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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 نالدورة السابعة والثالثو 

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 جتميع بشأن سانت لوسيا  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
ل لع ومات الوا    يف تًا ير ايئات املعاااات وا جراءات االسالعراض الاو   الشامل. والالًرير جتليا  

                                                                                  اخلاص  وغرياا مد  وئقدا اممدمل املال دا  اات ال د  ، وادو مًدا   يف زدتل مدوج  تًيد اا    دا ام  د  
 لعا  الت لات.

نطااق االلتاامااات الدوليااة والتعاااون ماع اهلليااات واليةااات الدوليااة حلقااوق  -      اثنيا   
 (2()1)اإلنسان

أزدا  رريدا اممدمل املال دا   ون ا   يلددو لدم  وة ومن لد   وب زدر  الي در التددا ي     أن  -2
سددانل لوسدديا أيددات عددا  توصدديات  لال ددايا ع دد  صددتوق  وليدد    دداري   ًددو  ا ن ددان،  ددا ري ددا 
اتفا يددد   ًدددو  امزدددإلاا او  ا عا ددد ، والع دددا الددداوة اخلددداا   ًدددو  املانيددد  وال ياسدددي ، والع دددا 

اوة اخلدداا   ًددو  اال ال ددا ي  واالجاللاعيدد  والثًاريدد . و غددمل أن سددانل لوسدديا   ت ددا  اعددا ع دد  الد 
ع ددد  اتفا يددد   ًدددو  امزدددإلاا او  ا عا ددد   2020اددديي  الع ددداي ، رًدددا صدددا ل يف   يران/يونيددد  

 .(3) ي وط يل    مفو ي  امممل املال ا  ال امي   ًو  ا ن ان امل اعا  الالًني  لاعمل تنفيي االتفا

وأوصدد  الفريددا  ون ا   يلددو سددانل لوسدديا ىن ت ددا  ع دد  صددتوق  وليدد    دداري   ًددو   -3
ا ن ددان، وال سدديلا الع ددا الدداوة اخلدداا   ًددو  املانيدد  وال ياسددي ، والع ددا الدداوة اخلدداا   ًددو  

مجيددا أزددتاب الاللييدد  اال ال ددا ي  واالجاللاعيدد  والثًاريدد ، والموتوكددوب االتاليددا   التفا يدد  الً دداء ع دد  
 .(4) ا املرأ ، وىن تواقمل  طا اا الًانوين احمل و ما الال اماهتا الاولي 
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وأوصل من ل  امممل املال ا  ل رتاي  والع مل والثًار  )اليون تو( سانل لوسا  لال دايا ع د   -4
 .(5)اتفا ي  متار   الالليي  يف  اب الالع يمل

لوسددا                                           والايت يف  طددا  ا جدراءات اخلاصد  اوغددا     سدانل ، أ سدل عددا  مت فد  اد 2019ويف عدا    -5
حيثوهنددا ريدد  ع دد  الال ددايا مدد   ع امولويدد  ع دد  االتفددا  ا   يلددو اشددتن الوصددوب    املع ومددات واملشددا ك   

 . ( 6)  ستاسو(  العام  والعاال  يف امل اقل الييئي  يف أمريتا الوتيني  ومنطً  الي ر التا ي  )اتفا  
                                                                              وأزددا  الفريددا  ون ا   يلددو أي ددا     أن سددانل لوسدديا ا ددا  تنفيددي الالوصدديات اات ال دد    -6

 .(7)وأهنا أنشتت آلي  وطني  لإلاوغ واملالااع ، ااعمل م  املفو ي 

وال ظ الفريا  ون ا   يلو أن سانل لوسيا ت ًل ط   زاي   م  املًر  اخلاا املعين   ا  -7
اا املعدين   دتل  الال امدات  ًدو  ا ن دان املالع ًد   لاللالدا اييئد  آمند  ون يفد  يف الالنلي  وم  املًر  اخلد 

 .(8)وص ي  وم الاام ، وأن الط ي   نال ا  اليل ري لا

 (9)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -      اثلثا   

ًدو    -8 أزا  الفريا  ون ا   يلو    أن سانل لوسديا   تييدا توصديات انشداء ميس د  وطنيد   
                                                                                           ن ان ورًا  ل ليا ئ املالع ً   رك  امليس ات الوطني  لالع ي  ومحاي   ًو  ا ن ان )ميا ئ   يد (، و   ا  

تالإلي أ  تاااري هليا الغرض. وأوص  الفريا  ون ا   يلو سانل لوسيا ىن تط ب    املفو دي  ال دامي   
 . ( 10)   ي              ورًا  مليا ئ  ًو  ا ن ان امل اعا  الالًني   نشاء ميس   وطني   ًو  ا ن ان  

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -       رابعا   
 الدويل اإلنساين الساري 

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -ألف 

(11)املساواة و دم التمييا -1 
 

يال ددددل  عيددددا ات مناا دددد   ال ددددظ الفريددددا  ون ا   يلددددو أندددد ، و ن كددددان  سددددالو  سددددانل لوسدددديا   -9
ًددانون ا لايدد  مدد  الاللييدد  ع دد  أسدداة امليددل اين ددو أو اهلويدد  اين دداني .   ل اللييدد ، ال يددورر الاسددالو  وال ال
                                                                                    وأزدددا  الفريدددا  ون ا   يلدددو    أن سدددانل لوسددديا  اللدددا بدددارظ جددداا ، ي دددال    اشدددا  أزدددتاب الالعيدددري  

شدطاء اتاللدا املداين ىن املث يدات واملث يد  وم  وجدو امليدل  اين و املإلالف  ملعيا ي  الغرييد  اين دي . وأردا  ن 
                                                                                            اين و ومغاير  اهلوي  اين اني  اليي  ي   رون اويال مل يف اتاللا، وال سيلا م  يناللون مدن مل    زدراق   
ا ال دددا ي  مالانيددد ، يالعر دددون ل وصدددمل والاللييددد ، ويشدددلل الدددر اددداايت يف ا  دددوب ع ددد  الرعايددد  ال ددد ي   

امات االجاللاعيدد ، وصددعو ت أكددم يف العثددو  ع دد  علددل. ويف ال ددنوات املا ددي ، الددالل   امساسددي  واخلدد 
 . ( 12) لوسيا  مث يون ال  وء يف ا اان أترى و   وا ع ي  ا يب العنف الي  يالعرض ل  املث يون يف سانل 

وال ظ الفريا  ون ا   يلو أن سانل لوسيا، ع   تدو  ا داان أتدرى يف املنطًد ، أيدات  -10
ت  تار   الالليي  ع   أساة امليل اين دو أو اهلويد  اين داني  و لًيدا   لدوت ل الوعيد  اعدا  توصيا

                                                                                      الالليي  ع   أساة امليل اين و. و غمل أن ا توم    تد ًد ا اديا اي دو ، رًدا ي درت من لدات اتاللدا 
االجاللاعيد  اشدتن  املاين تن يمل  و ات تا ييي  عايا  لفاقا  مدوففو  نفداا الًدوان  ومًدامو اخلدامات

مراعددددا  و ددددا املث يددددات واملث يدددد  وم  وجددددو امليددددل اين ددددو ومغدددداير  اهلويدددد  اين دددداني  و ددددام و صددددفات 
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اين  . وأوصد  الفريدا  ون ا   يلدو سدانل لوسديا  واصد    عدمل اديا امليدا  ات  اكداء الدوعو العدا  
 .(13)اعا  الالليي  وا  ماج االجاللاعو

  يلو أن العو ات اين ي  املث ي  ا  اليالغ  املرتا   غري  انوني  يف وال ظ الفريا  ون ا  -11
                                                                                   سانل لوسيا. ويعا  ب ع   جرمي  "ال واط"   ي  ما  أ  ااا عشر سنوات، وع   جرمي  "الف ش" 
  ي  ما  ترتاوح اد  سد  وعشدر سدنوات. وأوصد  الفريدا  ون ا   يلدو سدانل لوسديا اهنداء جتدر  

 .(14)اين ي  الًاقل  ع   الرتا و ا  أزإلاا م  نف  اين  العو ات

(15)التنمية والبيةة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
 

اال ال دددا   مزمددد  مدددرض ردددريوة كدددو و   - اكدددر الفريدددا  ون ا   يلدددو أن امعدددر االجاللددداعو -12
 ا يًوض املتاسب ا مناقي  اليت  ًًال دا الداوب اي  يد  ال دغري  الناميد  يف منطًد  الي در  (19-)كوريا

التدددددا ي  تدددددوب العًدددددا املا دددددو، وأ دددددعف  دددددا   املنطًددددد  ع ددددد  اًيدددددا أاددددداا  الالنليددددد  امل دددددالاام . 
؛ 2020امليكدددا  يف ا ددداان زدددر  الي دددر التدددا ي  يف آاا /مدددا ة  19-                    سددد   ل أوب  ددداالت كوريدددا و دددا

وال ظ الفريا  ون ا   يلو أن  .2020آاا /ما ة  13                                     وس   ل أوب  ال  ميكا  يف سانل لوسيا يف 
الًاسمل املشرتق ا  كل الاوب اي  ي  ال غري  النامي  ياللثل يف تعر  ا تلوع  واسع  م  املإلداطر ويف 

ما موسدمل امعاصدري،  19-                                                       مواج   ايا املإلاطر لاى و وع ا. ون را  لال ام  كورياباو ي   ا هتا ع
 .(16)رإن التثري م  ام واح وسيل العيش معر   ل إلطر و ا تيً  كيلر ل نوات

                                                                           وأرددا  الفريددا  ون ا   يلددو ىن  تومدد  سددانل لوسدديا ا دديت عددا ا  مدد  الالدداااري ل الإلفيدددف  -13
 ا يف الر  عا ت اليطال ، واملن  املعيشي   "،19-  ال  يي  مزم  "كوريااال ال ا ي-اآلئ  االجاللاعي 

. وأكددا الفريددا  ون ا   يلددو أن ا دداان (17)ل عددام     دداخلمل اخلدداا، وو ددف ت ددايا الًددروض امل ددرري 
منطً  الي ر التا ي  يف  اجد  ماسد     امل داعا  الاوليد  يف الو دل الدراا  املال دمل  لالدوج  الشدايا 

  ال دددعيا العددداملو، وأن عل يددد  الن دددوض  ًدددو  ا ن دددان يف املنطًددد ، اددداون تدددوارر الددداعمل مددد  أجدددل ع ددد 
اال ال دددا ي  هلددديا اياق ددد  العامليددد ،  دددا تالًدددوض     دددا كيدددري ا ددديب ت ايدددا - فيدددف اآلئ  االجاللاعيددد 

 .(18)اليطال  والفًر وعا  امل اوا 

 ددد  آلئ  تغدددري املنددداإ،  لن دددر    مج ددد  وال دددظ الفريدددا  ون ا   يلدددو أن سدددانل لوسددديا معر  -14
عوامل من ا صغر م ا ال ا، الي  جيعل التوا ث اات أاعا  تشلل الي ا ىكل  ؛ ومتو ع ا يف   داى 
                                                                                          أكثر مناطا التوكب عر   ل إلطر، مما ي عر    ا خلطر الماك  وال الزب والالً يات الي ري  والعواصدف. 

ل دددواار املناتيددد  الً دددوى ال دددوء ع ددد  مددداى  عدددر املنطًددد  و دددا سددد طل ام دددااث امتدددري  املالع ًددد   
                                                                              ملإلدددداطر املناتيدددد ، و ددددامل ميزددددرا  ع دددد  مددددا سدددديرتتب يف امل ددددالًيل مدددد  تتدددداليف   دددداري  ع دددد  عددددا  

 .(19)االسالعاا  ملواج   تغري املناإ

املندداإ وأزددا  الفريددا  ون ا   يلددو    أن سددانل لوسدديا أ  كددل الال ددا  الددي  يشددت   تغددري  -15
وا دديت تدداااري م لدد  ع دد  م ددالوى ال ياسددات وا جددراءات العل يدد  لال ايددا املإلدداطر املناتيدد  ا اليدد  
وامل دددالًي ي  والال دددا  هلدددا  دددا  ا متدددان. وأزدددا  الفريدددا  ون ا   يلدددو    أن   ددد  الدددوز اء واردددا يف 

عل يد   2017رت يف عدا  ع   سياس  الي ا املنً   اشتن الالتيف ما تغدري املنداإ، وأند  اوزد  2015 عا 
 (2028-2018وعيًدد  اددا  تطدد  عشددري  )ل فددرت   2018                                     و ددا تطدد  الالتيددف الوطنيدد ، ون شددرت يف عددا  

 .(20)جتلا ا  الالاااري الًطاعي  واملشرتك  ا  الًطاعات ع   مجيا م الوايت اتاللا
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

(21)واألمان  لى شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية  -1 
 

أزدددا  الفريدددا  ون ا   يلدددو    أن سدددانل لوسددديا ت ًدددل وأيدددات، تدددوب ايولددد  الثانيددد  مددد   -16
االسالعراض الاو   الشامل  الال ا، توصيات   اا تاااري عاج   ل ال ًيا يف مجيا اال عاءات املالع ً  

لًدددانون، اغدددرض تًدددا  مرتتيي دددا    جبدددراقمل الًالدددل تدددا ج نطدددا  الً ددداء الددديت ا تتيال دددا وكددداالت  نفددداا ا
 2010العاالددد . وأزدددا  الفريدددا  ون ا   يلدددو    أن الدددر يشدددلل جدددراقمل الًالدددل الددديت و عدددل يف عدددامو 

                                                                               يف  طددا  مح دد  عل يدد  اسدددالعا   الثًدد ، الدديت كدددان اددار ا الال ددا  ملوجددد  ايرميدد ، والدديت يددد  عمل أن  2011و
 رمدددون. و ددا ت ددد  اًيددا يف العل يددد     أن                       زإل دددا  مدد  املشدددالي  يف أهنددمل 11الشددرط   ال دددل توهلددا 

                                                                                 الشرط  و عل " واقمل ىمساء امل ال ار   لًالل"، و س ل أس    يف م ا ح ايرمي ، ونفيت عل يات 
 الل تا ج نطا  الً اء ترم  مشالي  ري مل. و غمل أن ا تومد   دامل  دلا ت ع نيد  مالتدر   االًدا  

 .(22)                                          اقيا  أ  موفف زا ق يف عل ي  اسالعا   الثً                                   اينا     العاال ، ر مل تو ا اعا   

                                                                                    وال ظ الفريا  ون ا   يلدو أي دا  أن الدرأ  العدا  أيد ا عل يد  اسدالعا   الثًد  وأند  و عدا اعد   -17
املواطن ، يف ت دمل ت داعا ايدراقمل املرتتيد   مسد    النا يد  تدوب ال دنوات امتدري ،      يداء اديا 

 .(23)العل ي  املثري  ل  اب

وال ظ الفريا  ون ا   يلو أن سانل لوسيا   تييا الالوصيات املالع ً  الغاء عًوا  ا عاا   -18
أو و ف ا. وأردا  الفريدا  ون ا   يلدو ىن سدانل لوسديا تعدرت   تال داا ال  ند  الً داقي  ل ل  د  

اا يف   دي  امل تو اخلاا اوصف ا بتل  االسدالئنا  الن اقيد ، وأزدا     أن  درا  ات د  امل تدو اخلد 
أ ى     لغاء عًوا  ا عاا   تمل الوا ا يف الي داان املنالليد   ارات ومو غان  ا املاعو العا  يامايتا

 1995                                                                                   من لدد   وب زددر  الي ددر التددا ي . و ددا ند فدد  يت آتددر عل يدد   عدداا  يف سددانل لوسدديا يف عددا  
                                  أندد    يد ثدد ر النًدداد  ال    ا  اشددتن                                                  يوجددا  اليددا  أ  سدد   يف جندداح احملتددو  ع ددي مل   عدداا . غددري وال

يدد اب   طراقددا  لغدداء عًوادد  ا عدداا  منددي ايولدد  الثانيدد  مدد  االسددالعراض الدداو   الشددامل  الدد  سددانل لوسدديا. وال 
 . ( 24)                                                                                    م الوى الالتييا العا  لعًوا  ا عاا  مرتفعا  يف اتاللا،  ا يف الر ا  كيا  امل يول  ا تومي  

(25)العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانونإقامة  -2 
 

أزددددا  الفريددددا  ون ا   يلددددو    أن سددددانل لوسدددديا أيددددات توصددددي   راجعدددد   جددددراءات العاالدددد   -19
ايناقيددد  مددد  أجدددل تً دددي  مدددا  اال ال ددداز اددداون باكلددد . غدددري أن الفريدددا  ون ا   يلدددو أزدددا     أن 

ن يل. و ا اعرتردل ا تومد   500و  أكثر م   ا ت  االساليعااي ، اليت تي غ                         س   او  ولي  غاليا  ما أي
 سالف اب تدراكمل الً دااي يف ن دا  احملداكمل، ع د  ىدو أ ى    ت ايدا ن دي  احملال د ي  الديي    ت دا  يف 

 53,5                                                                                  ً مل أ تا  ا يب ا تتاع جرمي . وال ظ الفريا  ون ا   يلو أي ا  تًا ير مفا اا أن ن دي  
 .(26)                               كانل تالتلف م  احمليوس  ا الياطيا    2017                                  ملاق  تًرييا  م  ن الء ال  ون يف عا  يف ا

                                                                        وأزدددا  الفريدددا  ون ا   يلدددو    أن ا تومددد   دددا ت لنف ددد ا ادددارا  ياللثدددل يف تفددد  عدددا   -20
، وأزا ت    ا اا تاااري زىت، من ا اعاللا  2019يف املاق    وب هناي  عا     75الً ااي املرتاكل  ان ي   

ن عد   ًدو  ن ا  جايا لإلرراج املشروط واناء بتل  جايا . و غمل ايا الالاااري، رًا انالًدا مداارعو 
                                                                                   ا ن ددان زاي ات  سددو  الامغدد  الدديت أعددرت سدد يا  ع دد  الفًددراء، ومددا يطيددا سددري علددل احملدداكمل يف الو ددل 

 .(27)الراا  م  نوا   تي      طوب ررتات انال ا  ت وي  الً ااي

، ال  ل املفو ي  ال امي   ًو  ا ن ان أن سانل لوسيا ا يت تطوات 2010ويف عا   -21
 .(28)يف  اب  ًو  ا ن ان ملوففو  نفاا الًوان  لالورري الالا يب
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 احلرايت األساسية -3 

أزددا ت اليون ددتو    أن الالشدد ري والًددي  يعالددمان جددرميال   وجددب الًددانون ايندداقو ل ددانل  -22
 .(29)لوسيا و ا يي اين    ا ي  ما  أ  ااا س  سنوات

                                                                    وأزددددددا ت اليون ددددددتو أي ددددددا     أن مشددددددروص  ددددددانون اشددددددتن  ريدددددد  ا عددددددو  صدددددديغ يف كددددددانون  -23
                                                                    ، ولتن    ي    اعا ، وز عل سدانل لوسديا ع د  امل دو  داما  يف عل يد  اعاللدا  2014اموب/ ي لم 

 .(30) انون اشتن ا  وب ع   املع ومات يالوارا ما املعايري الاولي 

  ية والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتما  -جيم 

 احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

أرا  الفريا  ون ا   يلو ىن اعنال  م  كل س  أسر معيشي  يف سانل لوسيا تعوهلا   ث.  -24
يف  81,8يف املاق ، أ ىن م  معاب الرجل الي  يي غ   68,1ومعاب مشا ك  املرأ  يف الًوى العام  ، واو  

تالط ب م ا ات عالي ،   املاق . وعوو  ع   الر، و غمل أن املرأ  ميت  أن تشا ق يف اتاالت امل ني  اليت
رإن  ت  دا ال يد اب أ دل مد   تدل الرجدل. وال دظ الفريدا  ون ا   يلدو أن امسدر املعيشدي  الديت تعوهلدا 
                                                                                          ث تشتل عا ا  غري مالناسب م  امسر املعيشي  الو يا  الوالدا، وأن الن داء يد ع  د  أكثدر مد  ن دف 

                                           طفداب. وتوردا  لديلر، رندا  ا  مدا ت عدوب الن داء امسر املعيشي  امللالا  اليت لداي ا أع د  معداالت رًدر ام
                                                                                امسدددر النوويددد  ام دددل رًدددرا . و دددا ادف دددل اددد  الددديكو   ون ا  ث ن دددي  امزدددإلاا العدددام   الددديي  

 .(31)يعيشون  ال  الفًر م   لوص العام  

(32)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 
 

أزا  الفريا  ون ا   يلو    أن  يعاين  اا امسر املعيشي  يف سانل لوسيا م  انعاا  امم   -25
 25                                                                                             الغياقو، الي  يرتيط، ع   ما يياو، ا تياطا  وعيًا    الوى الفًر. و غمل أن معداب الفًدر العدا  يي دغ 

يتال و صيغ  جن اني ،  يث يف املاق ، رإن الفًر  24,2يف املاق ، ومعاب الفًر املالعا  اماعا   واة 
يي دغ معالدد  م ددالوى أع دد  اتثددري ادد  امسددر املعيشدي  الدديت تعوهلددا   ث. وعددوو  ع دد  الددر، كددان طفددل 

، مًاال زإل   لغ م  كل س    لغ . 2016وا ا م  كل عوع  أطفاب يعيش  ال  الفًر يف عا  
منددددااج امعلدددداب الال ا يدددد  ال  اعيدددد  ، ت ايددددا النًدددداد اشددددتن اممدددد  الغددددياقو و 19-ويف سدددديا  أزمدددد  كوريددددا
 .(33)والالتنولوجيا ايايا 

وأزا  الفريا  ون ا   يلو    أن الفًر يشتل أ ا الال اايت الرقي ي  اليت تواج  امطفاب  -26
، رًددا زا ت يف 2016و 2006يف سددانل لوسدديا. و غددمل أن معدداالت رًددر امطفدداب ادف ددل ادد  عددامو 

. وزا  معدداب رًددر امطفدداب     ددا كيددري   ددب عددا  (34) ملًا ندد  مددا املندداطا ا  ددري املندداطا الريفيدد  
يف املاقد   66يف املاق  يف امسر املعيشي  اليت لداي ا طفدل وا دا     14امطفاب يف امسر  املعيشي ، م  

 .(35)يف امسر املعيشي  اليت لاي ا أ اع  أطفاب أو أكثر

(36)احلق يف الصحة -3 
 

ًدات   -27                                                                              أرا  الفريا  ون ا   يلو ىن سدانل لوسديا سد  ل وا داا  مد  أع د  معداالت محدل املراا
يف زر  الي ر التا ي . وم  ا  العوامل اليت ت اامل يف ايا ال داار  باو يد  الفدرا املالا د  ل لدرااً   

ًددا  مدد   ل   دوب ع دد  اخلددامات واملع ومدات يف  دداب ال دد   اين دي  وا كاايدد  وعددا  كفايد  امل   ددالوى امل
 . ( 37) امسري   الالثًيف اين و الشامل يف  طا  املن اج الا اسو ل الوعي   مل اقل ال  ي  وا يا  
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وأوص  الفريا  ون ا   يلو سدانل لوسديا ىن تواردا ع د  ال ياسد  الوطنيد  ل  د   اين دي   -28
ا تطدد  علددل وطنيدد  ل ال ددا  ملشددت                                                              وا كاايدد  وت  ددر  ص وتددري  تنفيددياا االددورري املددوا   الوزمدد ، وىن ت دد 

                                                                                      محل املرااًات ورًا   طا  ايلاع  التا ييي  االسرتاتي و املالتامل ل  ا م  محل املرااًدات يف منطًد  
 .(38)الي ر التا ي 

                                                                             وأوص  الفريا  ون ا   يلدو أي دا  سدانل لوسديا ىن تعد ز م دالوى الالثًيدف اين دو الشدامل  -29
 طدا  املن داج الا اسدو ل الوعيد   مل داقل ال د ي  وا يدا  امسدري ، ول لددرااً  املناسدب ل علدر املًدا  يف 

، وىن تعاجل االتالو  املوجو  يف الالشريعات ا  س  الرزا وس  (39)والشياع املنًطع  ع  الا اس 
                                                                                   الر ا اين و اغي  تي ري   وب املرااً  النازط  جن يا  ع   اخلامات واملع ومات يف  اب ال   

 .(40)اين ي  وا كااي 

وأزددددا  الفريددددا  ون ا   يلددددو    أن ا ج دددداض غددددري  ددددانوين يف سددددانل لوسدددديا  ال يف  الدددد   -30
االغال دداع أو غشدديان احملددا   أو عندداما تتددون  يددا  ام  يف تطددر. وال تدد اب ال ياسدد  الوطنيدد  ل  دد   

ين معاللددا ل ددلان   ددوب مجيددا اين ددي  وا كاايدد  يف زددتل مشددروص، وال يوجددا  لالدداة أ   طددا  وطدد 
 .(41)زراق  ال تان ع   تامات ومع ومات مالتام   يف  اب ال    اين ي  وا كااي 

                                                                                 وال ظ الفريا  ون ا   يلو أي ا  أن جتر  امال ان اين  وتطييا أن ل  أترى ملعا ي  ممال ني   -31
مل  زاء ممال نيدد ، ممددا يددارع مل    العلددل أمددران يعدد زان امللا سددات الالليي يدد  وموا ددف اتاللددا املال ددل   لوصدد 

                                                                                 اشتل سر ، وجيعل   وهلمل ع   اخلامات ال  ي  أمرا  صعيا . وعوو  ع   الر، و لن ر    جتر  
نًددل رددريوة نًدد  املناعدد  اليشددري ، رلدد  زددتن الًددوان  املالع ًدد    صدداا  افددريوة نًدد  املناعدد  اليشددري  

ع ز   ص ممال ين ايدن  عد  الاللداة الرعايد  ال درو ي  يف  داب وعا  ا ر اح ع  ا صاا  ا  ونً   أن ت
ال دد   اين ددي  وا كاايدد  تشددي  املعا يدد  الًانونيدد . وأوصدد  الفريددا  ون ا   يلددو سددانل لوسدديا اهندداء 

 .(42)جتر  امال ان اين  ونًل رريوة نً  املناع  اليشري 

(43)احلق يف التعليم -4 
 

ا ددددا يف الالع دددديمل غددددري متددددرة ع دددد  ىددددو زددددامل يف  ددددانون الالع دددديمل أزددددا ت اليون ددددتو    أن  -32
                                                     مندد  ع دد  مددا ي ددو  " انددا   ملددوا   املالا دد ، حيددا يليددا امزددإلاا  14،  يددث تددن  املددا   1999 لعددا 

ا  وب ع   ار مج تع يلو يناسب ا الياجاهتمل". وأ ارل اليون تو أن ايا الًانون،  غمل ن   ع   
ع   أن  "جيوز ررض  سو  أترى يف ما س  عام  أو ما سد  تاصد  ماعلد                             اني  الالع يمل، ين  أي ا  

ًد  الددوزير"                                                                               . وأزددا  الفريدا  ون ا   يلددو    أن  ددانون الالع ديمل يف سددانل لوسدديا ي  د   مجيددا الطددوع  ( 44)  وار
طالدب   يتفدل لتدل   07/ 2006 واص   الا اس   ىت س  ال ا س  عشر ، وأن  انون تعلديمل الالع ديمل الثدانو   

 . ( 45) ( 5      1                                                                         متا   يف ما س  ئنوي   متا  س  سنوات م  الالع يمل امساسو )ال فو  الا اسي  م   
مد   4وس طل اليون تو ال وء ع   الالوصي  الوا    يف  طا  العلدل مد  أجدل تنفيدي اهلدا   -33

                                       ، جبعددددل الالع دددديمل  انيددددا  تددددوب سددددنوات الالع دددديمل 1-1-4أادددداا  الالنليدددد  امل ددددالاام ، ريلددددا يالع ددددا  لغايدددد  
ددد  اين وينيغدددو تشددد يا سدددانل لوسددديا ع ددد  الن دددر يف توسددديا نطدددا  الالع ددديمل اتددد  .12االاالدددااقو والثدددانو  الد

 .(46)سن  م  الالع يمل وع   كفال   اني  الالع يمل  لتامل 12ليشلل 

يف املاقدددد  مدددد  الفاليددددات يف سددددانل لوسدددديا ي ددددال ً     90وأرددددا  الفريددددا  ون ا   يلددددو ىن أكثددددر مدددد    -34
ع    يف املاق  من   ي دال ً   ملداا ة الثانويد . وياللدا   75 ملاا ة االاالااقي ، وتشري الالًايرات    أن أكثر م   

مددا الفاليددان يف    دداءات االلال ددا   ملدداا ة االاالااقيدد . ويف ال ددنوات امتددري ، ا تفددا     ددا كيددري معدداب  
انًطاص الفاليات ع  الا اس  يف مر    الالع يمل االاالااقو،  يث عا ب أو ردا  مثي د  لداى الفاليدان. وال  ال دف  
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  2,4ايا املعاب تدوب ال دنوات العشدر املا دي                                                          املش ا كثريا  ريلا يالع ا  ملاا ة الثانوي ،  يث ا غ مالوسط 
يف املاقدد . وكددان ا اللدداب انًطدداص الفاليددان عدد  الا اسدد  عددا   أكددم  ددرت  ون ددف، ولتدد     1,6يف املاقدد  مًااددل  

 . ( 47) معاب انًطاص كو اين   ع  الا اس  ت اوى اًا  أكم توب ال نوات امتري  
رااًات عامدل ي داامل يف ا تفداص معداب انًطداص الفاليدات وأارز الفريا  ون ا   يلو أن محل امل -35

                                                                                       ع  الا اس  وأن  ال توجا  اليا  أ  تشريعات أو سياسد   مسيد  ت دل  ل لالع لدات ا وامدل  لعدو      
 .(48)من وم  الالع يمل الن امو

وأوصددد  الفريدددا  ون ا   يلدددو سدددانل لوسددديا ىن تعددداب  دددانون الالع ددديمل وت دددا سياسددد   مسيددد   -36
سداليًاء املالع لدات ا وامدل يف من ومد  الالع ديمل الن دامو وعدو هت   لي دا، وىن ت د   دوان  متندا ت ل   

 .(49)س ب املالع لات ا وامل م  املاا ة أو تتفل عو هت   لي ا

 حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة -دال 

 (50)النساء -1 

أزا  الفريا  ون ا   يلو    أن سانل لوسيا أيات توصيات  عاي  م تل  العنف العاق و  -37
ًد . وال دظ أن   -والعنف اين اين   ًدو  ا ن دان يف املنط الي دا                                                                    اليت تشتل اااي  تطريا  وم اللرا  يف  داب  

 . ( 51) امل تل    ايا   ا ا  تنفيي تاااري لال ًيا ايا الغرض، وأزا     اعاللا  عا  م  امليا  ات اشتن 
وال ظ الفريا  ون ا   يلو، مدا الدر، أن ن دي   داالت العندف  دا املدرأ  الديت لو دا ري دا  -38

                                                                  يف املاق  م   لوص ا االت. وأزا  الفريا  ون ا   يلو أي ا     أن  انون   1,21                    اينا    اقيا  ا غل  
 دب ع د  العندف اين دو يف  طدا  الد واج ال يعا ((2003)تنًي  الًانون اينداقو ) 2003العًو ت لعا  

 .(52)يف  ال  و وص االغال اع ا  زوج  مط ً  أو منف     ال

و   ار     الر، ال ظ الفريا  ون ا   يلو أن الال درد اين دو يف متدان العلدل، و ن   -39
 نفدداا ا تومدد  ل ًددانون                                                                  كدان الًددانون حي ددرا، ال يدد اب مشددت   ال ي ي ددغ عن ددا  لًددا  التددايف من م ددالوى 

                                                                                     لي   ا عا  رعاال . ويعاجل  مع مل  االت الال رد اين و يف متان العلل عوض مو ً  اينا    داقيا  
 .(53) وجب الًانون

يف املاقد  مد  أع داء   د   12وأرا  الفريدا  ون ا   يلدو ىن الن داء يشدت    اتدل المملدان  -40
                                                       الشدديوإ. ويالددتلف   د  الددوز اء  اليدا  مدد  امدرأ  وا ددا  وعشددر  يف املاقدد  مد  أع دداء   د   27الندواع و

 جددداب. وأزدددا  الفريدددا  ون ا   يلدددو    منشدددو  صدددا   عددد  وزا   العو دددات اددد  اين ددد  يدددر  ريددد  أن 
                                                                                        الن اء، و ن كان م الوى مشا كال   يف العلل ال ياسدو ع د  صدعيا الداواقر االنالإلاايد  عاليدا ، حي  لد  

 .(54)رز ات يف االنالإلا ت الوطني                     علوما  ع  املشا ك  كل

(55)األطفال -2 
 

ًدو    -41 أزا  الفريا  ون ا   يلو    أن سانل لوسيا اعاللات ن د  تشدريع   قي دي  يالنداوالن  
، اعاللدددا المملدددان   مجددداص  دددانون الطفدددل )الرعايددد  وا لايددد  والاليدددين(  2018الطفدددل. رفدددو تشدددري  الثددداين/نورلم  

، 1972 ااث لعا  ، الي  حيل بل  انون امطفاب وام2018و انون   اء ام ااث لعا   2018  لعا 
 .(56)والر ل وراء  لال امات الي ا  وجب اتفا ي   ًو  الطفل

                                                                          وأكددا الفريددا  ون ا   يلددو أن  ددانون   دداء ام ددااث غددري      ددا كيددري أسدد وع الاولدد  يف  -42
 لًاء الًي  ع   امطفاب وباكلال مل وتًا  اخلدامات  لدي مل. و غدمل أن سد  امل ديولي  ايناقيد  ال يد اب 

مزإلاا اليي                                                                  سن ، رًا تغري  الالعريف الًانوين ل طفل  وجب الالشريا ايايا. ر ليا ا  12         با ا  يف  
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                                                                    سددن  ي عالددمون  اليددا  أطفدداال ، واددو مددا  ددا تتددون لدد  آئ  ع دد  امطفدداب املإلددالف   18تًددل أعلددا امل عدد  
 .(57)سن  16ل ًانون، وكيلر ريلا يالع ا ا   الر ا اين و، احملا  يف 

انوين سن   وارً  الوالاي    18وأزا  الفريا  ون ا   يلو    أن زواج م  تًل أعلا امل ع   -43
مدد  الًددانون املدداين، "يعالددم الدد واج ادد  زإل دد  يًددل علددر ك ي لددا  81                            يف سددانل لوسدديا. وورًددا  ل لددا   

                                                                                      سن  الغيا  و طو . وي    توارر موارً  الوالاي  لعًا زواج زإل   اصر، لي  أ مو  أو أ م  ".   16 ع 
سدن ،  ون  18ع د  الد واج يف  وأوص  الفريا  ون ا   يلو سانل لوسيا اال ايا ال   الانيا ل لوارً 

 .(58)اسالثناء، اغي  الً اء ع   زواج امطفاب

وال  دل اليون ددتو أن العًوادد  اليانيد  يف اموسدداط الالع يليدد  مشدروع   وجددب  ددانون الالع دديمل  -44
. واكددر الفريددا  ون ا   يلددو أن سددانل لوسدديا، ع دد  تددو  ا دداان أتددرى يف املنطًدد ، (59)(50)املددا   

أيدددات الالوصددديات املالع ًددد    دددر العًواددد  اليانيددد  لنطفددداب، وأهندددا ا دددا  تنفيدددي ت دددر الالوصددديات. ويف 
، أع ندددل وزا   الالع ددديمل واالاالتدددا  والعو دددات اددد  اين ددد  والالنليددد  امل دددالاام  تع يدددا 2019آاا /مدددا ة 

 .(60)2020                         و لغاءاا اعاليا ا  م  عا   2019                                             لعًوا  الياني  يف املاا ة اعاليا ا  م  أاي /مايو ا

وال ظ الفريدا  ون ا   يلدو تًدا ير اشدتن ا تفداص معداالت االعالدااء اين دو ع د  امطفداب،  -45
مددد   يف املاقددد  70سدددن  يشدددت    ددد ااي  16و 12وأزدددا     أن الفاليدددات ال دددواع تدددرتاوح أعلدددا ا  اددد  

ا االت املي غ عن ا. و   ار     الر، ال ظ الفريا  ون ا   يلو تًا ير مفا اا أن  زااا العايا 
                                                                                             م  الالوميي املنالل     اتاللعات احمل ي  الفًري  اليت يي غ ري ا معاب ايرمي  م الوى عاليا  أ اائ   اسي  

امطفاب يشا كون يف أنشط  عايا  زايا   وميمل   يل س  العازر . و ا ت  ل ت ر الالًا ير    أن
تشدلل اليغداء، واالسدالإلاا   -                                                             اخلطو  ،  ما طوعا  أو اال ري  أو  غط م  أزًاء أكم سنا  أو  لغ  
 .(61)يف جتا   املإلا ات، واالسرت ا  اين و، وال ر  ، واالعالااءات، والًلا 

 ايددا الً ددا  زاء انال دداع امطفدداب                                                     وال ددظ الفريددا  ون ا   يلددو تًريددرا  يال ددل  أ لدد  ع دد  ت -46
الع ا ت، مًاال أ ل    ي   ع   ت ايا مشت   االجتا   مطفاب مغراض جن ي ، أو تشدغيل امطفداب 

 .(62)يف أسوأ أزتاب علل امطفاب يف  طاص ال يا  

وال ددددظ الفريددددا  ون ا   يلددددو أن   اسددددات سددددااً  أزددددا ت    أن سددددانل لوسدددديا سدددد  ل  -47
                                                                                          م الوايت عالي  م  علل امطفاب، ولت  أ عيا ا يل الييا ت ال ًا ، وادف ل النالاقج     دا كيدري. و دا  

ا ج دا مندي  ت                                                                                 ل     ا كيري مما سد  اسدالإلاا  امطفداب يف امنشدط  اال ال دا ي   اتدل امسدر  املعيشدي  أو 
 . ( 63) اهنيا  جتا   املوز، ويياو أن مجيا الييا ت تشري    أن م الوى انالشا  علل امطفاب باو  

(64)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
 

أزدا  الفريددا  ون ا   يلدو    أن املن لددات الدديت تعلدل مددا امزدإلاا او  ا عا دد  أرددا ت  -48
يعانون م  أجل ت يي  ا الياجاهتمل امساسي ، وال سيلا الرعاي  ىن كيا  ال   وامزإلاا او  ا عا   

                                                                               ال ددد ي ، وىنددد  ال ي عدددرت  خلدددمل يف مع دددمل ا ددداالت ك ددد ء مددد   اللدددا زدددامل ل  ليدددا، ادددل ي ن دددر  لدددي مل  
كعددبء ع دد  اخلددامات والددن مل االجاللاعيدد . وأوصدد  الفريددا  ون ا   يلددو سددانل لوسدديا او ددا تطدد  

 .(65)امزإلاا او  ا عا   ع   ال عيا الوطينعلل لالنفيي أ تا  اتفا ي   ًو  
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