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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون
 2021كانون الثاين/يناير   18-29

                                                       مووو و ورتوواع املعلومووواع املقد مووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة بشووو ن  
 *سانت لوسيا

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -     أوال   

ِِان   -1 ِِو  ا ن ِِِ ِِرا     ِِِِِ   بِِِ ِِر عحِِِِِإل  ابِِِ ِِ ا ال بريِِِ ا  لِِِ  ِِ ِِ   21/ 16و   1/ 5                                                أ عِِِ ِِا   و يِِِ ِِع مراعِِِ ، مِِِ
ِ                   ولِِو ي نِِِحص م   ِِِا    . االسِِ اراا الِِِاو   ال ِِِام                                        و قِِِاع ما ومِِِاع مبا مِِ  مِِِص ا  ِِِاع  ِِِا       6  لِِ

 . حاع                                                                          إىل االس اراا الاو   ال ام ، ويبا م يف شك  موجز تبي اا  ابحلا األق ى لاا  الك    ( 1) امل  ح  

                                       املعلوماع املقد مة مة املصاع شاح ة امل ل ة -      اثنيا   

والتعوووواون موووو  اهلليوووواع واةيحلوووواع الدوليووووة حلقوووووق   (2)نطوووواق االلتواموووواع الدوليووووة -ألف 
(3)اإلنسان

 

أو ى مركز منالن  الب   يف الاامل أبن ت ِا  سِانل لوسِيا ع ِى اتةاقيِ  منِع جردِ  ا اب    -2
وأو ِِل  .(4)واملااق ِِ  ع ي ِِا واالتةاقيِِ  الاوليِِ  حلحايِِ   يِِع األشِِ ال مِِص اال  ةِِا  الب ِِر ا حاعيِ  

ابل  ايق ع ى الا ا الاويل اخلال ابحلبو  املاني  وال ياسي  والربوتوكول اال  يا    1الو ق  امل رتك  
، (5)الثِِاين امل حِِق ابلا ِِا الِِاويل اخلِِال ابحلبِِو  املانيِِ  وال ياسِِي ، اوِِا إل إىل إل ِِا  عبواِِ  ا عِِاام

ِِان ِِي  أو الإلإن ِ ِِ  الباسِ ِِ  أو الابواِ ِِروب املاام ِ ِِص  ِ ِِملع مِ ِِ ي  ووِ ِِ  ال اِ ِِ  منالنِ ِِ ، واتةاقيِ ي  أو امل ينِ
 .(6)والربوتوكول اال  يا   التةاقي  منالن  ال ا ي 

__________ 

 .األمم امل حا يف                                                        مل حتر   ل ع الوثيب  ق   إ ساوا إىل  وائر الرت   ال حريري   *
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                                                           إىل أن سانل لوسيا مل تبام تبريِرا  ووعيِا  ملن  ِمل املِا  عِص تنةيِ   2وأشا ع الو ق  امل رتك   -3
  .(7)ال و ياع الرئي ي  املن ثب  عص االس ارا اع ال ااب 

(8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
 

ًِ  قائحِا    1أشا ع الو قِ  امل ِرتك   -4                                                                إىل أن جِز ا  ك ِملا  مِص ا وِا  البِانوين اس ِت ل ِانل لوسِيا 
  . ( 9)                                                                                        من  الاو   ال ااب  لإلس اراا الاو   ال ام ، وأن  س و  سانل لوسيا جييز  ِرا    عبواِ  ا عِاام 

ًروإل ماين  مثِ  قحِع أعحِال                                   أن الاس و  ي حح  را    اب عاام يف    مركز منالن  الب   يف الاامل وذكر 
وأو ِِى    .                                                                                  ال ِِ   أو ال حِِر ، أو منِِع ا تكِِاب جِِرائم جنائيِِ ، ةِِا ي ِِش   سِِال   اوحِِ  ا ِِ ن  ايِِ  األ وا  

 . ( 10) أبن ين رط شا  سانل لوسيا وال  طاع يف عح ي  ت ا كي  مص أج  تااي  الاس و    ركز امل 

اإلنسوووانع مووو  مراقووواة القوووانون الووودو  تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق  - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة تطاقاع -1 

(11)امل اوا  وعام ال حييز  
 

ذكرع منظح  "ليومص  اي   ووتش" أن لي  لاى سانل لوسيا قوانني شِام   حتظِر ال حييِز  -5
مل تؤيا  إلل الِاو   ال ِااب   وأشا ع إىل أن سانل لوسيا .ع ى أساس اووي  ا ن اني  واملي  ا ن ت

الااعيِ  إىل إل ِا  ال  ِريااع ال حييزيِ   ِا املث يِاع واملث يِني  (12)لإلس اراا الاو   ال ام  ال و ياع
ااام جترمي   (13)ومز وجت املي  ا ن ت وم اير  اووي  ا ن اني  و ام ت  ةاع ا ن ني، أو ال و ياع

مِص قِانون  131كحا أن املا     .(14)الاإلقاع ا ن ي  ابلرتا ت اني األش ال ال ال ني مص نة  ا ن 
يف سانل لوسيا حتظر ع ى أ حاب الاح  "الة   وِمل الاِا ل" ل ِ ا مِا ع ِى  2006الاح  لاام 

 .(15)أساس مي ه ا ن ت، ولكن ا ال حتظر ل ا الة   ع ى أساس اووي  ا ن اني 
                                                                                وذكرع املنظح  أنِه ين  ِت ل ِانل لوسِيا أنص ت  ِا    ت ِريااع شِام   ملكامحِ  ال حييِز تِنا  -6

ِِت  ِِ  ا ن ِ ِِاني  وامليِ ِِ  ا ن ِ ِِاس اوويِ ِِى أسِ ِِز ع ِ ِِر ال حييِ ِِ   -ع ِِِى  ظِ ِِاع الاحِ ِِا يف ذلِِِا يف قطاعِ مبِ
ل حييِِز                                     وتنِِع  تِِااامل ماالِِ  مِِص أجِِ  حتايِِا لِِ ا ا -وال ِِكص واحل ِِول ع ِِى ال ا ِِيم والرعايِِ  ال ِِحي  

يف سِِانل لوسِِيا ييِِش ي ِِح   2006مِِص قِِانون الاحِِ  لاِِام  131                                 ومناِِه وال  ِِا  لِِه  وتاِِا  ل  املِِا   
                                                                  ظر  "الة   ومل الاا ل" ل  ا ما ع ى أساس مي ه ا ن ِت اوويِ  ا ن ِاني 
وأو ِل منظحِ   .(16)

Just Atonement Inc.  ِاِرام  تثبيةيِ  او ع وتنةي  سياسِاع ملاا ِ  ال حييِز يف مكِان الاحِ ، وتنةي  
ابختِِاذ تِِااامل قانونيِِ  وعح يِِ   2وأو ِِل الو قِِ  امل ِِرتك   .(17) ذكِِا  الِِوعت ابل نِِوا ا ن ِِاين وا ن ِِت

ل بنِِا  ع ِِى ال حييِِز  ِِا املث يِِاع واملث يِِني ومز وجِِت امليِِ  ا ن ِِت وم ِِاير  اوويِِ  ا ن ِِاني  و ِِام ت 
 .(18)  ةاع ا ن ني، اوسائ  من ا إل ا  ال  ريااع ال حييزي

مِِِص قِِِانون الابِِِوابع يف سِِِانل  133وأشِِِا ع منظحِِِ  "ليِِِومص  ايِِِ   ووتِِِش" إىل أن املِِِا    -7
ِ "ال ِِواط" جتِِر م ال ِ ومل ا ن ِِت املث ِت ابلرتا ِِت  132واب  ِِام  إىل ذلِا، مِِان املِِا    .                                                        لوسِيا امل ا بِِ  ِا

ِِِِ "األماِِِِال الةا  ِِِِ " ت اةِِِِت مِِِِص الابواِِِِ  أ  ماِِِِ   "حيِِِِاإ يف إوِِِِا                                                                       مِِِِص قِِِِانون الابِِِِوابع امل ا بِِِِ  ِا
اخل و ي  اني  ج  ابلغ وامرأ  ابل   إذا كان ابلرتا ت"، ولكن ا ال ت ح  ابحلحاي  األماال اليت ت م يف 

مإل ظاع ةاث  ، مع  2وو  ع يف الو ق  امل رتك   .(19)إوا  اخل و ي  اني ش  ني مص ا ن  نة ه
 .(20)ا شا   إىل أن عبوا  ال واط لت ال جص ملا  ع ر سنواع
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                                                                                وذكِِرع املنظحِِ  أن البِِوانني امل ا بِِ  أبماِِال ال ِِواط والةحِِش يف سِِانل لوسِِيا    ا  مِِا تط ِِ ق  -8
م بِِا  .يِِق األشِِ ال إذا كانِِل األماِِال تِِ م ابلرتا ِِت، وِِمل أن األثِِر النِِاجم عِِص ت ِِا البِِوانني  ِِا 

                                                                                          عززع البوانني اليت جتر م ال  ومل ا ن ت املث ت ال حيزاع االج حاعي  البائح  يف األ  ، ةِا أح  ما يِا  
املوامبِِ ، مِِِص النِِِا ي ني االج حاعيِِ  والبانونيِِِ ، ع ِِِى ال حييِِز والانِِِمل والو ِِِم وال حيِِز  ِِِا املث يِِِاع واملث يِِِني  

ِِ  ا ن ِِِاني   مبإل ظِِِاع    . Inc Atonement Justلِِِل منظحِِِ   وأ    . ( 21) ومز وجِِِت امليِِِ  ا ن ِِِت وم ِِِاير  اوويِ
ِِاني   ةاث ِِِ  ت ِِِمل إىل  ِِ  ا ن ِ ِِاير  اوويِ أن املِِِواونني مِِِص املث يِِِاع واملث يِِِني ومز وجِِِت امليِِِ  ا ن ِِِت وم ِ

يواج ون منايباع لةظي  ع ى أساس يومت، ا  و ِ  دايِااع  (  حع امليم)وأ را  اووي  ا ن اني  
رمون أينا  مص احل ول ع ى الرعاي  ال حي  و اي  ال ِرو ،  .ابلانمل                                                                                   وأ امل املنظح  أهنم كثملا  ما حي 

 .(22)أو مص   ول سو  الاح 

مص  133                                                                         وأشا ع منظح  "ليومص  اي   ووتش" إىل أنه ين  ت ل انل لوسيا أنص ت   ت املا    -9
مِِص قِِانون الابِِوابع  132             وتاِِا ل املِِا                                                     قِِانون الابِِوابع الِِيت جتِِر م ال ِِ ومل ا ن ِِت املث ِِت ابلرتا ِِت 

ل   ح  يع األماال ا ن ي  اخلا   اليت ت م ابلرتا ِت ماةِا  مِص الابِاب، سِوا  كانِل اِني أشِ ال 
 .(23)مص ا ن  نة ه أو مص جن  خم  مل

(24)ال نحي  وال يح  واألعحال ال جا ي  و بو  ا ن ان  
 

                                                سِِانل لوسِِيا تِ اِِ ا  مِِص اِِني أكثِِر الِِاول عر ِِ   لِِ     أن    . Just Atonement Incذكِِرع منظحِِ    -10
وأ ِِامل ابلبِِول إن    . ال ِِ  ي  ل  ِِمل املنِِا  لاِِا  مِِص األسِِ اب، مبِِا يف ذلِِا   ائ ِِ ا ا  راميِِ  واق  ِِا لا 

                                                                                         جز  ال حر الكا ييب مار   لألعا مل والاوا مل املاا ي  اليت د   يف منطبِ  اسِيا األو  ِت، وإن امل ِا    
واب  ِِام     .                                                                           ِِ مل  ل ِِانل لوسِِيا تاِِو أن الكِِوا إ الط يايِِ  خت ِِ مل و ا لِِا ل  ا  ع ِِى نطِِا  ال  ِِا ا  راميِِ  ال 

يف املائ  مص ال ِكان يبيحِون ع ِى وِول احلِزام ال ِا  ت، مِان األعا ِمل    80و   70إىل ذلا، وملا كان ما اني  
شِِِا ع املنظحِِِ  إىل أن األثِِِر  كحِِِا أ   .                                                              ال ِِِايا  تِِِرتمل ل  ا  م اشِِِر  ع ِِِى سِِِ   عِِِيش  يِِِع مِِِواوو ال  ِِِا تبري ِِِا  

 . ( 25) الناجم عص األعا مل سياو  ال  ا اوجه  ال يف أوقاع ً و  جائح  عاملي  
ع ِِِى أن اق  ِِِا  سِِِانل لوسِِِيا يا حِِِا إىل  ِِِا ك ِِِمل  .Just Atonement Incو كِِِزع منظحِِِ   -11

وقِِا أ ع  .اع ِِى قطِِاعت الز اعِِ  وال ِِيا  ، ال ِِ يص دِِثإلن أكثِِر مِِص ن ِِمل إ ِِايل النِِات  اس ِِت ل   ِِ 
األعا ِِمل امل زايِِا  ال ِِا  وت ِِرب امليِِاع املاحلِِ  ابلةاِِ  إىل اجةِِاا  جِِم النِِات  الز اعِِت، ومِِص شِِ ن 

وذكِرع املنظحِ  أن الا اسِاع ت ِمل إىل  .(26)                                                 حتاع ال واوئ امل وقع أن يِؤثر سِ  ا  ع ِى قطِاا ال ِيا  
يف املائ  ع ى األق  مص  يِع شِواوئ ا زيِر  ي ِول  24يف املائ  و 11ال حاع وال حر الكام ني ملا قا ع 

وعإلو  ع ى ذلا، تبع لياك  أساسي   يوي ، مبا يف ذلا اثنان مص املرامئ ال حري  الاولي    .2040عام  
سِطح ال حِر  ومطا ان، يف أ اا سا  ي  من ةنِ ، ومِص شِ ن از ح   ِا  الاوا ِمل وا تةِاا م ِ وى

 .(27)                                                     مص ل ع املراكز وإلي ا، ةا سيؤثر س  ا  ع ى قطاا ال يا   أن يؤ ح إىل تاطي   رك  املرو 

                                                                                    وذكرع املنظح  أن ت مل املنا  يؤثر أينا  أتثملا  م اشرا  ع ى س   الايش الةر ي  ملواوو سانل  -12
                                                  ، ويف ً  وقوا أ را  ع ى نطا  م زايِا ن يجِ   لألعا ِمل  .Just Atonement Inc             مومبا  ملنظح   .لوسيا

، مِص اس حِ  أن يِؤ   2100وي ِول عِام  .تن ِ  احلاجِ  إىل إجِإل  عِا  أكِرب مِص املِواونني ك  عِام،
           ولكِص نظِرا   .يف املائِ  مِص ال ِكان مِص منِازوم ا ِة   ائحِ  20ا تةاا م  وى سطح ال حِر إىل ت ِريا 

 ِال، إىل أن وسا سانل لوسيا ومل مناس  ل ايش مص النا ي  ا  رامي ، إذ ي ِ لمل يف ماظحِه مِص ا 
                                                                                        وأن جز  ال حر الكا ييب اسيط  تواجه أينِا  خمِاور ةاث ِ ، م ِص تكِون أمِام األشِ ال امل ِر يص ن يجِ   

 .(28)ل  مل املنا  سوى  يا اع حماو  
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ِِمل املنِِِِا    -13 ِِاع سياسِِِِاع ل   ةيِِِمل مِِِِص ل   ت ِ ِِانل لوسِِِِيا اع حِ ِِا ع املنظحِِِِ  إىل أن سِ ِِا أشِ كحِ
                                           ، قِامل سِانل لوسِيا أول م ِاد  حمِا   وونيِا  يف  2015عِام    مةت   . وال كيمل مع ل ا ال  مل ع ى  ا سوا  

و وِِِم أن الاولِِِ     . 2028-2018                                             وو ِِِال احلكومِِِ  أينِِِا   طِِِ  ال كيِِِمل الوونيِِِ  ل ةِِِرت     . إوِِِا  اتةِِِا  اب يِِِ  
 . ( 29)  ا ع اوياك  األساسي  اليت ت زم ا، مان الاائق األكرب أمام تنةي  اخلط  لو االم با  إىل املوا   املالي  

وأو ل املنظح  أبن تبوم سانل لوسيا مبا ي ِتص ال نةيِ  الكامِ  ل  ياسِاع اسِا   يف  طِ   -14
مبِا يكةِ   2028ال كيمل الووني  ل انل لوسيا  وموا    ال حوإ وو ِع  طِا ال كيِمل ملِا ااِا عِام 

                          وأو ل أينا  أبن تن  ق سِانل .(30)                                                       أن تكون سانل لوسيا مكا   م  ااما  ل ايش ع ى األما الطوي 
لوسيا مِع سِائر الِاول ا ز يِ  ال ِ مل  الناميِ  وال  ِاان األ ِرى  ن ِا  نظِام  كِومت  ويل ل حِواونني 

 .(31)                                                     امل ر يص ا ي  ال حاس ال جو  نظرا  ل ظوالر ا وي  الب وى
أنِِه  وِِم ال ِِزام ال  ِِاان، يف إوِِا  اتةِِا  اب يِِ ،  .Just Atonement Incكحِِا ذكِِرع منظحِِ   -15

ل   يِِ  ا  ياجِِاع  2020                          ا يِِون  وال  سِِنوح  ي ِِول عِِام  100  امل ِِرتك  مل  ِِغ قِِا ع ابلاحِِ  ع ِِى ال ا حِِ 
ال  اان النامي ، مبا يف ذلا الاول ا ز ي  ال  مل  النامي  مث  سِانل لوسِيا، مِان لِ ا ال حويِ  مل ي ِ  

 مِِوا   وعِِإلو  ع ِِى ذلِِا، لِِي  يف مبِِاو  الِِاول ا ز يِِ  ال ِِ مل  الو ِِول إىل .ااِِا إىل الِِاول املانيِِ 
و أع املنظحِِِ  أن  .(32)ال ِِناو  األ نِِر ل حنِِا  مِِِص أجِِ  ال كيِِمل مِِع ل   ت ِِِمل املنِِا  يف امل ِِ ب  

                                                                                     ال  ِِاان الِِيت ت  ِِا   كحيِِاع أكِِرب مِِص االن اِِا ع ين  ِِت أن ت ِِ م ماليِِا  يف اِِرام  سِِانل لوسِِيا  ِِحص 
 .(33) ط  ال كيمل الووني  وأن تبام إلي ا امل اعا  ال كنولوجي 

 ق املدنية والسياسيةاحلقو  -2 

(34) ق الةر  يف احليا  واحلري  واألمان ع ى ش  ه  
 

                                                            ع ى أن  كوم  سانل لوسيا قا أ اول ع حِا ،  ِإلل الِاو   ال ِااب    1 كزع الو ق  امل رتك   -16
  . الااعيِِ  إىل إعِِإلن وقِِمل  خِِت السِِ  اام عبواِِ  ا عِِاام   ( 35) لإلسِِ اراا الِِاو   ال ِِام ، ابل و ِِياع 

أن احلكومِِِ  أشِِِا ع، يف ماِِرا   لِِِا ع ِِِى لِِ ع ال و ِِِياع، إىل "وجِِِو     1كحِِا ذكِِِرع الو قِِِ  امل ِِرتك   
أن سِانل لوسِيا قِا ال زمِل    1وذكرع الو ق  امل رتك     . " 1995وا  ا عاام من  عام  وقمل يكم الواقع لاب 

، عنِاما أ ِا ع اسِاكم ل ِر أ كِام م ا بِ  اب عِاام، ولكِص عبواِ   2011                            ما يا  اوقمل الابوا  منِ  عِام 
نةيِ   يف ان ظِا  ت                                         وحي    ل انل لوسيا أن ما مص أش ال لِاي ا   . ا عاام ال تزال قائح  مبب نى البانون 

 . ( 36) إعاام  ، ةا ي  ت إمكاني  ال نةي  الوشيا لاح ياع 2013عبوا  ا عاام يب م، من  عام  
إىل أن عبواِِِ  ا عِِِاام قائحِِِ  ابع  ا لِِِا مِِِص األ كِِِام ال ِِِا    يف  1وأشِِا ع الو قِِِ  امل ِِِرتك   -17

جِِرائم عنيةِِ  خم  ةِِ ، مبِِا يف ذلِِا الب ِِ  الاحِِا املبِِرتن اظِِروإل م ِِا  ، وجِِرائم الب ِِ  الِِيت ت ِِ  اإل 
ةت الااال  ا نائي ، مبا ي ح  أمرا  ال رو ، وجرائم الب   املرتك   أثنا  ا رائم ا ن ي  أو تازيزا  وا،                                                                                                       مًو
                                                                                          وا ِِرائم اِِاامع الكراليِِ ، واالجتِِا  ابمل ِِا اع، وجِِرائم الب ِِ  املرتك ِِ  تازيِِزا  ألعحِِال ا  لِِاب، وجِِرائم 
                                                                                         الب   مص أج  ك    أس املال، وجرائم الب   اليت ت ك  جز ا  مص جرائم ق ِ  م اِا  ، وجِرائم الب ِ  

  .(37)                                                اليت يرتك  ا أ ا ا نا  ال يص س ق أن أ  ينوا ابلب  

ال ظل أن عبوا  ا عاام ال متث  عبوا  إلزامي  ع ى أ  جرد  مِص  1ن الو ق  امل رتك  ومل أ -18
إذ جيوز ل بنا  أن ينظِروا يف الاوامِ  امل ةةِ ، ولِاى احلِاكم الاِام سِ ط  مِنح الرأمِ  أو الاةِو  .ا رائم

عِاام ع ِِى واب  ِام  إىل ذلِا، حتظِِر سِانل لوسِيا ع ِى اسِِاكم إ ِاا  أ كِام اب  .وقِمل ال نةيِ  أو
ِِااإ ِِرائم ولِِِم أ ِ ِِائم جِ ِِا    .أشِِِ ال ال تكِ ِِاام ع ِِِى الن ِ ِِام اب عِ ِِاا  أ كِ ِِانون إ ِ ِِر البِ ِِا حيظِ كحِ

 .(38)                       االج حاعي ،  لنا  مبؤلإلدم -احلوام  أو األش ال ذو  ا عاق  النة ي  
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أبن تبِوم سِانل لوسِيا مبِا ي ِتص إل ِا  عبواِ  ا عِاام واالس اا ِ   1وأو ل الو ق  امل ِرتك   -19
عن ِِا اابواِِ  عا لِِ  وم ناسِِ   وم وامبِِ  مِِع املاِِايمل الاوليِِ  حلبِِو  ا ن ِِان  ومِِرا وقِِمل مِِو   و خِِت 
لابوا  ا عاام  والبيام، ق   إجرا  أ  اس ة ا  عِام ا ِ ن عبواِ  ا عِاام، يح ِ  توعيِ  شِام   يبِو  

 .(39)اائ  عبوا  ا عاام ابل ااون مع منظحاع اجمل حع املاين يف املنطب ا ن ان وا

                                                  أبن تكةِ  سِِانل لوسِِيا متثيِِ  كِ  شِِ ا حي  حِِ  أن ي ِِا  يبِِه    1كحِا أو ِِل الو قِِ  امل ِِرتك    -20
امل ِاعا                                                                                  كِم اب عِاام مبحِام  م حِرس يف  يِع مرا ِ  ا جِرا اع البنِائي ، وأثنِا  ال ِات ل ح ِول ع ِى 

 . ( 40) البانوين  يف إوا   إل ي  الاةو، ا رإل النظر عص قا   ال  ا ع ى  مع تكاليمل ال حثي  

 يةِرا ورامِ  ع ِى أ  اسِ  اام   ( 1965) أن قِانون ال ِرو     . Just Atonement Incوذكِرع منظحِ    -21
وأشِا ع  ."ومل مرب " ل انمل مص جان  ال رو ، ومل أن ال  ريااع ال حتا  و ياِ  البِو  "وِمل املِرب  "

املنظحِِ  إىل ال بريِِر االس ب ِِائت الِِ     ِِا إىل أن قِِو  ال ِِرو  امل كيِِ  يف سِِانل لوسِِيا قِِا و ِِال 
                                                               قوائم ق  " لب ِ  مِص ي  ِ  ه أبهنِم مِص اجملِرمني قِ إل  عحِاا ، ونظ حِل م ِر  " 2011-2010               ما يا  يف الةرت 

ومثِ   ِاالع أ ِرى كثِمل  ت ا ِق ابلانِمل الِ   متا سِه ال ِرو ،  .ا رائم مص أج  إ ةا  عح ياع الب  
 .(41)                                                                              ومل جير اس ارا  ا ااا  يش أن إجرا اع ال حبيق مع أمرا  ال رو  كثملا  ما ي م أت مللا

وأو ِل املنظحِِ  أبن تبِوم سِِانل لوسِِيا مبِا ي ِِتص اع حِا  قِِانون ا ِِ ن اسِ  اام قِِو  ال ِِرو   -22
 "  واع حِِِا  قِِِانون حيظِِِر اسِِِ  اام ال ِِِرو  لألسِِِ ح  النا يِِِ  أثنِِِا  ل و ِِِيح مِِِا ي ِِِك  قِِِو  "وِِِمل مِِِرب  

ح أن اسِِِِ  اام األسِِِِ ح  النا يِِِِ  ال يكِِِِون قانونيِِِِا  إال عنِِِِاما                                                                                     االع بِِِِاالع حلحايِِِِ  املح  كِِِِاع، ويو ِِِِ 
                                                                                ي  ِِ  ام ل جنِِ  دايِِا وشِِيا ابملِِوع أو إ ِِاا   طِِمل   وإن ِِا  وكالِِ  م ِِ ب   ل  حبيِِق يف احلِِاالع 

 .(42)اام قو  ال رو ، مع كةال  شةامي  ا جرا اع وكةا دااليت تنطو  ع ى اس  

(43)إقام  الاال، مبا يف ذلا م  ل  ا مإلع مص الاباب، وسيا   البانون  
 

إىل أن الاس و  ينحص إجرا  حماكحاع عا لِ  يف ونِون مِرت  زمنيِ   1أشا ع الو ق  امل رتك   -23
  البِِِانون، وِِمل أن النظِِِام البنِِِائت ال يِِِزال يواجِِِه مابولِِ  أمِِِام حمكحِِِ  م ِِِ ب   وحمايِِا  قائحِِِ  مبوجِِِ 

الكثمل مص ال حاحع، مبا يف ذلا عام كةايِ  أشِكال احلحايِ  املبامِ  إىل ال ِ و ، والبِا اع اسِاو   
 .(44)لإلس االل الا حت ا نائت، وال   ملاع يف ماا   األ ل 

ا ي ِتص و ِع وتنةيِ  اِرام  أبن تبوم سانل لوسِيا مبِ  .Just Atonement Incوأو ل منظح   -24
  (45)ل ِِِا ي  ال ِِِرو  ع ِِِى االسِِِ  اام املناسِِِ  ل بِِِو  وتبِِِامي م ِِِا مل توجي يِِِ  ا ِِِ ن املواج ِِِ  املانيِِِ 

موا ِِ   تبِِامي اِِرام  ال ِِا ي  إىل ال ِِرو  ا ِِ ن م ِِ ل  ال نِِوا، ابلرتكيِِز ع ِِى تةِِاعإلع ال ِِرو  مِِع   حِِع  
 ، (   حِِِع املِِِيم ) املث يِِِاع واملث يِِِني ومز وجِِِت امليِِِ  ا ن ِِِت وم ِِِاير  اوويِِِ  ا ن ِِِاني  وأ ِِِرا  اوويِِِ  ا ن ِِِاني   

ةني احلكوميني  .(46)وتوسيع نطا  ارام  ال ا ي  ل  ح   يع املًو

أبن توا   سانل لوسيا االعرتاإل اب   ال ال جن  البنائي    1كحا أو ل الو ق  امل رتك   -25
ل حج ِِِ  امل كِِِت اخلِِِال واسكحِِِ  الا يِِِا ل ِِِر  الكِِِا ييب يف  عِِِاوى االسِِِ حناإل ا نائيِِِ  الناشِِِح  عِِِص 

 .(47)                         قناح أ قيحل يف سانل لوسيا

ه، ولِِو ال ِِجص املركِِز  يف ا زيِِر ، أمِِا  يف إىل أن سِِجص او  وليِِ  1وأشِِا ع الو قِِ  امل ِِرتك   -26
كحِِا أشِِا ع الو قِِ    .أبن عِِا  اس جِِزيص لايِِه قِِا ا ِِغ أع ِِى م ِِ وى لِِه منِِ  أ اِِع سِِنواع 2019 عِِام

 2017يف املائ  مص البِا   االسِ ياااي  يف عِام  105,4إىل تبا ير تةيا أبن عا  ال جنا  ا غ  1امل رتك  
 .(48)ية برون إىل مياع ال رب النظية وأبن األش ال املوجو يص يف ال جص 
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أبن تبِِوم سِِانل لوسِِيا مبِِا ي ِِتص كةالِِ  ام ثِِال ًِِروإل اال  جِِاز  1وأو ِِل الو قِِ  امل ِِرتك   -27
  ِِ ِِ ا  والرعايِ ِِق ابل ِ ِِا ي ا ِ ِِيحا ميحِ ِِاز، وال سِ ِِروإل اال  جِ ِِ  حت ِِِني ًِ ِِايإل  وكةالِ ِِون مانِ ِِا ني  ِ لبواعِ

 ي  إىل أ ىن  ِا ةكِص مِص  طِر ان  ِا  مِرا  ال حي  والنظام  ال حي  وتااامل احلجر ال حت، ل  ب
 .(49)، وخبا   اني األش ال املار ني ل  طر أكثر مص ومللم19-كوميا

 احلقوق االتت ادية واال تماقية والثقافية -3 

(50)احلق يف ال ح   
 

ال ثبيمل ال ظل  ااط  سانل لوسيا ل نظيم األسر  أن سانل لوسيا مل ت  ق أ  تو ي  ا  ن  -28
 .(51)ا ن ت ال ام  أو ال ح  ا ن ي  وا جنااي   إلل االس ارا اع الاو ي  ال ام   ال ااب 

وأشِِِا ع الرااطِِِ  إىل أن سِِِانل لوسِِِيا اختِِِ ع  طِِِواع  قِِِرا  سياسِِِ   ايِِِ  و عِِِم ال ِِِح   -29
أن وزا   ال ا ِِيم قِِا  2كحِِا ذكِِرع الو قِِ  امل ِِرتك    .(52)واحلبِِو  ا ن ِِي  وا جناايِِ  لألوةِِال واملِِرالبني

 .(53) طل  طواع ك مل  ع ى مر ال نني    اج املا وماع ومل ال ب ياي  يف املنال  الا اسي 

أشا ع إىل أن البواعا األ إلقي  والايني  ال تزال، ميحا ي او، تةرا   2ايا أن الو ق  امل رتك   -30
وال يزال االسِ يا  الاِام امل ِ حر  .ال ح  واحليا  األسري  ووريب  تباد امنحون منال  الرتاي  يف  ال 

 .(54)   ا  يف ال  ا إزا  إوإلا ال  اب واملرالبني ع ى املا وماع امل ا ب  ا ح  م ا ن ي  ي ك  عائب

31-   ِِ ِِ  الرتايِ ِِ  مااليِ ِِري  ال يكةِ ِِا  األسِ ِِح  واحليِ ِِال ال ِ ِِ  يف  ِ ِِاج الرتايِ ِِ  أن من ِ ِِرع الرااطِ وذكِ
وأشِِا ع الرااطِِ  إىل أن  . ومِِاع واأل واع وامل ِِا اع املبامِِ  ل  ِِ اب ميحِِا جلِِا  يِِادم ا ن ِِي واملا

ِِام  ِِ    2016ايِِِا ع عِ ِِحيإل مبا نِ ِِا  ِ ِِيا سِِِج ل اجةا ِ ِِانل لوسِ ِِوا  املرالبِِِاع يف سِ                                                              عِِِص ماِِِال   ِ
 وايت ، ومل أن ماال الوال اع لاى الن ا  ال2015ابل يا ع ال ااب  امل ج   يف كانون األول/ ي حرب 

 .(55)ل  اي                     سن  ال يزال مرتةاا   19و 15ترتاو  أعحا لص اني 

وذكرع الرااط  أن من اج سانل لوسيا يف  ال ال ح  واحليا  األسري  جي  أن ياك  واقع  -32
ويف  ِِال عِِام حتبيِِق ذلِِا، سِِيظ   .األوةِِال واملِِرالبني ويِِؤثر ع يِِه، وأن ي بيِِا مباِِايمل األمِِم امل حِِا 

األوةال واملرالبون عر  ، إىل  ا ك مل، حلاالع النامل وعنمل الا مل والانِمل ا ن ِت واحلحِ  وِمل 
 .(56)                             املبر  واألمراا املنبول  جن يا  

ِِ  امل ِِِرتك   -33 ِِال  2وأو ِِِل الو قِ ِِ  يف  ِ ِِاج الرتايِ ِِيح من ِ ِِتص تنبِ ِِا ي ِ ِِيا مبِ ِِانل لوسِ ِِوم سِ أبن تبِ
سري  احلايل ملوا م ه مع امل ا مل ال وجي ي  ال بني  لألمم امل حا  ا  ن ال ثبيمل ا ن ت ال ح  واحليا  األ

ال ام   وتوممل ال ِا ي  امل ِ حر واملنِ ظم ل حا حِني ومبِامت اخلِاماع لكةالِ  تبِامي املنِحون اطريبِ  
  الثباميِِِ  وِِمل م حيِِِز  قائحِِِ  ع ِِِى األ لِِ ، ال تنطِِِو  ع ِِِى أ كِِِام أ إلقيِِ ، وال تاِِِزز البوالِِِ  النحطيِِِ 

ِِ يص ت  ِِِِغ  أو ِِ اب الِ ِِول ال ِ ِِيت حتِِِِول  ون   ِ ِِواجز الِ ِِع احلِ ِِ   وإزالِِِِ   يِ ِِاني  البائحِ ِِ  أو ا ن ِ الاينيِ
                                                                            سن  محا مو  ع ى وسِائ  منِع احلحِ  نظِرا  إىل أن سِص ق ِول املااشِر  ا ن ِي  الِيت جييزلِا  16أعحا لم 

 .(57)مت اخلاماعسن ، وتي مل ال ثبيمل املكثمل ابلبوانني مص جان  مبا 16البانون لت 
أن ارملان سانل لوسيا قا أجاز ا ج اا يف ًروإل حما  ، مبا يف   2وذكرع الو ق  امل رتك   -34

                                                                                 ذلا  االع االو  اب، وسةا  اسا م، وت ولاع ا نني ا  يح ، أو عناما دث   احلح   طرا  ع ى 
ِِرأ  أو  ِِِح  ا ِِا  املِ ِِيت ال  . يِ ِِاا، الِ ِِ  اب ج ِ ِِو  امل ا بِ ِِمل أن البيِ ِِوابع وِ ِِانون الابِ ِِ  يف قِ ِِزال قائحِ تِ

وكانل الن يج   .ل انل لوسيا، أ ع إىل عام متكص املرأ  مص احل ول ع ى  اماع ا ج اا الةاال 
اسِِ حرا  عح يِِاع ا ج ِِاا وِِمل امل مونِِ  واسِِ  اام األ ويِِ  اجمل نِِ  امل ا ِِ  يف ال ِِو  ال ِِو ا ،  ون 

 .(58)و ةاع و ي 
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ِِ  امل ِِِرتك   -35                                                 تثبيِِِمل وتِِِا ي  امل نيِِِني ال ِِِحيني وِِِمل م ِِِومري ص، وال توجِِِا أن  2وأ ِِِامل الو قِ
وأو ِِل  .(59)اروتوكِِوالع ل ي ِِمل األ كِِام اسِِاو   املن ِِول ع ي ِِا يف البِِانون، الِِيت جتيِِز ا ج ِِاا

أبن ت يح سانل لوسيا اروتوكوالع مص أج  احل ول ع ى  اماع ا ج اا اطريب    2الو ق  امل رتك  
 .(60)ماال ، وأبن تازز إمكاني  احل ول ع ى  اماع ا ج اا ا و   قانوني   حيع الن ا 

                                حقوق أشخاص حمد دية أو فحلاع حمد دة -4 

(61)الن ا   
 

يف   امل ا بِ  ابلانِمل ا ن ِاين، مبِا   ( 62) أن سِانل لوسِيا ق  ِل ال و ِياع   2ال ظل الو ق  امل ِرتك    -36
إىل أن لِِ ع    2وأشِِا ع الو قِِ  امل ِِرتك     . ذلِِا الانِِمل الاِِائ ت والانِِمل ا ن ِِت واالو  ِِاب يف إوِِا  الِِزواج 

ال و ياع ت ح  إجرا اع خم  ة  ي اني اختاذلا يف خم  مل اجملاالع احلكومي ، ولِت ت نِحص  طِواع عح يِ   
 . ( 63)                                                                                    اامل وسياساع وتاايإلع لإلوا  ال  ريات، ومل أن أح  مص ت ا ال و ياع مل ينة  تنةي ا  كامإل  وتا 
أن الانمل الاائ ت ال يِزال دثِ  م ِك   ك ِمل ، لكن ِا ال ظِل أنِه  2وأ امل الو ق  امل رتك   -37

 ِرو  م ِ اا  ولِحص كانِل ال .2018مل تكص لنامل حماكحاع ا  ن جرائم الانِمل ا ن ِاين  ِإلل عِام 
ه النِِحي                                                                                          لبِِا  البِِ ى ع ِِى ا نِِا ، مِِان احلكومِِ  ال ت با ِِت جِِرائم الانِِمل  ِِا املِِرأ  إال عنِِاما توجِِ 

واع ِِربع ا  ا   املانيِِ  ابلاإلقِِاع اِِني ا ن ِِني أن نبِِا ال ِِا ي  ع ِِى تبنيِِاع املبِِااإلع  .ادامِِاع
 .(64)اخلا   ابل اماع يطر  م ك    ئي ي  أمام  ع األ ل 

إىل أن ا   ِِا اع تةيِِا أبن ن ِِ    ِِوا إ االو  ِِاب يف سِِانل    2شِِا ع الو قِِ  امل ِِرتك   وأ  -38
                                                                                          لوسيا أع ى كثملا  مص ن     وا إ االو  اب ع ى النطا  الااملت، وأن م ِ وى الانِمل  ِا املِرأ  مرتةِع  

عنِِاما                                          ع ِِى أن البِِانون ال جيِِر م االو  ِِاب الزوجِِت إال   2و كِِزع الو قِِ  امل ِِرتك     . ( 65) ا ِِك  يثِِمل الب ِِق 
ومت ت بِت تو ِي ني ا ِ ن    .  ايِ                                                              يكون الزوجان مط  بني أو منة  ني أو عنِاما ت  ِا  حمكحِ  األسِر  أمِر 

 . ( 66) ل ا املو وا وجرى ق ووحا يف االس ارا اع ال ااب ، ومل أنه مل حتاإ أ  تطو اع يف ل ع امل  ل  
أنه اب مكان حت ِني ا وِا  البِانوين، ايِا أن ألِم امل ِائ  املطرو ِ    2امل رتك   وال ظل الو ق   -39

                                                                                        لِِت عِِام االت ِِا  يف تط يِِق البِِوانني يف املحا سِِ  الاح يِِ ، منِِإل  عِِص هنِِ  مِِرا ى البنِِا  وأمِِرا  ال ِِرو   
ةني الط يِِني والاِِام ني الرتاِِويني ووِِمللم مِِص امل نيِِني الِِ يص  دث ِِون نبِِاط    واأل  ِِائيني االج حِِاعيني واملًِِو

الراسِ  وامل اِِا    إىل  ِرو   تِِوامر ال اِاون ا يِا   2وأشِِا ع الو قِ  امل ِرتك     . االت ِال ابلن ِ   إىل النِحاح 
 . ( 67) ومكامح ه  البطاعاع اني  يع أ حاب امل  ح  املانيني يف  ال الوقاي  مص الانمل 

ا   البطاعِاع ماالِِ  أبن تكةِ  سِانل لوسِِيا تبِامي  ِاماع م اِِ  2وأو ِل الو قِ  امل ِِرتك   -40
وين  ت أن ي ح  ذلا مِا ي ِتص كةالِ  تِوممل اجملحوعِ  الكام ِ  مِص  .مص أج  ال  ا  ل انمل ا ن اين
االج حاعيِ  و ِاماع املاي ِ  لنِحاح الانِمل واالو  ِاب  ون  -اخلاماع الط ي  والبانوني  والنة ي  

وأمِص الن ِا  ال ِوايت قِامص تبِا ير  متييز  وتبامي ال اويى عِص جِرائم الانِمل ا ن ِت  و ايِ    و ِي 
                                     وين  ِِت ل ِِانل لوسِِيا أينِِا  أن تنةِِ  ع ِِى  .وأ لِِني ا ِِ ا اع ا ِِ ن الانِِمل ا ن ِِت والانِِمل ا ن ِِاين

ِِام  حنِِِو واإل إوا لِِِا ال  ِِِريات الِِِ   ي نِِِاول الانِِِمل الاِِِائ ت والانِِِمل ا ن ِِِت، وأن تكةِِِ  إ  اج أ كِ
 .(68)                                                                    قانوني  ا  ن االو  اب يف إوا  الزواج، منإل  عص تاريمل حما  ل انمل  ا املرأ 

(69)األوةال  
 

 ، 2018ت ِريص الِثاين/نومحرب    20  ع ى قيام سِانل لوسِيا، يف   كزع  ااط  سانل لوسيا ل نظيم األسر    -41
 .(70)                                                                     إبقرا  م روا قانون عاال  الطة  وم روا قانون  عاي  الطة  و اي ه وت ن يه
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وأشِِا ع الرااطِِ  إىل أنِِه جِِرى ا اِِإلم عِِص أكثِِر مِِص ألِِمل  الِِ  مِِص  ِِاالع إسِِا   ماام ِِ   -42
                                            ا  ا ن ِِت أكثِِر األنِِواا امل  ِِ غ عن ِِا ئِِ ا اخل ِِول، ودثِِ  االع ِِا .2015-2010األوةِِال  ِِإلل الةِِرت  

يف املائِ   70ومتثِ  الة يِاع عحومِا أكثِر مِص  .                                 يف املائ  مص  يع احلاالع امل   غ عن ِا 34نه دث  إ يش 
سِن ، وينِا ج  16سِن  إىل  12ويف ماظم األ يان، ين حت النحاح إىل الةحِ  الاحريِ  مِص  .مص النحاح

 .(71)                                       الكثمل مص احلاالع إ اال   حص مح  سةا  اسا م

ِِر -43 ِِ  قويِِِِ  اِِِِني الِِِِزواج امل كِِ ِِ  اس ب ِِِِائي  ت ِِِِمل إىل وجِِِِو  عإلقِِ ِِا    اسِِ ِِ  أينِِ                                                                           وذكِِِِرع الرااطِِ
 .(72)            اي ي  مبرا  ومااالع الن ا  املن حياع إىل أشا األسر امل

 

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 

Individual submissions: 

CGNK Center for Global Nonkilling, Grand-Saconnex (Switzerland); 

HRW Human Rights Watch, Geneva (Switzerland); 

JAI Just Atonement Inc., New York (United States of America); 

SLPPA St. Lucia Planned Parenthood Association, Castries (Saint 

Lucia). 

Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: The Advocates for 

Human Rights, Minneapolis (The United States of America); 

and The World Coalition Against the Death Penalty; 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Akahata-Equipo de 

Trabajo en Sexualidades y Géneros, Buenos Aires 

(Argentina); The Caribbean Association for Feminist 

Research and Action (CAFRA); Caribbean Right Here Right 

Now Platform Sexual Rights Initiative (C-RHRN). 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

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

of the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

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

prostitution and child pornography; 

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

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance.  

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/37/LCA/3 

9 GE.20-14800 

 

 3 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.1–88.29, and 88.47–88.52. 

 4 CGNK, pp. 6-7. 

 5 JS1, para. 19. See also CGNK, p. 7. 

 6 JS1, para. 19. 

 7 JS2, para. 2. 

 8 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.30–88.34, and 88.36–88.45. 

 9 JS1, para. 9. 

 10 CGNK, p. 7. See also JAI, paras. 19 and 22. 

 11 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.53, and 88.59–88.71. 

 12 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.61 (Australia), 88.62 (Germany), 88.64 

(Netherlands). 

 13 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.60 (Slovenia), 88.66 (Spain), 88.67 

(United States of America), 88.68 (Uruguay), and 88.69 (Chile). 

 14 HRW, para. 4. 

 15 HRW, para. 11. See also JAI, para. 27 JS2, para. 24. 

 16 HRW, para. 15. 

 17 JAI, para. 31. 

 18 JS2, para. 27. 

 19 HRW, para. 3. 

 20 JS2, para. 23. 

 21 HRW, para. 7. 

 22 JAI, para. 28. 

 23 HRW, para.10. See also JS2, para. 26. 

 24 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.120–88.121. 

 25 JAI, paras. 4-5. 

 26 JAI, para. 4. 

 27 JAI, para. 7. 

 28 JAI, paras. 8-9. 

 29 JAI, para. 11. 

 30 JAI, para. 13. 

 31 JAI, para. 15. 

 32 JAI, para. 12. 

 33 JAI, para. 17. 

 34 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.34, 88.72–88.78, 88.85, and 88.99–

88.104. 

 35 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras, 88.72 (Spain) and 88.77 (Paraguay). 

 36 JS1, paras. 2-3. 

 37 JS1, para. 10. 

 38 JS1, para. 11. 

 39 JS1, para. 19. 

 40 JS1, para. 19. 

 41 JAI, paras. 19-20. 

 42 JAI, paras. 22-24. 

 43 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.81, and 88.98–88.104. 

 44 JS1, para. 12. 

 45 JAI, para. 25. 

 46 JAI, para. 32. 

 47 JS1, para. 19. 

 48 JS1, para. 16. 

 49 JS1, para. 19. 

 50 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.111–88.113. 

 51 SLPPA, p. 2, para. 3. 

 52 SLPPA, p. 3, para. 5. 

 53 JS2, para. 30. 

 54 JS2, para. 30. 

 55 SLPPA, para. 7. 

 56 SLPPA, para. 9. 

 57 JS2, paras. 31-32. See also SLPPA, para. 9. 

 58 JS2, paras. 17-18.  



A/HRC/WG.6/37/LCA/3 

GE.20-14800 10 

 

 59 JS2, para. 19. 

 60 JS2, para. 21. 

 61 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, para. 88.46, 88.54–88.58, and 88.79–88.90. 

 62 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras, 88.79 (Portugal), 88.80 (Spain), 88.83 

(Colombia), 88.84 (France), 88.85 (Germany), 88.86 (Mexico), 88.87 (Panama), 88.88 (United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 88.89 (Philippines), 88.90 (Haiti), 88.91 

(Argentina), 88.93 (Djibouti). 

 63 JS2, paras. 6-7. 

 64 JS2, para. 11. 

 65 JS2, para. 14. 

 66 JS2, para. 12. 

 67 JS2, para. 13. 

 68 JS2, paras. 15-16. 

 69 For relevant recommendations see A/HRC/31/10, paras. 88.34–88.35, 88.45–88.46, and 88.85–88.97. 

 70 SLPPA, para. 5. 

 71 SLPPA, para. 7. 

 72 SLPPA, para. 7. 

    


