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         عامة نظرة  -أوالً   
 
تعـــحك مةومـــة ســـانت لوســـيا أن كـــي األاـــخاو املوهلـــودين دا ـــي مـــدودها  ـــم مقـــو   -1

ملبـــاد  اً الـــووف وفقـــنبغـــا تايتهـــا وامحامهـــات وذـــد وقـــعت هـــذه ا قـــو  ع ـــ  ال ـــعيد تأساســـية 
كف ـــت ا ةومـــة تعهيـــه هـــذه ا قـــو  مـــن  ـــ    ت ـــ  كمـــا   تهبـــا دوليـــا مقـــو  اانســـان املعـــحك

التــــدالت التشــــريعية وااداريــــةت ولــــالرةم مــــن رةبــــة ا ةومــــة   قــــمان اان ــــاك   التمتــــ   قــــو  
و  اانسـان   سـانت اانسان، ال تها  هنـا  دـدياتت ليـد أن ا ةومـة ال تـها  ثالتـة   تايـة مقـ

 لوسيا وتعهيههات
  

 المنهجية والعملية التشاورية -ثانياً  
 
ل مبـاد  التوهليهيــة العامــة اإلــددة اعــداد املع ومــات اً مجّعـت ســانت لوســيا هــذا التقريــر وفقــ -2

  إوـــار االســـتعرار الـــدوري الشـــاميت وكانـــت ولارة ا ارهليـــة والتاـــارة الدوليـــة وال ـــتان املـــدين   
عــة هــذه املبــادرة وتشــاورت مــ  ولارة ال ــحة والعافيــة وا ــدمات اانســانية والع ذــات ا نســانية، و ي

تمةـــجمل اعتمعـــا، وولارة الشـــلون الدا  يـــة واألمـــن الوولارة التحـــو  االهلتمـــاعا وا ةومـــات اإل يـــة و 
ضــري، وولارة التع ــيم الــووف، وولارة الشــلون القانونيــة، وولارة التنميــة املاديــة وااســةان والتاديــد ا 

وتنميــة املــوارد البشــرية والعمــي، وولارة الســيامة والــحاا وال ــناعات االداعيــة، وولارة الهراعــة وتايــة 
األةذيــــة وم ــــا د األعــــا  والتعاونيــــات والتنميــــة الريفيــــة، وولارة التنميــــة املســــتدامة وال اذــــة والع ــــم 

فـور الربملــاين وعـدد مــن أصمـحا  امل ــ حة والتةنولوهليـات وأهلريــت مشـاورات إقــافية مـ  مةتــ  امل
 ومنظمات اعتم  املدينت

  
 التطورات التي حدثت منذ االستعراض الدوري الشامل السابق -ثالثاً  

 
 التزا  الحكومة المتزايد بحقوق اإلنسان  -ألف 

 
     المياه على الحصول   

صمـــ   مشـــرو  إ‘ت قـــت مةومـــة ســـانت لوســـيا مســـاعدة مـــن مةومـــة املةســـي    تنفيـــذ  -3
مرتب ــة لدمــدادات امليــاه منــذ مســا ي  ندينــتي مــســةان   مقاوعــة دينــتيت ويعــاين  ‘إمــدادات امليــاه

إىل م ـــدر ميـــاه موثـــو  عـــدد مـــن الســـنواتت ول مســـا ي امل رومـــة اـــقانو أو مـــا مشـــة ة الوصمـــو  
  املا ــة مــن األســر املعيشــية  89و  الواذــ ، أاــارت  اًتهريــة ل ميــاه املتــوافرة ماليــة املعيــو نوثانيهمــا ال

دمـدادات لإىل أهنـا تـرثرت  2014دراسـة تقيـيم األثـر االهلتمـاعا الـي أهلريـت عـا  ستاولة     امل
 املياه، مبا   ذل  ماالت انق ا  املياه وتعةرها وذذارهتات
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البـال   هـذا اعتمـ  اإل ـا  سـةان اً سـ بياً ل بيعـة ا ـا  تـرثت وأثرت مشاكي اامداد لامليـاه  -4
 ا ما ي ا وهنواهلهينسمةت ومن القضايا الي  12 599عددهم 
 املرر الذي يعهى إىل رداءة نوعية املياهو 
 اً مرهقـــاً شـــةي عب ـــوهـــو مـــا ينتياـــة االقـــ رار إىل اـــراء امليـــاه املعبـــرة،  ةتةبـــدامل ـــاري  امل

ي كمةـــن أن ي ـــنفوا فقـــراء ت   املا ـــة مـــن ســـةان دينـــ 34ن مـــا يقـــار  لـــالنظر إىل أاً هلـــد
 (و2007) م رك التنمية الةارييب، 

  اعتمـ  اإل ـا لسـب  إعـادهتم ل ـورة منتظمـة إىل ليـوهتم هـذا انق ا  تع ـيم الت ميـذ دا ـي
 لسب  عد  موثوذية اامداد لاملياه   املباين املدرسيةت

 ،لــدأت مةومــة ســانت لوســيا العمــي لتعــاون مــ  مةومــة املةســي ولــالنظر إىل مــا تقــد ،  -5
مــن أهلــي دســجمل مالــة امليــاه   دينــتيت وذــدمت  ،فيمــا يبشــر لــرن يةــون مســع  يغــت وهلــ  ا يــاة

مةومـــة املةســـي  منحـــة مـــن رســـة م يـــجمل دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة مـــن أهلـــي هـــذا 
تحـــدة  ـــدمات املشـــاري  ويتوذـــ  أن يســـتغر  إ ـــاله املشـــرو  الـــذي ســـيتوىل إدارتـــ  مةتـــ  األمـــم امل

 اهرات 24و 18لجمل  ما
 ي ع   ما ي ا ت وين وي العمي الذي يتعجمل القيا  ل  لتحسجمل مرافق املياه   دين -٦

 تشييد مناهي املياه ودويي املياه ةت املعا ةو 
 تشييد حم ة ملعا ة املياه ولدء املشرو و 
 املعا ةو تركي  صمهاريج ختهين املياه 
 تركي  مرافق الضخو 
 دديث تولي  الشبةةت 

 
 اإلسكان  

 ةلربنــامج األمــم املتحـــدة ل مســتوونات البشــرية )مو ــي األمـــم املتحــدة(، تعتــرب السياســـاً وفقــ -7
مـــن مقـــو  اــــعبهات اً أساســـياً ســـانت لوســـيا ااســـةان امليســــور التة فـــة مقـــ  الوونيـــة لاســـةان 

مــن اــرهنا أن اعــي ااســةان  2011ا ةومــة عــدة مبــادرات منــذ عــا   ــذه الغايــة، ذــدمت اً ودقيقــ
 دسجمل نوعية املساكن ملن هم   ماهلة إليهاتًا فحس ، وإمنا أيضًا امليسور التة فة ليس متام

 2011وتوهلـــ  السياســـة و  ـــة العمـــي االســـحاتياية الوونيـــة لاســـةان الـــي اعتمـــدت عـــا   -8
 ساكن لرسعار معقولة ملواونيهاتسياسة ا ةومة املتمث ة   توفت م

وتن وي والية السياسة و  ـة العمـي االسـحاتياية الوونيـة لاسـةان ع ـ  ث ثـة مسـتوياتت  -9
أو ــا أهنـــا هتـــدك إىل قـــمان أن تتــا   ميـــ  مـــواوف ســـانت لوســيا إمةانيـــة ا  ـــو  ع ـــ  مســـتوى 



 A/HRC/WG.6/23/LCA/1 

 

4/23 GE.15-16432 

 

اســــا لرســــعار معيشــــا ال ــــقت وثانيهــــا أنــــ  كمةــــن ألي اــــخس ا  ــــو  ع ــــ  ســــةن مناســــ  وأس
 معقولة، وآ رها أن ا ق   العيش   لي ة تتسم لالس   والةرامة متا  ا مي  س فات

 ولتحقيق هذه الوالية، ذدمت ا ةومة الربامج املبينة أدناه  -10
 لرنامج تسوية الوقعية القانونية ل تنمية العشوا يةو 
 وةالووني مشرو  املواذ  وا دمات 
 ومشرو  دديث املستوونات 
  تلرنامج إعادة تووجمل الق ا  العا 
وذــــدمت مبــــادرة لرنــــامج تســــوية الوقــــعية القانونيــــة ل تنميــــة العشــــوا ية مــــن أهلــــي ا ــــد مــــن  -11

املشــــاكي املرتب ــــة لانتشــــار املســــتوونات العشــــوا ية   املنــــاوق ا ضــــرية واــــب  ا ضــــرية واعتمعــــات 
 اإل يــة مــن ةموعــة مــن املشــاكي االهلتماعيــة اإل يــة الريفيــة   ســانت لوســيات وتعــاين ت ــ  اعتمعــات

ت يـــــةوارد التع يماملـــــاالذت ــــادية الـــــي تتــــدرص مـــــن رداءة ال ـــــحة إىل عــــد  القـــــدرة ع ـــــ  الوصمــــو  إىل 
 بادرة تسع  إىل ما ي ا هذه املولالتايل، فدن 

 ســـةان املســـتوونات ةـــت فا ـــدة وا ـــدمات األساســـية لبنيـــة التحتيـــة دســـجمل الوصمـــو  إىل ال
وم ـــارك امليـــاه، وملـــرات املشـــاة،  ،ويشـــمي هـــذا تـــوفت مســـتوى كـــاك مـــن ال ـــر  الرعيـــةت

 واعاري املا ية، وةت ذل  من املرافقو
   يـــالة الســـةان مـــن  ـــ   إتامـــة فرصمـــة ا  ـــو  ع ـــ  ســـندات تســـوية الوقـــعية القانونيـــة

 م ةية األراقا الي يشغ وهناو
  ا تانومي املنالعات ال وي ة األمد ع   األراقا لجمل 
 متةجمل السةان من أن ي بحوا/يبقوا أعضاء منتاجمل   اعتم و 
 إتامة فرو ملواوف سانت لوسيا لشراء أراقا مهودة لا دماتو 
  اعتمعات اإل يةوة   ماليا وان  ا دسجمل 
  املســــا ة   دقيــــق ا ــــدك ال ويــــي األهلــــي املتمثــــي   دســــجمل األمــــوا  املعيشــــية لســــةان

 إل ية املستهدفة، وال سيما ذوو الد ي املنخفضتاعتمعات ا
، مــــن ناميــــة أ ــــرى، إىل تنميــــة األراقــــا الــــي ةالوونيــــ ويســــع  مشــــرو  املواذــــ  وا ــــدمات -12

مت ةها الدولة وتـوفت ذ ـ  أرقـية سـةنية مـهودة لا ـدمات   مواذـ  معينـة   مجيـ  أةـاء ا هيـرة مـن 
ن لرســعار مقبولــة، وا ــد مــن الضــع  االهلتمــاعا أهلـي دســجمل إمةانيــة ا  ــو  ع ــ   يــارات ســة

ـــ ، يســـع   واالذت ـــادي لألســـر املعيشـــية ذات الـــد ي املـــنخفض واملتوســـيت ومـــن أهلـــي دقيـــق واليت
 إىل ما ي ا  ةمشرو  املواذ  وا دمات الووني
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  إتامــة ذ ــ  أرقــية ســةنية ل بيــ   ميــ  املــواونجمل، لةــن مــ  إع ــاء األولويــة ملــن ال كم ةــون
 الوذت الراهنو  اً عقار 

  منح األسر املعيشـية الـي يـحاو  د  هـا لـجمل املـنخفض واملتوسـي فرصمـة مل ةيـة أرار  اصمـة
 هبا   سانت لوسيا، ملا يقرهبا   وة إقافية إىل ت بية امتياهلاهتا من السةنو

 ـــذا نميـــة البنيـــة التحتيـــة تتنفيـــذ مـــن  ـــ    ،  ـــق نشـــاا اذت ـــادي، مبـــا   ذلـــ  العمالـــة 
 الربنامجت

دســجمل البنيــة التحتيــة  ويرمــا لرنــامج مشــرو  دــديث املســتوونات إىل هــدفجمل ر يســيجمل، أوالً  -13
وا ـــــدمات األساســـــية   ســـــت ةتمعـــــات حم يـــــة   ا هيـــــرة وكـــــذا تعهيـــــه البنيـــــة التحتيـــــة القا مـــــة   

 اعتمعات اإل ية الضعيفةت
لةونــــــواي   عاصمــــــمة   ا ــــــويســــــتهدك لرنــــــامج إعــــــادة تــــــووجمل الق ــــــا  العــــــا  اعتمــــــ  اإل -14

كاســـحيست وكمةـــن أن ت ـــن  كونـــواي ع ـــ  أهنـــا مـــا صمـــفيحا ألهنـــا تفتقـــر إىل  ـــدمات ال ـــرك 
وةتهــا مــن املرافــق األساســيةت ويهــدك لرنــامج  الةهرلــاء املوثوذــةو ال ــحا وإمــدادات امليــاه النظيفــة، 

مـن ربنـامج هـذا الويرمـا إعادة تووجمل الق ـا  العـا  إىل نقـي كونـواي لرمتهـا إىل مواذـ  إعـادة تـووجملت 
 إىل دقيق ما ي ا  ذل     
  إعادة تووجمل األسـر املعيشـية   مواذـ  مـهودة تـدمات كافيـة وهبـا مـا ي ـه  مـن البنيـة التحتيـة

 األساسية واملرافق االهلتماعية واملاديةو
 توفت فرصمة   و  األسر املعيشية ع   امل ةيةو 
 اهتاودسجمل املستوى املعيشا لألسر ونوعية مي 
 ا د من امتما  تعرر األسر املعيشية ل ترثر لالةوارا ال بيعية والي ي نعها اانسانت 

 
     الغذاء على الحصول   

   هـــالال ـــعولات الـــي يواهلههـــا لعـــض مواونياً رفيعـــاً وعيـــا أظهـــرت مةومـــة ســـانت لوســـي -15
ا  ـو  ع ـ  الغــذاءو ومـ  ليــادة الفقـر النــاهلم عـن الظــروك االذت ـادية ال ــعبة، اقـ رت ا ةومــة 

 إىل تنفيذ سياسات ل تخفي  من ال عولات املرتب ة لا  و  ع   الغذاءت
، اعتمــــدت ا ةومــــة سياســــة األمــــن الغــــذا ا والتغــــذوي، هبــــدك 2014و  مهيران/يونيــــ   -1٦

التة فـــة ومغذيـــة  ةريـــق ليـــادة إمةانيـــة ا  ـــو  ع ـــ  أةذيـــة ميســـور ا ـــد مـــن الفقـــر، وذلـــ  عـــن و
عــن وريــق ولارة الهراعــة ع ــ  اهلتــذا   تعمــي ا ةومــة، ةواليــهــذه التحقيــق لومرمونــة وذات هلــودةت و 

هــذه عا ــة ختــهين وم  مــا لعــد ا  ــاد، وكــذل    مرم ــة عا ــة املاالســتثمار   اانتــاص الهراعــا، و 
 قيا  األةذية عند أدىن ا دودتنسبة إلقاء املنتاات من أهلي كفالة 
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تعهيــه تــرثت سياســة األمــن الغــذا ا والتغــذوي، لااــرت ولارة الهراعــة لــدورها إىل ليــادة اً ســعيو  -17
 نواة هذا الربنامجتةون من اإلاصميي لتًا نوع 1٦تنفيذ   ة وونية انتاص األةذية، ومددت 

، مــــن  ــــ   ‘القضــــاء ع ــــ  ا ــــو ‘إىل دــــدي  2014وذــــد انضــــمت ســــانت لوســــيا عــــا   -18
إد ــا  هــذا املســع  ومجيــ  منافعــ  إىل ع ــ   التعــاون مــ  منظمــة األةذيــة والهراعــة ومةومــة الرباليــي

رلي لـجمل الهراعــة الــمـن  ــ   حماولـة  ‘القضـاء ع ــ  ا ـو ‘ا هيـرةت وسـا ت ســانت لوسـيا   دــدي 
ـــة جبميـــ  ذ اعـــات اعتمـــ ، وذلـــ  مبســـاعدة أصمـــحا  امل ـــ حة   الق ـــاعجمل العـــا   وإنتـــاص األةذي

وا ــــاو ك يهمــــات وأو قــــت مةومــــة ســــانت لوســــيا العديــــد مــــن الــــربامج مبســــاعدة مــــن أصمــــحا  
امل ـ حة سـالفا الـذكر، وأمـد هـذه الـربامج هـو تفعيـي لرنـامج التغذيـة املدرسـية الـذي سـيفيد أوفـا  

 ظوة   مجي  أةاء سانت لوسياتاملدارس اإلرومجمل واألذي م
 

 للمساعدة الويني الخط الهاتفي  
تعــهى و اـهدت الســنوات األ ـتة ليــادة مق قــة   عـدد مــاالت االنتحــار   سـانت لوســيا،  -19

معظـــم ا ـــاالت إىل أمـــرار ال ــــحة العق يـــة مـــن مثـــي االكت ــــا  وانف ـــا  الشخ ـــية، أو مشــــاكي 
درات ةـت املشـروعةت ول ت ـدي  ـذه املشـة ة املتفاذمـة، تعاوا  ـدرات مثـي الةحـو  وتعـاوا املخـ

          مهيــــــــران/ 29ل مســــــــاعدة ال ــــــــحية   اً وونيـــــــاً هاتفيــــــــاً مةومــــــــة ســــــــانت لوســـــــيا   ــــــــ نشـــــــرتأ
ت ويوفر ا ي ا اتفا الووف ل مسـاعدة  دمـة ع ـ  مـدار السـاعة ت ـوا يـديرها فريـق 2015يوني  

 تد ي   األلماتتاملدرلجمل ع   تقنيات الال حة من مهنيا 
وال يتعامـــي ا ـــي ا ــــاتفا ل مســـاعدة مـــ  مــــاالت االنتحـــار فحســـ ، وإمنــــا يـــوفر كــــذل   -20
لألاــخاو الـذين يتعــام ون مـ  أيــة مســا ي عق يـة واهلتماعيــة وعاوفيــةت  لت قــا الرعايـة ال لمــة سـبي ً 

ــــذين  تــــاهلون  ،ســــحلي ا دمــــة لنظــــا  إمالــــة ،المــــق  وذــــت و  ــــي األاــــخاو ال  يــــث رــــري رل
املســـاعدة لاأل  ـــا ا املـــدر  ع ـــ  إســـداء املشـــورة أو العمـــي االهلتمـــاعا أو ال ـــ  النفســـات و  

هنــا  مةــون    دمــة ا ــي ا ــاتفا ل مســاعدة يتــيح تفعيــي اً، وار ــ ا ــاالت الــي تت  ــ  تــد  ً 
 ا دمات ال بية ال ار ةت

  
     ويني باهتما  ىتحظ مسألة -باء  

 
الواليــات املتحــدة األمريةيــة مجيــ  املســاعدات إىل الشــروة امل ةيــة  ع قــت، 2013  عــا   -21

لســـانت لوســـيا مبوهلــــ  يذـــانون ليهــــاي، وهـــو تعـــديي أد ــــي ع ـــ  القــــانون االدـــادي ل مســــاعدات 
 قـــو  عرفـــت ارتةـــا  انتهاكـــات هلســـيمة  اا ارهليـــة  ظـــر تقـــد  املســـاعدة إىل ل ـــدان يعتقـــد أهنـــ

اانســان ع ــ  يــد أهلهــهة أمــن الدولــةت و ــم التع يــق عمــا تعتــربه الواليــات املتحــدة عم يــات ذتــي ةــت 
 2010الشــــروة امل ةيــــة لســــانت لوســــيا   الفــــحة لــــجمل عــــاما ع ــــ  يــــد اً ذانونيــــة الثــــف عشــــر فــــرد

مــن رد  أع ــن هــذا الربنــامج كاــهءو   إوــار لرنــامج أو ــق ع يــ  اســم يعم يــة إعــادة الثقــةيت  2011و
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ت ســتة مــن الوفيــات االثنـــي عا ةومــة ع ــ  ارتفــا  عــدد مـــوادا القتــي وعنــ  الع ــالاتت و ضـــ
ت ليـــد أن التقـــارير تفيـــد أن الواليـــات املتحـــدة امـــا يربرهـــ اعشـــرة لتحقيقـــات حم يـــة ثبـــت أنـــ  كـــان  ـــ

 استشهدت لعد  الثقة   نتا ج هل سات االستما  ذات ال  ةت
ع ـــ  أنـــ  رـــ  ع ـــ  ســـ  ات ســـانت لوســـيا، مـــن أهلـــي رفـــ  تع يـــق  ‘ليهـــا‘ويـــنس ذـــانون  -22

املســـاعدات، أن تثبـــت اختـــاذ   ـــوات فعالـــة لتقـــد  ا نـــاة املهعـــومجمل املســـلولجمل عـــن عم يـــات القتـــي 
ـــةت وهبـــدك رفـــ  ا ـــهاءات، و بـــت ا ةومـــة املســـاعدة مـــن الوكالـــة   ـــارص ن ـــا  القضـــاء إىل العدال

ة وااهلـراءات األمنيـة التالعـة ل اماعـة الةاريبيـة مـن أهلـي مواصمـ ة املعنية لتنفيذ تدالت مةافحـة ا ركمـ
 التحقيق   املسرلةت

أعــــده اً وذــــدمت الوكالــــة املعنيــــة لتنفيــــذ تــــدالت مةافحــــة ا ركمــــة وااهلــــراءات األمنيــــة تقريــــر  -23
مــــن اً ن لقــــوة اــــروة هلامايةــــات وي تــــتح التفاصمــــيي الةام ــــة ل تقريــــر ل امهــــور،  وفــــو تــــالع نحمققــــو 

ساس لاملرامي ال مقة من التحقيقات   هـذه املسـرلة، وكـذل  هبـدك تايـة هويـة الشـهودت ومـ  امل
فيـــ  ، أدىل ر ــيس ولراء ســانت لوســيا لبيـــان ووــف لشــرن املســرلة ذــد  2015ذلــ ،   آذار/مــارس 

مع ومــــات عامــــة عــــن نتــــا ج التحقيــــقت وذكــــر أن التقريــــر أاــــار إىل أن مجيــــ  مــــوادا إوــــ   النــــار  
واهلهات مهيفـة رتبتهـا الشـروة اقـفاء املشـروعية ع ـ  إهلراءاهتـايت وأاـار ر ـيس الـولراء إىل كانت يم

ــــذين رــــ  أن اــــري دــــت إاــــراف  مجيــــ   ــــة العامــــة ال ــــر ذــــد أميــــي إىل مةتــــ  مــــدير النيال أن التقري
هـــا إىل أن ا ةومـــة ســـتوفر مجيـــ  املـــوارد ال لمـــة الـــي ذـــد  تـــاص إلياً اإلاكمـــات ا نا يـــةت وأاـــار أيضـــ

 ملساعدة النيالة العامة   متالعة هذه املسرلةت
  

 اإلنجازات المحققة  ي تنفيذ التوصيات المقبولة -رابعاً  
 

 12-89و 1٤-89و 2٧-89و ٧-89و 1-89 -  بررررول القواعررررد الدوليررررة  
 11-89و ٣-89و 5-89و 1٣-89و 18-89و
 
التهاماهتـــا املتع قـــة لاالنضما /الت ــــديق ع ــــ  الوفـــاء جبميـــ  اً إن ا ةومـــة عاذـــدة العـــه  متامـــ -24

ع ـــ  ال ـــةو  الدوليـــة الــــي تراهـــا مفيـــدة لســــانت لوســـيا، وكـــذل  املتع قــــة لتقـــد  التقـــارير وتعهيــــه 
نقس   القــدرات، وال ســيما الــليــد أن اًت ســ ف فيهــااً مســتوى التعــاون مــ  ال ــةو  الــي د  نــا ورفــ

 التــر ت   االنضـــما  إىل لعـــض ال ـــةو  لســـب  إىل ىمــدة ال ـــياةة التشـــريعية   ا هيـــرة، أد  و 
إىل معا ـــة هـــذه اً املـــدة الهمنيـــة الـــي ستســـتغرذها صمـــياةة التشـــريعات التمةينيـــة ال لمـــةت وســـعيوـــو  

املســرلة، تعتــه  ا ةومــة ليــادة ذــدرة ومــدة ال ــياةة فيهــا لغيــة تســري  العم يــةت ومــن التــدالت األ ــرى 
ــــ ــــة مــــن اــــرهنا أن تســــهي املعتــــه  اختاذهــــا ل مســــاعدة   اهي ــــات مركهي ه التقــــارير إنشــــاء ذاعــــدة ليان

الوصمـــو  إىل املع ومـــات املتع قـــة لالتهامـــات ســـانت لوســـيا مبوهلـــ  االتفاذـــات الدوليـــة، ع ـــ  أمـــي أن 
 تالسرعة الي ت اغ هبا التقارير أيضاً  ايهيد هذ
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 إليها  االتفاذات الي وذعتها سانت لوسيا والي صمدذت ع يها وانضمتوفما ي ا  -25
  ، انضــمت ســانت لوســيا إىل لروتوكــو  منــ  االاــار لاألاــخاو، وتاصمــة النســاء واألوفــا

ــــ     ن ذــــانون مةافحــــة االاــــار لالبشــــر ، وُســــ2013متول/يوليــــ   1٦وذمعــــ  واملعاذبــــة ع ي
ت كمــــا أنشــــرت ســــانت 2010لالنفــــاذ ولتنفيــــذه عــــا    عــــي الربوتوكــــو  املــــذكور مشــــموالً 

 ملعا ة املسا ي املتع قة لاالاار لاألاخاوولوسيا فرذة عمي وونية 
    22وذعـــــت ســـــانت لوســـــيا ع ـــــ  العهـــــد الـــــدويل ا ـــــاو لـــــا قو  املدنيـــــة والسياســـــية 

، وهــــــا عاذــــــدة العــــــه  ع ــــــ  الت ــــــديق ع ــــــ  االتفــــــا  ذبــــــي هنايــــــة 2011أي و /ســــــبتمرب 
 و2015 عا 

    أي ــــــو / 22وذعــــــت ســــــانت لوســــــيا ع ــــــ  اتفاذيــــــة مقــــــو  األاــــــخاو ذوي ااعاذــــــة    
 ، وست د  ع   الربوتوكو  اال تياري امل حق هباو2011سبتمرب 

  ،ــــاريجمل التفاذيــــة مقــــو  ال فــــي وذعــــت ســــانت لوســــيا وصمــــدذت ع ــــ  الربوتوكــــولجمل اال تي
الربوتوكــــو  اال تيــــاري التفاذيــــة مقــــو  ال فــــي لشــــرن ليــــ  األوفــــا  واســــتغ    ودديــــدا

( والربوتوكـــو  اال تيـــاري التفاذيـــة مقـــو  2013األوفـــا    البغـــاء و  املـــواد االاميـــة )
 (ت2014ال في لشرن ااحا  األوفا    املنالعات املس حة )

  
 101-89و 99-89و 98-89 - اال تصرراةية االجتماعيررةالمسررا ل مسررا ل الفقر/  

 100-89و 102-89و
 
مـــــا فت ـــــت مالـــــة الفقـــــر   ســـــانت لوســـــيا دظـــــ  مبهيـــــد مـــــن االعتبـــــار مـــــن ا ةومـــــة منـــــذ  -2٦

ها دولــة تت ومــن امللكــد أن ســانت لوســيا استشــعرت، ل ــف2011االســتعرار الــدوري الشــامي لعــا  
  مبســـتوى الفقـــرت ونتياـــة لـــذل ، تهلهريـــة صمـــغتة ناميـــة، أثـــر االنةمـــاي االذت ـــادي مـــن ميـــث صمـــ 

 من املبادرات الرامية إىل دسجمل هذا الوق تًا كبت اً  ذدمت سانت لوسيا عدد
وســـــيا، عـــــن وريــــق ولارة التحـــــو  االهلتمــــاعا وا ةـــــم اإل ـــــا وواصمــــ ت مةومـــــة ســــانت ل -27

والتمةـــجمل اعتمعـــا، عمـــي لرنـــامج املســـاعدة العامـــةت ولرنـــامج املســـاعدة العامـــة هـــو لرنـــامج  ضـــ  
أســــر معيشــــية اعتــــربت  2 411أواً فــــرد 3 130تبــــار الوســــا ي يقــــد  املســــاعدة إىل مــــا يقــــار   ال

األســـر املعيشـــية الفقـــتة، ع ـــ  ســـبيي املثـــا  ال ا  ـــر، فقـــتةت وتشـــمي املســـاعدة املقدمـــة إىل هـــذه 
دـــوي ت نقديـــة اـــهرية، واملســـاعدة   تغيـــت النظارات/لهلـــاص النظـــارات، واملســـاعدة ع ـــ  تةـــالي  

، لادت ا ةومــــة كميــــة 2013دفــــن أمبــــا هم، وااعفــــاءات   الرعايــــة ال بيــــةت والتــــداء مــــن عــــا  
   املا ةت 24تة لنسبة األموا  اإلولة إىل األسر املعيشية الفق

توفت سـبي الوصمـو  إىل التمويـي لألفـراد الـذين لـوال دعمهـا مـا كـانوا اً أيضواصم ت ا ةومة و  -28
ع ــــ  التمويــــي عــــن وريــــق امل ــــارك التااريــــة، وذلــــ  عــــن وريــــق صمــــندو  هلــــاكمه ليح ــــ وا عــــادة 
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يت  عـــون إىل لـــدء الفقـــراء الـــذين اً لي غـــراك ل مشـــاري  ال ـــغرىت وتســـتهدك هـــذه املبـــادرات أساســـ
، عم ـت ا ةومـة ع ـ  2011مشاري  صمـغتة أو يت  عـون إىل ليـادة تعهيـه مشـرو  ذـا مت ومنـذ عـا  

ــــر  تعهيــــه ذــــدرات صمــــندو  هلــــاكمه لي غــــراك ل مشــــاري  ال ــــغرى مــــن أهلــــي قــــمان فــــرو  ــــا  أكث
 ل مستفيدين من الدعم املايلت

وارد البشـرية   اعتمعـات اإل يـة الـي لبنـاء مراكـه تنميـة املـتفـويض الاً أيضـواصم ت ا ةومة و  -29
يعتـــرب  اهلـــة إىل هـــذه ا ـــدماتت والغـــرر مـــن هـــذه املراكـــه هـــو تعهيـــه الثـــراء البشـــري ل ماتمعـــات 
اإل يـــة اإلرومـــة لتـــوفت مـــوارد مـــن ذبيـــي ا واســـي  وإمةانيـــة الوصمـــو  إىل اانحنـــتت ويتواصمـــي دســـجمل 

 مع ومـات وتةنولوهليـا ا اسـو ، والتع ـيم   مرم ـة لالدراسـية  ـفوك عـن وريـق الالتنمية اعتمعية 
 ال فولة املبةرة، والتدري  ع   املهارات دا ي أي من مباين أي من مراكه تنمية املوارد البشريةت

مبســـــاعدة أصمـــــحا  امل ـــــ حة   الق ـــــا  ا ـــــاو، متةنـــــت ا ةومـــــة مـــــن تقـــــد  الـــــدعم و  -30
  ا هيـــرةت ومـــ  اشن، أنشـــ ت هـــذه املبـــادرة اً عفاألكـــادكما واملهـــارات ا ياتيـــة ل شـــبا  األكثـــر قـــ

اـــا ت وع ـــ  الــرةم مـــن أن هـــذا الربنـــامج  400تقـــد  ا ــدمات  ـــوايل هـــا و اً حم يـــاً ةتمعــ 14  
 حةومــة   يقــد  الــدعم النقــدي إىل األوفــا  املعرقــجمل ل خ ــر، فدنــ  يةمــي املســاعا األ ــرى ل ال

اذعجمل دــــت ذبضــــة الفقــــر مــــن األدوات ال لمــــة نــــ  كمةــــن الشــــبا  الــــو إمةافحــــة الفقــــر، مــــن ميــــث 
 ل تغ   ع   ظروف  ك ما نضج م  الوذتت

يهـــــدك إىل أن يتـــــيح هلـــــي الـــــذي األ ةذ ـــــت  ةلـــــاعمال  لرنـــــامج اً أيضـــــاـــــرعت ا ةومـــــة و  -31
أمــس الــذي  تاهلونــ  ايل املــدعم الــلألاــخاو الــذين ي ــارعون الفقــر والب الــة فرصمــة ا  ــو  ع ــ  

ع ـــ  ن ـــا  ا هيـــرة مـــ  الحكيـــه ل ـــورة  اصمـــة ع ـــ  ذ ـــتة األهلـــي  ةلـــالربنـــامج العما اهلـــةت وُأ ـــذ 
اعتمعــات اإل يــة األفقــر مــن ذبيــي الةنــاري الــذين أاــارت التقييمــات إىل أهنــم أفقــر اعتمعــات اإل يــة 
  ســـــانت لوســـــيات واملشـــــاركون   الربنـــــامج منخروـــــون   تـــــ ت املســـــاعدة   املـــــهار  وتنظيـــــ  

 بادراتتةتها من املت اإل ية، و اعتمعا
 أن دسـن، مـن  ـ   وكاالهتـا املخت فـة واملسـاعدةفيمـا سـير  وترمي مةومة سانت لوسيا  -32

لــرامج هلديــدة ملةافحــة اً أيضــقــد  املبــادرات املــذكورة أعــ ه وأن تاملقدمــة مــن الق ــا  ا ــاو، أداء 
 املشاكي النامجة عن الفقرت

ق ولارة التحــو  االهلتمــاعا وا ةــم اإل ــا والتمةــجمل اعتمعــا، وأهلــرت ا ةومــة، عــن وريــ -33
ملــدى م ءمــة الحتيبــات امللسســية ل حةومــة وذــدراهتا مــن اً إىل هلنــ  مــ  البنــ  الــدويل، تقييمــاً هلنبــ

املــوارد البشــرية، مــن أهلــي تقيــيم فعاليــة وكفــاءة تقــد  لــرامج اــبةة األمــان االهلتمــاعات وانبثــق عــن 
هبــا وهــا تعتــه  تقيــيم مــدى عم يــة  اً أماوــت ا ةومــة ع مــذــد و  ،التوصمــياتهــذه العم يــة عــدد مــن 

 كي منها من أهلي دسجمل  دماهتا   هذا اعا ت
اصمـــ   ا مايـــة االهلتماعيـــة يســـع  لدايـــة إىل اً ومومـــاً لااـــرت ا ةومـــة لرناةـــاً، وأ ـــت  -34

أمـــس ا اهلــة إليهـــات  دســجمل توهليــ  املســـاعدة االهلتماعيــة مـــن أهلــي قـــمان وصمــو ا إىل مـــن هــم   
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ع ــ  إلقــاء اً نشـر نظــا  املع ومــات ااداريـة لــربامج املســاعدة االهلتماعيـة مرصمــوعـ وة ع ــ  ذلــ ، سيُ 
مجيـــ  املع ومـــات   موذـــ  مركـــهي، ولالتـــايل الســـما  لتيســـت الوصمـــو  إىل البيانـــات ا يويـــة ونشـــرها، 

 وهو ما ييسر لدوره مهمة الوصمو  إىل الفقراءت
  

 62-89و 61-89و 60-89و 59-89و 58-89 -المررررأة التمييررز  رررد   
 6٣-89و
 
ال ي ـــد ت ومققـــت  عـــرك دور املـــرأة   اعتمـــ  ســـانت لوســـيا   الســـنوات األ ـــتة دـــوالً  -35

املــرأة   ســانت لوســيا، مــن  ــ   مبــادرات عديــدة وال ســيما مــن  ــ   التع ــيم، مســتويات متةــجمل 
أن التةـــافل الةامـــي لـــجمل ا نســـجمل ذـــد دقـــق   مجيـــ   ي تعرفهـــا ذـــي مـــن ذبـــيت ةـــت أن هـــذا ال يعـــف

لــــرامج وتعهيــــه أ ــــرى ذا مــــة تعــــا  إوــــ   مــــا ذــــاد ا ةومــــة إىل اً منــــاما ا يــــاة، وأن هــــذا دديــــد
 املرأةت ذضايا
هــا، ت ــة توعيــة لعنـــوان دا  وأو قــت ا ةومــة، مــن  ــ   اــعبة الع ذــات لــجمل ا نســجمل  -3٦
موهلهــة ةــو تعهيــه مشــاركة الرهلــي   تقــد  الرعايــة الــذي ينظــر إليــ   وهــذه املبــادرة‘ت تقاســم الرعايــة‘

 ع   أن  دور من أدوار املرأةتًا تق يدي
صمــــو  نســــاء املنــــاوق و ي لضــــســــيا،   ســــعيها لةفالــــة فــــرو أفت مةومــــة ســــانت لو وأنشــــر -37

 ســانت مــن  ــ   اــبةة النســاء الريفيــات املنتاــات  و ىل التع ــيم ولــرامج التــدري  املهــف، إالريفيــة 
ــــاء اً مســــار لوســــيا،  ــــدري  ولن ــــادرات الت ــــة إىل عــــدد مــــن مب ــــة الريفي لوصمــــو  املــــرأة   اعتمعــــات اإل ي

ل عديـــد مـــن هـــلالء النســـاء االوـــ   ع ـــ   ت ـــ  أاـــةا  تةنولوهليـــا اً القـــدرات الـــي أتامـــت أيضـــ
 املع وماتت

 مـــ    تقريـــر ســـانت لوســـيا الســـالق،   هلعـــي مرافـــق كمـــا يومتث ـــت سياســـة ا ةومـــة،   -38
الرعايــة ال ــحية   ن ــا  ث ثــة أميــا  مــن مةــان عمــي الشــخس أو إذامتــ ت ووقــ  ل ــم أكــرب ع ــ  
دســـجمل هـــذه املرافـــق  ـــ   الســـنوات الق ي ـــة املاقـــيةت وهلـــرى دســـجمل واديـــد عـــدد كبـــت مـــن هـــذه 

د ورعايــة صمــحة األ  وال فــي، وك هــا تقــدمها يــولتالتحســينات تــوفت  ــدمات الهــذه املرافــق، وت ــت 
 الدولة ةانات

  كفالــة ذــدرة قــحايا  2001وســاعد العمــي املتواصمــي ملركــه دعــم املــرأة الــذي أنشــ  عــا   -39
مــن ســوء املعام ــة تهن العنــ  املنــهيل ع ــ  ا  ــو  ع ــ  املــروى واملشــورة والــدعم االهلتمــاعا وتــاي

إىل هلنــ  مــ  الشــروة اً يعمــي مركــه دعــم املــرأة هلنبــمــا اً كثــت لــ ت وعــ وة ع ــ  ذلــ ،   نالــذي تعرقــ
  اً، تايــة إقــافية ل ضــحايات وأ ــت تــوفت القــانوين و نت ــاك وحمــاكم األســرة مــن أهلــي تــوفت ســبي اال

ا ــاالت الــي تةــون فيهــا النســاء قــحايا ســوء املعام ــة عــاو ت عــن العمــي وتةــون البي ــة املعيشــية 
إىل إرـــاد م ـــدر اً هيـــد مـــن ســـوء املعام ـــة، يســـع  مركـــه الـــدعم هلاهـــدالراهنـــة  ـــن تعرقـــهن   ـــر امل

 لديي ل سةن وتنسي  وظيفا لذل  الشخست
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والفريــــــق املعــــــف لالضــــــعفاء هــــــو ومــــــدة أنشــــــ ت قــــــمن الشــــــروة امل ةيــــــة لســــــانت لوســــــيا  -40
 ــــاالت العنــــ  قــــد املــــرأة وال فــــي   اً م ــــر ت وتتمثــــي واليــــة الومــــدة   االســــتاالة 2003 عــــا 
 ة لغرر تسوية هذه املسا ي مبا ي ه  من العناية واالهتما تا هير 
اــــعبة الع ذــــات ا نســــانية عــــن وريــــق مســــرلة العنــــ  قــــد املــــرأة،  ا ةومــــة عا ــــتوذــــد  -41

س ســ ة مــن أنشــ ة التوعيــة الــي تةم هــا الــربامج التدريبيــة لفا ــدة الشــروة ومقــدما الرعايــة لواســ ة 
لغـــرر املســـاعدة   دســـجمل التعامـــي مـــ  ذضـــايا العنـــ   لـــ ، وذال ـــحية واألوـــراك األ ـــرى املعنيـــة

 املنهيلت
، ذــدمت ا ةومــة السياســة الوونيــة ل ضــمان االهلتمــاعا مــن أهلــي قــمان  2015و  عــا   -42

هـــذا الـــنهج ةون   و يعـــة ومن ـــفةت وســـت ل اميـــ  كـــون التنميـــة املســـتدامة   ســـانت لوســـيا اـــام ة
ت  يــة   ســانت لوســـيا ولارة التحــو  االهلتمــاعا وســـتُ القــا م ع ــ  ا قــو  إلاء السياســـة االهلتماع

ضــــمان دقيــــق مواونيهــــا ملســــتوى معيشــــا معــــجملت كمــــا تــــر  هــــذه لالتهامــــات واقــــحة ع ــــ  الدولــــة 
السياســـة ا ديـــدة مـــ  مـــا يشـــار إليـــ  لرنـــ  يد يـــي املســـتفيدين املـــدر  ل عتبـــارات ا نســـانيةي الـــذي 

ملـــرأة   اعتمــ  وي ـــمم الـــنهج املتبــ    ت بيـــة هـــذه ير ــذ   االعتبـــار امتياهلــات كـــي مـــن الرهلــي وا
 الفريدة الي ذد يواهلهها كي منهماتظروك االمتياهلات ع   أساس ال

، ذـــــدمت ا ةومــــة لرنـــــامج تعهيــــه املهـــــارات ا ياتيــــة لألمهـــــات العاللـــــات 2012و  عــــا   -43
عيشـــية   ةيـــا  لق ــد مســـاعدة األمهـــات العاللـــات ال  ـــا يـــواهلهن صمـــعولات   إعالـــة أســـرهن امل

األ ت وهبــذا، يتـــيح هـــذا الربنـــامج  ـــلالء األمهـــات فرصمــة لتح ـــيي املهـــارات امل  ولـــة إمـــا ل ح ـــو  
 شاري  ال غرى ا اصمة هبنتاملبدء لع   عمي أو 

هتي ــــة لي ــــة مواتيــــة ‘املتمث ــــة    2021-2014مــــ  األولويــــة االســــحاتياية ل فــــحة اً ومتااــــي -44
، ‘ا يــاة مــن أهلــي املســا ة   التنميــة املســتدامة والســ   والتمتــ  لفوا ــد ال نســاء مــن مجيــ  منــاما 

املســاواةت وســتأس و  مــرأة لتمةــجمل الدوالر لتمويــي لرنــامج  2٦ 000ذــدمت اليونســةو معونــة مبب ــ  
هــذه املبــادرة املركــه الــووف لتنميــة املهــارات وهتــدك إىل تــوفت تــدري  اــامي ل مــرأة، وذلــ  مــن أهلــي 

 توامتفاظها ل  ع   عمي اةانية م و دسجمل إم
التفاذيــة اً وفقــ ،1999، أكــد ذــانون التع ــيم لعــا  الســالق وكمــا هلــاء   تقريــر ســانت لوســيا -45

 ظــر رفــض ذبــو  الت ميــذ   املــدارس ع ــ  كمــا  ،مقــو  ال فــي، مقــو  مجيــ  األوفــا    الــتع م
والقــانون إىل معا ــة أوهلــ  الق ــور أي أســاس متييــهيت وعــ وة ع ــ  ذلــ ، تســع  كــي مــن االتفاذيــة 

 ـــــذه الغايـــــة، ذضـــــت ســـــانت لوســـــيا ع ـــــ  التمييـــــه اً ودقيقـــــ اعتبـــــارات نـــــو  ا ـــــنست الـــــي تعةـــــس
ليــد أنــ  لــوم  ااــاه لــدى ال البــات إىل التفــو    األداء  لدمةانيــة الوصمــو  إىل التع ــيمت  ــييت فيمــا

  ا هيـــرةت وال يعـــد قـــع  أداء ع ـــ  نظـــرا هن مـــن الـــذكور   كـــي مســـتوى مـــن مســـتويات التع ـــيم 
لري ما  من األمـوا ، وهـو أمـر تت ـدى لـ  ا ةومـة   الوذـت الـراهنت اً مثالياً ال    الذكور أمر 
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يبــجمل التقــد  ا ا ــي الــذي أمرلتــ  مةومــة واــع  ســانت لوســيا   قــمان  ــا  املــرأة  ذلــ ليــد أن 
   التع يمت

عــدد مــن املراــحات   تــاريخ االنتخالــات   وســا ت االنتخالــات العامــة األ ــتة أع ــ   -4٦
عشـــر نســـاء ع ـــ  فرصمـــة عضـــوية الربملـــانت وذـــد توفقـــت ثـــ ا مـــن  تســـانت لوســـيا، ميـــث تنافســـ

املراـحات العشـر، وتتـوىل اثنتـان مــنهن مقا ـ  ولاريـةو إذ تتـوىل الســيدة ألفينـا رينولـدل من ـ  وليــرة 
ية والســــيدة إكمــــا هيبوليــــت من ــــ  وليــــرة ال ــــحة والعافيــــة وا ــــدمات اانســــانية والع ذــــات ا نســــان

 التاارة وتنمية األعما  التاارية واالستثمار والون املسته ةجمل، وك تا ا مقيبة ولارية لارلةت
، أصمـــــبحت الســـــيدة إكمـــــا هيبوليـــــت أو  ر يســـــة ولراء لالنيالـــــة   2015و  اـــــباا/فرباير  -47

 تم  سانت لوسيا تسانت لوسيا، وهو ما ألرل االمحا  الةبت ل مرأة   ة
ومثـــة إ ـــال آ ـــر ل مـــرأة   ا يـــاة السياســـية متثـــي   تعيـــجمل املعارقـــة الربملانيـــة ألو  لعيمـــة  -48

 ل معارقة   تاريخ الب د، الدكتورة ةايي ريغويبت
   

 106-89و 105-89 - الحق  ي الصحة  
 
املـواونجملت ونتياـة   ميـ اً أساسـياً تعترب مةومة واـع  سـانت لوسـيا ا ـق   ال ـحة مقـ -49

امتياهلــــات الرعايــــة ال ــــحية  ميــــ  مــــواوف ت بيــــة ذــــدمت ا ةومــــة سياســــات ومبــــادرات ل لــــذل ،
 سانت لوسيات

وهلع ـت ا ةومـة مــن أولوياهتـا أال تركــه ع ـ  اـواةي الرعايــة ال ـحية العامــة فحسـ ، وإمنــا  -50
أة وفـــتوس نقـــس املناعـــة ةـــاالت حمـــددة مـــن ذبيـــي رعايـــة صمـــحة املـــر ع ـــ  اً أن تركـــه اهتمامهـــا أيضـــ

، رــري تنفيــذ الــربامج واملبــادرات ال لمــة اد ــا  دســينات   هــذه نتياــة لــذل و  تالبشــرية/اايدل
 اعاالت لةي صمد ت

عيــــادات التوليــــد و ــــدمات  تتــــا  ومــــن أهلــــي ت بيــــة امتياهلــــات املــــرأة   املنــــاوق الريفيــــة، -51
وليــة الــذي تــديره ولارة ال ــحةت وتقــد  هــذه األمومــة عــن وريــق منــوذص  ــدمات الرعايــة ال ــحية األ

ل مرقــ  وهــا متامــة ع ــ  مقرلــة ملــن هــم   ماهلــة إليهــا، وهــو مــا  ــد لــدوره مــن اً ا ــدمات ةانــ
 عن التماس الرعاية ال حية   املاقاتًا مثب تعترب كانت تةالي  النقي الي  

توس نقــس املناعــة وواصمــ ت ســانت لوســيا العمــي ع ــ  دســجمل عــ ص ورعايــة امل ــالجمل لفــ -52
  ا هيـرةت و  اـراكة مـ  الوكـاالت واملنظمـات  الفـتوساً هـذ البشرية/اايدل، إقـافة إىل الوذايـة مـن

تقــدما كبــتا   مةافحــة انتشــار فــتوس نقــس املناعــة اً ةــت ا ةوميــة الدوليــة، أمــرلت ســانت لوســي
مالـــة النتقـــا  العـــدوى أي ، ي تســـاي ســـانت لوســـيا 2010البشـــرية/اايدل   ا هيـــرةت ومنـــذ عـــا  

 لاملرر من األ  إىل ال فيت
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مــن الشــراكة لــجمل الب ــدان الةاريبيــة ملةافحــة فــتوس نقــس اً أيضــســاعدة املت قــت ا ةومــة و  -53
  تـوافر الفحوصمـات املختربيـة عـن املـرر اً /اايدلت وذد اـهدت هـذه املسـاعدة دسـناملناعة البشرية

ونوعيتهـــــــات كمـــــــا استضـــــــافت الشـــــــراكة لـــــــجمل الب ـــــــدان الةاريبيـــــــة ملةافحـــــــة فـــــــتوس نقـــــــس املناعـــــــة 
ــــدورات القياد ــــالبشــــرية/اايدل س ســــ ة مــــن ال ــــرة كمــــا الــــي ة ي ــــاملرر   ا هي ــــوعا ل لادت املعرفــــة وال

 اتساعدت   متوي ه
معا ة مرق  فـتوس نقـس املناعـة البشـرية/اايدل   املقـا  األو  موظفـو املستشـف  يتوىل و  -54

ــــي العــــ ص لتــــوفت الرعايــــة ال مقــــة   املراكــــه ال ــــحية   مجيــــ  أةــــاء ا هيــــرةت وذــــد   الــــووفت وُيةمل
 ييهتكف ت ا ةومة وا هات القا مة ع   الع ص تقد  الع ص والرعاية ل مرق  دون مت

هيــد مــن التقــد    تــوفت العقــاذت املضــادة ل فتوســات العةوســة ل مرقــ  مــن املوذــد أمــرل  -55
 ــ   لرنــامج منظمــة دو  اــر  البحــر الةــارييب وومــدة املشــحياتت وأدت الهيــادة   تــوافر العقــاذت 

املاقــا مبثالــة ذا املــرر،   مــجمل كــان يعتــرب   ااصمــالة هبــ رةــمأوــو  لفــحة لاملرقــ  إىل أن يعيشــوا 
هــــذا تشــــاي  املهيــــد مــــن األفــــراد ع ــــ  ا ضـــــو  مــــن أثـــــر مةــــم لااعــــدا ت ونتياــــة لــــذل ، كــــان 

 ع م لرن الع ص متا  لسهولةت  ل  تبارات وهم ع 
  فــتوس نقــس املناعــة البشــرية/اايدلت ــديها ل منظمــة دو  اــر  البحــر الةــارييبوتواصمــي   -5٦

لــــجمل ســــت دو ، منهــــا  هاميتقســــرــــري م يــــجمل دوالر عــــن رســــة  ومبنحــــة تهيــــد ذ ــــي ً كماموعــــةت 
نظمـة هــذه األمـوا  ل ريقـة اسـحاتياية ل تعامــي هـذه املسـانت لوسـيا، ستسـتخد  الــدو  األعضـاء   

 م  املسا ي ذات ال  ة لفتوس نقس املناعة البشريةت
رى تـر ت أن تنفـذ ا  ـة االسـحاتياية الوونيـة ل  ـحةت وذـد هلـفيمـا سـير   وتعته  ا ةومـة -57

ت وهتـــدك ا  ـــة 2017هـــذه ا  ـــة نتياـــة الضـــيق املـــايل، ولةـــن مـــن املقـــرر أن ينتهـــ  منهـــا عـــا  
االهلتماعيــــة  تهماالســــحاتياية الوونيــــة إىل أن تضــــمن  ميــــ  األاــــخاو، ل ــــرك النظــــر عــــن مــــال

االذت ــادية، إمةانيــة ا  ــو  ع ــ  ةموعــة أساســية مــن ا ــدمات ال ــحية ذات الفعاليــة والةفــاءة 
 ا ودةتو 

مـــن ســـب  نقـــاا لتوهليـــ  تنفيـــذ التغيـــتات املقـــرر إد ا ـــا ع ـــ  نظـــا   ةعتمد ع ـــ    ـــوســـيُ  -58
 الرعاية ال حية 

 تعهيه تنظيم وإدارة ا دمات ال حية واالهلتماعيةو 
 دسجمل وتدعيم املةاس  ال حية ورفاه مجي  السةانو 
 والةفــاءة   خت ـــيس واســـتخدا   مــن ميـــث الة فـــة دقيــق املهيـــد مــن اان ـــاك والفعاليـــة

 املوارد ال حيةو
 ومتحفه ل عميواً هليدًا قمان وهلود م   وظيفا مدر  تدريب 



 A/HRC/WG.6/23/LCA/1 

 

14/23 GE.15-16432 

 

    وقـــ  نظـــا  فعـــا  ل مع ومـــات ال ـــحية مـــن أهلـــي دعـــم التخ ـــيي القـــا م ع ـــ  األدلـــة
 توفت الرعاية ال حية وتقدكمهاو

 ق املســــلولية لــــدى قــــمان نظــــا  فعــــا  لتحســــجمل ا ــــودة ذــــادر ع ــــ  رصمــــد املعــــايت ودقيــــ
 أصمحا  امل  حةو

 دسجمل ا ياكي األساسية ال حية من أهلي دعم ااصم مات ال حيةت 
  

 115-89 - تغير المناخ  
 
اســـــتخدمت ســـــانت لوســـــيا املنـــــالر الدوليـــــة وااذ يميـــــة لاعـــــرا  عـــــن ترييـــــدها ل حـــــد مـــــن  -59

دــال  الــدو    اً عــجمل عضــو انبعاثــات الةرلــون ع ــ  ال ــعيد العــاملات ول ــفتها وامــدة مــن أرلــ  وأرل
ا هريـــة ال ـــغتة، متةـــن ســـانت لوســـيا وةتهـــا مـــن الـــدو  ا هريـــة ال ـــغتة الناميـــة مـــن التعبـــت عـــن 

التـــرثر لتغـــت ذال يـــات تشـــاور هـــذه ا ـــهر مجيعهـــا نفـــس تاـــواة ها إلاء اشثـــار الضـــارة لتغـــت املنـــا ت و 
 فا  من أهلي ذضية مشحكةتأع     الةًا صموتًا املنا  وذد منحت نفسها لتةاتفها مع

  
 ٧٣-89و ٧2-89 - حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  

 
ع ــ  منــوا  ا قــو   ،ع ــ  ا قــو  وا ريــات األساســية لشــعبها يــنس دســتور ســانت لوســيا -٦0

ع ـــ  وهلــــ  مـــن الدســـتور  5املن ـــوو ع يهـــا   ااعـــ ن العـــاملا  قـــو  اانســــانت وتتنـــاو  املـــادة 
التحديـــــد مســـــرلة املعام ـــــة ال إنســـــانية والســـــي ة، إذ تـــــنس ع ـــــ  أنـــــ  يال رـــــول تعـــــرر أي اـــــخس 

 ل تعذي  أو ةته من قرو  املعام ة أو العقولة ال إنسانية أو املهينةيت
القــوة اســتخدا  وعــ وة ع ــ  ذلــ ، توهلــد ا مايــة مــن التعــذي  ومــن االعتــداء ا ســدي و  -٦1

الذي  ظر االسـتخدا  املفـرا ل قـوة مـن هلانـ  أي فـرد مـن  2008 نا ا لعا  املفروة   القانون ا
أفـــراد اعتمـــ  قـــد آ ـــرت وكمتـــد هـــذا   الواذـــ  ليشـــمي مـــوظفا الســـاون الـــذين كمةـــن أن يواهلهـــوا 

إذا اســتخد  املوظـ  املعــف أي  ،اادانـة لنـاء ع ــ  ذـرار اهتــا ، والسـان لفــحة ت ـي إىل ســب  سـنوات
عـــذي  أو تســب  أثنـــاء أدا ــ  ملهامـــ  عــن ذ ـــد أو ل ــورة ةـــت ذانونيـــة   أي أذى نــو  مـــن أنــوا  الت

 لساجملت
مــن أعــد التعــدي ت الــي أد  ــت ع ــ  ذــانون الشــةاوى هــو مــد أفــراد ا مهــور أوذــد كــان  -٦2

الـذي يســمح ل ــولير املسـلو  لــدهلراء دقيـق مســتقي   ســ و  أي  2013املقدمـة قــد الشـروة لعــا  
 فرا ل قوةتاملستخدا  االاملسا ي الي تقد  فيها ادعاءات لشرن فرد من الشروة   

و  الســنوات األ ـــتة، مـــرت ســـانت لوســـيا لتارلـــة ملســـفة ل تعامـــي مـــ  ةموعـــة كبـــتة مـــن  -٦3
  ، وذـو  قـحايا وتعرقــهم اصمـالات لدنيـة لالغــة األنشـ ة املرتب ـة لالع ــالاتت ومـن املعقـو  توذــ 

الــذي هلــر   2014ملشــة ة، ذــد  ذــانون مةافحــة الع ــالات لعــا  ت ولةــبح هــذه اهــذا النشــااتــرة 
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األنش ة ذات ال  ة لالع الات، ولالتـايل تقـد  األفـراد الـذين ارتةبـوا هلـر  االسـتخدا  املفـرا ل قـوة 
   إوار مشاركتهم   أنش ة ذات صم ة لالع الات إىل العدالةت

 ســـانت لوســيا كفالــة إرســاء العدالـــة، ومثــة وريقــة أ ــرى  ــاو  هبـــا نظــا  العدالــة ا نا يــة   -٦4
وهــا األ ــذ لتســايي اــهادات الشــهود الضــعفاء عــن وريــق وصمــ ة فيــديوت ويةفــي األ ــذ لتســايي 

لـدوره  ـروص الشـهود عـن صمـمتهم رهلح الشهادات تاية الشهود من العن  أو التخوي ، وهـو مـا يـ
 عندما ترتة  هلرا م فظيعةت

  
 8٧-89و 86-89 - واإل ررالت مررم العقررا انتصرراف  عررال  سرربيل الحررق  رري   

 90-89و 88-89و
 
  نـة الشـةاوى املقدمـة قـد الشـروة ذـانون الشـةاوى املقدمـة قـد الشـروة إنشـاءُ  رافق سنل  -٦5

ت وتعمـــي ك تـــا هـــاتجمل )ومـــدة الشـــةاوى( وومـــدة الشـــةاوى املقدمـــة قـــد الشـــروة ) نـــة الشـــةاوى(
اشليتجمل ع   توفت عم يـة مفتومـة واـفافة   معا ـة الشـةاوى املقدمـة قـد الشـروةت وتت قـ  ومـدة 

ودقـق فيهـا ودـدد مـدى صمـدذها وةتهـا مـن املسـا ي  ا مهـوراملقدمة مـن الشةاوى  هذهالشةاوى 
  هـــــذه  اتلتحقيقـــــذات ال ـــــ ةت ورـــــ  تقـــــد  تقـــــارير اـــــهرية وف ـــــ ية لشـــــرن التقـــــد  اإلـــــرل   ا

 الشةاوى إىل  نة الشةاوى عن وريق مةت  مفور الشروةت
 نــــة الشـــةاوى هي ــــة مســـتق ةت وعــــ وة ع ـــ  ذلــــ ، تبقـــ  ع ـــ  رو  اان ــــاك، اً ومرصمـــ -٦٦

قــد الشــروة، دون مســاعدة مقدمــة القــدرة ع ــ  إهلــراء دقيقهــا ا ــاو   أي اــةوى اً لــديها أيضــ
مهــور لوهلــود  نــة وومــدة الشــةاوى عــن وريــق عم يــات مــن ومــدة الشــةاوىت وذــد تعــهل وعــا ا 

 وسا ي ااع  تمن     توعية نظمتها الشروة 
هلــــ  أي فــــرد مــــن الشــــروة يثبــــت أنــــ  مــــذن  لارتةــــا  األفعــــا  املهعومــــة   الشــــةوى اويو  -٦7

 إمدى العقولات ا مس املذكورة أدناه 
 التحذير والتوليخو 
 تع يق النشااو 
  أيا و 10يعاد  أهلر ةرامة ال تتااول ما 
 فض الرتبةت  
وتعته  ا ةومة ليادة تعهيه سياسـة مةافحـة اسـتخدا  الشـروة املفـرا ل قـوةت ومـن   األ ـذ  -٦8

لشـروة امل ةيـة لسـانت لوسـياي، والـي توهلـد   املرامـي النها يـة   اسياسـة اسـتخدا  القـوة ي املعتـه  لــ
اء ل موافقــــة ع يهــــات ومــــن املــــرمو  أن تعــــهل هــــذه لتقــــدكمها إىل ة ــــس الــــولر اً مــــن استعراقــــها متهيــــد

السياســة مســلولية أفــراد الشــروة الــي تتمثــي   التقيــد لاملمارســات والســ و  الســ يمجملت ولــالرةم مــن 
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أن هـــذه السياســـة ي دـــ  لعـــد لاملوافقـــة، فدهنـــا تثبـــت التـــها  ا ةومـــة لضـــمان تقيـــد الشـــروة لـــررف  
 اتواهلباهت املعايت املهنية واأل  ذية   تنفيذ

وهنــا  عقبــة ر يســية أمــا  العدالــة   ســانت لوســيا هــا الوذــت الــذي يســتغرذ  مــي املســا ي  -٦9
حاكم الـ اكـر عـدد مـن األسـبا   ـذمـاالت التـر رت وذـد ذُ ما يلدي إلي  ذلـ  مـن القانونية، ومن   

 متالقضايا من ذبيي عد  كفاية املوظفجمل القضا يجمل وموظفا اإلاكم وةرك اإلاك  
ـــــا نظـــــا  متعـــــدد  -70 ـــــا القضـــــا ا اإل  وكمـــــا ورد   تقريـــــر ســـــانت لوســـــيا الســـــالق، فـــــدن نظامن

املســتويات يتــرل  مــن حمةمــة ال ــ ح فاإلةمــة الع يــا   حمةمــة االســت ناك ملن قــة اــرذا الةــارييبت 
رة دا ــاً وتقضــا حمةمــة ال ــ ح   املســا ي ا نا يــة واملدنيــة البســي ةت و  حمةمــة ال ــ ح، هنــا  أيضــ

املدنيـة وا نا يـة   اصمة إلةمة األسرة ختتس لـالنظر   ذضـايا األسـرةت وتعـا  اإلةمـة الع يـا القضـايا
 تالر يسية
وهــــــو مــــــا أدى إىل  ،، أنشــــــرت حمةمــــــة ال ــــــ ح اــــــعبة اإلةمــــــة ااداريــــــة200٦و  عــــــا   -71

شـــار إليهــــا ل ــــفتها انقســـامها إىل حمــــاكم إداريـــة وحمــــاكم التدا يـــةت وتســــاعد اإلةمــــة ااداريـــة الــــي ي
ملـــــا يســـــر  البـــــت   القضـــــايا   اإلـــــاكم  ،ع ـــــ  إعـــــداد القضـــــية ل محاكمـــــة قضـــــاياحمةمـــــة إدارة ال

 االلتدا يةت
الع يــــا، وكــــذا  ةنا يــــا ، أقــــي  ذــــار آ ــــر إىل اإلةمــــة 2015و  الرلــــ  األو  مــــن عــــا   -72

ت لوسـيات وهـذا يعـف أن هنـا  ، إىل ا هـال القضـا ا   سـانةنا يـا  اإلةمـة الع يـا إىلذار ر يسـا 
اً اســــتعداددارة القضــــايا شــــرك ع ــــ  إياً ر يســــياً ياإلاكمــــات، وذاقــــاً ذاقــــيجمل يحأســــان م ــــر اً ماليــــ

وذلــــ  ت وســــتلدي هــــذه ااقــــافات إىل  فــــض وــــو  مــــدة االمتاــــال دون حماكمــــة، ل محاكمــــات
 ع ي    السالقت قضايا   وذت ألةر لةثت ملا كانضمان النظر   الل
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ات و  الســـنوات نااوـــار الـــذي يـــنظم ميـــاة اـــعباً مـــ  ت ـــور ةتمعنـــا، رـــ  أن يت ـــور أيضـــ -73
األ ــتة، ســاي منــو كبــت   ف ــة املث يــات واملث يــجمل ومهدوهلــا امليــي ا نســا ومغــايري ا ويــة ا نســانية 

العديــد مــن الــدو  األ ــرى،   ا مــاعا لشــرن املســا ي ذات ال ــ ةت وكمــا هــو ا ــا   ا صمــوهت عــ و 
كانـــت هنـــا  مقاومـــة إلنـــة هـــلالء األاـــخاو، ســـواء كـــان ذلـــ  لســـب  ا ـــت ك   املعتقـــدات أو 

 تظي ا قيقة أن هنا  توترات كامنة دتاص إىل معا ةتلةن لسب  ا هي، 
ومــن دواعــا الســرور   ســانت لوســيا أن معظــم التــوتر ي يتحــو  إىل عنــ ت ليــد أن ســانت  -74

ـــاً ا تـــارت أال تقـــ  موذفـــ لوســـيا لشـــرن هـــذه املســـرلة، مـــن  ـــ   مضـــيها   مبـــادرات اـــ  اً رهلعي
ملســرلة أعمـا  العنــ  وةتهــا مـن انتهاكــات مقــو  اانسـان املرتةبــة قــد األاــخاو رأســاً تت ـدى 

 لسب  مي هم ا نسا أو هويتهم ا نسانيةت
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املث يــــات ق األمــــر مبســــا ي عنــــدما يتع ــــ  ال  يعــــة ‘ متحــــدون وأذويــــاء‘وذــــد كانــــت منظمــــة  -75
القــادة ع ــ  أوســاا    ســانت لوســيا و واملث يــجمل ومهدوهلــا امليــي ا نســا ومغــايري ا ويــة ا نســانية 

مــن أفــراد الشــروة دورة تدريبيــة استضــافتها  199، مضــر 2013ا بهــة   املن قــةت و  عــا  ت ــ  
نوذشــت    ــا القضــايا الــي تــلثر ع ــ  ف ــة املث يــات واملث يــجمل ومهدوهلــا ‘ متحــدون وأذويــاء‘منظمــة 

ي معرفــة أكــرب ي ــدومــنح هــذا الشــروة فرصمــة اًت يــع ناً نقااــامليــي ا نســا ومغــايري ا ويــة ا نســانية 
وة مباـــا  واملـــا اعتـــرب مـــن اإلرمـــات، ومـــن املـــرمو  أن تســـاعد هـــذه التارلـــة   دســـجمل إدارة الشـــر 

 لقضايا هذه الف ةت
والشـــــروة امل ةيــــة لســـــانت لوســـــيا،  ‘متحـــــدون وأذويــــاء‘، يســـــرت منظمــــة 2014و  عــــا   -7٦

ل توعيــة  قــو  اانســانت ويهــدك هــذا اً ناهلحــاً لشــراكة مــ  العديــد مــن أصمــحا  امل ــ حة، لرناةــ
أكـــرب ع ـــ  قـــمان  أدا هـــم لواهلبـــاهتم اليوميـــة ل ـــورةأثنـــاء الربنـــامج إىل كفالـــة أن يركـــه أفـــراد الشـــروة 

 املساواة  مي  األاخاوت
، أهلـــري مهيـــد مـــن التـــدري  التوعـــوي، ميـــث ة ـــ    هـــذه املـــرة وا فـــة 2015و  عـــا   -77

أوسـ  مـن املشـاركجمل مـن ليـنهم قـباا مـن امل ـارات واملـوان  وا مـار  والسـاون، وأفـراد مـن اعتمــ  
إنفـاذ القـانون ي ـبح هلهـة ةـو قـمان أن ا دمات اعتمعيـةت وكانـت هـذه الـدورة مو  وومقدم ،املدين

أكثــر إنســانية، وهــو مــا مــن اــرن  أن يفضــا لــدوره إىل ا ــد مــن وصمــمة العــار املرتب ــة لف ــة املث يــات 
واملث يــــجمل ومهدوهلــــا امليــــي ا نســــا ومغــــايري ا ويــــة ا نســــانية، وليــــادة تايــــة املــــدافعجمل عــــن مقــــو  

 اانسان الذين يعم ون   ةا  مقو  هذه الف ةت
،  ظـــة هامـــة   2012ذ عـــا  انفـــد ـــي ميـــه ال، الـــي 200٦واـــةي ذـــانون العمـــي لعـــا   -78

وفر فيهــا ا مايــة لألفــراد ع ــ  أســاس التــاريخ التشــريعا لســانت لوســيا، ذلــ  أهنــا املــرة األوىل الــي تُــ
ف ـي لـرّ  عمـي أن ياً مـن القـانون ع ـ  أنـ  ال  ـّق ذانونـ 131 املـادة وتـنس اًت  ـر ميو م ا نسية م

     موظفًا أو خيضع  لتدالت ترديبية لناء ع   مي   ا نسات
وتســـاعد مجيـــ  املبـــادرات الـــي لـــرلت إىل الواهلهـــة ع ـــ  تةم ـــة ا قـــو  املةرســـة   دســـتور  -79

ت ويـــــنس الدســـــتور ع ـــــ  االنت ـــــاك القضـــــا ا ألي فـــــرد يـــــدعا أن مقوذـــــ  لالفعـــــي ســـــانت لوســـــيا
ولالتــايل، كمةــن ألي فــرد أو ةموعــة أفــراد يعتقــدون أن  األساســية ذــد انتهةــت أو عرقــة ل نتهــا ت

 مقوذهم ذد انتهةت أو أهنم تعرقوا ل تمييه رف  دعاوى أما  اإلةمة الع يا وو   االنت اكت
  

 10٧-89و 10٣-89و ٤5-89و ٤٤-89و ٤٣-89 -الحق  ي التعليم   
 
ملــدارس إمــدى أولوياهتــات لقــد هلع ــت ا ةومــة مــن معا ــة املســا ي الــي تواهلــ  الــذكور   ا -80

ولــوم ، وهــا تفعــي ذلــ ، أن العديــد مــن املســا ي تنشــر عــن النمــاء   مرم ــة ال فولــة املبةــرة، ذبــي 
 االلتحا  لاملدارس االلتدا ية والثانوية لةثتت
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وظهرت هذه املع ومات إىل النور لعـد الدراسـة االستق ـا ية املتعـددة امللاـرات الـي أهلريـت  -81
 3٦ارهن لــــجمل مــــ  املا ــــة مــــن الفتيــــات ال  ــــا تــــحاو  أع 9٦ي تبــــجمل    ــــا أن ، والــــ2012عــــا  
 89منخروــات   أرلعــة أنشــ ة أو أكثــر مــ  أفــراد لــالغجمل مــن أســرهن املعيشــية، مقالــي اً اــهر  59و

معرقــــات أكـــرب مــــن الفتيـــات اً   املا ـــة مــــن الفتيـــانت كمــــا كشـــفت الدراســــة االستق ـــا ية أن عــــدد
مــور ال عــ  مــ  أل ــورة أكــرب تعامــي )األد (،   مــجمل أن الفتيــان معرقــون ل لةتــ  ل تعامــي مــ  ا

  الســــن املبةــــرةت ولالتــــايل، يعتــــرب تثقيــــ  اشلــــاء واألمهــــات وقــــمان مشــــاركتهم   ت ــــميم وإدارة 
  حةومةتلالتع يم   ال فولة املبةرة أمد االسحاتيايات الر يسية 

ــــدأت ولارة ال2014و  مهيران/يونيــــ   -82 ــــامج ، ل ــــيم تنفــــذ، مبســــاعدة مــــن الةمنولــــث، لرن تع 
التوهليــ  املدرســا ل ت ميــذ املعرقــجمل ل خ ــرت ويشــمي هــذا املشــرو  التاــرييب الــذي كمتــد ع ــ  ثــ ا 

مــــن التوهليــــ  مــــن ســــت مــــدارسو مدرســــتان التــــدا يتان وأرلــــ  اً مســــتفيد 120واً موهلهــــ ٦0ســـنوات 
 أ ـــرى   ـــو  الســـنة الثالثـــة مـــن الربنـــامجتمــدارس ثانويـــةت وتعتـــه  ولارة التع ـــيم إقـــافة ســـت مـــدارس 

 ا ما ي وتت خس األهداك الر يسة ل ربنامج في
 اارايب ل هويةوت ور دسجمل ت ور ال    لذاهتم عن وريق الحكيه ع   ال 
  دســــجمل املواظبــــة ع ــــ  املدرســــة واألداء األكــــادكما ل فتيــــان الــــذين يعتــــربون معرقــــجمل   ــــر

 الفشي األكادكماو
  ــــر ا ــــراا الت ميــــذ   ت ــــرفات تن ــــوي ع ــــ  مشــــاكي مــــن  ــــ   التــــرثت ا ــــد مــــن  

 اارايب ل بالغجملو
  مــــن  ــــ   االت ــــا  لشــــةي متســــق لالبــــال   ت ميــــذتــــوفت الــــدعم العــــاوفا واالســــتقرار ل

 القدوة من نو  ا نس نفس و
 تعهيه السياسات الي تعا  مسا ي حمددة ذد تربل إىل الواهلهة أثناء الربنامجت 
كمــــا أمــــرل تقــــد  مقيقــــا فيمــــا يتع ــــق لةيفيــــة دديــــد هويــــة ال ــــ   ذوي االمتياهلــــات  -83

ا اصمـــة وت بيـــة امتياهلـــاهتم دا ـــي النظـــا  التع يمـــا لســـانت لوســـيات ومبعونـــة مـــن فريـــق إمنـــا ا متعـــدد 
ــــد ا اهلــــة   مــــاالت الشــــبا   ــــ  مــــن األيســــر ددي ــــرة أن األوــــراك، تبــــجمل ملســــلويل التع ــــيم   ا هي

 عند ظهورها وتقييمها والتد ي لت بيتهاتاإلرومجمل 
كمــــا أ ــــذت ولارة التع ــــيم لالةشــــ    مرم ــــة ال فولــــة املبةــــرة وتشــــخيس أوهلــــ  ذ ــــور  -84

 التع مت ومتةن هذا الربنامج من ااذ   لفضي متويي م رك التنمية الةارييبت
 ت ميــذةثــت مــن الأن ال ،ت ميــذتع ــيم ا يــد  ميــ  الالتــوفت  ، وهــا تواصمــيا ةومــةتــدر  و  -85

ع ـــ  الوصمـــو  إىل هـــذه الـــربامج لســـب  القيـــود املاليـــة الـــي يواهلههـــا اشلـــاء اً متامـــاً ذـــد ال يةـــون ذـــادر 
دوالر ع ــ    500ومــن املبــادرات الــي ورمــت اصمــ   هــذا الوقــ  توليــ  مــنح ذيمتهــا  واألوصمــياءت

األســـر ذات املركـــه  ي تحـــق لاملدرســـة الثانويـــةت وال اـــ  أن هـــذه السياســـة ذـــد ســـاعدت ت ميـــذكـــي 
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اً االهلتمــــاعا االذت ــــادي املتـــــدين ع ــــ  كفالــــة د ـــــو  أوفا ــــا إىل املــــدارس الثانويـــــة ةهــــهين اهيـــــه 
 م  مات
أ يـة تةنولوهليــا املع ومـات   سـو  العمــي ا ـايل، ومــن هـذا املن  ــق اً وتـدر  ا ةومـة متامــ -8٦

املعـارك واملهـارات لدارس الثانويـة املـ سـ يح ت ميـذمتضافرة من أهلـي قـمان تاً لذلت ا ةومة هلهود
، اـــــرعت ا ةومـــــة، مـــــن  ـــــ   ولارة التع ـــــيم،   تهويـــــد مجيـــــ  2013التقنيـــــة ال لمـــــةت و  عـــــا  

مـــن املســـتوى الثالـــث إىل ا ـــامس  واســـي ت ويةفـــي هـــذا ا ةـــم تعـــرر مجيـــ  الت ميـــذ، ت ميـــذ ال
ـــا الع ـــرت ومـــ  ت ـــور  تعامـــي مـــ  ل ـــرك النظـــر عـــن   فيـــتهم االهلتماعيـــة االذت ـــادية، ل تةنولوهلي

أدركـت ا ةومـة هـذا ذـد الدور الذي ت عبـ  املـدارس   اعتمـ ت و اً اعتم  ومنوه، ر  أن يت ور أيض
 من املبادرات   هذا ال ددتاً األمر ولاارت عدد

وأ ـــــذت ا ةومـــــة، لالتعـــــاون مـــــ  اليونيســـــي ، لربنـــــامج هـــــذه األ ـــــتة ل مـــــدارس املراعيـــــة  -87
ملسســـة تع ــــم إىل  فـــيت ويســــتهدك هـــذا الربنـــامج فــــرادى املـــدارس هبـــدك دوي هــــا المتياهلـــات ال

وأمـــــنهم  ت ميـــــذةـــــاالت مـــــن ذبيـــــي ســـــ مة الاً ةت وهـــــذا يعـــــف أن التحســـــجمل يســـــتهدك دديـــــديــــمثال
 جملتـــــدري  العـــــام جمل األكـــــادكميرـــــري ومـــــالتهم التغذويـــــة وســـــ متهم النفســـــيةت وإقـــــافة إىل ذلـــــ ، 

إوـــار لرنـــامج املـــدارس املراعيـــة المتياهلـــات األوفـــا ت كمـــا يعـــهل هـــذا   التع ـــيم وتبســـيي أســـالي  
الربنــامج أســالي  لدي ــة لترديــ  الت ميــذ، مقالــي اســتخدا  العقولــة البدنيــة، ومــ  تهايــد عــدد املــدارس 

 املنضمة إىل الربنامج ال لد أن يلدي هذا إىل االغاء التدررا ل عقولة البدنية   املدارست
ــــة األ ــــتة البحــــث   إمةانيــــة ولااــــرت ولا -88 القضــــاء ع ــــ  ‘فــــ  دــــدي ر رة التع ــــيم   اشون

تعاونيــــة لــــجمل مةومــــة ســــانت لوســــيا ومنظمــــة اً ت وإذا أ ــــذ هبــــذا الربنــــامج، فســــيحفه هلهــــود‘ا ــــو 
وكمةــــن أن  ا ــــو    مدارســـنا الثانويــــةت مســـا ي   مــــي وـــوي ً اً األةذيـــة والهراعــــة وسيمضـــا اــــوو

املســــتوىت لةــــن ينبغــــا أن تل ــــذ التةــــالي     ذلــــ دة األداء التع يمــــا يــــلدي هــــذا لــــدوره إىل ليــــا
وذـد أ ـه الةثـت لالفعـي   دـديث نظـا   املحتبة ع ـ  ذلـ  والعوامـي التشـغي ية األ ـرى   االعتبـارت

التع يم لسـانت لوسـيا ولةـن ال يـها  يتعـجمل إ ـال الةثـتت وهبـدك قـمان اسـتمرار منـو ذ ـا  التع ـيم، 
الــــي و ، 2020-2015ذ ــــا  التع ــــيم ل فــــحة   ــــويرتل تهــــاة   اشونــــة األ ــــتة   وقــــعت ا ةومــــ

 ي ذا مة األولويات االسحاتياية الي تشمي ع   سبيي املثا  ال ا  ر ما ي ا يصمافض  تت
 ترسيخ دكمقراوية التع يمو 
 د يي ال   و 
  هلودة التع يم وصمرامت و 
  التع يم والتع م الفعالجملو 
 ا نسجمل ومقو  اانسانولجمل ن اك اا 
 إدماص التةنولوهليا وااللتةار   التع يم والتع مت 
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وال تها  ا ةومـة متمسـةة لضـمان تعـرر اـع  سـانت لوسـيا ألفضـي لي ـة تع يميـة ملةنـة  -89
 وترعرع  فيهات

  
 ٤8-89و ٤٧-89و ٤6-89 - األيفال  

 
لرناةهـــا اامنـــا ا رأس  ع ـــ  رفـــاه اـــبا  الب ـــداً لقـــد وقـــعت مةومـــة ســـانت لوســـيا دومـــ -90

ع ـ  هــذا املنـوا  واصمـ ت ســانت لوسـيا تقــد  اً الـووفت ولاد هـذا الحكيــه مـ  مـرور الســنوات، ونسـا
 لرامج هتدك إىل معا ة القضايا الي يواهلهها الشبا ت

ل ــدد إصمــ   نظــا  ذضــاء األمــداات وتشــمي هــذه العم يــة مراهلعــة اً وســانت لوســيا ماليــ -91
لاألوفــا  واألمــداا، إقــافة إىل إد ــا  عــدد مــن الــربامج الــي تركــه ع ــ  معا ــة  القــوانجمل املتع قــة

 املشاكي الي يواهلهها الشبا    اعتم ت
وكما ورد   التوصميات املتع قـة لـا ق   التع ـيم، ذـدمت ا ةومـة   إوـار النظـا  املدرسـا  -92
يعتــرب ومــن   اً، يعتــربون األكثــر قــعف مــن املبــادرات املوهلهــة إىل مجيــ  األوفــا ، وال ســيما مــناً عــدد

 وفيما ي ا لعض الربامج الي أ ذ هبا ت  امهم   املدرسة أذي امتماالً 
 لرنامج التوهلي  املدرسا لألوفا  املعرقجمل ل خ رو 
 األ ذ لالةش    مرم ة ال فولة املبةرة وتشخيس أوهل  ذ ور التع مو 
 ي تحق لاملدارس الثانويةو دوالر لةي وفي 500ذدرها ًا مولت ا ةومة منح 
 تهويد كي وفي   املدارس الثانوية من ال   الثالث إىل ا امس  اسو  حممو و 
 مــن أهلــي معا ــة املشــاكي الــي يواهلههــا لعــض ‘ القضــاء ع ــ  ا ــو ‘أل ــذ املعتــه  مببــادرة ا

 املدارس الثانوية   ا  و  ع   وهلبات صمحيةتت ميذ 
 ماــــاالت ذات ال ــــ ة لتمويــــي الورة ليــــادة ودســــجمل خت ــــيس مــــن ا ةومــــة لضــــر اً وإدراكــــ -93

ـــةت وســـتتيح امليهنـــة املراعيـــة ‘ امليهنـــة املراعيـــة ل  فـــي‘لالشـــبا ، أ ـــذت لـــنهج  دـــت رعايـــة ولارة املالي
ل  فــي دقيــق املهيــد مــن الةفــاءة   إنفــا  ا ةومــة ع ــ  املشــاري  الــي تركــه ع ــ  الشــبا  وهلعــي 

 دقيقهات ال وا ي منا إىل ا د من ا در   املشاري  الي ويهدك هذاًت هدف  أكثر دديد
ل ماتمــ ت وهــذا ســب  فــتح دار ااذامــة امللذتــة اً   ــت  وتبقــ  إســاءة معام ــة ال فــي اــاة ً  -94

، إذ تـــوفر لألوفـــا  قـــحايا إســـاءة املعام ـــة فرصمـــة 2011ألواهبـــا عـــا  ‘ لـــدايات هلديـــدة‘لألوفـــا  
 ا إىل اةي من أاةا  ا ياة ال بيعيةتاعادة الترهيي ع   أمي أن يعودو 

تــ ت توعيــة تســتهدك اعتمــ  ل ــفة عامــة واملهنيــجمل   امليــدانو اً أيضــ أو قــت ا ةومــةو  -95
وأو قــت ا ةومــة ت ــة يكســر ال ــمتي اذكــاء وعــا ا مهــور لدســاءة معام ــة األوفــا ت وعــ وة 

عـة الةاريبيـة و  م قـات العمـي ع   ذل ، اـاركت سـانت لوسـيا   االهلتماعـات ااذ يميـة ل اما
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االعتــداء ا نســا ع ــ  األوفــا  لغــرر اــحذ ذــدرات أصمــحا  امل ــ حة املعنيــجمل املتع قــة لالتدريبيــة 
 ع   التعامي م  الضحايا واملسا ي العامة الي تنب  من االعتداء ا نسا ع   األوفا ت

د  املســاواة   ســانت وتواصمــي ا ةومــة هلهودهــا لةفالــة تايــة كــي وفــي ومعام تــ  ع ــ  ذــ -9٦
مـــن أهلـــي  2012ا ةومـــة مشـــرو   نـــة وونيـــة اهلـــراءات تايـــة ال فـــي عـــا   تعرقـــذـــد و  لوســـيات

ل انــة املــوارد البشــرية وفر الوفــاء مبت  بــات تنســيق تنفيــذ اتفاذيــة مقــو  ال فــيت وتعتــه  ا ةومــة أن تــ
اــام ة ومتناســقة ومتســقة   ةــا  والتقنيـة واملاليــة الةافيــة مــن أهلـي تنفيــذ وتنســيق فعــالجمل لسياسـات 

 اللتهامات سانت لوسيا مبوهل  اتفاذية مقو  ال فيتًا وفقوذل   ،مقو  ال في
  

 ٤1-89و ٣6-89 - المؤسسات والسياسات  
 
ــــة النهاهــــة   ســــانت لوســــيا تتمتــــ   -97 ت قــــا الشــــةاوى املقدمــــة قــــد املــــوظفجمل ل ــــ مية  ن

النهاهــة   ا يــاة العامــة، رــول ل انــة النهاهــة التحقيــق   العمــوميجمل والتحقيــق فيهــات ومبوهلــ  ذــانون 
أي ل ةات تقد  إىل ال انة وإمالـة املسـرلة إىل مـدير االدعـاء العـا و وال يعفـ  املوظفـون العموميـون 

فيمــا يتع ــق لشــةوى قــد أي اــخس    اتمــن هــذه التحقيقــات مبــا أنــ  كمةــن االســتما  إىل البينــ
 ا ياة العامةت

وتايــة مقــو  الف ــات الضــعيفة ت مةومــة ســانت لوســيا ا هــود الراميــة إىل تعهيــه وذــد لاد -98
، 2013/2014ذوي ااعاذـــة وكبـــار الســـنت واـــدد ر ـــيس الـــولراء،   امليهانيـــة الوونيـــة ل فـــحة مثـــي 

ع ـــ  أ يـــة إفـــراد األوفـــا  ذوي القـــدرات املغـــايرة مبعام ـــة  اصمـــة، وهـــو أمـــر ي تفع ـــ  ذـــي أي إدارة 
صمــفها مبــادرة و نت لوســيات ولتحقيــق هــذه الغايــة، ورمــت منحــة ال فــي ذي ااعاذــة لســالقة   ســا

هامــة لتــوفت اــبةة أمــان اهلتمــاعا تســتهدك ع ــ  وهلــ  التحديــد األوفــا  ذوي ااعاذــة الــذين تقــي 
 سنةت 21أعمارهم عن 

منحـــــــة ال فـــــــي ذي ااعاذـــــــة وتـــــــديرها ولارة التحـــــــو   2014وأو قـــــــت   مهيران/يونيـــــــ   -99
 ا وا ةم اإل ا والتمةجمل اعتمعاتاالهلتماع
لةــــا اً عامــــ 21دون ســـن يةــــون ورـــ  أن يةــــون ال فـــي ملــــن يعـــانون إعاذــــات اـــديدة و  -100

 1٦٦، اســـتفاد 2015لت قـــا املســـاعدة   إوـــار منحـــة ااعاذـــةت و  آ /أةســـ س  يةـــون مـــله ً 
 دوالر   الشهرت 200من منحة ذدرها  وف ً 
تقـــد  ةـــو اً ت ثـــكتنـــدف   وفيمـــا يتع ـــق لرعايـــة كبـــار الســـن، مـــا فت ـــت مةومـــة ســـانت لوســـيا  -101

الــدعم ل مرافــق القا مــة الــي تقــد  املعونــة   رعايــة كبــار الســن، وذــد أ ــذ هــذا الــدعم اــةي تقــد  
تربعـــات ماليـــة إىل مجيـــ  الـــدور املتخ  ـــة   رعايـــة كبـــار الســـن   ا هيـــرةت ودعمـــاً ل ـــدور املم وكـــة 

دار ‘ال وهــا أناســ  إنشــاء دار مل وكــة ل دولــة، أنــ  مــن املاً ، اعتــربت ا ةومــة أيضــلــدورها ل خــواو
 لهيادة تعهيه رعاية كبار السن   سانت لوسيات‘   يج الرامة لةبار السن
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اع ــس الــووف  - رال ــة ســانت لوســيا ملســاعدة كبــار الســن‘وتقــد  ا ةومــة كــذل  إعانــة لـــ -102
الرعايـــة اليوميــة لةبـــار قــد  ، وهــا منظمـــة ةــت مةوميـــة متخ  ــة   ت‘أهل هــملةبــار الســن ومـــن 

الســــن   ةتمعــــاهتم اإل يــــة، ميــــث تــــوفر  ــــلالء األاــــخاو الغــــذاء، وســــبي التفاعــــي االهلتمــــاعا، 
وا  ـو  ع ــ  الرعايــة ال ــحيةت وصمـممت هــذه املبــادرة لغــرر إلقــاء كبـار الســن   لي ــة مرلوفــة  ــم 

 العاوفات مكحاهبا أو ةتمعات حم ية  ت فة، وذل  ل حي ولة دون    دور إذحامهموعد  
مواصمــ ة تعهيــه ترمــا إىل مشــرو  سياســة لةبــار الســن اً، وهــا متضــا ذــدم ،وتــدرس ا ةومــة -103

 الرعاية الي يت قوهنا   سانت لوسيات
  

 ٤0-89 - قيف والتدريب  ي مجال حقوق اإلنسانثالت  
 

  ةيـــــا  ملسســـــة وونيـــــة  قـــــو  اً اانســـــان   ســـــانت لوســــيا ماليـــــنفــــذ واليـــــة مقـــــو  تُ  -104
مقــــو   عــــنمــــن املــــدافعجمل مســــتقي اانســــان، إذ يتــــوىل الــــدفا  عــــن ذضــــية مقــــو  اانســــان عــــدد 

ت وتةمـــي هـــذه الوكـــاالت واملـــدافعون هلهـــود مةومـــة ســـانت وملسســـات مقـــو  اانســـان اانســـان
 ةانتلوسيا   كفالة التقيد  قو  اانسان املةفولة ل س

مـــن الناميـــة ا ية يـــة، ملعا ـــة ةموعـــة متنوعـــة مـــن اً، ةهـــه مةتـــ  املفـــور الربملـــاين يعـــد و  -105
اً كافيــاً  وظيفيــاً  ــ  م كــتاملسـا ي الــي يتوذــ  أن تتوالهــا امللسســة الوونيــة  قــو  اانســان، لةنــ  ال كم

وونيـــة  قــــو   ل تعامـــي مـــ  ماـــم العمـــي املتهايــــدت ولســـوء ا ـــ ، يبـــدو أن تة فــــة إنشـــاء ملسســـة
عـــن فةـــرة اً تخـــي متامـــي ت   هـــذه ال حظـــة، لةـــن ا ةومـــةاً ســـانت لوســـيا لاهظـــة هلـــد  اانســـان 

توصمـــي إىل مـــي فعـــا  مـــن ميـــث ا اهلـــة إىل دســـجمل إوـــار مقـــو  اانســـان   ســـانت لوســـيا، وسيُ 
 لدوليةتالتة فة ما إن يشر    مشاورات م  لرنامج األمم املتحدة اامنا ا وةته من املنظمات ا

 
 ٣٤-89 - رالسجم مدى الحياة والقص    

  ســــانت لوســــيات ليــــد أن اإلــــاكم تر ــــذ   لعقولــــة الســــان مــــدى ا يــــاة الق ــــر يُعاذــــ   -10٦
سـب  عـد  ا ةـم  االعتبار، عن إصمدار ا ةم، مجي  ظروك التخفي  مـن ذبيـي سـن ا ـاين، وهـذا

 ع   ذاصمرت اً لدأهبذه العقولة 
  
         والقيوة التحديات  -خامساً   

 
واهلهت ولارة الشلون ا ارهليـة والتاـارة الدوليـة وال ـتان املـدين لعـض التحـديات   إعـداد  -107

هـــذا التقريـــرت ليـــد أن املســـا ي الـــي واهلهتهـــا كانـــت متوذعـــة نظـــراً الفتقـــار ســـانت لوســـيا إىل ملسســـة 
نق ــــة مركهيــــة ل ح ــــو  ع ــــ  املع ومــــات ال لمــــة عــــد  وهلــــود وونيــــة  قــــو  اانســــان، وهــــذا يعــــف 

اعــداد هــذا التقريــرت ومــ  ذلــ ، تعتــه  ا ةومــة تعهيــه إوارهــا  قــو  اانســان   الســنوات املقب ــة، 
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وهبـــذا سي ـــبح مـــن اليســـت الوصمـــو  إىل املع ومـــات امل  ولـــة، لـــيس فقـــي ألةـــرار هـــذا التقريـــر وإمنـــا 
 ىتلةا تستفيد منها كيانات مةومية أ ر ًا أيض
ومثــــة ةــــا  آ ــــر تعتــــه  ا ةومــــة دســــين    أفــــق االســــتعرار الــــدوري الشــــامي املقبــــي هــــو  -108

مسـتوى مشــاركة اعتمــ  املــدينت وكمةــن النظــر إىل هــذا لـدوره كعــرر مــن أعــرار عــد  وهلــود ااوــار 
 ومـ  ااد ـا  الواـي  ل تحسـينات، ينبغـا التخفيـ  مـن أ يـة هـذه املسـرلةت و  الواذـ ،   تال ل 

و عـت سـانت لوسـيا ع ـ  اسـتعدادهم املناذشات األولية م  ملث جمل لربنـامج األمـم املتحـدة اامنـا ا، أُ 
عنـــدما يتع ـــق األمـــر لاملســـا ي اً ل مســـاعدة   متةـــجمل ا ةومـــة مـــن الوصمـــو  إىل مجهـــور أوســـ  ن اذـــ

 املت  ة  قو  اانسانت
صمــودفت   إعــداد هــذا التقريــر،  ع ــ  عــد  تةــرار املســا ي الــياً وكمــا هلــرى ليانــ ، ومرصمــ -109

فــدن ا ةومــة ع ــ  اســتعداد الختــاذ التــدالت الدا  يــة ال لمــة، وكفالــة وهلــود س ســة أكــرب   وريقــة 
 تداو  املع ومـات املتع قـة لاالسـتعرار الـدوري الشـامي   مجيـ  أةـاء ا دمـة العامـة واعتمـ  املـدينت

عدة مــن لرنــامج األمــم املتحــدة اامنــا ا   تنســيق وعــ وة ع ــ  ذلــ ، تعتــه  ا ةومــة التمــاس املســا
 اسحاتياية سانت لوسيا ل ستعرار الدوري الشاميت

  
 االستنتاج -ساةساً  

 
التهامهــا مســرلة عاــه ســانت لوســيا عــن تنفيــذ لعــض التوصمــيات املقدمــة ضــ  ال ينبغــا أن ي -110

الضــوء ع ــ  لعــض ذيــود املــوارد ، وإمنــا ينبغــا أن يســ ي موقــ  اــ   مايــة وتعهيــه مقــو  اانســان
 الي أل رت إمرال تقد    دقيقهات

ع ـ  التمـاس املسـاعدة الدوليـة لـدعم سـانت لوسـيا   اعـاالت اً وا ةومة عاذدة العـه  متامـ -111
الــي تبــجمل أهنــا تت  ــ  الــدعمت ومــن املــرمو  أن تعــجمل هــذه املســاعدة   هلعــي الب ــد ينضــم إىل ركــ  

ع ــ  ن ــا  أوســ  مــن  ــ   متةــجمل أصمــحا  امل ــ حة املعنيــجمل مــن اــحذ ت ــوير مقــو  اانســان 
 هناهم مبا يناس  إي ا  هذه الرسالةت

أن هنـــا  لعـــض اعــاالت اإلظـــورة الـــي اادرا   وتــدر  مةومـــة واــع  ســـانت لوســـيا متــا  -112
تعا  املعا ة املناسبة، مثـي لواص مث يـا ا ـنس والعقولـة البدنيـة وعقولـة ااعـدا  ع ـ  سـبيي املثـا   ي

مـــــو  تقريـــــر  2015آ /أةســـــ س  18ال ا  ــــر، لةـــــن نظـــــراً ل نقـــــاي الـــــذي أهلــــراه الربملـــــان   
توصمــــية، مبــــا يشــــمي ةــــاالت مــــن ذبيــــي  190الــــذي نظــــر   لــــ    مــــوايل و ااصمــــ   الدســــتوري 

 أع ه، فدن ذل  يبجمل استعداد اعبنا ملعانقة التغيت أو ع   األذي النظر في ت املذكورة
 


