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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الثالثة والعشرون
    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13

تجميععععد ه دتعععع  مفو ععععية اامععععة المتقععععدة السععععامية لققععععوق اإلنسععععان و قععععا    
معن  5والفقعرة  5/1اإلنسعان  )ب( من مر عق رعرار مجلعس حقعوق15 للفقرة

 16/21مر ق ررار المجلس 
 

 سانت لوسيا  
  

هـــــتا التجتريـــــر وماـــــا لةميفةومـــــاي الـــــوااتة و تجتـــــااير ها ـــــاي امليفاهـــــداي   ا  ـــــرا اي   
اخلاصة  مبا و ذلك املالحظاي  التيفةاجتاي الوااتة من الد لة امليفناة  و تجتـااير املوـوا المـام  

ذلــك مــن   ــام  األمــم املتحــدة الرصاــة ذاي الرــةةم  التجتريــر مجتــد  و حلجتــوا ا نمــايف   و  ــ  
شكل مـو   تجتاـداب حلاحلـد األ رـد ليفـدت الكةمـايم  لالىـالل صةـد الـني الكامـل يةر ـد اليفـوتة 
إىل الو اجتة املر يفاةم  ال يتضمن التجترير أية آاا  أ    هاي نظر أ  ا رتاحاي من مووضاة األمـم 

ا نمــــايف مـــالد مــــا يــــرت منهــــا و التجتـــااير  ال اانــــاي امليفناــــة الرــــاتاة املتحـــدة المــــاماة حلجتــــوا 
املووضاةم  هو يت ا هاكل امل ـات  التو اهاـة اليفامـة الـت اصتمـدها قةـ  حجتـوا ا نمـايف و  صن

م   د ذةكري صةد حنو منهج  و حواش  هناية الني مرا ا امليفةومـاي الـوااتة 17/119 مجتراه
 دات التجترير ت اية االستيفراا  التطوااي الت حد ت و تةك الورتةمو التجتريرم  ا صات و إص
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 المعلومات ااساسية واإلطار -هوال   
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -هلف 

 
 (2)المعاهدات الدولية لققوق اإلنسان  

  
 تةجت لمل يةردا صةاها/مل  ا  را اي املتختة حليفد االستيفراا احلالة و أ نا  اجلولة الماحلجتة 

التردي  أ      
 اخلالفة االنضما  أ 

االتوا اـــة الد لاـــة لةجتضـــا  صةـــد  اـــا 
 (1990) أشكال التماا  اليفنرري

ــــا أشــــكال ا توا اــــة الجتضــــا  صةــــد  ا
 (1982) التماا  ضد املرأة

 (1993اتوا اة حجتوا الطول )

اليفهد الد يل اخلـا  حلـاحلجتوا املدناـة 
 (2011)التو اا      المااساة

الرب توكــــــــــــول االيتاــــــــــــااي التوا اــــــــــــة 
حجتــــــــــوا الطوــــــــــل حلشــــــــــ يف اشــــــــــرتا  
 األىوــــــــــال و املناةصــــــــــاي املمــــــــــةحة

الرب توكـــــــــول االيتاـــــــــااي (  2014)
ــــا  التوا اــــة حجتــــوا الطوــــل حلشــــ يف حلا
األىوـــــــــال  اســـــــــت الل األىوـــــــــال و 

( 2013) ال  ــــا   و املــــوات ا حلاحاــــة
اتوا اـــــــــة حجتـــــــــوا األشـــــــــخا  ذ ي 

 (2011)التو اا   ا صا ة

الـــــد يل اخلـــــا  حلـــــاحلجتوا اال ترـــــاتية  اليفهـــــد
  اال تماصاة  الثجتافاة

اليفهـــــــــد الـــــــــد يل اخلـــــــــا  حلـــــــــاحلجتوا املدناـــــــــة 
 (2011)التو اا      المااساة

الرب توكــــول االيتاــــااي الثــــاين املةحــــ  حلاليفهــــد 
 الد يل اخلا  حلاحلجتوا املدناة  المااساة

 اتوا اة مناهضة التيفتيب
مناهضـــــــــة الرب توكـــــــــول االيتاـــــــــااي التوا اـــــــــة 

 التيفتيب
االتوا اــة الد لاــة حلمايــة حجتــوا  اــا اليفمــال 

 املها رين  أفرات أسرهم
 اتوا اــــــــة حجتــــــــوا األشــــــــخا  ذ ي ا صا ــــــــة

 (2011)التو اا  
االتوا اة الد لاـة حلمايـة  اـا األشـخا  مـن 

 االيتوا  الجتمري
التحوظاي  /أ  

 ا صالناي

ــــــــــة   ــــــــــااي التوا ا الرب توكــــــــــول االيتا
حلشـــــــــ يف اشــــــــــرتا  حجتـــــــــوا الطوــــــــــل 

 األىوـــــــــال و املناةصـــــــــاي املمـــــــــةحة
(  سن التجناـد 2)3)إصاليف  املاتة 

 (2014صاماب   18

 

إ را اي الشكا ى 
 التحجتا    ا  را  

(3)اليفا ل
 

اليفهد الد يل اخلـا  حلـاحلجتوا املدناـة  
 (2011)التو اا      المااساة

االتوا اــة الد لاــة لةجتضــا  صةــد  اــا أشــكال 
 14املاتة   التماا  اليفنرري

الرب توكـــول االيتاـــااي املةحـــ  حلاليفهـــد الـــد يل 
ــــــة  ــــــاحلجتوا اال ترــــــاتية  اال تماصا اخلــــــا  حل

  الثجتافاة
اليفهـــــــــد الـــــــــد يل اخلـــــــــا  حلـــــــــاحلجتوا املدناـــــــــة 

 (2011)التو اا      المااساة
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 تةجت لمل يةردا صةاها/مل  ا  را اي املتختة حليفد االستيفراا احلالة و أ نا  اجلولة الماحلجتة 

ــــااي األ ل املةحــــ  حل        اليفهــــد الرب توكــــول االيتا
الـــــــــــــد يل اخلـــــــــــــا  حلـــــــــــــاحلجتوا اال ترـــــــــــــاتية 

  الثجتافاة اال تماصاة 
الرب توكـــول االيتاـــااي التوا اـــة الجتضـــا  صةـــد    

  اا أشكال التماا  ضد املرأة
 اتوا اة مناهضة التيفتيب

الرب توكــول االيتاــااي التوا اــة حجتــوا الطوــل 
 املتيفة  حلإ را  تجتدمي ال ال اي

االتوا اــة الد لاــة حلمايــة حجتــوا  اــا اليفمــال 
 املها رين  أفرات أسرهم

االيتاــــــــااي التوا اــــــــة حجتــــــــوا الرب توكــــــــول 
 األشخا  ذ ي ا صا ة

االتوا اة الد لاـة حلمايـة  اـا األشـخا  مـن 
 االيتوا  الجتمري

  
 صكوك دولية رئيسية هخرى ذات صلة  

  
 مل يةردا صةاها ا  را اي املتختة حليفد االستيفراا احلالة يالل ت اة االستيفراا الماحلجتة 
التردي  أ      

االنضما  
 اخلالفةأ  

آب/  12اتوا اـــــــــاي  ناـــــــــ  امل ايـــــــــة 
 الرب توكــــــــــــــــــــواليف  1949أ مــــــــــــــــــــط  

 (4)االيتااايايف األ ل  الثاين
االتوا اــــــاي األساســــــاة ملنظمــــــة اليفمـــــــل 

 (5)138فاما صدا االتوا اة ا م  الد لاة

نظــــــا  ا مــــــا األساســــــ  لةمحكمــــــة 
 اجلناماة الد لاة
 (6)حلر توكول حلال مو

  اجلماصاة  امليفا  ة صةاهااتوا اة منا  رمية ا حلاتة 
االتوا اـــاي املتيفةجتـــة حلـــالال     األشـــخا  صـــدمي  

 (7)اجلنماة

 اتوا اة الاونمكو ملكافحة التماا  و قال التيفةام

 ا ــــم  169 اتوا اتــــا منظمــــة اليفمــــل الد لاــــة ا ــــم
189(8) 

الرب توكــول ا ضــاو الثالــق التوا اــاي  ناــ  ليفــا  
1949(9) 

  
ســــــانت لوســــــاا حلالترــــــدي  صةــــــد تيفــــــديل  جلنــــــة حجتــــــوا الطوــــــل  أ صــــــت 2014و صــــــا   -1

الرب توكـول االيتاـااي التوا اـة حجتـوا الطوـل املتيفةـ  حلـإ را     اتوا اة حجتوا الطوـل( من 2)43 املاتة
اليفهـــد الـــد يل    اليفهـــد الـــد يل اخلـــا  حلـــاحلجتوا اال ترـــاتية  اال تماصاـــة  الثجتافاـــة   تجتـــدمي ال ال ـــاي

االتوا اــة الد لاــة حلمايــة حجتــوا  اــا  اتوا اــة مناهضــة التيفــتيب    جتوا املدناــة  المااســاةاخلــا  حلــاحل
االتوا اــة الد لاـــة حلمايـــة    اتوا اـــة حجتــوا األشـــخا  ذ ي ا صا ـــة   اليفمــال املهـــا رين  أفــرات أســـرهم

منظمــة اتوا اــة م  أ صــت احلكومــة أيضــاب حلالترــدي  صةــد (10) اــا األشــخا  مــن االيتوــا  الجتمــري
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اتوا اـــــة الهـــــاي    (11)(138)ا ـــــم  1973  ليفـــــا  اليفمـــــل الد لاـــــة حلشـــــ يف المـــــن الـــــدناا لالســـــتخدا 
 م(12)حلش يف محاية الطول  التيفا يف و قال الت ين صةد الريفاد الد يل1993 ليفا 
)الاونمـكو( احلكومـة حلـ يف ترـدا صةـد  منظمة األمم املتحدة لةرتحلاـة  اليفةـم  الثجتافـةأ صت    -2

 م(13)تماا  و قال التيفةاماتوا اة مكافحة ال
  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 
أشــاا فريـــ  األمــم املتحـــدة ت يف ا  ةامــ  امليفـــين حلربحلــات ا إىل أيف ســـانت لوســاا شـــااكت و  -3

منظمــة ت ل شــرا مشــر ل ا صــالق الجتــانوين  الجتضــام  لجتــانويف األســرة  اليفنــ  اليفــامة  الــتي نوتتــ  
و إىــااه أاحليفــة مشــاايا  ــراااي  صرضــت صةــد حكومــاي شــرا ال حــر    الــتي أصــديال حــر الكــاايي

التي يرم  إىل إةالة اليفرا ال الجتانوناة املور ضـة صةـد   الكاايي لتنظر فاها: مشر ل  انويف  ضا الطول
الــتي يــني صةــد   ؛  مشــر ل  ــانويف اصايــة األىوــال  ت نــاهميــااإ إىــاا ال   اــةاألىوــال املولــوتين 

املتيفةـ  حلجتضـا  األىوـال  الـتي يتماشـد  الجتـانويفمشـر ل ؛   من خمتةـ  أشـكال ا يـتا  محاية األىوال
الـــتي يرمـــ  إىل   اتوا اــة حجتـــوا الطوـــل؛  مشــر ل  ـــانويف اليفنـــ  اليفــامة مـــن  40  37مــا املـــاتت  

ة كــ  اليفامــ م  صرضــت مشــاايا الجتــوان  املــتكواة صةــد ت امــر النااحلــة(14)محايــة ضــحايا ا يــتا  اليفــامة 
 م(15)ها مرا يفة هناماة  تجتدمها إىل قة  الوةاا  لاواف  صةاهاترا يف
 أ صد الوري  ت يف ا  ةام  احلكومة حل يف تمتكمل مرا يفـة مشـر ل التشـريا املتيفةـ  حلـاليفن   -4

 م(16)اليفامة   حجتوا الطول  أيف تجتدم  إىل قة  الوةاا  لاواف  صةا  و أسرل   ت ممكن
ا صـالق التشـرييف  الـالة  لكـ  ترـ    وسـاا حلـ يف وـري أ صت جلنة حجتوا الطول سـانت ل -5

 متماشاة مـا أحكـا  االتوا اـة  حلاسـتخدا  مشـر ل الجتـانويف النمـوذ   املتيفةـ  حلجتضـا  األىوـالها  وانان
م  حثّـــت ســـانت لوســـاا أيضـــاب صةـــد اصتمـــات  تنواـــت التشـــرييفاي  اشـــااب مـــا (17)لتو اـــ  صمةاـــة املرا يفـــة

لةجتضا  صةـد التمااـ  الـتي  منظمة ت ل شرا ال حر الكاايييفت  مشر ل  انويف  ضا الطول التي  ض
 م(18)يتيفرا ل  األىوال املولوت يف يااإ نطاا ال   اة

  
 اإلطار المؤسسي والبنية ااساسية لققوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جية 

 
ــر الوريــ  ت يف ا  ةامــ  حلــ يف ســانت لوســاا لــديها موــوا حلرملــاين  يشــ   أمــ  املظــامل امليفــين  -6 ذَكَّ

جلنة التنما  الد لاة حبماية املواىن  من سو  است الل المةطة ا تاايةم إال أيف  اليت  حمد تة  مل تيفتمده 
م  شـدتي (19)ا نمـايف حلرـوت  م سمـة  ىناـة حلجتـوا لةم سماي الوىناة لتيف ي   محاية حجتوا ا نمـايف

من  ديد صةد توصاتها لمانت لوساا حل يف تمرل و إنشا  آلاة ممتجتةة لرصد حجتوا  جلنة حجتوا الطول
ا نمــايف  مبــا و ذلــك آلاــة ميفانــة لرصــد حجتــوا الطوــل   تكوــل اســتجتالثا لضــمايف امتثاثــا امتثــاالب تامــاب 

 م(20))م ات  حلااي (لةم ات  املتيفةجتة حلوضا امل سماي الوىناة لتيف ي   محاية حجتوا ا نمايف 
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 اأى الوريـ  ت يف ا  ةامـ  أنـ  صةـد الـر م ممـا ت تلـ  سـانت لوسـاا مـن  هـوت كـ  تمـتجاب  -7
لــ يفا التوصــااي الــت  ــدمت إلاهــا أ نــا  االســتيفراا الــد اي الشــامل األ ل  فــإيف  ــداة ال ةــد صةــد 

نشـ ت آلاـة م سمـاة تاممـة لتنمـا  صمـل احلكومـة مـا ادلاـاي الد لاـة أة إذا ا  حلـتلك سـتيف ة كثـ اب الجتا
م  أ صــد الوريــ  ت يف (21) ا  ةاماــة حلجتــوا ا نمــايف فــدد تنواــت التوصــااي  تجتــدمي التجتــااير الالةمــة

لاــاي الد لاــة ا  ةامــ  احلكومــة حلإنشــا  آلاــة م سمــاة مشــرتكة حلــ  الــوةاااي لرصــد تنواــت توصــااي اد
 م(22)حلجتوا ا نمايف  إصدات التجتااير صن 

جلنــــــة اليفمــــــل الوىناــــــة حلمايــــــة الطوــــــل و  أحاىــــــت جلنــــــة حجتــــــوا الطوــــــل صةمــــــاب حلإنشــــــا   -8
 ـــن  جلنـــة اليفمـــل الوىناـــة حلمايـــة الطوـــل المـــةطة الكافاـــة م  أ صـــت ســـانت لوســـاا حلـــ يف 2012 صـــا 

وات  تنما  سااسـاي شـامةة  متماسـكة  متمـجتة و  ت  تها مبا يكو  من املواات لتتمكن فيفةااب من تن
 م(23)قال حجتوا الطول

توتجتـــر إىل سااســـة  اســـرتاتاجاة  أصرحلـــت جلنـــة حجتـــوا الطوـــل صـــن  ةجتهـــا أليف ســـانت لوســـاا  -9
اصــداب فيفــاالب   شــدتي مــن  ديــد صةــد  لتجتــد  ازــرة و قــال إصمــال حجتــوا الطوــللرصــد اشــامةت  

تنواـتاب كـامالب  اتوا اـة حجتـوا الطوـلة صمـل  ىناـة شـامةة لتنواـت توصاتها حل يف تطوا سـانت لوسـاا يطـ
 م(24)ت يف امل يد من الت ي 

  
 التعاون مد آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
  التعاون مد هيئات المعاهدات -هلف 

 
 حالة اإلبالغ  

 

 يفاهدةامل ها ة
املالحظاي اخلتاماة الوااتة 

 و االستيفراا الماحل 
منت آير تجترير  ةد  

 االستيفراا الماحل 
آيــر املالحظــاي 

 حالة ا حلالغ اخلتاماة 
جلنة الجتضا  صةـد 
 التماا  اليفنرري

 )ا  يفت 2004آذاا/مااا 
 ت يف تجتدمي أي تجترير(

 1991ت ير تجتدمي التجترير األ يل منت صا   - -

الةجنــــــــــــة امليفناــــــــــــة 
حلالجتضـــــــــــا  صةـــــــــــد 
 التماا  ضد املرأة

 2007التجترير الماحلا منت صا  ت ير تجتدمي  - - 2006أياا/مايو 

جلنـــــــــــــــة حجتـــــــــــــــوا 
 الطول

 ح يرايف/يونا  2011 2005 ح يرايف/يونا 
2014 

مـــــن امل مـــــا تجتـــــدمي التجتريـــــرين اخلـــــام   المـــــاتا 
   التجتريــــــر األ يل صــــــن 2020اجملّميفــــــ  و صــــــا  

الرب توكـــــول االيتاـــــااي املةحـــــ  حلاتوا اـــــة حجتـــــوا 
الطول حلش يف حلاا األىوال  است الل األىوـال و 

  2015و صـــــــــا   ال  ـــــــــا   و املـــــــــوات ا حلاحاـــــــــة
الرب توكول االيتاااي التوا اة  التجترير األ يل صن 

حجتـــــــــوا الطوـــــــــل حلشـــــــــ يف اشـــــــــرتا  األىوـــــــــال و 
 2016و صا   املناةصاي املمةحة
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 ها ــة األمــم املتحــدة لةممــا اة حلــ  اجلنمــ    كــ  املــرأةأشــاا الوريــ  ت يف ا  ةامــ  إىل أيف    -10
الةجنـة امليفناـة حلالجتضـا  صةـد التمااـ  ة و اسـتكمال تجتريرهـا الـتي تـ يري صـن تجتدميـ  إىل ت يد احلكوم
 م سمـة األمـم املتحـدة لرصايـة الطوولـةم  أ صد الوريـ  سـانت لوسـاا مبواصـةة اليفمـل مـا   (25)ضد املرأة

الــت ســتجتدمها التجتـااير  صــدات  ها ــة األمـم املتحــدة لةممـا اة حلــ  اجلنمـ    كــ  املـرأة)الاونامـ (   
 م(26)الةجنة امليفناة حلالجتضا  صةد التماا  ضد املرأةإىل جلنة حجتوا الطول   

  
 (27)التعاون مد اإلجراءات الخاصة -باء 

  
 احلالة الراهنة احلالة و أ نا  اجلولة الماحلجتة 
 ال ال تصوة تاممة   

 - - ال ياااي املضطةا فا
 - - امل دأال ياااي املواف  صةاها من حاق 

 - - ال ياااي الت ىةب إ راؤها
 أ نا  الورتة  اد االستيفراااسامل أية تو   مل  الرت ت صةد اسامل االتصا اي  الندا اي اليفا ةة

    تجتااير  حليفثاي املتاحليفة
 التعاون مد مفو ية اامة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 

 
صمةت احلكومة حلجتدا حمـد ت مـا مووضـاة األمـم املتحـدة حلجتـوا ى جتاب لةوري  ت يف ا  ةام    -11

ا نمايف و قال تجتدمي املماصدة التجتناة لةوفا  حلااللت اماي الد لاـة و قـال حجتـوا ا نمـايف أ  تامـ  
م  أ صــد الوريــ  ســانت لوســاا حلــ يف تطةــب املمــاصدة (28)التــدايب  التيفةــام و قــال حجتــوا ا نمــايف

لمــاماة مــن أ ــل  مــ  مــا ت تلــ  مــن  هــوت لةوفــا  حلالت اما ــا الد لاــة و قــال التجتناــة مــن املووضــاة ا
 م(29)حجتوا ا نمايف

  
تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بققوق اإلنسان معد مرا عاة القعانون العدولي  -ثالثا   

 اإلنساني الواجب التطبيق
 

 المساواة و دم التمييز -هلف 
 

اجلــن  أ  اليفـرا أ  مكــايف ذكـر الوريـ  ت يف ا  ةامــ  أيف الدسـتوا لظـر التمااــ  صةـد أسـاا  -12
يتنــا ل تشــريا ميفــ   ــ  أنــ  لــا  هنــا    ــوت ألي   المااســ  أ  الةــويف أ  اليفجتاــدة الــرأياملنشــ  أ  

 م(30)أ  الوضا اال تماص  اثوية اجلنماناةالتماا  صةد أساا اليفج  أ  الة ة أ  املال اجلنم  أ  
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 أ صد سانت لوساا حلإصاتة النظـر و فيفالاـة آلاـاي احلكومـة الراماـة إىل تصـم  جتاـ  املمـا اة  -13
 اانـاي حل  اجلنم ؛  التردي لةتماا  صةد أساا نول اجلن ؛  إضوا  الطاحلا امل سم  صةد  ـا ال

نمـــــاناة الـــــت ميكـــــن اســـــتخدامها و التحةـــــاالي املتيفةجتـــــة حلالشـــــ  يف اجل رـــــنوة حمـــــب نـــــول اجلـــــن امل
 م(31) الوجتر
تيفمــام سااســاي املمــا اة حلــ  اجلنمــ  و  طــال  أ صـت جلنــة حجتــوا الطوــل ســانت لوســاا حل -14

التدايب املراص  لالصت اااي اجلنماناة    اب موضوصااب  إل امااب    ش  يف اجلنم  التيفةام  مبا يكول  يفل
 م(32)د  اا املمتويايال يتج أ من  اا الد ااي التداي اة املجتدمة إىل املداس  صة

املثةاـــاي  املثةاـــ   أحـــال الوريـــ  ت يف ا  ةامـــ  صةمـــاب حلتجتـــااير اجملتمـــا املـــدين الـــت تواـــد حلـــ يف  -15
ال ي الـويف يتيفرضـويف لالضـطهات  املضـايجتة يوماـابم  أفـات   م ت    املال اجلنم   م ايري اثويـة اجلنمـاة

تيفرضــوا جلــرامم  اــل اجلنمــ   م ــايري اثويــة اجلنمــاةاملثةاــاي  املثةاــ   م ت  ــ  املناشــطويف أيضــاب حلــ يف 
يط ة مل لةَجَت  فاهـا أ  مل يجتـد  أحـد إىل الجتضـا  لةمحاكمـة صةاهـام  و اليفديـد مـن احلـاالي   تـاا 

 م(33)"الةوالثا يوفاب من ازاكمة مبو ب " وان   صن اثجماي الت يتيفرضويفالضحايا صد  ا حلالغ 
  

 القياة والقرية واامن  لى شخص حق الفرد  ي  -باء 
 

أشاا الوري  ت يف ا  ةام  إىل أن  منت االستيفراا الد اي الشـامل األ ل  أحلةـع صـن حـاالي  -16
م   نـــدي 2011حالـــة و صـــا   12إصـــدا   امـــت فـــا الشـــرىة يـــااإ إىـــاا الجتضـــا   مبـــا و ذلـــك 

اــ  و حــاالي الجتتــل املــتكواةم  و   لةتحجتاجلماصــة الكااي اــة  صــرب  ــواي الشــرىة اجلامايكاــةاحلكومــة 
أصةن اما  الوةاا  أيف احلكومة حرـةت صةـد تجتريـر التحجتاـ  الـتي  امـت حلـ  تةـك  2015حلداية صا  
 م(34)الجتواي
  حلااناب صامـاب 2015آذاا/مااا  8 أضاد الوري  ت يف ا  ةام  أيف اما  الوةاا  أصدا  و  -17
اا الــت أصاــد النظــر فاهــا كةهــا "موربكــة" افتيفةتهــا فاــ  أيف التجتريــر كشــ  أيف حــاالي إىــالا النــ أصةــن

الشـرىة لتربيــر صمةاــاي الجتتــلم  كــتلك  حبمــب مــا اتصــت  ســامو ا صــال   نشــطا  حجتــوا ا نمــايف 
م  أكــد حمجتجتــو  ــواي ا تاــااليمــن   ــل  فــإيف ازجتجتــ  أ  تــوا أيف لــدى الشــرىة  اممــة ســوتا  أ   اممــة 

 م(35)لشرىة    متيفا ن   لا لويف صر ةة مماا التحجتا الشرىة اجلامايكاة أيضاب أيف ك اا ض ال ا
توصاة  منها توصااي مبحاكمة  اـا  31 أشاا الوري  ت يف ا  ةام  إىل أيف ازجتجت   دموا  -18

ضــ ال الشــرىة الضــاليف  و صمةاــاي الجتتــلم  أصةنــت احلكومــة صــن ناتهــا تيفاــ  جلنــة مشــرتكة حلجتاــاتة 
التوصــااي  لتخرــاي املــواات لتيفاــ  مــدص  ياصــ  لةممــاصدة  امــا  الــوةاا  لفشــراد صةــد تنواــت

الجتاـا  حلـتلكم  أشـاا امـا  الـوةاا  أيضـاب إىل امـا  النااحلـة اليفامـة   إذا  ـرا فا صةد حماكمة أي مشت   
 م(36)أيف إتاات  ستشرتل حرول  اا قندي  ض ال الشرىة صةد التدايب و قال حجتوا ا نمايف
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 2012صا   حلرنامج األمم املتحدة ا منام  ةام  أيف التجترير الراتا صن  ذكر الوري  ت يف ا  -19
م  و (37)حلشــ يف أمــن املــواىن   أفــات حلــ يف صــدت صمةاــاي الجتتــل الــت تجتــو  فــا اليفرــاحلاي ال توتــ  تــ تات

تشنت احلكومة محةة "مّتحد يف ضد اجلرمية" ل ياتة إشـرا  املـواىن  و مكافحـة اجلرميـة   2011 صا 
م  اح ــت جلنــة حجتــوا الطوــل (38)أ ــري تشــرييفاب  ــّر  األنشــطة املرت طــة حلاليفرــاحلاي 2014 و صــا  
حالـة اخلـود  انيفـدا  م  ما ذلك أصرحلت الةجنة صن  ةجتهـا إةا  (39) انويف مكافحة اليفراحلايحلاصتمات 

 م  أ صـت سـانت نـا األىوـال مـن التمتـا حلطوـولتهمالت اليفراحلاي حلاألمن  التهديد  اليفن  املرت طة 
 م(40)لوساا حلوضا سااسة صامة شامةة لةتردي ثته املشكةة

 ى جتاب لةوري  ت يف ا  ةام  مل ينّوت ا ىـاا التشـرييف  الـتي يترـدى لةيفنـ  اليفـامة   اليفنـ   -20
 1994اجلنم   مل يةط   صةد النحو املناسبم   د سنت سانت لوساا  انويف اليفن  اليفامة  و صا  

صشر سنواي لاتماشد ما  انويف اليفن  اليفامة م  ما ذلك لتـوي ذلـك  صّدلت الجتانويف اجلنام  حليفد 
  ما ييفرا     ال تراب الجتانويف صةد أ     روا يط ة  مثل صد  احتوام  صةد أحكا  حلش يف اال

النمــا  لفيــتا م  مل تــداإ فاــ  أيــة أحكــا  لتيفريــ  اليفنــ  املرتكــب ضــد املــرأة صةــد حنــو منورــل صــن 
ـــاكم مرتك ـــو اليفنـــ  اجلنمـــ  أ  اليفنـــ  تايـــل األســـرة أ   اليفنـــ  األســـري أ  اليفنـــ  اليفـــامة م  ال لة

اليفنـــ  اليفـــامة  امل صومـــويف إال إذا ا مهـــم الضـــحايام  أ ضـــ  ازـــامويف و ســـانت لوســـاا لةوريـــ  ت يف 
ا  ةامـــ  أنـــ   ـــد يتيفـــتا الوفـــا  حلاملتطة ـــاي الجتانوناـــة زاكمـــة مـــرتكي أصمـــال اال ترـــاب    هـــا مـــن 

 م(41)جلنم  امل صوم  نظراب لالفتجتاا لةرباه  الراسخةأشكال اليفن  ا
م اتاة تيفم اجل يرة حلرمتها  2012 أشاا الوري  ت يف ا  ةام  إىل أيف احلكومة تّشنت و صا   -21

م  شّ ةت  ةااة اليفال ـاي حلـ  اجلنمـ  أيضـاب (42)لك   اليفن  اليفامة   اليفن  الجتامم صةد نول اجلن 
د  يــدماي املـــ  ى  املشــواة  ا  امــة إىل الضـــحايا  أتــاق ثـــم يطــاب هاتواـــاب مركــ  تصــم املـــرأة الــتي  ـــ

ســايناب صةــد مــداا المــاصة  كمــا  ــد  ثــم املمــاصدةم   ــدمت منظمــاي  ــ  حكوماــة خمتةوــة أيضــاب 
حلشــــدة  موا هــــة األةمــــاييــــدماي املشــــواة  ا حالــــة  التيفةــــام  التمكــــ م  مــــا ذلــــك توتجتــــر مراكــــ  

 م(43)لةتمويل
الوريــ  ت يف ا  ةامــ  أيف الشــرىة أشــااي إىل تمــجال ةيــاتة و ا حلــالغ صــن اجلــرامم   الحــ  -22

املرصاــة   ال تو ــد األصــول ال تو ــد أتلــة صةــد ات ــال  ــ  أنــ  اجلنمــاة املرتك ــة ضــد النمــا   األىوــالم 
م  نظــراب الســتمراا صــد  ا  ــراا حلاال ترــاب ال   ــ  و ا ىــاا صــدت املالحجتــايإشــاااي صةــد ةيــاتة 

 م(44)لجتانوين  شكك الوري  و فيفالاة تردي النظا  الجتضام  لةيفن  اجلنم  املرتكب ضد النما ا
 أ صد الوري  ت يف ا  ةامـ  احلكومـة حلـ يف تمـتكمل يطـة اليفمـل أ  االسـرتاتاجاة الـوىنات   -23

   أيف   حلات ــال هنــج  اســا النطــاا  متيفــدت الجتطاصــايملنــا اليفنــ  ضــد املــرأة  امليفا  ــة صةاــ   است رــال 
   أيف ت لــ  جلنــة (45)تضـمن  ضــا ادلاــاي الو اهــة لتنواــت ا  اصــد ا  تجتاامهمــا صةــد حنــو منهجــ 

؛  أيف تةَضّمن التشـرييفاي اال ترـاب (46)اين ىناة متيفدتة الجتطاصاي  تيفهد إلاها مم لة اليفن  اجلنم
 م(47)ال     ت يف أية شر ل
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م (48) إ ــاثم األىوـال دت حـاالي إيـتا  أصرحلـت جلنـة حجتـوا الطوـل صـن  ةجتهــا إةا  ةيـاتة صـ -24
فإهنـــا    نمـــااب   إيـــتامهم األىوـــال ســـت الل حلانمـــا تالحـــ  الةجنـــة أيضـــاب أيف ســـانت لوســـاا ترـــدي ال

م  يـرى الوريـ  ت يف ا  ةامـ  (49)أصرحلت صن  ةجتها أليف حاالي ا يتا  آيتة و ال ياتة صةد ما ي ـد 
د الجتة  ال العم  اصتمدي سانت لوسـاا حلر توكـول إحلـالغ ي يفق صةأمراب أيف إيتا  الطول  نمااب ال ي ال 

إ  ااي لةتردي  يتا  األىوال  إال أيف اليفن  اجلنم  املرتكب ضد األىوال صاتة ما ال ي ةع صن   
  حباق يمدت مرتكب فيفل شاول ممااسة التموية يااإ ازاكم ييف ى ذلك ليفدت من األس اب  منها 

ةاـ  لبحلـوين لففـالي مـن ازاكمـة  صةـد الـر م مـن أيف هـته الرتتا ـاي  ـ  ا يتا  م ة اب مالاـاب متوجتـاب ص
 انوناةم  مثة ترتت أيضاب و ا حلالغ صن اليفنـ  اجلنمـ  حلمـ ب مـا يمـما  ازـامويف "نظـا  الجتضـا   ـ  

يجتـــّوا الــواص    ــ  اجملّهــ  صةــد النحــو املطةــوب"  حلمـــ ب اخلــود مــن أيف افــا  ضــاة مــن شــ ن  أيف 
 م (50)من األىوال  اصتداتهم حلتا م يروصاة الضحايا

  منت االستيفراا الـد اي ما فت ت ما ذلك أضاد الوري  ت يف ا  ةام   أيف سانت لوساا  -25
  2013صةـد إذكـا  الـوص  حلاملمـ لة حلـدصم مـن الاونامـا م  و صـا  تيفمـل   2011الشامل و صا  
ألسـر  ضـحايا ا يـتا  اجلنمـ  الـت مكنـت األىوـال  ا محةة "اكمر  داا الرـمت"تشنت احلكومة 

مــن ا حلــالغ صــن االصتــدا اي اجلنمــاة  كمــر  ــداا الوصــم ازــاو حلاملمــ لةم  نةّظمــت و إىــاا تةــك 
مبشـــااكة  ــاتة تيناــ   شخرــااي اياضــاة   ــ هم مـــن حةجتــاي احلمةــة حةجتــاي صمــل  مبــا و ذلــك 

 م (51)الشخرااي اليفامة
جبمةــة أمــوا منهــا أيف  نــا  تكــاف  إيــتا  الطوــل  أ صــت جلنــة حجتــوا الطوــل ســانت لوســاا  -26

   االســــت الل اجلنمــــا  ا يــــتا التحجتاــــ  حلويفالاــــة و أفيفــــال     تكوــــل(52) إ الــــ  و  اــــا الظــــر د
التموياي الت تنطوي صةـد اتوا ـاي مالاـة حلـ  امليفتـدين صةـد األىوـال    ظرمرتكي اجلرامم     اكم

إ ــرا اي تكــويف متاحــة  ســرية  ســانت لوســاا أيضــاب حلــ يف تــوفر  أ صــت الةجنــة مهممآحلــاحلــ  الضــحايا   
 اــــا التشـــــرييفاي اخلاصــــة حلـــــاجلرامم    أيف ترا ــــا  مراصاــــة ملرــــاو الطوـــــل  فيفالــــة لتجتــــدمي الشـــــكا ى

 م(53)اجلنماة
ا صــراب صــن  ةجتهــا أليف اليفجتوحلــة ال دناــة ال تــ ال تيفتــرب ىريجتــة  انوناــة لت تيــب   كــراي الةجنــة -27

ا  ألهنـ  1999أ   ـانويف التيفةـام ليفـا   1972 ـب  ـانويف األىوـال  الشـ اب ليفـا  األىوال  سوا  مبو 
م (54) ظر صراحةب ممااسة اليفجتوحلة ال دناةك   أ صت سانت لوساا حلتيفديل تشرييفا ا لم اَااال ت ال  ة 

 الح  الوري  ت يف ا  ةامـ  أيف حكومـة سـانت لوسـاا مل تجت ـل أيـة توصـااي مـن التوصـااي الرـاتاة 
   مـا ذلـك فإهنـا مل تشـاا  و (55)حلشـ يف اليفجتوحلـة ال دناـة 2011ستيفراا الد اي الشامل ليفـا  و اال

ـــة حلشـــ يف موضـــول " "م املمـــتجت ل الـــتي نرـــ و إلاـــ أنشـــطة إذكـــا  الـــوص    منهـــا  ةمـــة تشـــا اية  ىنا
 تشـــنت احلكومـــة أيضـــاب ت ااي تداي اـــة  حلـــرامج شـــراكة لتيف يـــ  أشـــكال حلديةـــة لةيفجتوحلـــة  ىـــرا  ديـــدة 

 م(56)ل ما األىواللةتواص
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م النظــام صــن  ةجتهــا إةا  اســتمراا تشــ ال األىوــال و اال ترــات  ــ  قــدتاب الةجنــة  أصرحلــت  -28
االتوا اــة  ميفــاي  منظمــة اليفمــل  مــن 32 أ صــت ســانت لوســاا حلــ يف تضــمن االمتثــال ألحكــا  املــاتة 

 ــداة موتشــ  اليفمــل صةــد الــربامج الراماــة إىل منــا صمــل األىوــال  كــتلك     تيفــ ةالد لاــة ذاي الرــةة
اصــد إنوــاذ الجتــوان  املتيفةجتــة حليفمــل األىوــال  أمــاكن اليفمــل اصــداب فيفــاالب  ال ســاما و الجتطاصــاي  ــ  

 م(57)النظاماة
صةـد اصتمـات  ـانويف مكافحـة االوـاا حلال شـر  مووضـاة األمـم املتحـدة لشـ  يف الال  ـ  أ نـت  -29

نـــــة الــــــت تــــــني صةـــــد ممــــــاصدة الضــــــحايا    يرــــــت حلالـــــتكر أحكــــــا  الجتــــــانويف املتا2010و صـــــا  
 و حــ  يجتــر الجتــانويف حل  اــة  ضــا "يطــة ســالمة" حلمايــة ضــحايا االوــاا   م  مــا ذلــك(58) محــايتهم
مـــن التهديـــداي  أصمـــال االنتجتـــا   التخويـــ  الـــت يجتـــو  فـــا املتـــا ر يف  فإنـــ  ال يوّرـــل أنـــوال  حلال شـــر

احلمايــة املتاحـــة ثـــمم  ســـيفااب إىل ةيـــاتة تيف يـــ  الجتــانويف  شـــجيفت املووضـــاة ســـانت لوســـاا صةـــد تيفديةـــ  
واصل م  أ صت املووضاة أيضاب احلكومة حل يف ت(59)و ىةب الةجو حلال شر لاشمل ح  ضحايا االواا 

   أيف تطـــوا (60)حلـــتل اجلهـــوت  تيف ةهـــا لضـــمايف إتاحـــة الورصـــة لضـــحايا االوـــاا حلال شـــر لطةـــب الةجـــو 
لتحديد  ضـايا ضـحايا االوـاا حلال شـر الـتين ييفرحلـويف صـن يـوفهم مـن اليفـوتة  إ را اي تش ال موحدة

جــو    أيف ت  يــدهم حلمـ ل الوصــول إىل إ ـرا اي ىةــب الة  حلالتـايل  إىل حلةـدهم األصــة   الـتين ين  ــ 
 م (61) ال تةك الجتضايا صةد النحو املناسب

صامـــاب صةـــد  18 أصرحلـــت جلنـــة حجتـــوا الطوـــل صـــن  ةجتهـــا حلمـــ ب إ  ـــاا األىوـــال ت يف ســـن  -30
املشــااكة و اجلــن  التجــاايم  أ صــت ســانت لوســاا جبمةــة أمــوا منهــا تنواــت  ــانويف مكافحــة االوــاا 

 ـا  أ  اليفمـل اجلـربي أ  املـوات ا حلاحاـة  ميفـا  تهم مـن يمـت ةويف األىوـال أل ـراا ال  حلال شر  حماكمـة
 م(62)حلشكل فيفال

  
 إرامة العدل وسيادة القانون -جية 

 
 18حّثت جلنة حجتوا الطول سانت لوساا صةد ضمايف حرول  اـا األشـخا  ت يف سـن  -31

 م(63)صاماب صةد احلماية  الضماناي نومها و قال  ضا  األحداث
م  مـا ذلـك أصرحلـت ةجتـانويفاملخالو  ل اّح ت الةجنة حلامل اتااي الراماة إىل مماصدة األىوال  -32

حلوضــوق و التشــرييفاي  ت مث تــةصامــاب  لامــ 12صنــد  ةصــن  ةجتهــا أليف ســن املمــ  لاة اجلناماــة  ازــدت
الجتـانويف  ؛  أليفةجتانويفاملخالو  ليفد  اصتمات صجتوحلاي حلديةة لبىوال ذاي الرةة؛  صربي صن  ةجتها ل

صاماب ميكن أيف لاَكموا صةد النحو الـتي لـاكم حلـ   17  16صةد أيف األىوال ال ال   يني اجلنام  
م  حثت الةجنة سانت لوساا صةد  ةة أموا منها ال ال ويف  أيف ييفا َ وا حلالمجن امل حلد  حلا صدا  أيضاب 

 إل ـا  ؛  لاة اجلناماـةصامـاب كحـد أتل لةممـ   12ضمايف نـي  اـا التشـرييفاي ذاي الرـةة صةـد سـن 
ـــة ا صـــدا   أحكـــا  الجتـــانويف اجلنـــام  ـــة المـــجن امل حلـــد أ  صجتوحل  16األىوـــال ال ـــال   حلالـــت تةنـــ ل صجتوحل
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صامــــاب و   ــــت ااتكــــاب اجلرميــــة؛  تيف يــــ  حلــــدامل االحتجــــاة  تجتــــدمي يــــدماي إصــــاتة الت هاــــل  17 أ 
 م(64)الويفالة

  
 القق  ي القياة ااسرية -دال 

 
مل تمـن حليفـدة تشـرييفاي تضـمن اصـد أصرحلت جلنة حجتوا الطول صن  ةجتها أليف سانت لوساا  -33

 وانانهـا صةـد تشـجاا تجتـدمي الرصايـة ال ديةـة ذاي أحكـا   ال تـني   شر ل الرصاية ال ديةة اصداب فيفاالب 
م  أ صـــت ســـانت لوســـاا حلـــ يف الطــاحلا األســـري إىل األىوـــال الـــتين حةرمـــوا مـــن حلا ــة أســـر م ال اولو اـــة

و احلـاالي  توف  املراف  املناس ة لةمحتا   إىل احلماية من الوتاـايف  الوتاـاي صةـد حـد سـوا  تضمن
األىوــال ازتــا   إىل احلمايــة مــا   أال تــوتلالــت تكــويف فاهــا الرصايــة و امل سمــاي أمــراب ال موــر منــ   

 م(65)ةجتانويفاملخالو  لاألىوال 
 الـــت تتيفةـــ  حلتشـــجاا  2013الـــت نظمـــت و صـــا   "ةاحلمةـــة االســـتدااكا اح ـــت الةجنـــة "حل -34

 م(66)تمجال  اا املوالاد حلاجملايف  و الو ت املناسب
  

 حرية التعبير، والقق  ي المشاركة  ي القياة العامة والسياسية -هاء 
 

إال أيف الجتـانويف اجلنـام  ييفتـرب  1978ذّكري الاونمكو حلـ يف حريـة التيف ـ  يكوةهـا تسـتوا صـا   -35
م (67)التشـــه   المـــب مـــن اجلـــرامم اجلناماـــة  ييفا ـــب صةاهـــا حلالمـــجن لوـــرتة ترـــل إىل  ـــ  ســـنواي

 يتماشـدصـن التشـه  ت تدا ـ  و  ـانويف مـدين اجلـر  صـوة تن ل  أ صت الاونمكو سانت لوساا حل يف 
 م (68)مليفاي  الد لاةما ا
 ا صـــال  و كـــانويف األ ل/حلشـــ يف حريـــة صـــاع مشـــر ل  ـــانويف هنـــا    أفـــاتي الاونمـــكو حلـــ يف -36

م  شـــجيفت الاونمـــكو احلكومـــة صةـــد االســـتمراا و اصتمـــات (69)  لكنـــ  مل يمـــن حليفـــد2014تيمــمرب 
 م(70) انويف حلش يف احلرول صةد امليفةوماي  فجتاب لةميفاي  الد لاة

 2008 مل تمجل الاونمكو أية حاالي  تل لةرحوا  و سانت لوساا و الورتة مـن صـا   -37
 م(71)م  ييفمل الرحواويف  مهناو ا صال  صموماب و حلا ة آمنة2013إىل صا  

 ذكر الوري  ت يف ا  ةام  أن  صةـد الـر م مـن أيف النمـا  يشـكةن  ال اـة اليفـامة  و اخلدمـة  -38
املدناة  فـإهنن  ـ  ممـثالي حلالجتـدا الكـاو و أت اا الجتاـاتة المااسـاةم  يضـم الربملـايف و الو ـت احلـايل 

 م(72)و ال ةد الربملانا و املامة من  17تخ اي ميثةن نم ة تضاه   الث نما  من
  

 القق  ي العمل و ي هو اع  مل  ادلة ومواتية -واو 
 

ـــــ  ت يف ا  ةامـــــ  أيف احلكومـــــة ســـــنت -39 ـــــات الوري ـــــانويف اليفمـــــل   2012و صـــــا    أف تيفـــــديل  
 لظــر تشــ ال األىوـــال صامــاب  15م  لــدت هــتا الجتـــانويف احلــد األتل لمــن اليفمــل صنـــد 2006 ليفــا 
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لةتيفةــام ا ل امــ  حليفــدم  ييفــّرد  ــانويف اليفمــل أيضــاب حجتــوا اليفمــال  ي ةــ  الــدناا الــتين مل ي ة ــوا المــن 
م  لدت الجتانويف ح   ال اة اليفمال و تكوين نجتاحلاي ممتجتةة (73)اليفجتوحلاي املور ضة لجتا  االنتهاكاي

   لـ  لةيفمـال التمااـ  ضـد النجتاحلـاير الجتـانويف  االنضما  إلاها   ا ضراب  املوا ضة اجلماصاةم  لظ
 م (74) ظاموهماملورول  من النشال النجتايب اليفوتة إىل 

تجتةاــدي تجتمــام ال تــ ال تــ تي إىل  الجتول ــة النمطاــة اجلنمــاناة ذكــر الوريــ  ت يف ا  ةامــ  أيف  -40
اة  أ ـرابم  تواـد التجتــااير حلـ  اليفمالـة  مبـا يـ تي إىل إحليفــات النمـا  إىل قـاالي صمـل أ ـل اســتجتراااب  مهـا

الراتاة صن أ ر األةمة املالاة اليفاملاة و سوا اليفمل و سانت لوساا  حل يف ميفدالي ال طالة  د ةاتي 
حل  الر ال  النما    ال ت ال ميفدالي ال طالة أصةد و صوود النما   صةـد الـر م مـن أيف الث ـرة  ـد 

أشـــااي التجتـــااير األيـــ ة أيضـــاب إىل أيف األســـر أضـــحت أضـــا  حلكثـــ  حليفـــد األةمـــة صنهـــا   ـــل األةمـــةم   
و املامــــة مــــن المــــكايف و ســــانت لوســــاا  تجتوتهــــا النمــــا  صةــــد  40األكثــــر فجتــــراب الــــت ت ةــــع نمــــ تها 

 م(75)األا  
  

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

مـن األةمـة تيفـاين أشاا الوري  ت يف ا  ةام  إىل أن  صةد الـر م مـن أيف سـانت لوسـاا ال تـ ال  -41
إىل  2006اال ترــاتية اليفاملاــة  فإهنــا صمةــت  اهــدة لةت ةــب صةــد تةــك األةمــةم  و الوــرتة مــن صــا  

ااي م  أشــمتوســو تيــل الوــرتإىل الضــيف  تجتري ــاب  كمــا ةات  النــاتج ازةــ  ا  ــايل  ةات 2010صــا  
تجــا ة تإىل أنــ  يــالل تةــك الوــرتة ةاتي نمــ ة األشــخا  الــتين  منظمــة الرــحة لة ةــدايف األمريكاــة

و املامة من المكايف  ما ي   أ اة تة اة احتاا ـاي ك ـاا المـن و  اـا  11.9صاماب إىل  60سنهم 
 م(76)سااساي  حلرامج التخطاو ا منام  لةحكومة

  كمــا  ـــري  تماصاـــةاالحمايــة احلكومـــة  ضــيفت سااســـة لة ذكــر الوريـــ  ت يف ا  ةامــ  أيف  -42
تنوات اخلطـو ملوا مـة حلرنـامج املمـاصدة اليفامـة الـتي يتـا  إ ـرا   ـويالي نجتديـة إىل الوجتـرا   امليفـوةينم 

 م (77) يجتد  حلرنامج آير أساساب الدصم النوم   اال تماص  إىل امليفوةين
حلـرامج ممـاصدة ا تماصاـة ممـتهدفة    الحظت جلنـة حجتـوا الطوـل أيف سـانت لوسـاا نوـتي -43

لكنهـا  ةجتــة حلمــ ب ت ايــد نمـ ة األســر املرــنوة صةــد أهنـا فجتــ ةم  حثــت ســانت لوسـاا صةــد  ةــة أمــوا 
اصتمــات مشــر ل المااســة الوىناــة لةحمايــة منهــا الترــدي إىل ااتوــال ميفــدالي الوجتــر حلــ  األىوــال    

حــــــول اال تمــــــاص   احلكــــــم ازةــــــ   التمكــــــ  اال تماصاــــــة  تنواــــــت امل ــــــاتااي الــــــت ا ــــــت ا  ةااة الت
 م(78)اجملتميف 

 صــد  تجتــدمي مــن انيفــدا  األمــن ال ــتام  اليفديــد مــن األســر مليفانــاة  أصرحلــت الةجنــة صــن  ةجتهــا  -44
م  أ صـــت ســـانت لوســـاا حلتجتـــدمي تنشـــ ة األىوـــالصـــن الضـــطالل مبمـــ  لاا ا ثـــا لاملمـــاصدة الالةمـــة 

 م(79)  ال ساما و حاالي الوجتر  و املناى  الريواةاا  الجتانونا املماصدة املناس ة إىل ادحلا   األ ص
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 القق  ي الصقة -حاء 
 

ت طاــــة أشــــاا الوريــــ  ت يف ا  ةامــــ  إىل أيف احلكومــــة  اصــــةت اليفمــــل لتنواــــت منــــوذإ شــــامل ل -45
ــــّد ت ال ناـــة التحتاـــة الرـــحاة   اســـتهةت حلــــرامج نوجتـــاي الرصايـــة الرـــحاة م  و المـــنواي األيـــ ة حة

   ظةــت ت طاــة التحرــ  صالاــة  االوضــت ميفــدالي صمةاــة يمــ ة تجتــدمي اخلــدماي أصــ    ديــدة  
 فااي األمهاي  الرةّضا
 م(80)

 الحظــت جلنــة حجتــوا ا نمــايف التجتــد  ازــرة و  مــ  اجلــوتة اليفامــة لةخــدماي الرــحاة  -46
مشــكةة ت ايــد   تيفــاج تــوف  اصايــة مناســ ة   ــل الــوالتة  حليفــدها ملجتدمــةم  أ صــت احلكومــة حلــ يف تضــمنا

 األىوـال الـتين ييفـانويف مـن ال دانـة  ت يـد ت طاـة اخلـدماي املـاالت صدت األىوال منخوض  الـوةيف صنـد 
 م(81)األىوال ذ ي ا صا اي املرت طة حلالنمواملجتدمة إىل 

الجتـانويف فـإيف حـاالي ا  هـاا  ـ   انوناـة  أنـ  و حـ  تةيفـّد  ةامـ  الوريـ  ت يف ا  الح   -47
إهنا  احلمل الناتج صن اال تراب أ  سـواق ازـاا م   ـوة ا  هـاا أيضـاب و احلـاالي ية ا  اجلنام  

ـــاة املـــرأة احلامـــل   الـــت يتمـــ ب فاهـــا صـــد  إهنـــا  احلمـــل و تيفـــرا املـــرأة  الـــت يهـــدت فاهـــا احلمـــل حا
 م(82)ى ايفة حلدناة أ  صجتةاة صاحلاي ثا 

 أشـــاا الوريـــ  ت يف ا  ةامـــ  إىل أيف  ةااة الرـــحة  ضـــيفت سااســـة صامـــة لةرـــحة ا  احلاـــة   -48
محــــل تمــــجال ااتوــــال نمــــي و ميفــــدالي  الحــــ  م (83)2015 مــــن املتو ــــا املوافجتــــة صةاهــــا و صــــا  

ماصاة  اف  صةـد اسـرتاتاجاة ترمـ  لةتنماة ال شرية  اال ت اجلماصة الكااي اة   أفات حل يف قة  املراهجتاي
إىل يوــا صــدت املراهجتـــاي احلوامــل و كـــل حلةــد مــن ال ةـــدايف الناىجتــة حلا نكةا يـــة  األملاناــة و منطجتـــة 

 م(84)2019-2014و املامة صةد مدى الورتة  20الكاايي حلنم ة ت ةع صةد األ ل ال حر 
مطةوحلـــــة حلرـــــول املـــــراهجت  صةـــــد  أشـــــاا الوريـــــ  ت يف ا  ةامـــــ  إىل أيف موافجتـــــة ادحلـــــا   ـــــ   -49

اخلـدماي الرـحاة  لةحرــول صةـد امليفةومــاي املتيفةجتـة حلـاحلجتوا اجلنمــاة  ا  احلاـةم  ي ةــع سـن الجت ــول 
 م(85)لةوتاايفحلوضوق  ةالمن    حمدتهته صاماب لكن  16لةوتااي حالااب 

تجتدا حل  ل  /ا يدةةف  ا نجتي املناصة ال شري ذكر الوري  ت يف ا  ةام  أيف ميفدالي استشرا   -50
و املامــة مــن المــكايف صمومــاب  إذ ي ــد  صــدت ا صــاحلاي اجلديــدة  احلتــابم  حل ــا النظــر صــن امليفــدل  1مــن 

م   ـد  الوريـ  تجتريــراب أيضـاب صــن (86)ى صةـد األا ــ ت يف املمــتو  املجتـدا  فـإيف هــتا امليفـدل ص ــااة صـن تجتـدير
تركــ  صةــد  2014-2011لةوــرتة  ا يــدة/ةفــ  ا نجتــي املناصــة ال شــريتطــوير يطــة اســرتاتاجاة حلشــ يف 

 م(87) الث ف اي ضيفاوة ه : الر ال التين ميااسويف اجلن  ما الر ال  املشت ةويف حلاجلن   احلوامل
   مرا يفـــة نظـــا  الرـــحة املركـــ  الــوىين لةرـــحة اليفجتةاـــة اح ــت جلنـــة حجتـــوا الطوـــل حلإنشـــا   -51

ي  حلـــرامج الرـــحة اليفجتةاـــة املتاحـــة اليفجتةاـــة و ال ةـــدم  أ صـــت ســـانت لوســـاا حلـــ يف تيفـــ ة  ـــوتة يـــدما
 م(88)لبىوال



 A/HRC/WG.6/23/LCA/2 

 

14/19 GE.15-14247 

 

م ااتوــال ميفــدل انتشــاا تيفــاى  املــراهجت  الكحــول  املخــدااي أصرحلــت الةجنــة صــن  ةجتهــا إةا   -52
 أ صت سـانت لوسـاا حلـ يف تترـدى ثـته الظـاهرة  تتـا  سـ ل احلرـول إىل يـدماي اليفـالإ  املشـواة 

 م(89)و املوصد حل  من   ل التيفاو  إصاتة االندماإ اال تماص   صةد النح
  

 القق  ي التعلية -طاء 
 

الحظـــــــت الاونمـــــــكو أيف احلـــــــ  و التيفةـــــــام لـــــــا  مكرســـــــاب و الدســـــــتوا لكنـــــــ  مكـــــــرا و  -53
مـا يةـ : "اهنــاب حلـاملواات املتاحـة  لـ  لكـل شـخي احلرــول ك   نرـها  14  املـاتة 41/199 الجتـانويف

 م(90)صةد الربنامج التيفةام  املناسب الحتاا ات "
الشــــ اب ضــــم امل يــــد مــــن  اح ــــت الاونمــــكو حلاصتمــــات خمتةــــ  اخلطــــو  الــــربامج الراماــــة إىل  -54

املهمش    احلد من صدت حـاالي التخةـ  صـن الدااسـةم  مـا ذلـك مل يةيفـّدل  ـانويف التيفةـام  مل تتخـت 
يف يـ  م  أ صت الاونمكو احلكومة حل يف تواصـل ت(91)التداحل  الكافاة لةتردي ألشكال التماا  املتواصل

 م(92)حلكل  وان   شامل لةجمااالتيفةام ال
التيفةـــام و مرحةـــة  الحظـــت جلنـــة حجتـــوا الطوـــل اجلهـــوت امل ت لـــة  تاحـــة ســـ ل الوصـــول إىل  -55

 ةـــة فـــر  احلرـــول صةـــد التيفةـــام املتاحـــة لةجماـــا  إال أهنـــا أصرحلـــت صـــن  ةجتهـــا إةا   الطوولـــة امل كـــرة
فـــر  حرـــول  اـــا  مةـــة أمـــوا منهـــا أيف  مـــن   أ صـــت ســـانت لوســـاا جبلبىوـــال األكثـــر حرمانـــاب 
 م(93)حلنوصات   أيف ترتجت األىوال صةد التيفةام 

حلااتوال نمـب االلتحـاا حلاملـدااا الثانويـة  االوـاا ميفـدالي التخةـ   اح ت الةجنة نومها  -56
حلــــالربامج الــــت تمــــتهدد األىوــــال  اح ــــتصـــن الدااســــة و صــــوود ىــــالب املــــدااا الثانويــــة  كمـــا 

 م(94)ىوال امليفرض  خلطر التخة  صن الدااسةازر م   األ
سااساي املما اة حل  اجلنم  و  طـال التيفةـام  مبـا   أ صت الةجنة سانت لوساا حل يف تيفمم -57

التدايب املراصـ  لالصت ـاااي اجلنمـاناة  ـ  اب موضـوصااب  إل اماـاب ال يتجـ أ    ممامل اجلنم  يكول  يفل
 م(95)ة إىل املداس  صةد  اا املمتويايمن  اا الد ااي التداي اة املجتدم

حلتضم  املناهج الدااساة امليفتمدة و  اا املدااا االحلتداماـة  الثانويـة حلرناقـاب  اح ت الةجنة  -58
م  أ صـــت يفنـــوايف "التثجتاـــ  و قـــال الرـــحة  احلاـــاة األســـرية"احلااتاـــة حلهـــاااي املشـــامالب   اممـــاب صةـــد 

ب إتاحــة اخلــدماي الرــحاة املراصاــة لةمــرية  املالممــة لةشــ ا ت يــدســانت لوســاا جبمةــة أمــوا منهــا أيف 
 م(96)تجتدمي يدماي منا احلمل إىل املراهجت  ت يف موافجتة ادحلا   تضمن

 أشـــاا الوريـــ  ت يف ا  ةامـــ  إىل أيف احلكومـــة حّمـــنت تجتـــدمي يـــدماي التيفةـــام اخلـــا  صـــن  -59
صــدت مراكــ  التيفةــام اخلــا  إىل افــا    مــا ير فاــو فــوا  ســوفىريــ  إنشــا  مراكــ  ثــتا ال ــرا و مــدينت 

بىوـــال الـــتين يوا هـــويف أاحليفـــة مراكـــ م  مـــا ذلـــك الحـــ  الوريـــ  صـــد    ـــوت صمةاـــة فحـــي  ىناـــة ل
 ةـة املرافـ  املالممـة لبىوـال ذ ي م  أصرحلت جلنة حجتوا الطول صن  ةجتهـا إةا  (97)صيفوحلاي و التيفةم
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م  أ صــتها أيضـــاب اا تيفةامـــاب شــامالب لةجماـــااملــداحلـــ يف تضــمن تـــوف  م  أ صــت ســـانت لوســاا ا صا ــة
 م(98)املدااا  مراف  الرصاية مبا يكو  من املوظو   األموالحلاليفمل صةد ت  يد 

  
 الققوق الثقا ية -ياء 

 
حلاصت ااهــا ىرفــاب و االتوا اــة املتيفةجتــة حبمايــة الــرتاث الثجتــاو أ صــت الاونمــكو ســانت لوســاا   -60

(  اتوا اــة محايـة  تيف يــ  2003 اتوا اــة محايـة الــرتاث الثجتـاو  ــ  املـاتي )( 1972 الط ايفـ  اليفـامل  )
التنوات الكامل لبحكا  ذاي الرةة الت تةيفـ ة فـر  الوصـول   حل(2005تنول أشكال الت   الثجتاو )

إىل الـــرتاث الثجتـــاو  أشـــكال التيف ـــ  ا حلـــداص   املشـــااكة فاهـــا   توضـــ  حلالتـــايل إىل إصمـــال احلـــ  و 
   صنــد الجتاــا  حلــتلك االصت ــاا الوا ــب م  أ صــت الاونمــكو أيضــاب حلــ يف تــويلاكة و احلاــاة الثجتافاــةاملشــا

اجملتميفـــاي ازةاـــة  الونـــان   اجلهـــاي الواصةـــة امليفناـــة حلالثجتافـــة  منظمـــاي اجملتمـــا املـــدين  ـــ    شـــرا 
 م(99)احلكوماة  فضالب صن الو اي الضيفاوة

  
  ارةاإل وشخا  ذو اا -كاف 

 
فـــــات الوريـــــ  ت يف ا  ةامـــــ  حل نـــــ  ال يو ـــــد تشـــــريا ميّفـــــ  لمـــــ  حجتـــــوا األشـــــخا  ذ ي أ -61

م  ال لظر الجتانويف التماا  ضد األشخا  ذ ي ا صا ة ال دناة  احلماة  الوكرية  اليفجتةاة (100)ا صا ة
 م(101)    ذلك من س ل النجتل  و احلرول صةد الرصاية الرحاة ّواب و التوظا   التيفةام  المور 

 الحظت جلنة حجتوا الطول  ضا مشر ل سااسة  ىناة لبشخا  ذ ي ا صا ةم  أصرحلـت  -62
الالةمــة لضــمايف حجتــوا األىوــال ذ ي ا صا ــة  مشــااكتهم صــن  ةجتهــا إةا  صــد  إ ــرا  ا صــالحاي 

م  أ صــت الةجنــة سـانت لوســاا حلــ يف تيفتمــد مشــر ل المااســة الوىناــة و  اــا قــاالي اجملتمــاحلويفالاـة 
 م(102)ا تنوته
 أشــاا الوريــ  ت يف ا  ةامــ  إىل أنــ  ال يو ــد مرفــ   صــاتة ت هاــل األشــخا  ذ ي ا صا ــة  -63

ال دناــــة  صةــــد الــــر م مــــن أيف  ةااة الرــــحة تنوــــت حلرناقــــاب  صــــاتة الت هاــــل اجملتميفــــ  و منــــاةل األفــــرات 
 م  (103)امليفنا 

  
 المهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء -الم 

 
أىوال املها رين األ انب و سانت لوساا  ياصة أصرحلت جلنة حجتوا الطول صن  ةها إةا   -64
 صةـــد ال لمةـــويف   ـــام  هويـــة   إةا  التحـــدياي  أ  ـــ  التمااـــ  الـــت  ـــد يوا هوهنـــا و احلرـــولمـــن 

سااساي  م ات  تو اهاة  ىناة جلماا الوةاااي  م  أ صت سانت لوساا حلوضااخلدماي اال تماصاة
الي  ا تاااي الـــــت تجتــــــد  اخلـــــدماي إىل أىوــــــال املهـــــا رين   إىل  اــــــا األىوـــــال املتــــــ  رين  الوكـــــا
 م(104)حلاثجرة
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حلـــــ يف ســـــانت لوســـــاا لامـــــت ىرفـــــاب و  مووضـــــاة األمـــــم املتحـــــدة لشـــــ  يف الال  ـــــ  ذّكـــــري  -65
ب االتوا اـــاي املتيفةجتـــة حلـــالال     األشـــخا  صـــدمي  اجلنمـــاة   حل هنـــا مل تيفتمـــد تشـــرييفاب حلشـــ يف ىةـــ

الةجــو   مل تضــا إ ــرا اي  ىناــة لــ م  مــا ذلــك فــإيف احلكومــة احرتمــت م ــدأ صــد  ا صــاتة الجتمــريةم 
 م(105)  كايف ال ةد يمتضا   ال ة ال   2014 و كانويف األ ل/تيممرب 

 حرةت املووضاة صةد ميفةوماي تواـد حلـ يف سـانت لوسـاا كانـت أحاانـاب نجتطـة مـر ا حلركـاي  -66
م (106)فـرات الـتين ال لمةـويف أ ااا هويـة حمـا ل  الوصـول إىل أمريكـا الشـمالاةهجرة خمتةطة ميـر فـا األ

 أشــااي املووضــاة إىل ضــر اة إ امــة تيفـــا يف إ ةامــ  صةــد  ــا ال اانـــاي   ةاةهــا   ضــا نظــم تيـــول 
 م(107)تراص  متطة اي احلماية  إحلرا  اتوا اي لالستجت ال

دة إىل احلكومــة مــن أ ــل  ضــا سااســة  ىناــة  ذكــري املووضــاة أهنــا ممــتيفدة لتجتــدمي املمــاص -67
إتااة تـــدفجتاي اثجـــرة املختةطـــة   ممـــاصدة األشـــخا  ازتـــا   إىل ا صةـــد  ـــداا لال  ـــ    تيف يـــ  

 م(108)محاية ت لاة
اخلاصــــة حلوضــــا الال  ــــ   1951اتوا اـــة صــــا    أ صـــت املووضــــاة احلكومــــة حلــــ يف تنضــــم إىل -68

حلش يف  ضـا األشـخا  صـدمي  اجلنمـاة  1954إىل اتوا اة صا    إضافة (109)1967 حلر توكوثا ليفا  
   أيف تواصــل التشــا ا مــا املووضــاة (110)حلشــ يف يوــا حــاالي انيفــدا  اجلنمــاة 1961 اتوا اــة صــا  

 م(111)حول مم لة تدفجتاي اثجرة املختةطة
  

 القضايا البيئية -مية 
 

 يطــة التكاــ  الــوىنات  المااســة الحظــت جلنــة حجتــوا الطوــل أيف ســانت لوســاا اصتمــدي  -69
اسـرتاتاجااي لةحـد مـن أ  ـ  الضـيف   املخـاىر الــت     أ صـت احلكومـة حلـ يف تضــاحلشـ يف ت ـ  املنـا 

 م(112)يوا هها األىوال  األسر  الت  د يم  ها ت   املنا 
Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the 

official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United 

Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Saint 

Lucia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/LCA/2). 

 2 The following abbreviations have been used in the present document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 
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OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
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12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva 
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1999 (No. 182). 
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 10 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 64. See also the submission of the United Nations subregional team for 
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