جورجيا(؛وجيدة 
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مواصلة تنفيذ السياسةة الوفنيةة المتعلقةة بالحمايةة االجتماعيةة ل ةمان أن  88-109
 تلون التنمية المستدامة لسانت لوسيا إلاملة ومتلافئة )كوبا(؛

 فعةاالا اا مواصلة الجاود الرامية إلة  تنفيةذ بةرامج ال ةمان االجتمةاعي تنفيةذ 88-110
 )إكوادور(؛

وب اصةةةةة فةةةةي مجةةةةال صةةةةحة ااماةةةةات ، تعزيةةةةز نظاماةةةةا الصةةةةحي مواصةةةلة 88-111
 وااففال )جماورية فنزويال الموليفارية(؛

تنفيةةةةذ ال طةةةةة االسةةةةتراتيجية الصةةةةحية الوفنيةةةةة ل ةةةةمان حصةةةةول جميةةةةع  88-112
المةةةةوافنين، بصةةةةرف النظةةةةر عةةةةن وضةةةةعام االجتمةةةةاعي واال تصةةةةادي، علةةةة  مجمةةةةوع 

 (؛خدمات صحية أساسية فعالة وناجعة وجيدة )كوبا
ات ةةةةةاذ التةةةةةدابير الالقمةةةةةة لتيسةةةةةير معالجةةةةةة المةةةةةدمنين علةةةةة  الم ةةةةةدرات  88-113

وتثقيفام ورعايتام وإدماجام في المجتمةع، كحةل بةديل للحرمةان مةن الحريةة، والقيةار 
 في المراكز السجنية )كولومميا(؛اا بذلك أي 

مةةن خةةالل اإلبقةةاء علةة  الحةةوافز التةةي أفرقتاةةا ال طةةة الوفنيةةة للناةةوض بةةالتعليم  88-114
 إيالء اهتمار خا  إل  القطاعات االجتماعية ااإلد ضعفاا )جماورية فنزويال الموليفارية(؛

 مواصلة جاودها الرامية إل  تعزيز الناوض بالتعليم )جيموتي(؛ 88-115
 تحسين الجاود الرامية إل  ضمان حصول الجميع عل  تعليم جيد )ملديف(؛ 88-116
ة إلةةة  تعزيةةةز المسةةةاواة بةةةين الجنسةةةين فةةةي  طةةةاع مواصةةةلة جاودهةةةا الراميةةة 88-117

 التعليم )كولومميا(؛
 اعتماد وتنفيذ سياسة وفنية ل إل ا  ذوي اإلعا ة )ملديف(؛ 88-118
اعتماد وتنفيةذ مشةروع سياسةة وفنيةة يسةتادف ااإلة ا  ذوي اإلعا ةة،  88-119
كتام فةةي ومشةةار  فعةةاالا اا ضةةمان تمتةةع ااففةةال ذوي اإلعا ةةة بحقةةو ام تمتعةة سةةيما الو 

 جميع إلؤون المجتمع )بنما(؛
 مراعاة حقوق ااففال في استراتيجيات تغير المناخ )كوستاريلا(؛ 88-120
الم ي في وضع وتنفيذ استراتيجيات وممارسات فعالةة بغةرض الحةد مةن  88-121

 تغير المناخ والتليف مع  )هايتي(.
التوصةةةةيات الةةةةواردة فةةةةي هةةةةذا التقريةةةةر تعمّةةةةر عةةةةن مو ةةةةف /أو جميةةةةع االسةةةةتنتاجات وو  -89

الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض. وال ينمغةةي أن يُفاةةم أناةةا تحظةة  /أو الةةدول التةةي  ةةدمتاا والدولة/
 .بتنييد الفريق العامل كلل
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 المرفق
 
 تشليلة الوفد  
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