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 نظرة عامة
أوالً 
 -1تعــحك مةومــة ســانت لوســيا أن كــي األاــخاو املوهلــودين دا ــي مــدودها ــم مقــو
أساس ــية تنبغ ــا تايته ــا وامحامه ــات وذ ــد وق ــعت ه ــذه ا ق ــو ع ـ ـ ال ــعيد ال ــووف وفقـ ـاً ملب ــاد
تـ
مقــو اانس ــان املع ــحك هب ــا دولي ــات كم ــا كف ــت ا ةومــة تعهي ــه ه ــذه ا ق ــو م ــن ـ
الت ــدالت التش ـ ـريعية وااداري ــةت ول ــالرةم م ــن رةب ــة ا ةوم ــة ق ــمان اان ــاك التمت ـ ـ ق ــو
اانسان ،ال تها هنـا دـدياتت ليـد أن ا ةومـة ال تـها ثالتـة تايـة مقـو اانسـان سـانت
لوسيا وتعهيههات

ثانياً -المنهجية والعملية التشاورية
 -2مجّعـت ســانت لوســيا هــذا التقريــر وفقـاً ل مبـاد التوهليهيــة العامــة اإلــددة اعــداد املع ومــات
إو ــار االس ــتعرار ال ــدوري الش ــاميت وكان ــت ولارة ا ارهلي ــة والتا ــارة الدولي ــة وال ـ ـتان امل ــدين
و يعــة هــذه املبــادرة وتشــاورت مـ ولارة ال ــحة والعافيــة وا ــدمات اانســانية والع ذــات ا نســانية،
وولارة التحــو االهلتمــاعا وا ةومــات اإل يــة والتمةــجمل اعتمعــا ،وولارة الشــلون الدا يــة واألمــن
الــووف ،وولارة الشــلون القانونيــة ،وولارة التنميــة املاديــة وااســةان والتاديــد ا ضــري ،وولارة التع ــيم
وتنميــة امل ـوارد البش ـرية والعمــي ،وولارة الســيامة وال ـحاا وال ــناعات االداعيــة ،وولارة الهراعــة وتايــة
األةذيـ ــة وم ـ ــا د األعـ ــا والتعاونيـ ــات والتنميـ ــة الريفيـ ــة ،وولارة التنميـ ــة املسـ ــتدامة وال اذـ ــة والع ـ ــم
والتةنولوهليـات وأهلريــت مشـاورات إقــافية مـ مةتـ املفـور الربملــاين وعـدد مــن أصمـحا امل ـ حة
ومنظمات اعتم املدينت

ثالثاً -التطورات التي حدثت منذ االستعراض الدوري الشامل السابق
ألف -التزا الحكومة المتزايد بحقوق اإلنسان
الحصول على المياه
تنفيــذ ‘مشــرو إصم ـ
 -3ت قــت مةومــة ســانت لوســيا مســاعدة مــن مةومــة املةســي
إمــدادات امليــاه‘ مقاوعــة دينــتيت ويعــاين ســةان دينــتي مـن مســا ي مرتب ــة لدمــدادات امليــاه منــذ
عــدد مــن الس ــنواتت ول مســا ي امل رومــة ا ــقانو أو مــا مشــة ة الوصم ــو إىل م ــدر ميــاه موث ــو
وثانيهمــا النوعي ـة املهريــة ل ميــاه املت ـوافرة مالي ـاًت و الواذ ـ  ،أاــارت  89املا ــة مــن األســر املعيشــية
دراسـة تقيـيم األثـر االهلتمـاعا الـي أهلريـت عـا  2014إىل أهنـا تـرثرت لدمـدادات
املستاولة
املياه ،مبا ذل ماالت انق ا املياه وتعةرها وذذارهتات
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 -4وأثرت مشاكي اامداد لامليـاه ل بيعـة ا ـا تـرثتاً سـ بياً سـةان هـذا اعتمـ اإل ـا البـال
عددهم  12 599نسمةت ومن القضايا الي يواهلهوهنا ما ي ا
املرر الذي يعهى إىل رداءة نوعية املياهو
امل ــاري املتةبــدة نتياــة االق ـ رار إىل ا ـراء امليــاه املعبــرة ،وهــو مــا يشــةي عب ـاً مرهق ـاً
هل ــداً ل ــالنظر إىل أن م ــا يق ــار  34املا ــة م ــن س ــةان دينـ ـتي كمة ــن أن ي ــنفوا فقـ ـراء
( م رك التنمية الةارييب)2007 ،و
انق ا تع ـيم الت ميـذ دا ـي هـذا اعتمـ اإل ـا لسـب إعـادهتم ل ـورة منتظمـة إىل ليـوهتم
لسب عد موثوذية اامداد لاملياه املباين املدرسيةت
 -5ولــالنظر إىل مــا تقــد  ،لــدأت مةومــة ســانت لوســيا العمــي لتعــاون مـ مةومــة املةســي ،
فيمــا يبشــر لــرن يةــون مســع يغــت وهل ـ ا يــاة ،مــن أهلــي دســجمل مالــة امليــاه دينــتيت وذــدمت
مةوم ــة املةس ــي منح ــة م ــن رس ــة م ي ــجمل دوالر م ــن دوالرات الوالي ــات املتح ــدة م ــن أهل ــي ه ــذا
املش ــرو ال ــذي س ــيتوىل إدارت ـ مةت ـ األم ــم املتح ــدة ــدمات املش ــاري ويتوذ ـ أن يس ــتغر إ ــاله
ما لجمل  18و 24اهرات
-٦

وين وي العمي الذي يتعجمل القيا ل لتحسجمل مرافق املياه

دينتي ع ما ي ا

تشييد مناهي املياه ودويي املياه ةت املعا ةو
تشييد حم ة ملعا ة املياه ولدء املشرو و
تركي صمهاريج ختهين املياه املعا ةو
تركي مرافق الضخو
دديث تولي الشبةةت
اإلسكان
 -7وفق ـاً لربنــامج األمــم املتحــدة ل مســتوونات البش ـرية (مو ــي األمــم املتحــدة) ،تعتــرب السياس ـة
الووني ــة لاس ــةان س ــانت لوس ــيا ااس ــةان امليس ــور التة ف ــة مقـ ـاً أساس ــياً م ــن مق ــو ا ــعبهات
ودقيقـاً ــذه الغايــة ،ذــدمت ا ةومــة عــدة مبــادرات منــذ عــا  2011مــن اــرهنا أن اعــي ااســةان
امليسور التة فة ليس متاماً فحس  ،وإمنا أيضاً دسجمل نوعية املساكن ملن هم ماهلة إليهات
 -8وتوهل ـ السياســة و ــة العمــي االس ـحاتياية الوونيــة لاســةان الــي اعتمــدت عــا 2011
سياسة ا ةومة املتمث ة توفت مساكن لرسعار معقولة ملواونيهات
 -9وتن وي والية السياسة و ـة العمـي االسـحاتياية الوونيـة لاسـةان ع ـ ث ثـة مسـتوياتت
أو ــا أهنــا هتــدك إىل قــمان أن تتــا مي ـ م ـواوف ســانت لوســيا إمةانيــة ا ــو ع ـ مســتوى
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معيش ــا ال ــقت وثانيه ــا أنـ ـ كمة ــن ألي ا ــخس ا ــو ع ـ ـ س ــةن مناس ـ ـ وأساس ــا لرس ــعار
معقولة ،وآ رها أن ا ق العيش لي ة تتسم لالس والةرامة متا ا مي س فات
 -10ولتحقيق هذه الوالية ،ذدمت ا ةومة الربامج املبينة أدناه
لرنامج تسوية الوقعية القانونية ل تنمية العشوا يةو
مشرو املواذ وا دمات الوونيةو
مشرو دديث املستووناتو
لرنامج إعادة تووجمل الق ا العا ت
 -11وذ ــدمت مب ــادرة لرن ــامج تس ــوية الوق ــعية القانوني ــة ل تنمي ــة العشـ ـوا ية م ــن أهل ــي ا ــد م ــن
املش ــاكي املرتب ــة لانتش ــار املس ــتوونات العش ـ ـوا ية املن ــاوق ا ضـ ـرية وا ــب ا ض ـ ـرية واعتمع ــات
اإل يــة الريفيــة ســانت لوســيات وتعــاين ت ـ اعتمعــات اإل يــة مــن ةموعــة مــن املشــاكي االهلتماعيــة
االذت ـ ــادية الـ ــي تتـ ــدرص مـ ــن رداءة ال ـ ــحة إىل عـ ــد القـ ــدرة ع ـ ـ الوصمـ ــو إىل امل ـ ـوارد التع يميـ ــةت
ولالتايل ،فدن هذه املبادرة تسع إىل ما ي ا
دس ــجمل الوصم ــو إىل البني ــة التحتي ــة وا ــدمات األساس ــية لفا ــدة س ــةان املس ــتوونات ة ــت
الرعيــةت ويشــمي هــذا تــوفت مســتوى كــاك مــن ال ــر  ،وم ــارك امليــاه ،ومل ـرات املشــاة،
واعاري املا ية ،وةت ذل من املرافقو
تســوية الوقــعية القانونيــة يــالة الســةان مــن ـ
م ةية األراقا الي يشغ وهناو

إتامــة فرصمــة ا

ــو ع ـ ســندات

مي املنالعات ال وي ة األمد ع األراقا لجمل ا تانو
متةجمل السةان من أن ي بحوا/يبقوا أعضاء منتاجمل

اعتم و

إتامة فرو ملواوف سانت لوسيا لشراء أراقا مهودة لا دماتو
دسجمل ا وان ا مالية

اعتمعات اإل يةو

املس ــا ة دقي ــق ا ــدك ال وي ــي األهل ــي املتمث ــي دس ــجمل األمـ ـوا املعيش ــية لس ــةان
اعتمعات اإل ية املستهدفة ،وال سيما ذوو الد ي املنخفضت
 -12ويس ــع مش ــرو املواذـ ـ وا ــدمات الوونيـ ـة ،م ــن نامي ــة أ ــرى ،إىل تنمي ــة األراق ــا ال ــي
مت ةها الدولة وتـوفت ذ ـ أرقـية سـةنية مـهودة لا ـدمات مواذـ معينـة مجيـ أةـاء ا هيـرة مـن
أهلـي دســجمل إمةانيــة ا ــو ع ـ يــارات ســةن لرســعار مقبولــة ،وا ــد مــن الضــع االهلتمــاعا
واالذت ــادي لألس ــر املعيش ــية ذات ال ــد ي امل ــنخفض واملتوس ــيت وم ــن أهل ــي دقي ــق واليتـ ـ  ،يس ــع
مشرو املواذ وا دمات الوونية إىل ما ي ا
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إتامــة ذ ـ أرقــية ســةنية ل بيـ
عقاراً الوذت الراهنو

ميـ املـواونجمل ،لةــن مـ إع ــاء األولويــة ملــن ال كم ةــون

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
ــق نشــاا اذت ــادي ،مبــا
الربنامجت

ذل ـ العمالــة ،مــن ـ

تنفيــذ تنميــة البنيــة التحتيــة ــذا

 -13ويرمــا لرنــامج مشــرو دــديث املســتوونات إىل هــدفجمل ر يســيجمل ،أوالً دســجمل البنيــة التحتيــة
وا ـ ــدمات األساسـ ــية سـ ــت ةتمعـ ــات حم يـ ــة ا هيـ ــرة وكـ ــذا تعهيـ ــه البنيـ ــة التحتيـ ــة القا مـ ــة
اعتمعات اإل ية الضعيفةت
 -14ويس ـ ــتهدك لرن ـ ــامج إع ـ ــادة ت ـ ــووجمل الق ـ ــا الع ـ ــا اعتمـ ـ ـ اإل ـ ـ ـا لةونـ ـ ـواي عاصم ـ ــمة
كاس ـحيست وكمةــن أن ت ــن كون ـواي ع ـ أهنــا مــا صمــفيحا ألهنــا تفتقــر إىل ــدمات ال ــرك
ال ــحا وإمــدادات امليــاه النظيفــة ،والةهرلــاء املوثوذــة وةتهــا مــن املرافــق األساســيةت ويهــدك لرنــامج
إعادة تووجمل الق ـا العـا إىل نقـي كونـواي لرمتهـا إىل مواذـ إعـادة تـووجملت ويرمـا هـذا الربنـامج مـن
ذل إىل دقيق ما ي ا
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

دسجمل املستوى املعيشا لألسر ونوعية مياهتاو
ا د من امتما تعرر األسر املعيشية ل ترثر لالةوارا ال بيعية والي ي نعها اانسانت
الحصول على الغذاء
 -15أظه ــرت مةوم ــة س ــانت لوس ــيا وعي ـاً رفيع ـاً لال ــعولات ال ــي يواهلهه ــا لع ــض مواونيه ــا
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
 -1٦و مهيران/يونيـ ـ  ،2014اعتم ــدت ا ةوم ــة سياس ــة األم ــن الغ ــذا ا والتغ ــذوي ،هب ــدك
ا ــد م ــن الفق ــر ،وذلـ ـ ع ــن وري ــق لي ــادة إمةاني ــة ا ــو ع ـ ـ أةذي ــة ميس ــورة التة ف ــة ومغذي ــة
ومرمونــة وذات هلــودةت ولتحقيــق هــذه الواليـة ،تعمــي ا ةومــة عــن وريــق ولارة الهراعــة ع ـ اهلتــذا
خت ـهين ومعا ــة هــذه
االســتثمار اانتــاص الهراعــا ،واملعا ــة مرم ــة مــا لعــد ا ــاد ،وكــذل
املنتاات من أهلي كفالة إلقاء نسبة قيا األةذية عند أدىن ا دودت
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 -17وســعياً إىل ليــادة تعهيــه تــرثت سياســة األمــن الغــذا ا والتغــذوي ،لااــرت ولارة الهراعــة لــدورها
تنفيذ ة وونية انتاص األةذية ،ومددت  1٦نوعاً من اإلاصميي لتةون نواة هذا الربنامجت
 -18وذ ــد انض ــمت س ــانت لوس ــيا ع ــا  2014إىل د ــدي ‘القض ــاء ع ـ ـ ا ــو ‘ ،م ــن ـ ـ
التعــاون م ـ منظمــة األةذيــة والهراعــة ومةومــة الرباليــي ع ـ إد ــا هــذا املســع ومجي ـ منافع ـ إىل
ا هيـرةت وسـا ت ســانت لوسـيا دــدي ‘القضـاء ع ـ ا ـو ‘ مـن ـ حماولـة الـرلي لـجمل الهراعــة
وإنت ــاص األةذي ــة جبميـ ـ ذ اع ــات اعتمـ ـ  ،وذلـ ـ مبس ــاعدة أصم ــحا امل ـ ـ حة الق ــاعجمل الع ــا
وا ـ ــاو ك يهمـ ــات وأو قـ ــت مةومـ ــة سـ ــانت لوسـ ــيا العديـ ــد مـ ــن ال ـ ـربامج مبسـ ــاعدة مـ ــن أصمـ ــحا
امل ـ حة سـالفا الـذكر ،وأمـد هـذه الـربامج هـو تفعيـي لرنـامج التغذيـة املدرسـية الـذي سـيفيد أوفـا
املدارس اإلرومجمل واألذي مظوة مجي أةاء سانت لوسيات
الخط الهاتفي الويني للمساعدة
 -19اـهدت الســنوات األ ـتة ليــادة مق قــة عـدد مــاالت االنتحــار سـانت لوســيا ،وتعــهى
معظ ــم ا ــاالت إىل أمـ ـرار ال ــحة العق ي ــة م ــن مث ــي االكت ــا وانف ــا الشخ ــية ،أو مش ــاكي
تعاوا ـدرات مثـي الةحـو وتعـاوا املخـدرات ةـت املشـروعةت ول ت ـدي ـذه املشـة ة املتفاذمـة،
أنش ـ ـ ــرت مةوم ـ ـ ــة س ـ ـ ــانت لوس ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ـاً هاتفيـ ـ ـ ـاً وونيـ ـ ـ ـاً ل مس ـ ـ ــاعدة ال ـ ـ ــحية  29مهيـ ـ ـ ـران/
يوني 2015ت ويوفر ا ي ا اتفا الووف ل مسـاعدة دمـة ع ـ مـدار السـاعة ت ـوا يـديرها فريـق
من مهنيا ال حة املدرلجمل ع تقنيات التد ي األلماتت
 -20وال يتعام ــي ا ــي ا ــاتفا ل مس ــاعدة مـ ـ م ــاالت االنتح ــار فحسـ ـ  ،وإمن ــا ي ــوفر ك ــذل
سـبي ً لت قــا الرعايـة ال لمــة لألاــخاو الـذين يتعــام ون مـ أيــة مســا ي عق يـة واهلتماعيــة وعاوفيــةت
و وذ ــت المـ ــق ،س ـ ـحلي ا دمـ ــة لنظ ــا إمالـ ــة ،ي ــث رـ ــري رل ــي األاـ ــخاو ال ــذين تـ ــاهلون
املس ــاعدة لاأل ــا ا امل ــدر ع ـ إس ــداء املش ــورة أو العم ــي االهلتم ــاعا أو ال ـ النفس ــات و
دمــة ا ــي ا ــاتفا ل مســاعدة يتــيح تفعيــي
ا ــاالت الــي تت ـ تــد ً وار ـاً ،هنــا مةــون
ا دمات ال بية ال ار ةت

 مسألة تحظى باهتما وينيباء 
عــا  ،2013ع قــت الواليــات املتحــدة األمريةيــة مجي ـ املســاعدات إىل الشــروة امل ةيــة
-21
لس ــانت لوس ــيا مبوهلـ ـ يذ ــانون ليه ــاي ،وه ــو تع ــديي أد ــي ع ـ ـ الق ــانون االد ــادي ل مس ــاعدات
ا ارهلي ــة ظ ــر تق ــد املس ــاعدة إىل ل ــدان يعتق ــد أهن ـا عرف ــت ارتة ــا انتهاك ــات هلس ــيمة ق ــو
اانســان ع ـ يــد أهلهــهة أمــن الدولــةت و ــم التع يــق عمــا تعتــربه الواليــات املتحــدة عم يــات ذتــي ةــت
ذانونيـ ــة الثـ ــف عشـ ــر فـ ــرداً ع ـ ـ يـ ــد الشـ ــروة امل ةيـ ــة لسـ ــانت لوسـ ــيا الفـ ــحة لـ ــجمل عـ ــاما 2010
و 2011إوــار لرنــامج أو ــق ع يـ اســم يعم يــة إعــادة الثقــةيت وأع ــن هــذا الربنــامج كاــهء مــن رد
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ا ةومــة ع ـ ارتفــا عــدد م ـوادا القتــي وعن ـ الع ــالاتت و ض ـعت ســتة مــن الوفيــات االثنــي
عش ــرة لتحقيق ــات حم ي ــة ثب ــت أنـ ـ ك ــان ـ ـا م ــا يربرهـ ـات لي ــد أن التق ــارير تفي ــد أن الوالي ــات املتح ــدة
استشهدت لعد الثقة نتا ج هل سات االستما ذات ال ةت
 -22ويــنس ذــانون ‘ليهــا‘ ع ـ أن ـ ر ـ ع ـ س ـ ات ســانت لوســيا ،مــن أهلــي رف ـ تع يــق
املســاعدات ،أن تثبــت اختــاذ ـوات فعالــة لتقــد ا نــاة املهعــومجمل املســلولجمل عــن عم يــات القتــي
ــارص ن ــا القض ــاء إىل العدال ــةت وهب ــدك رفـ ـ ا ـ ـهاءات ،و ب ــت ا ةوم ــة املس ــاعدة م ــن الوكال ــة
املعنية لتنفيذ تدالت مةافحـة ا ركمـة وااهلـراءات األمنيـة التالعـة ل اماعـة الةاريبيـة مـن أهلـي مواصمـ ة
التحقيق املسرلةت
 -23وذـ ــدمت الوكالـ ــة املعنيـ ــة لتنفيـ ــذ تـ ــدالت مةافحـ ــة ا ركمـ ــة وااهل ـ ـراءات األمنيـ ــة تقريـ ــراً أعـ ــده
حمقق ــون ت ــالعون لق ــوة ا ــروة هلاماية ــات وي ت ــتح التفاصم ــيي الةام ــة ل تقري ــر ل امه ــور ،وف ـ ـاً م ــن
املساس لاملرامي ال مقة من التحقيقات هـذه املسـرلة ،وكـذل هبـدك تايـة هويـة الشـهودت ومـ
ذل ـ  ،آذار/مــارس  ،2015أدىل ر ــيس ولراء ســانت لوســيا لبيــان ووــف لشــرن املســرلة ذــد في ـ
مع وم ــات عام ــة ع ــن نت ــا ج التحقي ــقت وذك ــر أن التقري ــر أا ــار إىل أن مجيـ ـ مـ ـوادا إوـ ـ الن ــار
كانت يمواهلهات مهيفـة رتبتهـا الشـروة اقـفاء املشـروعية ع ـ إهلراءاهتـايت وأاـار ر ـيس الـولراء إىل
أن التقري ــر ذ ــد أميـ ــي إىل مةت ـ ـ مـ ــدير النيال ــة العامـ ــة ال ــذين ر ـ ـ أن ا ــري دـ ــت إا ـ ـراف مجي ـ ـ
اإلاكمــات ا نا يــةت وأاــار أيض ـاً إىل أن ا ةومــة ســتوفر مجي ـ امل ـوارد ال لمــة الــي ذــد تــاص إليهــا
ملساعدة النيالة العامة متالعة هذه املسرلةت

رابعاً -اإلنجازات المحققة ي تنفيذ التوصيات المقبولة
ب ررول القواع ررد الدولي ررة  1-89 -و ٧-89و 2٧-89و 1٤-89و12-89
و 18-89و 1٣-89و 5-89و ٣-89و11-89
 -24إن ا ةوم ــة عاذ ــدة الع ــه متامـ ـاً ع ـ ـ الوف ــاء جبميـ ـ التهاماهت ــا املتع ق ــة لاالنضما /الت ــديق
ع ـ ـ ال ــةو الدولي ــة ال ــي تراه ــا مفي ــدة لس ــانت لوس ــيا ،وك ــذل املتع ق ــة لتق ــد التق ــارير وتعهي ــه
مســتوى التعــاون م ـ ال ــةو الــي د نــا ورف ـاً فيهــا س ـ فاًت ليــد أن ال ـنقس القــدرات ،وال ســيما
ومــدة ال ــياةة التش ـريعية ا هيــرة ،أدى إىل التــر ت االنضــما إىل لعــض ال ــةو لســب
وــو امل ــدة الهمني ــة ال ــي ستس ــتغرذها صم ــياةة التش ـريعات التمةيني ــة ال لم ــةت وس ــعياً إىل معا ــة ه ــذه
املســرلة ،تعتــه ا ةومــة ليــادة ذــدرة ومــدة ال ــياةة فيهــا لغيــة تسـري العم يــةت ومــن التــدالت األ ــرى
املعت ــه اختاذه ــا ل مس ــاعدة اهي ـ ـه التق ــارير إنش ــاء ذاع ــدة ليان ــات مركهي ــة م ــن ا ــرهنا أن تس ــهي
الوصمــو إىل املع ومــات املتع قــة لالتهامــات ســانت لوســيا مبوهل ـ االتفاذــات الدوليــة ،ع ـ أمــي أن
يهيد هذا السرعة الي ت اغ هبا التقارير أيضاًت
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 -25وفما ي ا االتفاذات الي وذعتها سانت لوسيا والي صمدذت ع يها وانضمت إليها
انضــمت ســانت لوســيا إىل لروتوكــو من ـ االاــار لاألاــخاو ،وتاصمــة النســاء واألوفــا ،
وس ـ ـن ذ ــانون مةافح ــة االا ــار لالبش ــر
وذمع ـ ـ واملعاذب ــة ع ي ـ ـ  1٦متول/يولي ـ ـ ُ ،2013
ع ــي الربوتوك ــو امل ــذكور مش ــموالً لالنف ــاذ ولتنفي ــذه ع ــا 2010ت كم ــا أنش ــرت س ــانت
لوسيا فرذة عمي وونية ملعا ة املسا ي املتع قة لاالاار لاألاخاوو
وذع ـ ــت س ـ ــانت لوس ـ ــيا ع ـ ـ العه ـ ــد ال ـ ــدويل ا ـ ــاو ل ـ ــا قو املدني ـ ــة والسياس ـ ــية 22
أي و /س ـ ــبتمرب  ،2011وه ـ ــا عاذ ـ ــدة الع ـ ــه ع ـ ـ ـ الت ـ ــديق ع ـ ـ ـ االتف ـ ــا ذب ـ ــي هناي ـ ــة
عا 2015و
وذع ـ ــت س ـ ــانت لوس ـ ــيا ع ـ ـ ـ اتفاذي ـ ــة مق ـ ــو األا ـ ــخاو ذوي ااعاذ ـ ــة
سبتمرب  ،2011وست د ع الربوتوكو اال تياري امل حق هباو

 22أي ـ ــو /

وذع ــت س ــانت لوس ــيا وصم ــدذت ع ـ ـ الربوتوك ـ ـولجمل اال تي ــاريجمل التفاذي ــة مق ــو ال ف ــي،
ودديـ ــدا الربوتوكـ ــو اال تيـ ــاري التفاذيـ ــة مقـ ــو ال فـ ــي لشـ ــرن لي ـ ـ األوفـ ــا واسـ ــتغ
األوف ــا البغ ــاء و املـ ـواد االامي ــة ( )2013والربوتوك ــو اال تي ــاري التفاذي ــة مق ــو
املنالعات املس حة ()2014ت
ال في لشرن ااحا األوفا

مسررا ل الفقر/المسررا ل االجتماعيررة اال تصرراةية  98-89 -و 99-89و101-89
و 102-89و100-89
 -2٦مـ ــا فت ـ ــت مالـ ــة الفقـ ــر سـ ــانت لوسـ ــيا دظ ـ ـ مبهيـ ــد مـ ــن االعتبـ ــار مـ ــن ا ةومـ ــة منـ ــذ
االســتعرار الــدوري الشــامي لعــا 2011ت ومــن امللكــد أن ســانت لوســيا استشــعرت ،ل ــفتها دولــة
هلهريــة صمــغتة ناميــة ،أثــر االنةمــاي االذت ــادي مــن ميــث صم ـ ت مبســتوى الفقــرت ونتياــة لــذل ،
ذدمت سانت لوسيا عدداً كبتاً من املبادرات الرامية إىل دسجمل هذا الوق ت
 -27وواصم ـ ـ ت مةومـ ــة سـ ــانت لوسـ ــيا ،عـ ــن وريـ ــق ولارة التحـ ــو االهلتمـ ــاعا وا ةـ ــم اإل ـ ــا
والتمة ــجمل اعتمع ــا ،عم ــي لرن ــامج املس ــاعدة العام ــةت ولرن ــامج املس ــاعدة العام ــة ه ــو لرن ــامج ضـ ـ
ال تب ــار الوس ــا ي يق ــد املس ــاعدة إىل م ــا يق ــار  3 130ف ــرداً أو 2 411أس ــر معيش ــية اعت ــربت
فق ــتةت وتش ــمي املس ــاعدة املقدم ــة إىل ه ــذه األس ــر املعيش ــية الفق ــتة ،ع ـ ـ س ــبيي املث ــا ال ا ــر،
دــوي ت نقديــة اــهرية ،واملســاعدة تغيــت النظارات/لهلــاص النظــارات ،واملســاعدة ع ـ تة ــالي
دفـ ــن أمبـ ــا هم ،وااعفـ ــاءات الرعايـ ــة ال بيـ ــةت والتـ ــداء مـ ــن عـ ــا  ،2013لادت ا ةومـ ــة كميـ ــة
األموا اإلولة إىل األسر املعيشية الفقتة لنسبة  24املا ةت
 -28وواصم ت ا ةومة أيضاً توفت سـبي الوصمـو إىل التمويـي لألفـراد الـذين لـوال دعمهـا مـا كـانوا
ليح ـ ـ وا ع ــادة ع ـ ـ التموي ــي ع ــن وري ــق امل ــارك التااري ــة ،وذل ـ ـ ع ــن وري ــق صم ــندو هل ــاكمه
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لي غـ ـراك ل مش ــاري ال ــغرىت وتس ــتهدك ه ــذه املب ــادرات أساسـ ـاً الفقـ ـراء ال ــذين يت ع ــون إىل ل ــدء
مشاري صمـغتة أو يت عـون إىل ليـادة تعهيـه مشـرو ذـا مت ومنـذ عـا  ،2011عم ـت ا ةومـة ع ـ
تعهي ــه ذ ــدرات صم ــندو هل ــاكمه لي غ ـ ـراك ل مش ــاري ال ــغرى م ــن أهل ــي ق ــمان ف ــرو ــا أكث ــر
ل مستفيدين من الدعم املايلت
 -29وواصم ت ا ةومة أيضـاً التفـويض لبنـاء مراكـه تنميـة املـوارد البشـرية اعتمعـات اإل يـة الـي
يعتــرب اهل ــة إىل ه ــذه ا ــدماتت والغ ــرر م ــن هــذه املراك ــه ه ــو تعهيــه الث ـراء البش ــري ل ماتمع ــات
اإل يــة اإلرومــة لتــوفت م ـوارد مــن ذبيــي ا واســي وإمةانيــة الوصمــو إىل اانحنــتت ويتواصمــي دســجمل
التنمية اعتمعية عـن وريـق ال ـفوك الدراسـية ل مع ومـات وتةنولوهليـا ا اسـو  ،والتع ـيم مرم ـة
ال فولة املبةرة ،والتدري ع املهارات دا ي أي من مباين أي من مراكه تنمية املوارد البشريةت
 -30ومبسـ ــاعدة أصمـ ــحا امل ـ ـ حة الق ـ ــا ا ـ ــاو ،متةنـ ــت ا ةومـ ــة مـ ــن تقـ ــد الـ ــدعم
األكــادكما واملهــارات ا ياتيــة ل شــبا األكثــر ق ـعفاً ا هيــرةت وم ـ اشن ،أنش ـ ت هــذه املبــادرة
 14ةتمع ـاً حم ي ـاً وهــا تقــد ا ــدمات ـوايل  400اــا ت وع ـ الــرةم مــن أن هــذا الربنــامج
ال يقــد الــدعم النقــدي إىل األوفــا املعرقــجمل ل خ ــر ،فدن ـ يةمــي املســاعا األ ــرى ل حةومــة
مةافح ــة الفق ــر ،م ــن مي ــث إنـ ـ كمة ــن الش ــبا ال ــواذعجمل د ــت ذبض ــة الفق ــر م ــن األدوات ال لم ــة
ل تغ ع ظروف ك ما نضج م الوذتت
 -31واـ ــرعت ا ةومـ ــة أيض ـ ـاً لرن ـ ــامج العمال ـ ـة ذ ـ ــتة األهل ـ ــي الـ ــذي يهـ ــدك إىل أن يت ـ ــيح
لألاــخاو الــذين ي ــارعون الفقــر والب الــة فرصمــة ا ــو ع ـ الـدعم املـايل الــذي تاهلونـ أمــس
ا اهلــةت وأُ ــذ لربنــامج العمال ـة ذ ــتة األهلــي ع ـ ن ــا ا هيــرة م ـ الحكيــه ل ــورة اصمــة ع ـ
اعتمعــات اإل يــة األفقــر مــن ذبيــي الةنــاري الــذين أاــارت التقييمــات إىل أهنــم أفقــر اعتمعــات اإل يــة
س ـ ــانت لوس ـ ــيات واملش ـ ــاركون الربن ـ ــامج منخرو ـ ــون تـ ـ ـ ت املس ـ ــاعدة املـ ـ ـهار وتنظيـ ـ ـ
اعتمعات اإل ية ،وةتها من املبادراتت
 -32وترمي مةومة سانت لوسيا فيمـا سـير أن دسـن ،مـن ـ وكاالهتـا املخت فـة واملسـاعدة
املقدمــة مــن الق ــا ا ــاو ،أداء املبــادرات املــذكورة أع ـ ه وأن تقــد أيض ـاً ل ـرامج هلديــدة ملةافحــة
املشاكي النامجة عن الفقرت
 -33وأهلــرت ا ةومــة ،عــن وري ـق ولارة التحــو
هلنب ـاً إىل هلنـ م ـ البن ـ الــدويل ،تقييم ـاً ملــدى م
امل ـوارد البش ـرية ،مــن أهلــي تقيــيم فعاليــة وكفــاءة تقــد
هــذه العم يــة عــدد مــن التوصمــيات ،وذــد أماوــت ا
كي منها من أهلي دسجمل دماهتا هذا اعا ت

االهلتمــاعا وا ةــم اإل ــا والتمةــجمل اعتمعــا،
ءمــة الحتيبــات امللسســية ل حةومــة وذــدراهتا مــن
ل ـرامج اــبةة األمــان االهلتمــاعات وانبثــق عــن
ةومــة ع م ـاً هبــا وهــا تعتــه تقيــيم مــدى عم يــة

 -34وأ ــتاً ،لاا ــرت ا ةوم ــة لرناةـ ـاً ومومـ ـاً اصمـ ـ ا ماي ــة االهلتماعي ــة يس ــع لداي ــة إىل
دســجمل توهلي ـ املســاعدة االهلتماعيــة مــن أهلــي قــمان وصمــو ا إىل مــن هــم أمــس ا اهلــة إليهــات
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وعـ وة ع ـ ذلـ  ،سيُنشـر نظــا املع ومــات ااداريـة لـربامج املســاعدة االهلتماعيـة مرصمـاً ع ـ إلقــاء
مجي ـ املع وم ــات موذ ـ مرك ــهي ،ولالت ــايل الســما لتيس ــت الوصم ــو إىل البيانــات ا يوي ــة ونش ــرها،
وهو ما ييسر لدوره مهمة الوصمو إىل الفقراءت

التمييررز ررد الم ررأة  58-89 -و 59-89و 60-89و 61-89و62-89
و6٣-89
 -35عــرك دور امل ـرأة اعتم ـ ســانت لوســيا الســنوات األ ــتة دــوالً ال ي ــد ت ومققــت
املـرأة ســانت لوســيا ،مــن ـ مبــادرات عديــدة وال ســيما مــن ـ التع ــيم ،مســتويات متةــجمل
ي تعرفهــا ذــي مــن ذبــيت ةــت أن هــذا ال يعــف أن التةــافل الةامــي لــجمل ا نســجمل ذــد دقــق مجي ـ
من ــاما ا ي ــاة ،وأن ه ــذا ددي ــداً م ــا ذ ــاد ا ةوم ــة إىل إو ـ ـ ل ـ ـرامج وتعهي ــه أ ــرى ذا م ــة تع ــا
ذضايا املرأةت
 -3٦وأو قــت ا ةومــة ،مــن ـ اــعبة الع ذــات لــجمل ا نســجمل دا هــا ،ت ــة توعيــة لعن ـوان
‘تقاســم الرعايــة‘ت وهــذه املبــادرة موهلهــة ةــو تعهيــه مشــاركة الرهلــي تقــد الرعايــة الــذي ينظــر إلي ـ
تق يدياً ع أن دور من أدوار املرأةت
 -37وأنش ــرت مةوم ــة س ــانت لوس ــيا ،س ــعيها لةفال ــة ف ــرو أفضـ ـي لوصم ــو نس ــاء املن ــاوق
الريفيــة إىل التع ــيم ولـرامج التــدري املهــف ،ومــن ـ اــبةة النســاء الريفيــات املنتاــات ســانت
لوس ــيا ،مس ــاراً لوصم ــو امل ـ ـرأة اعتمع ــات اإل ي ــة الريفي ــة إىل ع ــدد م ــن مب ــادرات الت ــدري ولن ــاء
الق ــدرات ال ــي أتام ــت أيض ـاً ل عدي ــد م ــن ه ــلالء النس ــاء االو ـ ع ـ ت ـ أا ــةا تةنولوهلي ــا
املع وماتت
تقري ــر س ــانت لوس ــيا الس ــالق ،هلع ــي مراف ــق
 -38ومتث ــت سياس ــة ا ةوم ــة ،كم ــا ي مـ ـ
الرعايــة ال ــحية ن ــا ث ثــة أميــا مــن مةــان عمــي الشــخس أو إذامتـ ت ووقـ ل ــم أكــرب ع ـ
دس ــجمل ه ــذه املراف ــق ـ الس ــنوات الق ي ــة املاق ــيةت وهل ــرى دس ــجمل وادي ــد ع ــدد كب ــت م ــن ه ــذه
املرافــق ،وت ــت هــذه التحســينات تــوفت ــدمات التولي ـد ورعايــة صمــحة األ وال فــي ،وك هــا تقــدمها
الدولة ةانات
 -39وســاعد العمــي املتواصمــي ملركــه دعــم امل ـرأة الــذي أنش ـ عــا  2001كفالــة ذــدرة قــحايا
العن ـ املنــهيل ع ـ ا ــو ع ـ املــروى واملشــورة والــدعم االهلتمــاعا وتــايتهن مــن ســوء املعام ــة
الــذي تعرق ـن لـ ت وع ـ وة ع ـ ذل ـ  ،كثــتاً مــا يعمــي مركــه دعــم امل ـرأة هلنب ـاً إىل هلنـ م ـ الشــروة
وحمــاكم األســرة مــن أهلــي تــوفت ســبي االنت ــاك القــانوين وتــوفت تايــة إقــافية ل ضــحايات وأ ــتاً،
ا ــاالت الــي تةــون فيهــا النســاء قــحايا ســوء املعام ــة عــاو ت عــن العمــي وتةــون البي ــة املعيشــية
الراهنــة ــن تعرقــهن ــر املهيــد مــن ســوء املعام ــة ،يســع مركــه الــدعم هلاهــداً إىل إرــاد م ــدر
لديي ل سةن وتنسي وظيفا لذل الشخست
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 -40والفري ـ ــق املع ـ ــف لالض ـ ــعفاء ه ـ ــو وم ـ ــدة أنش ـ ـ ـ ت ق ـ ــمن الش ـ ــروة امل ةي ـ ــة لس ـ ــانت لوس ـ ــيا
ع ــا 2003ت وتتمث ــي والي ــة الوم ــدة االس ــتاالة م ــراً ــاالت العنـ ـ ق ــد املـ ـرأة وال ف ــي
ا هيرة لغرر تسوية هذه املسا ي مبا ي ه من العناية واالهتما ت
 -41وذ ــد عا ــت ا ةوم ــة مس ــرلة العنـ ـ ق ــد املـ ـرأة ،ع ــن وري ــق ا ــعبة الع ذ ــات ا نس ــانية
لواس ـ ة س س ـ ة مــن أنش ـ ة التوعيــة الــي تةم هــا ال ـربامج التدريبيــة لفا ــدة الشــروة ومقــدما الرعايــة
ال ــحية واألو ـراك األ ــرى املعنيــة ،وذل ـ لغــرر املســاعدة دســجمل التعامــي م ـ ذضــايا العن ـ
املنهيلت
 -42و عــا  ،2015ذــدمت ا ةومــة السياســة الوونيــة ل ضــمان االهلتمــاعا مــن أهلــي قــمان
كــون التنميــة املســتدامة ســانت لوســيا اــام ة ل امي ـ ومن ــفةت وســتةون و يعــة هــذا الــنهج
القــا م ع ـ ا قــو إلاء السياســة االهلتماعيــة ســانت لوســيا ولارة التحــو االهلتمــاعا وسـ ُـتت
التهام ــات واق ــحة ع ـ ـ الدول ــة لض ــمان دقي ــق مواونيه ــا ملس ــتوى معيش ــا مع ــجملت كم ــا ت ــر ه ــذه
السياس ــة ا دي ــدة م ـ م ــا يش ــار إلي ـ لرن ـ يد ي ــي املس ــتفيدين امل ــدر ل عتب ــارات ا نس ــانيةي ال ــذي
ير ــذ االعتبــار امتياهلــات كــي مــن الرهلــي وامل ـرأة اعتم ـ وي ــمم الــنهج املتب ـ ت بيــة هــذه
االمتياهلات ع أساس الظروك الفريدة الي ذد يواهلهها كي منهمات
 -43و عـ ــا  ،2012ذـ ــدمت ا ةومـ ــة لرنـ ــامج تعهيـ ــه املهـ ــارات ا ياتيـ ــة لألمهـ ــات العاللـ ــات
لق ــد مســاعدة األمهــات العاللــات ال ــا ي ـواهلهن صمــعولات إعالــة أســرهن املعيشــية ةيــا
األ ت وهبــذا ،يتــيح هــذا الربنــامج ــلالء األمهــات فرصمــة لتح ــيي املهــارات امل ولــة إمــا ل ح ــو
ع عمي أو لبدء املشاري ال غرى ا اصمة هبنت
 -44ومتااـ ــياً م ـ ـ األولويـ ــة االس ـ ـحاتياية ل فـ ــحة  2021-2014املتمث ـ ــة ‘هتي ـ ــة لي ـ ــة مواتيـ ــة
ل نســاء مــن مجيـ منــاما ا يــاة مــن أهلــي املســا ة التنميــة املســتدامة والسـ والتمتـ لفوا ــد ا‘،
ذــدمت اليونســةو معونــة مبب ـ  2٦ 000دوالر لتمويــي لرنــامج التمةــجمل ل م ـرأة واملســاواةت وس ـتأس
هــذه املبــادرة املركــه الــووف لتنميــة املهــارات وهتــدك إىل تــوفت تــدري اــامي ل مـرأة ،وذلـ مــن أهلــي
دسجمل إمةانية م و ا ع عمي وامتفاظها ل ت
 -45وكمــا هلــاء تقريــر ســانت لوســيا الســالق ،أكــد ذــانون التع ــيم لعــا  ،1999وفقـاً التفاذيــة
مقــو ال فــي ،مقــو مجيـ األوفــا الــتع م ،كمــا ظــر رفــض ذبــو الت ميــذ املــدارس ع ـ
أي أســاس متييــهيت وع ـ وة ع ـ ذلـ  ،تســع كــي مــن االتفاذيــة والقــانون إىل معا ــة أوهلـ الق ــور
الـ ــي تعةـ ــس اعتبـ ــارات نـ ــو ا ـ ــنست ودقيق ـ ـاً ـ ــذه الغايـ ــة ،ذضـ ــت سـ ــانت لوسـ ــيا ع ـ ـ التمييـ ــه
فيمــا يت ــي لدمةانيــة الوصمــو إىل التع ــيمت ليــد أنـ لــوم ااــاه لــدى ال البــات إىل التفــو األداء
ع ـ نظ ـرا هن مــن الــذكور كــي مس ــتوى مــن مســتويات التع ــيم ا هيــرةت وال يعــد ق ــع أداء
الذكور أمراً مثالياً لري ما من األمـوا  ،وهـو أمـر تت ـدى لـ ا ةومـة الوذـت الـراهنت
ال
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ليــد أن ذل ـ يبــجمل التقــد ا ا ــي الــذي أمرلت ـ مةومــة واــع ســانت لوســيا
التع يمت

قــمان ــا امل ـرأة

 -4٦وســا ت االنتخالــات العامــة األ ــتة أع ـ عــدد مــن املراــحات تــاريخ االنتخالــات
س ــانت لوس ــيا ،مي ــث تنافس ـت عش ــر نس ــاء ع ـ فرصم ــة عض ــوية الربمل ــانت وذ ــد توفق ــت ث ـ ا م ــن
املراـحات العشـر ،وتتـوىل اثنتـان مــنهن مقا ـ ولاريـةو إذ تتـوىل الســيدة ألفينـا رينولـدل من ـ وليــرة
ال ــحة والعافي ــة وا ــدمات اانس ــانية والع ذ ــات ا نس ــانية والس ــيدة إكم ــا هيبولي ــت من ـ ـ ولي ــرة
التاارة وتنمية األعما التاارية واالستثمار والون املسته ةجمل ،وك تا ا مقيبة ولارية لارلةت
 -47و ا ـ ــباا/فرباير  ،2015أصم ـ ــبحت الس ـ ــيدة إكم ـ ــا هيبولي ـ ــت أو ر يس ـ ــة ولراء لالنيال ـ ــة
سانت لوسيا ،وهو ما ألرل االمحا الةبت ل مرأة ةتم سانت لوسيا ت
 -48ومث ــة إ ــال آ ــر ل مـ ـرأة ا ي ــاة السياس ــية متث ــي
ل معارقة تاريخ الب د ،الدكتورة ةايي ريغويبت

تعي ــجمل املعارق ــة الربملاني ــة ألو لعيم ــة

الحق ي الصحة  105-89 -و106-89
 -49تعترب مةومة واـع سـانت لوسـيا ا ـق ال ـحة مقـاً أساسـياً ميـ املـواونجملت ونتياـة
ل ــذل  ،ذ ــدمت ا ةوم ــة سياس ــات ومب ــادرات لت بي ــة امتياهل ــات الرعاي ــة ال ــحية مي ـ ـ م ـ ـواوف
سانت لوسيات
 -50وهلع ـت ا ةومـة مــن أولوياهتـا أال تركــه ع ـ اـواةي الرعايــة ال ـحية العامــة فحسـ  ،وإمنــا
أن ترك ــه اهتمامه ــا أيض ـاً ع ـ ـ ة ــاالت حم ــددة م ــن ذبي ــي رعاي ــة صم ــحة امل ــرأة وف ــتوس نق ــس املناع ــة
البش ـرية/اايدلت ونتياــة لــذل  ،رــري تنفيــذ ال ـربامج واملبــادرات ال لمــة اد ــا دســينات هــذه
اعاالت لةي صمد ت
 -51ومـ ــن أهلـ ــي ت بيـ ــة امتياهلـ ــات امل ـ ـرأة املنـ ــاوق الريفيـ ــة ،تتـ ــا عيـ ــادات التوليـ ــد و ـ ــدمات
األمومــة عــن وريــق منــوذص ــدمات الرعايــة ال ــحية األوليــة الــذي تــديره ولارة ال ــحةت وتقــد هــذه
ا ــدمات ةان ـاً ل مرق ـ وهــا متامــة ع ـ مقرلــة ملــن هــم ماهلــة إليهــا ،وهــو مــا ــد لــدوره مــن
تةالي النقي الي كانت تعترب مثب اً عن التماس الرعاية ال حية املاقات
 -52وواصم ـ ت ســانت لوســيا العمــي ع ـ دســجمل ع ـ ص ورعايــة امل ــالجمل لف ـتوس نقــس املناعــة
البشرية/اايدل ،إقـافة إىل الوذايـة مـن هـذاً الفـتوس ا هيـرةت و اـراكة مـ الوكـاالت واملنظمـات
ةــت ا ةوميــة الدوليــة ،أمــرلت ســانت لوســياً تقــدما كب ـتا مةافحــة انتشــار فــتوس نقــس املناعــة
البش ـرية/اايدل ا هيــرةت ومنــذ عــا  ،2010ي تســاي ســانت لوســيا أي مالــة النتقــا العــدوى
لاملرر من األ إىل ال فيت
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 -53وت قــت ا ةومــة املســاعدة أيض ـاً مــن الش ـراكة لــجمل الب ــدان الةاريبيــة ملةافحــة فــتوس نقــس
املناعة البشرية/اايدلت وذد اـهدت هـذه املسـاعدة دسـناً تـوافر الفحوصمـات املختربيـة عـن املـرر
ونوعيتهـ ـ ــات كمـ ـ ــا استضـ ـ ــافت الش ـ ـ ـراكة لـ ـ ــجمل الب ـ ـ ــدان الةاريبيـ ـ ــة ملةافحـ ـ ــة فـ ـ ــتوس نقـ ـ ــس املناعـ ـ ــة
البش ـ ـرية/اايدل س س ـ ـ ة م ــن ال ــدورات القيادي ـ ـة ال ــي لادت املعرف ــة وال ــوعا ل ــاملرر ا هي ــرة كم ــا
ساعدت متوي هات
 -54ويتوىل معا ة مرق فـتوس نقـس املناعـة البشـرية/اايدل املقـا األو موظفـو املستشـف
ال ــووفت ويُة لم ــي العـ ـ ص لت ــوفت الرعاي ــة ال مق ــة املراك ــه ال ــحية مجيـ ـ أة ــاء ا هي ــرةت وذ ــد
كف ت ا ةومة وا هات القا مة ع الع ص تقد الع ص والرعاية ل مرق دون متييهت
 -55وذــد أمــرل املهيــد مــن التقــد تــوفت العقــاذت املضــادة ل فتوســات العةوســة ل مرق ـ مــن
ـ لرنــامج منظمــة دو اــر البحــر الةــارييب وومــدة املشـحياتت وأدت الهيــادة تـوافر العقــاذت
لاملرقـ إىل أن يعيش ـوا لفــحة أوــو رةــم ااصمــالة هبـذا املــرر ،مــجمل كــان يعتــرب املاقــا مبثالــة
مةـ ــم لااعـ ــدا ت ونتياـ ــة لـ ــذل  ،كـ ــان مـ ــن أثـ ــر هـ ــذا تشـ ــاي املهيـ ــد مـ ــن األف ـ ـراد ع ـ ـ ا ضـ ــو
ل تبارات وهم ع ع م لرن الع ص متا لسهولةت
 -5٦وتواصمــي منظمــة دو اــر البحــر الةــارييب ت ــديها لفــتوس نقــس املناعــة البش ـرية/اايدل
كماموع ــةت ومبنح ــة تهي ــد ذ ــي ً ع ــن رس ــة م ي ــجمل دوالر ر ــري تقسـ ـيمها ل ــجمل س ــت دو  ،منه ــا
سـانت لوسـيا ،ستسـتخد الــدو األعضـاء هـذه املنظمـة هــذه األمـوا ل ريقـة اسـحاتياية ل تعامــي
م املسا ي ذات ال ة لفتوس نقس املناعة البشريةت
 -57وتعته ا ةومـة فيمـا سـير أن تنفـذ ا ـة االسـحاتياية الوونيـة ل ـحةت وذـد هلـرى تـر ت
ه ــذه ا ــة نتيا ــة الض ــيق امل ــايل ،ولة ــن م ــن املق ــرر أن ينتهـ ـ منه ــا ع ــا 2017ت وهت ــدك ا ــة
االسـ ـحاتياية الووني ــة إىل أن تض ــمن ميـ ـ األا ــخاو ،ل ــرك النظ ــر ع ــن م ــالتهم االهلتماعي ــة
االذت ــادية ،إمةانيــة ا ــو ع ـ ةموعــة أساســية مــن ا ــدمات ال ــحية ذات الفعاليــة والةفــاءة
وا ودةت
 -58وس ــيُعتمد ع ـ ـ
الرعاية ال حية

ـ ـة م ــن س ــب نق ــاا لتوهليـ ـ تنفي ــذ التغي ـتات املق ــرر إد ا ــا ع ـ ـ نظ ــا

تعهيه تنظيم وإدارة ا دمات ال حية واالهلتماعيةو
دسجمل وتدعيم املةاس

ال حية ورفاه مجي السةانو

دقيــق املهيــد مــن اان ــاك والفعاليــة مــن ميــث الة فــة والةفــاءة
املوارد ال حيةو
قمان وهلود م

GE.15-16432

خت ــيس واســتخدا

وظيفا مدر تدريباً هليداً ومتحفه ل عميو

13/23

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

وق ـ نظ ــا فع ــا ل مع وم ــات ال ــحية م ــن أهل ــي دع ــم التخ ــيي الق ــا م ع ـ األدل ــة
توفت الرعاية ال حية وتقدكمهاو
قـ ــمان نظـ ــا فعـ ــا لتحسـ ــجمل ا ـ ــودة ذـ ــادر ع ـ ـ رصمـ ــد املعـ ــايت ودقي ـ ـق املسـ ــلولية لـ ــدى
أصمحا امل حةو
دسجمل ا ياكي األساسية ال حية من أهلي دعم ااصم مات ال حيةت

تغير المناخ 115-89 -
 -59اسـ ــتخدمت سـ ــانت لوسـ ــيا املنـ ــالر الدوليـ ــة وااذ يميـ ــة لاع ـ ـرا عـ ــن ترييـ ــدها ل حـ ــد مـ ــن
انبعاثــات الةرلــون ع ـ ال ــعيد العــاملات ول ــفتها وامــدة مــن أرلـ وأرلعــجمل عضــواً دــال الــدو
ا هري ــة ال ــغتة ،متة ــن س ــانت لوس ــيا وةته ــا م ــن ال ــدو ا هري ــة ال ــغتة النامي ــة م ــن التعب ــت ع ــن
ا ـواة ها إلاء اشث ــار الض ــارة لتغ ــت املن ــا ت وتتش ــاور ه ــذه ا ــهر مجيعه ــا نف ــس ذال ي ــات الت ــرثر لتغ ــت
الةفا من أهلي ذضية مشحكةت
املنا وذد منحت نفسها لتةاتفها معاً صموتاً أع

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  ٧2-89 -و٧٣-89
 -٦0يــنس دســتور ســانت لوســيا ع ـ ا قــو وا ريــات األساســية لشــعبها ،ع ـ منـوا ا قــو
املن ــوو ع يه ــا ااعـ ـ ن الع ــاملا ق ــو اانس ــانت وتتن ــاو امل ــادة  5م ــن الدس ــتور ع ـ ـ وهلـ ـ
التحديـ ــد مسـ ــرلة املعام ـ ــة ال إنسـ ــانية والسـ ــي ة ،إذ تـ ــنس ع ـ ـ أن ـ ـ يال رـ ــول تعـ ــرر أي اـ ــخس
ل تعذي أو ةته من قرو املعام ة أو العقولة ال إنسانية أو املهينةيت
 -٦1وع ـ وة ع ـ ذل ـ  ،توهلــد ا مايــة مــن التعــذي ومــن االعتــداء ا ســدي واســتخدا القــوة
املفروة القانون ا نا ا لعا  2008الذي ظر االسـتخدا املفـرا ل قـوة مـن هلانـ أي فـرد مـن
أف ـراد اعتم ـ ق ــد آ ــرت وكمت ــد ه ــذا الواذ ـ ليش ــمي م ــوظفا الس ــاون ال ــذين كمة ــن أن يواهله ـوا
اادانـة لنـاء ع ـ ذـرار اهتــا  ،والسـان لفــحة ت ـي إىل ســب سـنوات ،إذا اســتخد املوظـ املعــف أي
نــو مــن أن ـوا التعــذي أو تســب أثنــاء أدا ـ ملهام ـ عــن ذ ــد أو ل ــورة ةــت ذانونيــة أي أذى
لساجملت
 -٦2وذــد كــان أمــد أفـراد ا مهــور هــو مــن أعــد التعــدي ت الــي أد ــت ع ـ ذــانون الشــةاوى
املقدمـة قــد الشـروة لعــا  2013الـذي يســمح ل ــولير املسـلو لــدهلراء دقيـق مســتقي سـ و أي
فرد من الشروة املسا ي الي تقد فيها ادعاءات لشرن االستخدا املفرا ل قوةت
 -٦3و الســنوات األ ــتة ،مــرت ســانت لوســيا لتارلــة ملســفة ل تعامــي م ـ ةموعــة كبــتة مــن
األنشـ ة املرتب ـة لالع ــالاتت ومـن املعقـو توذـ وذـو قـحايا وتعرقــهم اصمـالات لدنيـة لالغــة،
تــرة هــذا النشــاات ولةــبح هــذه املشــة ة ،ذــد ذــانون مةافحــة الع ــالات لعــا  2014الــذي هلــر
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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
 -٦4ومثــة وريقــة أ ــرى ــاو هبــا نظــا العدالــة ا نا يــة ســانت لوســيا كفالــة إرســاء العدالــة،
وهــا األ ــذ لتســايي اــهادات الشــهود الضــعفاء عــن وريــق وصمـ ة فيــديوت ويةفــي األ ــذ لتســايي
الشهادات تاية الشهود من العن أو التخوي  ،وهـو مـا يـرهلح لـدوره ـروص الشـهود عـن صمـمتهم
عندما ترتة هلرا م فظيعةت

الحررق رري سرربيل انتصرراف عررال واإل ررالت مررم العقررا  86-89 -و8٧-89
و 88-89و90-89
 -٦5رافق س لن ذـانون الشـةاوى املقدمـة قـد الشـروة إنشـاءُ نـة الشـةاوى املقدمـة قـد الشـروة
( نــة الشــةاوى) وومــدة الشــةاوى املقدمــة قــد الشــروة (ومــدة الشــةاوى)ت وتعمــي ك تــا هــاتجمل
اشليتجمل ع توفت عم يـة مفتومـة واـفافة معا ـة الشـةاوى املقدمـة قـد الشـروةت وتت قـ ومـدة
الشةاوى هذه الشةاوى املقدمة مـن ا مهـور ودقـق فيهـا ودـدد مـدى صمـدذها وةتهـا مـن املسـا ي
ذات ال ـ ـ ةت ور ـ ـ تقـ ــد تقـ ــارير اـ ــهرية وف ـ ـ ية لشـ ــرن التقـ ــد اإلـ ــرل التحقيق ـ ـات هـ ــذه
الشةاوى إىل نة الشةاوى عن وريق مةت مفور الشروةت
 -٦٦ومرصمـ ـاً ع ـ ـ رو اان ــاك ،تبقـ ـ ن ــة الش ــةاوى هي ــة مس ــتق ةت وعـ ـ وة ع ـ ـ ذلـ ـ ،
لــديها أيض ـاً القــدرة ع ـ إهلـراء دقيقهــا ا ــاو أي اــةوى مقدمــة قــد الشــروة ،دون مســاعدة
مــن ومــدة الشــةاوىت وذــد تعــهل وعــا ا مهــور لوهلــود نــة وومــدة الشــةاوى عــن وريــق عم يــات
وسا ي ااع ت
توعية نظمتها الشروة من
 -٦7ويواهلـ ـ أي ف ــرد م ــن الش ــروة يثب ــت أن ـ ـ م ــذن لارتة ــا األفع ــا املهعوم ــة
إمدى العقولات ا مس املذكورة أدناه

الش ــةوى

التحذير والتوليخو
تع يق النشااو
ةرامة ال تتااول ما يعاد أهلر  10أيا و
فض الرتبةت
 -٦8وتعته ا ةومة ليادة تعهيه سياسـة مةافحـة اسـتخدا الشـروة املفـرا ل قـوةت ومـن األ ـذ
املعتـه ل ـ يسياسـة اسـتخدا القـوة الشـروة امل ةيـة لسـانت لوسـياي ،والـي توهلـد املرامـي النها يـة
م ــن استعراقـ ــها متهيـ ــداً لتقـ ــدكمها إىل ة ـ ــس الـ ــولراء ل موافق ــة ع يهـ ــات ومـ ــن املـ ــرمو أن تعـ ــهل هـ ــذه
السياســة مســلولية أف ـراد الشــروة الــي تتمثــي التقيــد لاملمارســات والس ـ و الس ـ يمجملت ولــالرةم مــن
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أن ه ــذه السياس ــة ي دـ ـ لع ــد لاملوافق ــة ،فدهن ــا تثب ــت التـ ـها ا ةوم ــة لض ــمان تقي ــد الش ــروة ل ــررف
املعايت املهنية واأل ذية تنفيذ واهلباهتات
 -٦9وهنــا عقبــة ر يســية أمــا العدالــة ســانت لوســيا هــا الوذــت الــذي يســتغرذ مــي املســا ي
القانونية ،ومن ما يلدي إلي ذلـ مـن مـاالت التـر رت وذـد ذُكـر عـدد مـن األسـبا ـذا الـحاكم
القضايا من ذبيي عد كفاية املوظفجمل القضا يجمل وموظفا اإلاكم وةرك اإلاكمت
 -70وكم ـ ــا ورد تقري ـ ــر س ـ ــانت لوس ـ ــيا الس ـ ــالق ،ف ـ ــدن نظامن ـ ــا القض ـ ــا ا اإل ـ ــا نظ ـ ــا متع ـ ــدد
املســتويات يتــرل مــن حمةمــة ال ـ ح فاإلةمــة الع يــا حمةمــة االســت ناك ملن قــة اــرذا الةــارييبت
وتقضــا حمةمــة ال ـ ح املســا ي ا نا يــة واملدنيــة البســي ةت و حمةمــة ال ـ ح ،هنــا أيضـاً دا ـرة
اصمة إلةمة األسرة ختتس لـالنظر ذضـايا األسـرةت وتعـا اإلةمـة الع يـا القضـايا املدنيـة وا نا يـة
الر يسيةت
 -71و ع ـ ــا  ،200٦أنش ـ ــرت حمةم ـ ــة ال ـ ـ ـ ح ا ـ ــعبة اإلةم ـ ــة ااداري ـ ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا أدى إىل
انقس ــامها إىل حم ــاكم إداري ــة وحم ــاكم التدا ي ــةت وتس ــاعد اإلةم ــة ااداري ــة ال ــي يش ــار إليه ــا ل ــفتها
حمةمـ ــة إدارة القضـ ــايا ع ـ ـ إعـ ــداد القضـ ــية ل محاكمـ ــة ،ملـ ــا يسـ ــر البـ ــت القضـ ــايا اإلـ ــاكم
االلتدا يةت
 -72و الرلـ ـ األو م ــن ع ــا  ،2015أق ــي ذ ــار آ ــر إىل اإلةم ــة ا نا يـ ـة الع ي ــا ،وك ــذا
ذار ر يسـا إىل اإلةمـة الع يـا ا نا يـة ،إىل ا هـال القضـا ا سـانت لوسـيات وهـذا يعـف أن هنـا
ماليـ ـاً ذاق ــيجمل يحأس ــان م ــراً اإلاكم ــات ،وذاقـ ـياً ر يس ــياً يش ــرك ع ـ ـ إدارة القض ــايا اس ــتعداداً
ل محاكم ــاتت وس ــتلدي ه ــذه ااق ــافات إىل ف ــض و ــو م ــدة االمتا ــال دون حماكم ــة ،وذلـ ـ
لضمان النظر القضايا وذت ألةر لةثت ملا كان ع ي السالقت
الحرية واألمم 9٧-89 -
 -73م ـ ت ــور ةتمعنــا ،ر ـ أن يت ــور أيض ـاً ااوــار الــذي يــنظم ميــاة اــعبنات و الســنوات
األ ــتة ،ســاي منــو كبــت ف ــة املث يــات واملث يــجمل ومهدوهلــا امليــي ا نســا ومغــايري ا ويــة ا نســانية
وع ـ صمــوهتا ا مــاعا لشــرن املســا ي ذات ال ـ ةت وكمــا هــو ا ــا العديــد مــن الــدو األ ــرى،
كانــت هنــا مقاومــة إلنــة هــلالء األاــخاو ،س ـواء كــان ذل ـ لســب ا ــت ك املعتقــدات أو
لسب ا هي ،لةن تظي ا قيقة أن هنا توترات كامنة دتاص إىل معا ةت
 -74ومــن دواعــا الســرور ســانت لوســيا أن معظــم التــوتر ي يتحــو إىل عنـ ت ليــد أن ســانت
لوس ــيا ا ت ــارت أال تق ـ موذف ـاً رهلعي ـاً لش ــرن ه ــذه املس ــرلة ،م ــن ـ مض ــيها مب ــادرات ا ـ
تت ـدى رأسـاً ملســرلة أعمـا العنـ وةتهــا مـن انتهاكــات مقــو اانسـان املرتةبــة قــد األاــخاو
لسب مي هم ا نسا أو هويتهم ا نسانيةت
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 -75وذ ــد كان ــت منظم ــة ‘متح ــدون وأذوي ــاء‘ ال يع ــة عن ــدما يتع ـ ـق األم ــر مبس ــا ي املث ي ــات
واملث يــجمل ومهدوهلــا امليــي ا نســا ومغــايري ا ويــة ا نســانية ســانت لوســيا و أوســاا القــادة ع ـ
ت ـ ا بهــة املن قــةت و عــا  ،2013مضــر  199مــن أف ـراد الشــروة دورة تدريبيــة استضــافتها
ــا القضــايا الــي تــلثر ع ـ ف ــة املث يــات واملث يــجمل ومهدوهلــا
منظمــة ‘متحــدون وأذويــاء‘ نوذشــت
امليــي ا نســا ومغــايري ا ويــة ا نســانية نقاا ـاً ع ني ـاًت ومــنح هــذا الشــروة فرصمــة د ـيي معرفــة أكــرب
مبا ــا وامل ــا اعت ــرب م ــن اإلرم ــات ،وم ــن امل ــرمو أن تس ــاعد ه ــذه التارل ــة دس ــجمل إدارة الش ــروة
لقضايا هذه الف ةت
 -7٦و عـ ــا  ،2014يسـ ــرت منظمـ ــة ‘متحـ ــدون وأذويـ ــاء‘ والشـ ــروة امل ةيـ ــة لسـ ــانت لوسـ ــيا،
لش ـراكة م ـ العديــد مــن أصمــحا امل ـ حة ،لرناة ـاً ناهلح ـاً ل توعيــة قــو اانســانت ويهــدك هــذا
الربنــامج إىل كفالــة أن يركــه أف ـراد الشــروة أثنــاء أدا هــم لواهلبــاهتم اليوميــة ل ــورة أكــرب ع ـ قــمان
املساواة مي األاخاوت
ه ــذه امل ــرة وا ف ــة
 -77و ع ــا  ،2015أهل ــري مهي ــد م ــن الت ــدري التوع ــوي ،مي ــث ة ـ
أوسـ مـن املشـاركجمل مـن ليـنهم قـباا مـن امل ـارات واملـوان وا مـار والسـاون ،وأفـراد مـن اعتمـ
املدين ،ومقدمو ا دمات اعتمعيـةت وكانـت هـذه الـدورة موهلهـة ةـو قـمان أن ي ـبح إنفـاذ القـانون
أكثــر إنســانية ،وهــو مــا مــن اــرن أن يفضــا لــدوره إىل ا ــد مــن وصمــمة العــار املرتب ــة لف ــة املث يــات
واملث ي ــجمل ومهدوهل ــا املي ــي ا نس ــا ومغ ــايري ا وي ــة ا نس ــانية ،ولي ــادة تاي ــة امل ــدافعجمل ع ــن مق ــو
اانسان الذين يعم ون ةا مقو هذه الف ةت
 -78وا ــةي ذ ــانون العم ــي لع ــا  ،200٦ال ــي د ــي مي ــه النف ـاذ ع ــا  ،2012ظ ــة هام ــة
التــاريخ التش ـريعا لســانت لوســيا ،ذل ـ أهنــا املــرة األوىل الــي تُـوفر فيهــا ا مايــة لألف ـراد ع ـ أســاس
ميو م ا نسية م ـراًت وتـنس املـادة  131مـن القـانون ع ـ أنـ ال ّـق ذانونـاً لـر ّ عمـي أن يف ـي
موظفاً أو خيضع لتدالت ترديبية لناء ع مي ا نسات
 -79وتســاعد مجي ـ املبــادرات الــي لــرلت إىل الواهلهــة ع ـ تةم ــة ا قــو املةرســة دســتور
سـ ــانت لوسـ ــيا لالفعـ ــيت ويـ ــنس الدسـ ــتور ع ـ ـ االنت ـ ــاك القضـ ــا ا ألي فـ ــرد يـ ــدعا أن مقوذ ـ ـ
األساســية ذــد انتهةــت أو عرقــة ل نتهــا ت ولالتــايل ،كمةــن ألي فــرد أو ةموعــة أف ـراد يعتقــدون أن
مقوذهم ذد انتهةت أو أهنم تعرقوا ل تمييه رف دعاوى أما اإلةمة الع يا وو االنت اكت

الحق ي التعليم  ٤٣-89 -و ٤٤-89و ٤5-89و 10٣-89و10٧-89
 -80لقــد هلع ــت ا ةومــة مــن معا ــة املســا ي الــي تواهل ـ الــذكور املــدارس إمــدى أولوياهتــات
ولــوم  ،وهــا تفعــي ذلـ  ،أن العديــد مــن املســا ي تنشــر عــن النمــاء مرم ــة ال فولــة املبةــرة ،ذبــي
االلتحا لاملدارس االلتدا ية والثانوية لةثتت
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 -81وظهرت هذه املع ومات إىل النور لعـد الدراسـة االستق ـا ية املتعـددة امللاـرات الـي أهلريـت
ــا أن  9٦املا ــة م ــن الفتي ــات ال ــا تـ ـحاو أعمـ ـارهن ل ــجمل 3٦
ع ــا  ،2012والـ ـي تب ــجمل
و 59اــهراً منخروــات أرلعــة أنش ـ ة أو أكثــر م ـ أف ـراد لــالغجمل مــن أســرهن املعيشــية ،مقالــي 89
املا ــة م ــن الفتي ــانت كم ــا كش ــفت الدراس ــة االستق ــا ية أن ع ــدداً أك ــرب م ــن الفتي ــات معرق ــات
ل تعامــي م ـ الةت ـ (األد ) ،مــجمل أن الفتيــان معرقــون ل تعامــي ل ــورة أكــرب م ـ أمــور ال ع ـ
الس ــن املبة ــرةت ولالت ــايل ،يعت ــرب تثقيـ ـ اشل ــاء واألمه ــات وق ــمان مش ــاركتهم ت ــميم وإدارة
التع يم ال فولة املبةرة أمد االسحاتيايات الر يسية ل حةومةت
 -82و مهيران/يوني ـ ـ  ،2014ل ــدأت ولارة التع ــيم تنف ــذ ،مبس ــاعدة م ــن الةمنول ــث ،لرن ــامج
التوهليـ املدرســا ل ت ميــذ املعرقــجمل ل خ ــرت ويشــمي هــذا املشــرو التاـرييب الــذي كمتــد ع ـ ث ـ ا
س ــنوات  ٦0موهلهـ ـاً و 120مس ــتفيداً م ــن التوهليـ ـ م ــن س ــت م ــدارسو مدرس ــتان الت ــدا يتان وأرلـ ـ
مــدارس ثانويــةت وتعتــه ولارة التع ــيم إقــافة ســت مــدارس أ ــرى ــو الســنة الثالثــة مــن الربنــامجت
وتت خس األهداك الر يسة ل ربنامج فيما ي ا
دسجمل ت ور ال

لذاهتم عن وريق الحكيه ع الت ور اارايب ل هويةو

دس ــجمل املواظب ــة ع ـ ـ املدرس ــة واألداء األك ــادكما ل فتي ــان ال ــذين يعت ــربون معرق ــجمل
الفشي األكادكماو
ا ــد م ــن ــر ا ـ ـراا الت مي ــذ
اارايب ل بالغجملو

ت ــرفات تن ــوي ع ـ ـ مش ــاكي م ــن ـ ـ

ت ــوفت ال ــدعم الع ــاوفا واالس ــتقرار ل ت مي ــذ م ــن ـ ـ
القدوة من نو ا نس نفس و

ــر
الت ــرثت

االت ــا لش ــةي متس ــق لالب ــال

تعهيه السياسات الي تعا مسا ي حمددة ذد تربل إىل الواهلهة أثناء الربنامجت
 -83كم ــا أم ــرل تق ــد مقيق ــا فيم ــا يتع ــق لةيفي ــة ددي ــد هوي ــة ال ـ ـ ذوي االمتياهل ــات
ا اصمــة وت بيــة امتياهلــاهتم دا ــي النظــا التع يمــا لســانت لوســيات ومبعونــة مــن فريــق إمنــا ا متعــدد
األو ـ ـراك ،تب ــجمل ملس ــلويل التع ـ ــيم ا هي ــرة أن ـ ـ م ــن األيسـ ــر ددي ــد ا اهل ــة م ــاالت الشـ ــبا
اإلرومجمل عند ظهورها وتقييمها والتد ي لت بيتهات
مرم ــة ال فول ــة املبة ــرة وتش ــخيس أوهلـ ـ ذ ــور
 -84كم ــا أ ــذت ولارة التع ــيم لالةشـ ـ
التع مت ومتةن هذا الربنامج من ااذ لفضي متويي م رك التنمية الةارييبت
 -85وتــدر ا ةومــة ،وهــا تواصمــي تــوفت التع ــيم ا يــد ميـ الت ميــذ ،أن الةثــت مــن الت ميــذ
ذــد ال يةــون ذــادراً متام ـاً ع ـ الوصمــو إىل هــذه ال ـربامج لســب القيــود املاليــة الــي يواهلههــا اشلــاء
واألوصمــياءت ومــن املبــادرات الــي ورمــت اصم ـ هــذا الوقـ توليـ مــنح ذيمتهــا  500دوالر ع ـ
ك ــي ت مي ــذ ي تح ــق لاملدرس ــة الثانوي ــةت وال ا ـ أن ه ــذه السياس ــة ذ ــد س ــاعدت األس ــر ذات املرك ــه
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االهلتمـ ــاعا االذت ـ ــادي املتـ ــدين ع ـ ـ كفالـ ــة د ـ ــو أوفا ـ ــا إىل املـ ــدارس الثانويـ ــة ةه ـ ـهين اهيـ ــهاً
م مات
 -8٦وتـدر ا ةومـة متامـاً أ يـة تةنولوهليــا املع ومـات سـو العمــي ا ـايل ،ومــن هـذا املن ــق
لذلت ا ةومة هلهوداً متضافرة من أهلـي قـمان تسـ يح ت ميـذ املـدارس الثانويـة لاملعـارك واملهـارات
التقنيـ ــة ال لمـ ــةت و عـ ــا  ،2013اـ ــرعت ا ةومـ ــة ،مـ ــن ـ ـ ولارة التع ـ ــيم ،تهويـ ــد مجي ـ ـ
الت ميــذ م ــن املس ــتوى الثال ــث إىل ا ــامس واس ــي ت ويةف ــي ه ــذا ا ة ــم تع ــرر مجي ـ الت مي ــذ،
ل ــرك النظ ــر ع ــن في ــتهم االهلتماعي ــة االذت ــادية ،ل تعام ــي م ـ تةنولوهلي ــا الع ــرت وم ـ ت ــور
اعتم ومنوه ،ر أن يت ور أيضاً الدور الذي ت عبـ املـدارس اعتمـ ت وذـد أدركـت ا ةومـة هـذا
األمر ولاارت عدداً من املبادرات هذا ال ددت
 -87وأ ـ ــذت ا ةومـ ــة ،لالتعـ ــاون م ـ ـ اليونيسـ ــي  ،لربنـ ــامج هـ ــذه األ ـ ــتة ل مـ ــدارس املراعيـ ــة
المتياهل ــات ال ف ــيت ويس ــتهدك ه ــذا الربن ــامج فـ ـرادى امل ــدارس هب ــدك دوي ه ــا إىل ملسس ــة تع ــم
مثالي ـ ـةت وهـ ــذا يعـ ــف أن التحسـ ــجمل يسـ ــتهدك دديـ ــداً ةـ ــاالت مـ ــن ذبيـ ــي س ـ ـ مة الت ميـ ــذ وأمـ ــنهم
ومـ ــالتهم التغذويـ ــة وس ـ ـ متهم النفسـ ــيةت وإق ـ ــافة إىل ذل ـ ـ  ،رـ ــري تـ ــدري العـ ــام جمل األك ـ ــادكميجمل
وتبس ــيي أس ــالي التع ــيم إو ــار لرن ــامج امل ــدارس املراعي ــة المتياهل ــات األوف ــا ت كم ــا يع ــهل ه ــذا
الربنــامج أســالي لدي ــة لترديـ الت ميــذ ،مقالــي اســتخدا العقولــة البدنيــة ،ومـ تهايــد عــدد املــدارس
املنضمة إىل الربنامج ال لد أن يلدي هذا إىل االغاء التدررا ل عقولة البدنية املدارست
 -88ولاا ــرت ولارة التع ــيم اشون ــة األ ــتة البح ــث إمةاني ــة رف ـ ـ د ــدي ‘القض ــاء ع ـ ـ
ا ــو ‘ت وإذا أ ــذ هب ــذا الربن ــامج ،فس ــيحفه هله ــوداً تعاوني ــة ل ــجمل مةوم ــة س ــانت لوس ــيا ومنظم ــة
األةذي ــة والهراع ــة وسيمض ــا ا ــوواً و ــوي ً م ــي مس ــا ي ا ــو مدارس ــنا الثانوي ــةت وكمة ــن أن
ي ــلدي ه ــذا ل ــدوره إىل لي ــادة األداء التع يم ــا ذلـ ـ املس ــتوىت لة ــن ينبغ ــا أن تل ــذ التة ــالي
املحتبة ع ـ ذلـ والعوامـي التشـغي ية األ ـرى االعتبـارت وذـد أ ـه الةثـت لالفعـي دـديث نظـا
التع يم لسـانت لوسـيا ولةـن ال يـها يتعـجمل إ ـال الةثـتت وهبـدك قـمان اسـتمرار منـو ذ ـا التع ـيم،
وق ــعت ا ةومـ ـة اشون ــة األ ــتة ته ــا لت ــوير ذ ــا التع ــيم ل ف ــحة  ،2020-2015وال ــي
تض تفاصميي ذا مة األولويات االسحاتياية الي تشمي ع سبيي املثا ال ا ر ما ي ا
ترسيخ دكمقراوية التع يمو
د يي ال

و

هلودة التع يم وصمرامت و
التع يم والتع م الفعالجملو
اان اك لجمل ا نسجمل ومقو اانسانو
إدماص التةنولوهليا وااللتةار
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 -89وال تها ا ةومـة متمسـةة لضـمان تعـرر اـع سـانت لوسـيا ألفضـي لي ـة تع يميـة ملةنـة
وترعرع فيهات

األيفال  ٤6-89 -و ٤٧-89و٤8-89
 -90لق ــد وق ــعت مةوم ــة س ــانت لوس ــيا دومـ ـاً رف ــاه ا ــبا الب ــد ع ـ ـ رأس لرناةه ــا اامن ــا ا
الـووفت ولاد هـذا الحكيــه مـ مـرور الســنوات ،ونسـااً ع ـ هــذا املنـوا واصمـ ت ســانت لوسـيا تقــد
لرامج هتدك إىل معا ة القضايا الي يواهلهها الشبا ت
 -91وســانت لوســيا ماليـاً ل ــدد إصمـ نظــا ذضــاء األمــداات وتشــمي هــذه العم يــة مراهلعــة
الق ـوانجمل املتع قــة لاألوفــا واألمــداا ،إقــافة إىل إد ــا عــدد مــن ال ـربامج الــي تركــه ع ـ معا ــة
اعتم ت
املشاكي الي يواهلهها الشبا
 -92وكما ورد التوصميات املتع قـة لـا ق التع ـيم ،ذـدمت ا ةومـة إوـار النظـا املدرسـا
عــدداً مــن املبــادرات املوهلهــة إىل مجيـ األوفــا  ،وال ســيما مــن يعتــربون األكثــر قــعفاً ،ومــن يعتــرب
امهم املدرسة أذي امتماالًت وفيما ي ا لعض الربامج الي أ ذ هبا
لرنامج التوهلي املدرسا لألوفا املعرقجمل ل خ رو
األ ذ لالةش

مرم ة ال فولة املبةرة وتشخيس أوهل ذ ور التع مو

مولت ا ةومة منحاً ذدرها  500دوالر لةي وفي ي تحق لاملدارس الثانويةو
تهويد كي وفي

املدارس الثانوية من ال

الثالث إىل ا امس اسو حممو و

األ ــذ املعتــه مببــادرة ‘القضــاء ع ـ ا ــو ‘ مــن أهلــي معا ــة املشــاكي الــي يواهلههــا لعــض
ت ميذ املدارس الثانوية ا و ع وهلبات صمحيةت
 -93وإدراكـ ـاً م ــن ا ةوم ــة لض ــرورة لي ــادة ودس ــجمل خت ــيس التموي ــي ل ما ــاالت ذات ال ـ ـ ة
لالش ــبا  ،أ ــذت ل ــنهج ‘امليهن ــة املراعي ــة ل ف ــي‘ د ــت رعاي ــة ولارة املالي ــةت وس ــتتيح امليهن ــة املراعي ــة
ل فــي دقيــق املهيــد مــن الةفــاءة إنفــا ا ةومــة ع ـ املشــاري الــي تركــه ع ـ الشــبا وهلعــي
هدف أكثر دديداًت ويهدك هذا إىل ا د من ا در املشاري الي ال وا ي من دقيقهات
 -94وتبقـ إســاءة معام ــة ال فــي اــاة ً ــتاً ل ماتمـ ت وهــذا ســب فــتح دار ااذامــة امللذتــة
لألوف ــا ‘ل ــدايات هلدي ــدة‘ ألواهب ــا ع ــا  ،2011إذ ت ــوفر لألوف ــا ق ــحايا إس ــاءة املعام ــة فرصم ــة
اعادة الترهيي ع أمي أن يعودوا إىل اةي من أاةا ا ياة ال بيعيةت
 -95وأو قــت ا ةومــة أيضـاً تـ ت توعيــة تســتهدك اعتمـ ل ــفة عامــة واملهنيــجمل امليــدانو
وأو قــت ا ةومــة ت ــة يكســر ال ــمتي اذكــاء وعــا ا مهــور لدســاءة معام ــة األوفــا ت وع ـ وة
ع ذل  ،اـاركت سـانت لوسـيا االهلتماعـات ااذ يميـة ل اماعـة الةاريبيـة و م قـات العمـي
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التدريبيــة املتع قــة لاالعتــداء ا نســا ع ـ األوفــا لغــرر اــحذ ذــدرات أصمــحا امل ـ حة املعنيــجمل
ع التعامي م الضحايا واملسا ي العامة الي تنب من االعتداء ا نسا ع األوفا ت
 -9٦وتواصمــي ا ةومــة هلهودهــا لةفالــة تايــة كــي وفــي ومعام ت ـ ع ـ ذ ـد املســاواة ســانت
لوســيات وذــد عرق ـت ا ةومــة مشــرو نــة وونيــة اهل ـراءات تايــة ال فــي عــا  2012مــن أهلــي
الوفــاء مبت بــات تنســيق تنفيــذ اتفاذيــة مقــو ال فــيت وتعتــه ا ةومــة أن ت ـوفر ل انــة املـوارد البش ـرية
والتقنيـة واملاليــة الةافيــة مــن أهلـي تنفيــذ وتنســيق فعــالجمل لسياسـات اــام ة ومتناســقة ومتســقة ةــا
مقو ال في ،وذل وفقاً اللتهامات سانت لوسيا مبوهل اتفاذية مقو ال فيت

المؤسسات والسياسات  ٣6-89 -و٤1-89
 -97تتمت ـ ـ ن ــة النهاه ــة سـ ــانت لوس ــيا ل ـ ـ مية ت ق ــا الشـ ــةاوى املقدم ــة ق ــد املـ ــوظفجمل
العمــوميجمل والتحقيــق فيهــات ومبوهل ـ ذــانون النهاهــة ا يــاة العامــة ،رــول ل انــة النهاهــة التحقيــق
أي ل ةات تقد إىل ال انة وإمالـة املسـرلة إىل مـدير االدعـاء العـا و وال يعفـ املوظفـون العموميـون
مــن هــذه التحقيقــات مبــا أنـ كمةــن االســتما إىل البين ـات فيمــا يتع ــق لشــةوى قــد أي اــخس
ا ياة العامةت
 -98وذــد لادت مةومــة ســانت لوســيا ا هــود الراميــة إىل تعهيــه وتايــة مقــو الف ــات الضــعيفة
مث ــي ذوي ااعاذ ــة وكب ــار الس ــنت وا ــدد ر ــيس ال ــولراء ،امليهاني ــة الووني ــة ل ف ــحة ،2014/2013
ع ـ أ ي ــة إف ـراد األوفــا ذوي الق ــدرات املغ ــايرة مبعام ــة اصم ــة ،وه ــو أمــر ي تفع ـ ذ ــي أي إدارة
ســالقة ســانت لوســيات ولتحقيــق هــذه الغايــة ،ورمــت منحــة ال فــي ذي ااعاذــة لوصمــفها مبــادرة
هامــة لتــوفت اــبةة أمــان اهلتمــاعا تســتهدك ع ـ وهلـ التحديــد األوفــا ذوي ااعاذــة الــذين تقــي
أعمارهم عن  21سنةت
 -99وأو ق ـ ـ ــت مهيران/يونيـ ـ ـ ـ  2014منح ـ ـ ــة ال ف ـ ـ ــي ذي ااعاذ ـ ـ ــة وت ـ ـ ــديرها ولارة التح ـ ـ ــو
االهلتماعا وا ةم اإل ا والتمةجمل اعتمعات
 -100ورـ ـ أن ية ــون ال ف ــي مل ــن يع ــانون إعاذ ــات ا ــديدة وية ــون دون س ــن  21عامـ ـاً لة ــا
ية ــون م ــله ً لت ق ــا املس ــاعدة إو ــار منح ــة ااعاذ ــةت و آ /أةس ـ س  ،2015اس ــتفاد 1٦٦
وف ً من منحة ذدرها  200دوالر الشهرت
 -101وفيمــا يتع ــق لرعايــة كبــار الســن ،مــا فت ــت مةومــة ســانت لوســيا تنــدف كث ـتاً ةــو تقــد
الــدعم ل مرافــق القا مــة الــي تقــد املعونــة رعايــة كبــار الســن ،وذــد أ ــذ هــذا الــدعم اــةي تقــد
تربعــات ماليــة إىل مجي ـ الــدور املتخ ــة رعايــة كبــار الســن ا هيــرةت ودعم ـاً ل ــدور املم وكــة
ل خـواو لــدورها ،اعتــربت ا ةومــة أيض ـاً أن ـ مــن املناسـ إنشــاء دار مل وكــة ل دولــة ،أال وهــا ‘دار
يج الرامة لةبار السن‘ لهيادة تعهيه رعاية كبار السن سانت لوسيات
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 -102وتقــد ا ةومــة كــذل إعانــة ل ـ‘رال ــة ســانت لوســيا ملســاعدة كبــار الســن  -اع ــس الــووف
لةبــار الســن ومــن أهل هــم‘ ،وهــا منظمــة ةــت مةوميــة متخ ــة تقــد الرعايــة اليوميــة لةبــار
الس ــن ةتمع ــاهتم اإل ي ــة ،مي ــث ت ــوفر ــلالء األا ــخاو الغ ــذاء ،وس ــبي التفاع ــي االهلتم ــاعا،
وا ـو ع ـ الرعايــة ال ــحيةت وصمـممت هــذه املبــادرة لغــرر إلقــاء كبـار الســن لي ــة مرلوفــة ــم
وعد إذحامهم دور أو ةتمعات حم ية ت فة ،وذل ل حي ولة دون اكحاهبم العاوفات
 -103وتــدرس ا ةومــة ،وهــا متضــا ذــدماً ،مشــرو سياســة لةبــار الســن ترمــا إىل مواصمـ ة تعهيــه
الرعاية الي يت قوهنا سانت لوسيات

التثقيف والتدريب ي مجال حقوق اإلنسان ٤0-89 -
 -104تُنفـ ــذ واليـ ــة مقـ ــو اانسـ ــان سـ ــانت لوسـ ــيا مالي ـ ـاً ةيـ ــا ملسسـ ــة وونيـ ــة قـ ــو
اانس ــان ،إذ يت ــوىل ال ــدفا ع ــن ذض ــية مق ــو اانس ــان ع ــدد مس ــتقي م ــن امل ــدافعجمل ع ــن مق ــو
اانس ــان وملسس ــات مق ــو اانس ــانت وتةم ــي ه ــذه الوك ــاالت وامل ــدافعون هله ــود مةوم ــة س ــانت
لوسيا كفالة التقيد قو اانسان املةفولة ل سةانت
 -105ويع ــد مةتـ ـ املف ــور الربمل ــاين ةه ــهاً ،م ــن النامي ــة ا ية ي ــة ،ملعا ــة ةموع ــة متنوع ــة م ــن
املسـا ي الــي يتوذـ أن تتوالهــا امللسســة الوونيــة قــو اانســان ،لةنـ ال كمت ـ م كـاً وظيفيـاً كافيـاً
ل تعام ــي مـ ـ ما ــم العم ــي املتهاي ــدت ولس ــوء ا ـ ـ  ،يب ــدو أن تة ف ــة إنش ــاء ملسس ــة ووني ــة ق ــو
اانســان ســانت لوســيا لاهظــة هلــداً هــذه ال حظــة ،لةــن ا ةومــة ي تتخــي متام ـاً عــن فة ــرة
ا اهل ــة إىل دس ــجمل إو ــار مق ــو اانس ــان س ــانت لوس ــيا ،وسيُتوصم ــي إىل م ــي فع ــا م ــن مي ــث
التة فة ما إن يشر مشاورات م لرنامج األمم املتحدة اامنا ا وةته من املنظمات الدوليةت
السجم مدى الحياة والقصر ٣٤-89 -
 -10٦يُعاذـ ـ الق ــر لعقول ــة الس ــان م ــدى ا ي ــاة س ــانت لوس ــيات لي ــد أن اإل ــاكم تر ــذ
االعتبار ،عن إصمدار ا ةم ،مجي ظروك التخفي مـن ذبيـي سـن ا ـاين ،وهـذا سـب عـد ا ةـم
هبذه العقولة ألداً ع ذاصمرت


والقيوة
 التحدياتخامساً 
 -107واهلهت ولارة الشلون ا ارهليـة والتاـارة الدوليـة وال ـتان املـدين لعـض التحـديات إعـداد
هــذا التقريــرت ليــد أن املســا ي الــي واهلهتهــا كانــت متوذعــة نظ ـراً الفتقــار ســانت لوســيا إىل ملسســة
ووني ــة ق ــو اانس ــان ،وه ــذا يع ــف ع ــد وهل ــود نق ــة مركهي ــة ل ح ــو ع ـ ـ املع وم ــات ال لم ــة
اعــداد هــذا التقريــرت ومـ ذل ـ  ،تعتــه ا ةومــة تعهيــه إوارهــا قــو اانســان الســنوات املقب ــة،
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وهبــذا سي ــبح مــن اليســت الوصمــو إىل املع ومــات امل ولــة ،لــيس فقــي ألة ـرار هــذا التقريــر وإمنــا
أيضاً لةا تستفيد منها كيانات مةومية أ رىت
 -108ومث ــة ة ــا آ ــر تعت ــه ا ةوم ــة دس ــين أف ــق االس ــتعرار ال ــدوري الش ــامي املقب ــي ه ــو
مسـتوى مشــاركة اعتمـ املــدينت وكمةــن النظــر إىل هــذا لـدوره كعــرر مــن أعـرار عــد وهلــود ااوــار
ال ل ت ومـ ااد ـا الواـي ل تحسـينات ،ينبغـا التخفيـ مـن أ يـة هـذه املسـرلةت و الواذـ ،
املناذشات األولية م ملث جمل لربنـامج األمـم املتحـدة اامنـا ا ،أُو عـت سـانت لوسـيا ع ـ اسـتعدادهم
ل مس ــاعدة متة ــجمل ا ةوم ــة م ــن الوصم ــو إىل مجه ــور أوس ـ ن اذ ـاً عن ــدما يتع ــق األم ــر لاملس ــا ي
املت ة قو اانسانت
 -109وكمــا هلــرى ليان ـ  ،ومرصم ـاً ع ـ عــد تة ـرار املســا ي الــي صمــودفت إعــداد هــذا التقريــر،
فــدن ا ةومــة ع ـ 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
وع ـ وة ع ـ ذل ـ  ،تعتــه ا ةومــة التمــاس املســاعدة مــن لرنــامج األمــم املتحــدة اامنــا ا تنســيق
اسحاتياية سانت لوسيا ل ستعرار الدوري الشاميت

ساةساً -االستنتاج
 -110ال ينبغــا أن يض ـ عاــه ســانت لوســيا عــن تنفيــذ لعــض التوصمــيات املقدمــة مســرلة التهامهــا
مايــة وتعهيــه مقــو اانســان موق ـ ا ـ  ،وإمنــا ينبغــا أن يس ـ ي الضــوء ع ـ لعــض ذيــود امل ـوارد
الي أل رت إمرال تقد دقيقهات
 -111وا ةومة عاذدة العـه متامـاً ع ـ التمـاس املسـاعدة الدوليـة لـدعم سـانت لوسـيا اعـاالت
الــي تبــجمل أهنــا تت ـ الــدعمت ومــن املــرمو أن تعــجمل هــذه املســاعدة هلعــي الب ــد ينضــم إىل ركـ
ت ــوير مقــو اانســان ع ـ ن ــا أوس ـ مــن ـ متةــجمل أصمــحا امل ـ حة املعنيــجمل مــن اــحذ
هناهم مبا يناس إي ا هذه الرسالةت
 -112وتــدر مةومــة واــع ســانت لوســيا متــا اادرا أن هنــا لعــض اعــاالت اإلظــورة الــي
ي تعا املعا ة املناسبة ،مثـي لواص مث يـا ا ـنس والعقولـة البدنيـة وعقولـة ااعـدا ع ـ سـبيي املثـا
ال ا ـ ــر ،لةـ ــن نظ ـ ـراً ل نقـ ــاي الـ ــذي أهل ـ ـراه الربملـ ــان  18آ /أةس ـ ـ س  2015مـ ــو تقريـ ــر
ااصمـ ـ الدس ــتوري وال ــذي نظ ــر لـ ـ مـ ـوايل  190توصم ــية ،مب ــا يش ــمي ة ــاالت م ــن ذبي ــي
املذكورة أع ه ،فدن ذل يبجمل استعداد اعبنا ملعانقة التغيت أو ع األذي النظر في ت
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