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  التصديقات    
تقبل سانت لوسيا التوصيات املتعلقة بالنظر يف التصديق على االتفاقيات التاليـة             ١-٨٩

  :حلقوق اإلنسان
  نية والسياسية،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد  )أ(  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  )ب(  
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  )ج(  
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  )د(  
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه           )ه(  

  .قبة عليهواملعا
  . أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة   ٢-٨٩
  . أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة   ٣-٨٩
.  أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة       ٤-٨٩

وسيا جانب التوصية الذي يتعلق بالتصديق على الربوتوكـول         وال تقبل سانت ل   
  .االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصية  ٥-٨٩
.  أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة       ٦-٨٩

ذيب أو معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو          وتشجب سانت لوسيا أي أعمال تع     
إنسانية أو مهينة ضد أي شخص، كما يقضي بذلك دستورها وتـشريعاهتا             ال

  .الداخلية األخرى
.  أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة       ٨-٨٩

  . حمليةوتقبل سانت لوسيا أيضاً هذه التوصية نظراً إىل أهنا تتعلق بسن قوانني
.  أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة       ٩-٨٩

يف جانب التوصية الذي يتعلـق بـالتوقيع علـى الربوتوكـول            اً  وستنظر أيض 
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق عليه،           

وكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل     وستنظر كذلك يف التوقيع على الربوت     
  .ويف التصديق عليهما

.  أعاله ١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة             ١٠-٨٩
يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع        فيما ٩يشار إىل الفقرة    و

  .تياريني التفاقية حقوق الطفلأشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكولني االخ
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.  أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة      ١١-٨٩
وال تقبل سانت لوسيا جانب التوصية الذي يتعلق بالربوتوكولني االختيـاريني           

 ٩يشار إىل الفقرة    و. امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
يتعلق باتفاقية  فيماو. االختياريني التفاقية حقوق الطفليتعلق بالربوتوكولني  فيما

مناهضة التعذيب، جتدد سانت لوسيا تأكيد تعليقاهتا اليت أبدهتا يف هذا الصدد يف  
  . أعاله٦الفقرة 

.  أعاله ١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة             ١٢-٨٩
.  أعاله ١١ بالربوتوكوالت االختيارية، انظر اإلشارة الواردة يف الفقرة         يتعلق فيماو

  . املتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب٦وتكّرر التعليقات ذات الصلة يف الفقرة 
 أعـاله؛   ١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة             ١٣-٨٩

  . أعاله١١ تكّرر تعليقاهتا الواردة يف الفقرة يتعلق بالربوتوكوالت االختيارية، فيماو
  . أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة   ١٤-٨٩
  . أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة   ١٥-٨٩
.  أعاله١ حني يف الفقرةتقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوض     ١٦-٨٩

  .جانب التوصية الذي يتعلق بالربوتوكول االختياريوال تقبل سانت لوسيا 
.  أعاله١الفقرة  تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف     ١٧-٨٩

 ٩يشار إىل الفقـرة     و. يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب    فيما ٦يشار إىل الفقرة    و
لى مجيع أشكال التمييـز     ربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ع    يتعلق بال  فيما

وتوافق سانت لوسيا على إدماج أحكام الصكوك اليت تصادق عليها          . ضد املرأة 
  .يف قانوهنا احمللي

 . أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة      ١٨-٨٩
ة املتعلقة بالربوتوكول االختياري امللحـق  وال تقبل سانت لوسيا جوانب التوصي 

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق         
يـشار إىل   و. بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       

كال يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أش        فيما ٩الفقرة  
  .يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب فيما ٦إىل الفقرة  و،التمييز ضد املرأة

  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصية  ١٩-٨٩
ال تقبل سانت لوسيا هذه التوصية اليت تتعلق بالربوتوكول االختياري نظـراً إىل        ٢٠-٨٩

 تكفل حقـوق مجيـع      أحكاماًبالفعل  أن دستورها وتشريعها احمللي يتضمنان      
شخاص يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من املعاملـة أو العقوبـة القاسـية          األ
وتشجب سانت لوسيا التعذيب وأعمال العنف ضـد        . الالإنسانية أو املهينة   أو

  .األشخاص وستنظر يف ضرورة وضع آلية وقاية وطنية وفقاً للتوصية
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  . أعاله٩ تقبل سانت لوسيا هذه التوصية وفقاً لألسلوب املوضح يف الفقرة  ٢١-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصية  ٢٢-٨٩
   . أعاله١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة   ٢٣-٨٩
يف ال تقبل سانت لوسيا هذه التوصية يف هذه املرحلة بسبب القيود املفروضـة                ٢٤-٨٩

  . القدراتجمال
ي للمحكمة اجلنائية الدوليـة يف      صدقت سانت لوسيا على نظام روما األساس        ٢٥-٨٩

  .٢٠١٠أغسطس /آب
يتعذر على سانت لوسيا النظر يف هذه التوصية يف هذه املرحلة، بسبب القيـود                ٢٦-٨٩

اإلبادة مسألة  وتسلم سانت لوسيا تسليماً قاطعاً بأن       . القدرات واملوارد املتعلقة ب 
  .يف جمال حقوق اإلنسانهي إحدى الشواغل العامة اجلماعية 

.  أعـاله  ١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر واألسلوب املوضحني يف الفقرة             ٢٧-٨٩
 تشريعاً ملكافحة االجتار يكفل حتديداً حقـوق        ٢٠١٠وسّنت سانت لوسيا يف عام      

  .للتوصية وتوافق على تعزيز التعاون مع بلدان املنطقة، وفقاً. النساء واألطفال

  اإلطار التشريعي    
وسيا هذه التوصية وتشري أيضاً إىل أهنا بصدد تنفيذ العديـد مـن             تقبل سانت ل    ٢٨-٨٩

  .أحكام االتفاقية عن طريق جمموعة واسعة من التشريعات القائمة
  . أدناه٣٠تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر املشار إليه يف الفقرة   ٢٩-٨٩
  . أدناه٨٤ و٨١تقبل سانت لوسيا هذه التوصية بالقدر املشار إليه يف الفقرتني   ٣٠-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصية  ٣١-٨٩
تقبل سانت لوسيا هذه التوصية، وتشري إىل أن هذه املسألة ُتعـالَج حاليـاً يف                 ٣٢-٨٩

  .اإلطار دون اإلقليمي ملنظمة دول شرق البحر الكارييب
 ٨١  تقبل سانت لوسيا هذه التوصية، بيد أهنا تكّرر تعليقاهتا الواردة يف الفقرتني             ٣٣-٨٩

  . أدناه٨٤و
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ٣٤-٨٩
يتعذر على سانت لوسيا قبول هذه التوصية بأكملها يف هذه املرحلة، نظـراً إىل                ٣٥-٨٩

. تعريـف دويل موحـد    تزال حباجـة إىل       ال "امليول اجلنسية "صياغة  /أن عبارة 
سية عدا ذلك، يكفل دستور سانت لوسيا محاية احلقوق واحلريات األسا          فيماو

  .جلميع مواطين البلد، بالصيغة الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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  تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان    
تقبل سانت لوسيا التوصية وتالحظ أن جلنة الرتاهة، املنشأة مبوجـب قـانون               ٣٦-٨٩

، مكلّفة بالفعل بتلقي الشكاوى املقدَّمة ضد       ٢٠٠٤الرتاهة يف احلياة العامة لعام      
  .سؤولني العموميني والتحقيق فيهاامل

٣٩-٨٩، ٣٨-٨٩، ٣٧-٨٩  
أمني املظامل املنـشأ مبوجـب      /تالحظ سانت لوسيا أن مكتب املفوض الربملاين        

الدستور، يؤدي وظائفه بصورة إجيابية حلماية املواطنني من انتـهاك حقـوقهم            
وستنظر سانت لوسيا يف تعزيز مكتب أمني املظامل كخيـار أكثـر            . األساسية

وهي على استعداد للتعاون مع املكلفني بواليات يف        . جدوى يف الوقت احلاضر   
  .إطار اإلجراءات اخلاصة عندما ُتدعى إىل القيام بذلك

  .تقبل سانت لوسيا التوصية، وهي تتصّرف بالفعل وفقاً لذلك  ٤٠-٨٩
ا تقبل سانت لوسيا هذه التوصية وتنّوه باخلطوات الكبرية اليت حققتها يف هـذ              ٤١-٨٩

  .االجتاه
  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصية، وهي تتصرف بالفعل وفقاً لذلك  ٤٢-٨٩

  الشباب املهمش    
٤٥-٨٩، ٤٤-٨٩، ٤٣-٨٩  

  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصيات وهي تتصرف بالفعل وفقاً لذلك  
  .تقبل سانت لوسيا هذه التوصية  ٤٦-٨٩

  األطفال    
  .صرف وفقاً لذلكتقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل الت  ٤٧-٨٩
تقبل سانت لوسيا التوصية وتشري إىل أن اإلصالحات التـشريعية جاريـة يف               ٤٨-٨٩

  .االجتاه هذا
، الذي  ٢٠٠٦ وتشري إىل أن قانون العمل لعام     . تقبل سانت لوسيا هذه التوصية      ٨٥-٨٩

يكاد يتناول مجيع الشواغل املتعلقة بعمالـة األطفـال وظـروف            سينفَّذ قريباً، 
  .يفرد القانون فصالً كامالً لعمالة األطفال والشبابو. عملهم

  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ٩١-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ١٠٣-٨٩
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  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ١٠٧-٨٩

  خلاصةتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات ا    
٥٦-٨٩، ٥٥-٨٩، ٥٤-٨٩، ٥٣-٨٩، ٥٢-٨٩، ٥١-٨٩، ٥٠-٨٩  

تقبل سانت لوسيا التوصيات املتعلقة بتوجيه دعوات دائمة، بالقدر املطلوب من               
 لتنفيذ واليتها بصورة فعالة، متشياً مع التزامات سانت لوسـيا           ،األمم املتحدة 

  .الدولية

  نوع اجلنس    
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ٥٨-٨٩
وقطعت سانت لوسيا بالفعل خطوات كـبرية يف        . تقبل سانت لوسيا التوصية     ٥٩-٨٩

  .بقدر كبرياً هذا االجتاه، وأصبحت املواقف النمطية السلبية أقل انتشار
  .٥٩ورد يف الفقرة  وتكّرر ما. تقبل سانت لوسيا التوصية  ٦٠-٨٩
كبرية عن طريق   اً   جهود بالفعلبل سانت لوسيا التوصية وتشري إىل أهنا بذلت         تق  ٦١-٨٩

بصورة  احلقوقاملساواة يف التمتع هبذه      تكفل حتقيق    تنفيذ تشريعات وسياسات  
  .إجيابية

وتشري سـانت  .  أعاله٦١ تقبل سانت لوسيا التوصية وتكرر ما ورد يف الفقرة      ٦٢-٨٩
  .مكافحة العنف ضد املرأة كبري يفلوسيا إىل ما حققته من تقدم 

  .تقبل سانت لوسيا التوصية وتفيد بأهنا تتصرف بالفعل وفقاً لذلك  ٦٣-٨٩

  عقوبة اإلعدام    
٧١-٨٩، ٧٠-٨٩، ٦٩-٨٩، ٦٨-٨٩، ٦٧-٨٩، ٦٦-٨٩، ٦٥-٨٩، ٦٤-٨٩  

فنظامها السياسي يقوم على دميقراطيـة      . تقبل سانت لوسيا هذه التوصيات     ال    
بيد أن سـانت لوسـيا      . إلغاء عقوبة اإلعدام  اً  ا حالي يؤيد سكاهن  دستورية، وال 

  . املاضية١٥  السنوات الخالل اإلعدام حكم بتنفذ أي  مل
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  التعذيب    
حتمي املواطنني من التعرض ألي شكل من       اً  يتضمن دستور سانت لوسيا أحكام      ٧٢-٨٩

سيا ويتضمن القانون اجلنائي لسانت لو    . أشكال التعذيب أو املعاملة الالإنسانية    
وتـشجب سـانت    .  أخرى للحماية من أي شكل من أشكال العنف        وسائل

لوسيا أي شكل من أشكال العنف ضد األشـخاص، وستواصـل مقاضـاة             
وتقبل سانت لوسيا التوصية وتشري     . األشخاص الذين ينتهكون حقوق اآلخرين    

  . أدناه٧٣ ورد يف الفقرة وتكرر ما. إىل أهنا تنفّذها بالفعل
لوسيا التوصية وتشري إىل أهنا تنفّذها بالفعل، باالستفادة من مجيـع           تقبل سانت     ٧٣-٨٩

  .املوارد املتاحة

  النساء والعنف    
وتكـرر  . تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل بذل جهودها يف هذا االجتـاه            ٧٤-٨٩

  . أعاله٦٢ و٦١ فحوى الفقرتني
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ٧٥-٨٩
يتعلق بتأمني املالجئ للـضحايا واملـساعدة     فيماو. تقبل سانت لوسيا التوصية     ٧٦-٨٩

  يف هذا الصدد    اجلهود انية، ستواصل سانت لوسيا بذل    االجتماعية والقانونية اجمل  
  .باالستفادة من مجيع املوارد املتاحة

 ٢٠٠١ تقبل سانت لوسيا التوصية، وتشري إىل إنشاء مركز دعم املرأة يف عـام              ٧٧-٨٩
. لالئي ُيجربن على ترك بيوهتن بسبب العنف املـرتيل        للنساء ا لتوفري مالذ آمن    

جهود وُتبذَل  . ويتيح املركز السكن اآلمن املؤقت، واملساعدة القانونية واملشورة       
جادة لتزويد الالجئات إىل املركز بقدر من االستقالل املايل من خالل التوظيف            

إىل املركز مبساكن كما ُتَزوَّد الالجئات . والتدريب على املهارات الالزمة للعمل  
دائمة من أجل مساعدهتن على حتسني نوعية حياهتن ومتكينهن من االستفادة من            

وتعتزم احلكومـة مواصـلة     . الفرص اليت تتيح هلن العناية بأنفسهن وبأطفاهلن      
اجلهود لضمان حصول النساء كافة على مجيع املوارد الالزمة، وضمان ختلصهن           

  .من العنف واخلوف من العنف
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ٧٨-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ٧٩-٨٩
.  احلكومـة هـذا النـشاط      تؤيـد  الدعارة غري مشروعة يف سانت لوسيا وال        ٨٠-٨٩

توجد بيانات أو حبوث رمسية تؤكد وجود صلة بني الـدعارة وصـناعة              وال
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وعليه، يلزم إجراء حبوث لتحديد نطاق هذه املسألة قبل         .  ذلك أو تؤيد  السياحة
  .التوصيةبصورة فعلية يف هذه النظر 

  العقاب البدين    
٨٤-٨٩، ٨٣-٨٩، ٨٢-٨٩، ٨١-٨٩.  

وتسلّم سـانت لوسـيا     . يتعذر على سانت لوسيا قبول هذه التوصيات حالياً           
ويظل تعـديل   . تأديبباحلاجة إىل اتباع أشكال بديلة للعقاب البدين يف جمال ال         

نظراً إىل أن العقاب البـدين غـري        كبرياً  العقاب البدين حتدياً    املتعلق ب التشريع  
هود للنـهوض   اجلوستواصل احلكومة بذل    . العنيف متجذر يف تقاليدنا وثقافتنا    

بأشكال التأديب اإلجيابية والتشاركية والبديلة على حنو يتسق مع اتفاقية حقوق           
آلباء، مع ذلك، يف اختيار كيفية تأديب أطفاهلم، اتـساقاً  واحترام حق ا  (الطفل  

وتدعم احلكومة إلغاء العقـاب البـدين تـدرجيياً         ). مع معايري حقوق اإلنسان   
يف تطبيق هـذا الربنـامج داخـل        بالفعل  وستواصل تنفيذ ذلك، وقد شرعت      

  .وستكثف احلكومة جهودها لتوعية اجلمهور هبذه املسألة. املدارس

  عدالة اجلنائيةالشرطة وال    
فقد أنشأ قـانون    . تقبل سانت لوسيا التوصية، وقد نفذهتا بالفعل إىل حد بعيد           ٨٦-٨٩

 جلنة الشكاوى التابعة جلهاز الشرطة      ٢٠٠٣ الشكاوى ضد أفراد الشرطة لعام    
وتتلقى الوحدة الشكاوى وحتقق وتبت     . ووحدة ُتعىن بالنظر يف هذه الشكاوى     

. ل أخرى يقدمها اجلمهور ضد أفراد الـشرطة       يتصل هبا من مسائ    فيها ويف ما  
وستكثف سانت لوسـيا    . واللجنة هيئة مستقلة تشرف على عملية الشكاوى      

  .على النحو املناسباجملال جهودها لتنظيم هذا 
تقبل سانت لوسيا التوصية على أساس أن املشكلة ليست خطرية ومنتشرة على              ٨٧-٨٩

للجوء إىل القوة املفرطة ضد املشتبه هبم       ما ُتثار ادعاءات با   اً  فنادر. نطاق واسع 
وتبذل سـانت   . وُيتاح التدريب بالفعل للموظفني يف هذه اجملاالت      . والسجناء

  .لوسيا جهوداً يف هذا الصدد وستكثفها
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وتدفع بأنه جيري تنفيذها بالفعل إىل حّد ما  ٨٩-٨٩
  .  أهنا تنفذها بالفعل إىل حد بعيدتقبل سانت لوسيا التوصية وتشري إىل  ٩٠-٨٩
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  امليول اجلنسية    
يف بصورة شاملة وسـريعة     تقبل سانت لوسيا هذه التوصية على أساس أهنا حتقق            ٨٨-٨٩

باالسـتناد إىل مجيـع املـوارد    بشأن ممارسة العنف، مجيع االدعاءات املبلغ عنها     
 اإلنـسان   لوسيا مجيع أشكال العنف وانتهاكات حقوق سانتوتشجب  . املتاحة

  .ضد مجيع األشخاص، مبن فيهم األشخاص ذوو امليول اجلنسية املختلفة
٩٦-٨٩، ٩٥-٨٩، ٩٤-٨٩، ٩٣-٨٩، ٩٢-٨٩.  

يتعذر على سانت لوسيا قبول هذه التوصيات حالياً، بسبب وجـود أحكـام                 
املتجذرة اليت ينبغـي التغلـب      السلوك والقيم اجملتمعية    وبسبب  تشريعية خمالفة   

 سانت لوسيا حالياً على إدخال إصالحات دستورية وستواصل         وتعكف. عليها
وستـسعى  . تعديل قوانينها تدرجيياً مبا يتسق مع تطور البلد ومساره الدميقراطي       
  .سانت لوسيا لتوعية اجلمهور بالتمييز ضد أي شخص عند االقتضاء

ف تقبل سانت لوسيا التوصية وتشري إىل أن احلكومة تشجب مجيع أشكال العن             ٩٧-٨٩
وتشري سانت لوسيا   . وانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد مجيع األشخاص      

 مـن   أعمال عنف ضـد أيٍ     بشأن   إىل عدم وجود حاالت مبلّغ عنها يف البلد       
  . املدافعني عن حقوق اإلنسان

   االقتصادية-القضايا االجتماعية /الفقر    
تقبل  وال. فقاً لذلك تقبل سانت لوسيا جزئياً التوصية، وهي تتصرف بالفعل و          ٩٨-٨٩

  ".توزيع عادل للثروة الوطنية"سانت لوسيا أساس التوصية الذي يشري إىل 
تقبل سانت لوسيا التوصية، وهي تتصرف وفقاً لذلك بالفعل باالستفادة مـن              ٩٩-٨٩

  .مجيع املوارد املتاحة
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ١٠٠-٨٩
  . لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلكتقبل سانت  ١٠١-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ١٠٢-٨٩

  اإليدز/ةالصحة، فريوس نقص املناعة البشري    
  .ستنظر سانت لوسيا يف التوصية، وقد سّجلت خطوات كبرية يف هذا االجتاه  ١٠٤-٨٩
  . أهنا تتصرف بالفعل وفقاً لذلكتقبل سانت لوسيا التوصية، وتشري إىل  ١٠٥-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستواصل التصرف وفقاً لذلك  ١٠٦-٨٩
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  األقليات    
تستبعد أفراد اجلماعة الـيت      تقبل سانت لوسيا هذه التوصية على أساس أهنا ال          ١٠٨-٨٩

ة كوييـول   وتشري سانت لوسيا إىل أن لغ     . تتحدث لغة كوييول أو متّيز ضدهم     
إىل بذل جهود هادفة عـن طريـق        اً  وتشري أيض . فة البلد وتارخيه   من ثقا  جزء

. خمتلف األنشطة الرامية إىل احلفاظ على تقاليد سانت لوسيا وثقافتها وتارخيها          
  .وستواصل سانت لوسيا التصرف وفقاً لذلك

  املساعدة الدولية    
  .تقبل سانت لوسيا التوصية وستنظر فيها وفقاً لذلك  ١١١-٨٩
  . انت لوسيا التوصيةتقبل س  ١١٢-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ١١٣-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ١١٤-٨٩

  متفرقات    
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ٤٩-٨٩
تقبل سانت لوسيا التوصية املتعلقة باالنضمام إىل الصكوك الدوليـة بالقـدر              ٧-٨٩

  . املتبقيةوتقبل سانت لوسيا جوانب التوصية.  أعاله١ املوّضح يف الفقرة
تقبل سانت لوسيا هذه التوصية أو أي ظاهرة من ظواهر انتـشار التمييـز               ال  ٥٧-٨٩

تدعمـه   وتضيف سانت لوسيا أن وجود سكان أصليني مميـزين ال         . العنصري
تؤيد سانت لوسيا أي شكل مـن أشـكال          وال. البيانات القائمة  البحوث أو 

 من الدسـتور    ١ لفالفص. التمييز ضد أي شخص، أو جمموعة من األشخاص       
يكفل احلريات األساسية جلميع األشخاص بغض النظر عن العرق أو األصل أو            

  .اللون أو الدين أو غري ذلك
  .املوارد واألوليات الوطنيةب املتعلقةسانت لوسيا التوصية بسبب القيود تقبل  ال  ١٠٩-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ١١٠-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ١١٥-٨٩
  .تقبل سانت لوسيا التوصية  ١١٦-٨٩

__________  


