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موجز أعدته مفوضية األمم المتحددة السدامية لحقدوق اإلنسدان و قداق للفقدرة   
مدن مر دق  5والفقدرة  5/1اإلنسدان )ج( من مر ق قرار مجلدس حقدوق 15

 16/21قرار المجلس 
 

 *سانت لوسيا  
  
وهــان حــامص  م ــ ح  ية  م  ــ   (1)5هــ ا التيريــر هــو مــووم ل ممل ومــان امليدمــ  مــن   

االســـتملرال الـــدشام الشـــامَّب شهـــو يتاصـــل ه يـــَّ املصـــاليت التوو ه ـــ  الملامـــ  الـــ  ا تمـــدها   ـــ  
ب شال يتضــمن التيريــر آيــ  وااج آش شوهــان نرتــر آش ا  امــان 17/119ميــوا اسننــام ر ميــرا  

لنـام    يـوا اسننـام(  من وانب مفوضـ   األمـم املتحـدة النـام    يـوا اسننـام )املفوضـ   ا
شال آم ميـــم آش  ـــراا ف مـــا يت ـــَّ ةال ـــاجان  ـــدلةب ش ـــد حواـــرن ة ـــواة م ه  ـــ  ر موا ـــ  

اسةيــاج   ــن ال  ــو     ــدا اسميــام  هنايــ  الــ ا مراوــل اململ ومــان الــواالة ر التيريــر  امــا م
  ُيو ـــا  منـــب ميتضـــن ا ـــا   فـــر  16/21األحـــ    مـــن لشم تع ـــبب ش مـــس  ةيـــراا ا  ـــ  

منـــــتيَّ سســــــهامان املةسنــــــ  الوا  ــــــ   يــــــوا اسننــــــام التاةملــــــ  ل دشلــــــ  موضــــــو  االســــــتملرال 
النـام    شاململتمـدة ة ـاج    ـن التي اـد اليامـَّ  صـاليت ةـااي ب شتوتـاو   ـن املو ـل الشـصي  ل مفوضـ  

 يـــوا اسننـــام ال  ـــو  اليام ـــ  الـــ  تتضـــمن د ـــل اململ ومـــان الـــواالةب ش ـــد اش ـــ  ر ي ـــدال 
 ه ا التيرير لشاي  االستملرال شالتطواان ال  مدثت ر ت ك الف ةب

 
 

را ه   الوث ي   صَّ ياساهلا ية لشائر ال د  التحريري  ةاألمم املتحدةب *    مل ُتو



 A/HRC/WG.6/23/LCA/3 

 

2/14 GE.15-13399 

 

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة  
 

 المعلومات األساسية واإلطار -ألف 
 

 (2)الدوليةنطاق االلتزامات  -1 
حَّاــرن م رتمــ  الملفــو الدشل ــ  ةــسم ســانت لوســ ا  ص ــت وــس  االســتملرال الــدشام الشــامَّ  -1

األش  اخلــا   ــا  ــدلا  مــن التوحــ ان الدا  ــ  ية الت ــديد   ــن مملاهــدان لشل ــ  آساســ    يــوا 
ــــ  شالن اســــ اسننــــام  شمــــن ة  هــــا  ــــدشا اخلــــا  ةــــا يوا املدن  ا  الملهــــد الــــدشا اخلــــ   ش الملهــــد ال

ب شآ ــــّرن (3)ميــــوا األ ــــاا  حشم اس ا ــــ    شاتفا  ــــ ةــــا يوا اال ت ــــالي  شاالوتما  ــــ  شالثياف ــــ 
  الملهـد الـدشا اخلـا  ةـا يوا املدن ـ  شالن اسـ  م رتم  الملفو الدشل   ةسم سـانت لوسـ ا ش ملـت   ـن

ـغـب آهنـا   2011ميوا األ اا  حشم اس ا ـ  ر  ـا   شاتفا    ر  آم تيـّد  آ ـاان ية آنـمل مل  و
ب شآشحـــت م رتمـــ  الملفـــو الدشل ـــ  ا يومـــ  ةالت ف ـــ  اليامـــَّ ل توحـــ ان امليصولـــ  (4)م ـــ  حلـــك ا ـــن

الملهــــد الــــدشا وــــس  االســــتملرال الــــدشام الشــــامَّ األش  اخلــــا   ــــا شالدا  ــــ  ية الت ــــديد   ــــن 
ـــــ  شالن اســـــ  ـــــا يوا اال ت ـــــالي  شا   ش اخلـــــا  ةـــــا يوا املدن  ـــــ  الملهـــــد الـــــدشا اخلـــــا  ة الوتما  

شالوا ــــــ   (6)2ش ــــــّدمت الوا ــــــ  املشــــــ ا   ب(5)ميــــــوا األ ــــــاا  حشم اس ا ــــــ    شاتفا  ــــــ شالثياف ــــــ 
ةالت ــــديد   ــــن  3توحــــ ان مشــــا  ب شفضــــس   ــــن حلــــك  آشحــــت الوا ــــ  املشــــ ا   (7)3 املشــــ ا 

واــــــو    شالربشتلملهــــــد الــــــدشا اخلــــــا  ةــــــا يوا املدن ــــــ  شالن اســــــ الربشتواــــــو  االوت ــــــاام امل حــــــد ةا
فضــس   ــن الربشتواــو  االوت ــاام  تفا  ــ  اليضــاج   ــن د ــل آ ــيا  التم  ــم ضــد املــرآةاالوت ــاام ال

الثالــال التفا  ــ  ميــوا الطفــَّب شآ ــاان م رتمــ  الملفــو الدشل ــ  اــ لك ية آم ســانت لوســ ا مل تصــد 
تتاـــ  آم مو فـــا  شاضـــحا  مـــن التوحـــ ان الدا  ـــ  ية الت ـــديد   ـــن اتفا  ـــ  م اهضـــ  التملـــ يب شمل 

ب شآشحــت م رتمــ  الملفــو الدشل ــ  ةــسم ت ــّدَا ســانت لوســ ا   ــن اتفا  ــ  (8)وطــوان لسنضــما  يل هــا
م اهضــ  التملــ يب شت ــتمَ  املنــا دة مــن املفوضــ   النــام    يــوا اسننــام لتــ ل َّ د ــل المليصــان 

   ب(9)ةسميامهاالت ديد   ن اململاهدان الدشل    يوا اسننام شلضمام االلتما  التا  تملوا ال  
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 
آم ســــانت لوســــ ا مل تملمــــد  ةملــــد االســــتملرال الــــدشام الشــــامَّ  3حاــــرن الوا ــــ  املشــــ ا   -2

األش  اخلـــا   ـــا  ية ت ف ـــ  آش مراوملـــ  آم مـــن  وان  هـــا الداو  ـــ  املرتصطـــ  ةال ـــيو  الدشل ـــ  الـــ  
ب شيوملتــــرب هــــ ا (10)التوحــــ ان الدا  ــــ  ية حلــــكتشــــّيَّ ارفــــا  ف هــــا  شحلــــك   ــــن الــــرغم مــــن  صوهلــــا 

اسوــراج ضــرشايا  ألم نرتــا  الدشلــ  ر ســانت لوســ ا نرتــا  مــملشا شلــن ينــتف د املواا ــوم مصا ــرة  مــن 
ــ  آميامهــا األضــراا الملديــد مــن مرتــاهر ا مايــ  شوــرب  امل  ــو     هــا ر هــ   ال ــيو  مــا مل ت فا

ةــسم تنــّن ا يومــ  تشــريملان لاو  ــ  تملــرّب  ــن  3ا    ــن ال ــمل د الــداو  ب شآشحــت الوا ــ  املشــ  
د ل ال يو  الدشل   ال  تشّيَّ سانت لوسـ ا ارفـا  ف هـا  اـ  يتنـّم ل مـواا ن االسـتفالة مصا ـرة 

 ب(11)من آميا  ه   ال يو 
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 م  ــ  يحــسو   2005ر  ــا    شحاــرن م رتمــ  الملفــو الدشل ــ  آم ســانت لوســ ا اســتهّ ت -3
مشـــفو ا   2013جل ـــ  اسحـــسو الدســـتوام  وـــرل   ـــن الربملـــام ر آياا/مـــايو لســـتوام شآم تيريـــر 

ـــَر  م  ـــ  اسحـــسو   ـــن الـــرغم مـــن التوحـــ ان اهلامـــ  الدا  ـــ  ية    مو ـــ  مـــن التوحـــ انب شمل ةو
 ب(12)تملميم املناشاة ةن اجل نن شمحاي  األافا 

ةت ف ـــــ   ـــــانوم الملمـــــَّ  2012ةي ـــــا  ســـــانت لوســـــ ا ر  ـــــا   3شاّمصـــــت الوا ـــــ  املشـــــ ا   -4
الــــ م اا ــــن ةملــــإ الشــــواغَّ ر ياــــاا اتفا  ــــان م رتمــــ  الملمــــَّ الدشل ــــ  ف مــــا ُيــــا  2006 لملــــا 

آ رةــت  ــن يال آهنــا اجل نــ  شميــوا الملمــا   شامل ــَّ ش مالــ  األافــا  مــن الملمــَّ ال ــرا التملنــف  
ميـ  اليائمـ    ــن آسـفها ي اج  ـد  يوضـا  اليـانوم املـدين ل مراوملـ  ةع ـ  اليضـاج   ـن األميـا  التم  

ـــــ   ص ـــــت ةـــــ لك وـــــس  االســـــتملرال النـــــاةد ـــــو  اجلـــــ     مـــــا  ةـــــسم الدشل شآشحـــــت الوا ـــــ   ب(13)ن
 ب(14)ا يوم   راومل  اليانوم املدين شيلعاج األميا  التم  مي  اليائم    ن نو  اجل   3 املش ا 

  مل تــــدم  آم التشــــريملان اليائمـــ 3شف مـــا ُيـــا ميــــوا الطفـــَّ  ا تــــربن الوا ـــ  املشـــ ا   -5
مصــاليت اتفا  ــ  ميــوا الطفــَّ شآميامهــا ةشــيَّ اامــَّ شآنــمل اــب ينفــاح التشــريملان الوا  ــ  لت ــاش  
ــــمل األافــــا  املولــــولشم وــــااا ياــــاا الــــمشاا  ش ضــــاج األمــــدا   شالمليــــا   ــــم الــــ م يتملــــرل ل التم  

 ــل ا يومــ  ةوضــل تشــريملان لاو  ــ  توــدم  ةشــيَّ اامــَّ د 3ب شآشحــت الوا ــ  املشــ ا  (15)الصــدين
 ب(16)مصاليت اتفا    ميوا اسننام
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حبـــر  ا يومـــ    ـــن التيـــد  ر  ـــا  ميـــوا اسننـــام ةشـــيَّ  2آ ـــالن الوا ـــ  املشـــ ا   -6
 2الــ  حار ــا الوا ــ  املشــ ا   ــا    ــن الــرغم مــن افتيااهــا ية املــواال املال ــ  شالتي  ــ ب شمــن األمث ــ  

  ـــن هـــ ا االلتـــما  امتـــواج الدســـتوا   ـــن آميـــا  ُتمـــ  د ـــل األ ـــاا  مـــن التملـــ يب شغـــب  مـــن 
ضــــرش  اململام ــــ  آش المليوةــــ  الياســــ   آش السيننــــان   آش امله  ــــ   شامتفــــا  الص ــــد ةاملفوضــــ   الربملان ــــ  

ةت ــرا المل ــ  ضــد األ ــاا  د ملــا ب شمــل  شآمانــ  املرتــامل  ش  ــا  اليــانوم اجل ــائ  ر ســانت لوســ ا
آم ســانت لوســ ا مــا  الــت ُترتــن ةملــدل هائــَّ مــن الفــر  لتحنــن  2حلــك  ا تــربن الوا ــ  املشــ ا  

 ب(17)محاي  ميوا اسننام امليفول  لنياهنا  شمن ة  ها يلعاج  يوة  اس دا 
ام الشــامَّ األش  الـــ م م ــ  االســتملرال الــدش مــا آو ـــم ية   ّــ   2شآ ــاان الوا ــ  املشــ ا   -7

  ّدمت وسلمل ا يوم  ضمانان تف د ةسهنا ستيو  ةإحااج شة اج ش   اجلمهوا حبيوا اسننامب
آيضــــا  ية آنــــمل    ــــن الــــرغم مــــن  صــــو  ســــانت لوســــ ا التوحــــ    2شآ ــــاان الوا ــــ  املشــــ ا   -8

 ب(18)الشسم الدا    ية ال رتر ر ينشاج ول   ش ائ   شا     مل توتا  آم تداةب ر ه ا
اليثـــــب مـــــن   2011ر  ـــــا    ةـــــسم ســـــانت لوســـــ ا مل تيصـــــَّ 3شحّاـــــرن الوا ـــــ  املشـــــ ا   -9

مص ّ ـ  ب شآشضـحت ا يومـ  مو فهـا (19)التوح ان ال  ت يتها سنشـاج مةسنـ  شا  ـ   يـوا اسننـام
آمانــ  املرتــامل ا ال ــ  ُتمــ  ا يــوا األساســ   ل مــواا نب شل ــت ا يومــ  آيضــا  ية تيويــ  آمانــ  آم 
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ب (20)املرتــامل  الــ  تملمــَّ ةيــداان  ــدشلة وــدا   ة ــد آهنــا مل تتاــ  آم وطــوان لت ف ــ  هــ ا االلتــما 
ملصـــاليت  شفيـــا  ا يومـــ  ةإنشـــاج مةسنـــ  شا  ـــ  منـــتي    يـــوا اسننـــام  3شآشحـــت الوا ـــ  املشـــ ا  

 ب(21)ةااي 
  ــن تشــي َّ  2012ةــسم   ــ  الــو ااج شافــد ر آي و /ســصتمرب  3شآفــالن الوا ــ  املشــ ا   -10

جل   الملمَّ الوا     مايـ  الطفـَّ تتمثـَّ شاليتهـا ر تسليـ  لشا اهل سـ  االستشـااي  اململ  ـ  ةيضـايا محايـ  
ن هـــ ا الت ف ـــ ب شآضـــافت الوا ـــ  األافـــا  شر ت نـــ د ت ف ـــ  اتفا  ـــ  ميـــوا الطفـــَّ شتيـــدا تيريـــر  ـــ

آم جل ــ  الملمــَّ الوا  ــ   مايــ  الطفــَّ  الــ  آنشــست  ووــب توحــ    ــّدمتها جل ــ  ميــوا  3املشــ ا  
ـــَّ   مل 2011الطفـــَّ ية ســـانت لوســـ ا ر  ـــا   امـــا مل تتاـــ  تـــداةب ممل ّ ـــ  مـــآل ا م  شاليتهـــا تفمّل

 ب(22)تنملن ية حلك
  

قددوق اإلنسددان، مددا مراعدداة القددانون الدددولي اإلنسدداني تنفيددا االلتزامددات الدوليددة لح -باء 
 الساري

 
 المساواة وعدم التمييز -1 

ةــسم جل ــ  اسحــسو الدســتوام آشحــت  ف مــا ُيــا التم  ــم الــ م  3آفــالن الوا ــ  املشــ ا   -11
ر التشــريملان  اتفا  ــ  اليضــاج   ــن د ــل آ ــيا  التم  ــم ضــد املــرآةتتملــرل لــمل املــرآة  ةت ف ــ  آميــا  

 3ب شآشحــــت الوا ــــ  املشـــــ ا  (23)داو  ــــ  شةإلااوهــــا ر الدســــتوا   ــــدما ييـــــوم هلــــا لشا ميّمــــَّال
ا يومـــ  ةت ف ـــ  توحـــ   جل ـــ  اسحـــسو الدســـتوام ةشـــسم يلااا آميـــا  هـــ   االتفا  ـــ  ر اليـــوانن 

 ب(24)الداو    شر الدستوا    دما ييوم هلا لشا ميمَّ
ة الملس ـــــان اجل نـــــان    الـــــ  تشـــــيَّ ا ل ـــــ  الوا  ـــــ  آم لائـــــر  3الوا ـــــ  املشـــــ ا  شوـــــاج ر  -12

النـــا    ية التيـــد  ر اليضـــايا اجل نـــان    تملـــاين مـــن نيـــا  ـــديد ر املـــو فنب شيتـــسل  املو فـــوم 
ســـانت لوســـ ا  3مـــن املـــدير شمـــو فانم تي  ـــن شمو ـــ  ل صحـــو  شســـائدب شآشحـــت الوا ـــ  املشـــ ا  

 ب  (25)ة لتحنن منتوى ينتاو تهاةميالة املو فن الملام ن ر ه   الدائر 
شحّاــــرن الوا ـــــ  املشـــــ ا  ةـــــسم ا يومـــــ  افضـــــت  وـــــس  االســـــتملرال األش  اخلـــــا   ـــــا   -13

التوحــ ان الدا  ــ  ية نــم  ال ــف  اجلرم ــ   ــن الملس ــان الــ  تيــا  ةال اضــ  ةــن اا ــدين مــن نفــ  
مـــن امل ترتـــر آم تيّدمـــمل ونـــ ا   اجلــ   شآاوـــسن لااســـ  املنـــسل  ةإلااوهــا ر ياـــاا التيريـــر الـــ م اــام

ب ف رتــر هــ ا التيريــر ر نــم  ال ــف  اجلرم ــ   ــن الملس ــان اجل نــ   الــ  (26)جل ــ  اسحــسو الدســتوام
ــ ب شفضــس   ــن حلــك  مل  تيــا  ةال اضــ  ةــن اا ــدين مــن نفــ  اجلــ    لشم يحــداا توحــ ان ممل ّ 

اجل نـــ   ةـــَّ آشحـــن ل م ـــَّ   لســـتواي  يسوـــ  التيريـــر ر اال تصـــاا التوحـــ ان الدا  ـــ  ية تـــوفب محايـــ
 ب(27)اجل ن  ر تشريل م ف َّامل َّ ةت اش  التم  م اليائم   ن آساس 
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اجل نــــ   اسســــاس ل حمايــــ   لوــــَّ ل مــــرة امل ــــَّ ية آم  3شآ ــــاان آيضــــا  الوا ــــ  املشــــ ا   -14
ــــ  ر  ــــا  2006األشة ر اتــــب اليــــانوم مــــن وــــس   ــــانوم الملمــــَّ ) ب شيــــ ا 2012( الــــ م نـوف 

م  ـــمل اليـــانوم   ـــن آنـــمل ال  ـــّد لـــرّ   مـــَّ آم يف ـــَّ مو فـــا  آش ُيضـــململ لتـــداةب تسليص ـــ  ة ـــاج   ـــن 
آم هـ ا ا رتــر ي ـا  ةـاا  شيم اــام  ـدشلا  ألم مرتـاهر ا مايــ   3اجل نـ ب شا تـربن الوا ــ  املشـ ا  

حشم  األوــرى امل  ــو     هــا ر اليــانوم  مثــَّ ا مايــ  مــن التحــرأل اجل نــ   تنــتث  األ ــاا 
 ب(28)اجل ن   املات ف امل و  
مـــن اســـتمراا آ مـــا  المل ـــ  املرتيصـــ  ر مـــد آ ـــاا  ةنـــصب  3شآســـفت الوا ـــ  املشـــ ا   -15

امل صثيـــ   ـــن  97-89آش هـــويتهم اجل نـــان    شحلـــك   ـــن الـــرغم مـــن  صـــو  التوحـــ   م ـــوهلم اجل نـــ   
لتملــدم  ــوال    ــن املــدافملن  ــن ب شفضــس   ــن حلــك  اثــبا  مــا اــرم ا(29)االســتملرال الــدشام الشــامَّ

 ب(30)ميوا املث  ان شاملث  ن شمملشو  امل َّ اجل ن  شمعايرم اهلوي  اجل نان  
ا يومــ  ةميـالة ش ــ  اجلمهــوا ف مـا ُيــا  ـد  تملــريإ املث  ــان  3شآشحـت الوا ــ  املشـ ا   -16

اجل نــ  ر امل ــَّ اا منــسل  شاملث  ــن شمملشوــ  امل ــَّ اجل نــ  شمعــايرم اهلويــ  اجل نــان   ل تم  ــم شةــإلا 
م هــاا التمل ــ م ال ــح  شاس ــدال ل ح ــاة األســري  املتّصــل ر املــدااس  شت ف ــ  توحــ ان جل ــ  اسحــسو 
الدسـتوام   ـن شوــمل النـر   شسـّن تشــريملان م ف ـ    ــّدلة ةشـيَّ شاضـي ل ت ــدم ل تم  ـم اليــائم 

الــ  ةــرى ةال اضــ   شالتحي ــد لشم اجل نــ   شنــم  ال ــف  اجلرم ــ   ــن الملس ــان املث  ــ  امل ــَّ   ــن 
تـــسوب ر د ـــل الشـــياشى املتمل يـــ  ةس مـــا  المل ـــ  املمااســـ  ضـــد املث  ـــان شاملث  ـــن شمملشوـــ  امل ـــَّ 

ب شآشحـــت م رتمـــ  الملفـــو الدشل ـــ  ســـانت لوســـ ا ةإلعـــاج د ـــل (31)اجل نـــ  شمعـــايرم اهلويـــ  اجل نـــان  
 تيــا  ةال اضــ  ةــن اا ــدين مــن نفــ  اجلــ    األميــا  اليانون ــ  الــ  ُترتــر الملس ــان اجل نــ   الــ 

ـــــن (32)شتملا ـــــب هااســـــ ها ـــــان شاملث   ـــــ  حبيـــــوا املث     شالتملـــــاشم مـــــل م رتمـــــان ا تمـــــل املـــــدين اململ  
شمملشوــ  امل ــَّ اجل نــ  شمعــايرم اهلويــ  اجل نــان   مــن آوــَّ ت ف ــ  ةــرام  ل تثي ــ  ر  ــا  ميــوا 

 ب(33)اسننام شل تو     يافح  التم  م
 

 حق المرء  ي الحياة والحرية واألمان على شخصه -2 
ةإلعـــاج ســـانت لوســـ ا  يوةـــ  اس ـــدا  حبيـــم األمـــر الوا ـــل شةملـــد   2اّمصـــت الوا ـــ  املشـــ ا   -17

آفــالن م رتمـ  الملفـو الدشل ـ  يال آم ب (34)1995شاشل آم تص  ـ   ـن ت ف ـ  ميـم ةاس ـدا  م ــ   ـا  
  شووّفــإ 2011  حبنــب اململ ومــان  حــدا ر  ــا  ةــسم ميــم اس ــدا  األوــب الــ م آونــم   ــتهم

اس ــدا    مل ييــن ه ــا  آمــد ر اــاةوا 2014ف مــا ةملــد ية  يوةــ  ةالنــ ن املةةــدب شر هنايــ   ــا  
 ب(35)ر سانت لوس ا

مـــن ة انـــان آوـــ ن ةملـــإ الناســـ   ـــن الي ـــد ي اج مـــا آلة ةـــمل  2شآ رةـــت الوا ـــ  املشـــ ا   -18
ب (36)س ــدا  حبيــم األمــر الوا ــل ةع ــ  الت ــدم الاتفــا  مملــدالن اجلر ــ تـد و ية يهنــاج يلعــاج  يوةــ  ا

اف ملـو املنـتوى  ـد تملـّم  اال تيـال ساسـ  شآ اان م رتم  الملفو الدشل   ية آم الص انـان الـ  يـدا  ـا 
آللـ  مي ملـ  تـد م هـ   الفيـرةب لـ   ه ـا  الشائل ةسم  يوة  اس دا  تةلم لشاا  اال ا  شحّارن ةسنمل 
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 ن حلك  ه ا   مو   شاسمل  مـن التـداةب الـ   يـن آم تتاـ ها ا يومـ   مايـ  النـيام  ش وضا  
تملميــم  ــداان شمــواال الشــرا  شاجلهــا  اليضــائ ب شا تــربن م رتمــ  مثــَّ مــن اجلــرائم شآ مــا  المل ــ   

الملفــــو الدشل ــــ  آم النــــ طان   ــــمن  م ــــ  االســــتملرال الــــدشام الشــــامَّ األوــــب اخلــــا  ةنــــانت 
يةـــداج   ـــالة س اســـ   ر لفـــت ال رتـــر ية  ضـــايا ميـــوا اسننـــام املرتصطـــ  ااتصااـــا  شث يـــا  لوســـ ا   ـــن 

 ب(37)ةمليوة  اس دا  شر التش  ل   ن يلعائها

ية اســـتحال  الـــتيهن ةي ف ـــ  تطص ـــد  يوةـــ  اس ـــدا  ر مـــا   2شآ ـــاان الوا ـــ  املشـــ ا   -19
  لــ   شاضــحا  مــا يحا اانــت اسوــراجان الــ  2افــل الو ــ  االوت ــاامب شةال نــص  ية الوا ــ  املشــ ا  

س ا  ـها نرتـا  الملدالـ  اجل ائ ـ   الــ  املتهمـن ر وـرائم يملا َـب    هــا ةاس ـدا  متوافيـ   مـل د ــل 
الضــمانان الدشل ــ  الــدن ا الرام ــ  ية مرتــر ا رمــام التملنــف  مــن ا  ــاة شالتملــ يب شهااســ  ضــعو  

 ب(38)انان  ن املتهمن شالشهول ل ح و    ن يل
ــــل التوحــــ ان امل صثيــــ   ــــن  2شحّاــــرن الوا ــــ  املشــــ ا   -20 ــــسم ا يومــــ  آمااــــت   مــــا  نم  ة

االســتملرال الــدشام الشــامَّ شالدا  ــ  ية اس ــسم اف ــا   ــن ش ــ  اوت ــاام لمليوةــ  اس ــدا  آش ية 
ال يةيّـد يلعـاج  يوةـ   ب شُتتّ  ا يوم  لتربيـر مو فهـا  ائ ـ   يم الـرآم الملـا  ر سـانت لوسـ ا(39)يلعائها
 ب(40)اس دا 
  مرتهــرة  مو ــ  الص ــد مــن  يوةــ  اس ــدا   ية آم ســانت لوســ ا 2شآ ــاان الوا ــ  املشــ ا   -21

حّوتت ضد د ل اليـرااان ال ـالاة ةشـسم الو ـ  االوت ـاام  ـن اجلممل ـ  الملامـ  لدمـم املتحـدة مـن 
ب امــا ش ملــت ســانت لوســ ا   ــن 2014 ــا  آوــَّ مرتــر  يوةــ  اس ــدا    ــا ف هــا اليــراا اململتمــد ر 

 ب  (41)م ّارة  فوي  فاح   تيدا  ف ما ُيا اَّ  راا
آنـــمل نرتـــرا  ية آم تسي ـــد اجلمهـــوا الملـــا  لمليوةـــ  اس ـــدا  يشـــّيَّ  2شا تـــربن الوا ـــ  املشـــ ا   -22

ا   ا ــاوم األةــر  الــ م   ــل ســانت لوســ ا مــن اس ــسم اف ــا   ــن الو ــ  االوت ــاام ألميــا  اس ــد
ا يومـــ  مح ـــ  لتثي ـــ  اجلمهـــوا ر  ـــا  ميـــوا اسننـــام شةـــدائَّ  يوةـــ  اس ـــدا  تـــ رّتم ي صعـــ  آم 
الوفـول املشـااا  ر االسـتملرال  2ب ش ـ ملت الوا ـ  املشـ ا  (42)اةا  يلعائهـا ةاليامـَّر لدفل الص د 

يومــ  لتع ــب االستفنــاا  ــن اخلطــوان الــ  ا ــ  ا ا  الــدشام الشــامَّ اخلــا  ةنــانت لوســ ا   ــن
ــــ  اس ــــدا   ســــمل ا  ية ت نــــب يلعائهــــا ةاليامــــَّ شآشحــــت الوا ــــ   ب(43)الــــرآم الملــــا  ف مــــا ُيــــا  يوة

اليــّ   ــن ا يومــ  ةفــرل ش ــ  اوت ــاام لمليوةــ  اس ــدا  ر اــَّ آ ــاج الص ــد يــةلم ية  2املشـ ا  
م رتمـــ  الملفــــو ب شآحـــدان (44)د ـــل آميـــا  ش م  ـــان اس ــــدا  فـــواا   ـــدا يلعائهـــا ةشــــيَّ اامـــَّ

الدشل ــ  توحــ ان هاث ــ ب امــا آشحــت ســانت لوســ ا ةــد م الــد وان املوّوهــ    ــن ال ــمل دين الــوا  
شالــدشا سلعــاج  يوةــ  اس ــدا   شحلــك ةا ــاح تــداةب م هــا الت ــويت ل ــاه اليــرااان الــ  ســتتا ها 

 ب(45)يوة  اس دا اجلممل   الملام  لدمم املتحدة منتيصس  ةشسم فرل ش   اوت اام الستادا   
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آم مثــ  تيــااير ششاــاالن آنصــاج متملــدلة آ ــاان ية آم اجلر ــ   ثّــَّ  2شحَاــرن الوا ــ  املشــ ا   -23
 2012مشـــي   اصـــبة ر ســـانت لوســـ اب ش ـــد شحـــَّ مملـــد  وـــرائم اليتـــَّ ر ســـانت لوســـ ا ر  ـــا  

 ب(46) اا 100 000ور   ليَّ  21.6 ية
منـــسل  حان  2010فـــاح اليـــانوم آحـــصي تـــداا ا  م ـــ   ـــا  آم ين 1شحاـــرن الوا ـــ  املشـــ ا   -24

شالا    ــن حلــك   ب(47)اجلميــرةر آشلويــ  ر ســانت لوســ ا ر ضــوج ا ليــال  ــدل وــرائم اليتــَّ املرتيصــ  
آم  1شآضـافت الوا ـ  املشــ ا   ب(48)آنشـسن ا يومـ  ر النـ   حا ـا فر ـ  واحـ  مـن ضـصا  الشـرا 

  شحلــــك شســــ  ي ــــا ان 2011ر تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ا ــــا  حب ــــو   ــــه 12الشــــرا   ت ــــت 
  ــن هـ   اليائمـ  ل يتــَّ الـ ين شال آفـامهم ةووـول  ائمـ  سـولاج لــدى الشـرا  شةتملـرل األ ــاا  

ـــا  ةالرحـــا  ب امـــا ســـرن ي ـــا ان تف ـــد ةـــسم هـــةالج األ ـــاا   وت ـــوا مـــل آهنـــم مل يشـــّي وا (49)ام 
يمـــدى ا يومـــان ب شنت  ـــ  لـــ لك   ّ يـــت (50)هم ديـــدا  مصا ـــرا  ل ضـــصا  الـــ ين اـــانوا يي ةـــوم مـــ 

  د ــــل آ ــــيا  املنــــا دة الــــ  تيــــّدمها ية  ــــرا  ســــانت 2013  ر و /آغنــــط  مــــن امل طيــــ 
شةالتــــاا  ا صــــت  ب(51)لوســــ ا  مشــــبة  ية ال ــــاجان متمل يــــ  ةانتهااــــان ونــــ م   يــــوا اسننــــام

ــــ  ةاجل2014ا يومــــ   ر و /آغنــــط   ــــ  اململ   ــــ  الت ف  ر ــــ  شاألمــــن التاةملــــ  ل  ما ــــ    مــــن شاال
مل يو شــر يال آنــمل ب شاســتويمَّ التيريــر ش وــّد  ية ائــ   الــو ااج (52)الياايص ــ  التحي ــد ر  م  ــان اليتــَّ

 ب  (53)1آ هر  ّدة شمل يين متاما  ل  مهوا ةملدو ر ش ت تيدا الوا   املش ا  اوا  
ــــو  1شآ ــــاان الوا ــــ  املشــــ ا   -25 ــــ   ال ــــوين  اشــــ  ر وحاا/آيضــــا  ية آم ائ   ااج  النــــ د آنت

النـولاج شآّم د ـل  م  ـان اليتـَّ ةالرحـا  الـ  وـرى اليـوائم آّم التيرير آّاد شوـول  2015 مااس
استملراضـــها اانـــت ام ـــالمان مفتمل ـــ ا اوت يتهـــا الشـــرا  سضـــفاج  ـــر      ـــن آ ماهلـــاب شمضـــن 

نــــّه ها شوــــول س اســــ ن شمنــــةشلن  ــــائس  يم التيريــــر آفــــال ةــــسم مشــــي   اجلر ــــ  ر ســــانت لوســــ ا ي
ميــوم ن شاوــا  آ مــا  شضــصا   ــرا  فاســدينب شحاــر آيضــا  آم اضييــن  ــالوا يم ةملضــا  مــن اصــاا 

ب ش ـران ا يومـ   ـد  يتامـ  التيريـر ل  مهـوا (54)الضصا  مل يتملاشنوا مملهم آث ـاج يوـراج التحي يـان
آم  1ج الــــس  ب شا تــــربن الوا ــــ  املشــــ ا  شيمنــــا ياســــالمل ية مــــدير ال  اةــــ  الملامــــ  اــــ  يتاــــ  اسوــــرا

التحدم ييمـن ر آم الملديـد مـن هـ   اليضـايا نورتـر ف هـا ةالفملـَّ ر اضيمـ  لشم آم ت ـدا ةشـسهنا 
 ب(55)آم يلان   ضائ  

التحي ـد ر شتتـوّة آم مثـ  ماوـ  ية ه سـ  منـتي    ـااس الر اةـ   3شا تربن الوا ـ  املشـ ا   -26
ا املواا وم ضـد آفـرال الشـرا ب شآسـفت ألم مشـرش  اليـانوم املتمل ـد ةالشـياشى الشياشى ال  ييدمه

  نـا   ـن تو  ـ  آفـرال مـن الشـرا  ر 2013ضد الشـرا   الـ م حـدا ر تشـرين الثـاين/نوفمرب 
 3ب شآشحـت الوا ـ  املشـ ا  (56)الومدة املنـةشل   ـن االسـتما  ية  ـياشى املـواا ن ش ـن ُتديـدها

مـــــن اســـــتيسل   اهل ســـــ  املي فـــــ  ةاالســـــتما  ية الشـــــياشى امليدمـــــ  ضـــــد الشـــــرا  ا يومـــــ  ةالتساـــــد 
 ب  (57)ضمن آ ضائها آفرال من الشرا ش د  شوول شةتحديدها  
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 ــمشا ســانت لوســ ا  ــن ا ــاح آم يوــراجان لت ــاش  التوحــ    3شالمرتــت الوا ــ  املشــ ا   -27
شالمل ــ  امل ــما شالــ  اجل نــاين املتمل يــ  ةاسحــسمان الواوــب يورامهــا مليافحــ  المل ــ   (58)امليصولــ 

آم  3تنـــمي  سميـــ  اجل ـــاة لشم آم تضـــطّر الضـــح   ية تيـــدا  ـــيوىب شا تـــربن الوا ـــ  املشـــ ا  
  ا  سانت لوس ا ةإلمـاا التشـريملان الـ  تنـمي ل دشلـ   سميـ  اجل ـاة ة ـواة منـتي   آمـد األمـوا 

 وي  ألم لائرة المل ـ  امل ـما توطمصـد   ـن الضـح   حب ـال تيـوم  ـالة وائفـ  مـن اجلـاين آش مملتمـدة ا 
ةـــسم مـــدير ال  اةـــ  الملامـــ   3ب شحّاـــرن الوا ـــ  املشــ ا  (61)   ــمل لداوـــ  ال تنـــمي هلـــا ةتيــدا  ـــيوى

ـــمل امـــرآة   ـــن يـــد  ـــرييها ر  ـــصا /فرباير    2015 ـــا   الا    ـــن مالثـــ    ـــ   ـــديد تملّرضـــت ل
ـــ  شاســـتيسل   اليضـــاج ر  ةـــاسلالج ةص انـــان  ويّـــ  ل ـــا ف هـــا ية تملـــديَّ اليـــوانن لت نـــب تـــدوَّ الدشل

ســــانت  3شآشحــــت الوا ــــ  املشــــ ا   ب(59) م  ــــ  مسميــــ  اجل ــــاة ر  ضــــايا المل ــــ  امل ــــما شاجل نــــ 
آ مـــا  المل ـــ  لوســ ا ةت ف ـــ  توحـــ ان مـــدير ال  اةــ  الملامـــ  شا تمـــال  ـــوانن تنــمي  سميـــ  مـــرتي  

 ب(60)امل ما لشم آم تضطر الضح   ية تيدا  يوى
ةــسم الفريــد اململــ   نــا دة األ ــاا  اململرضــن ل اطــر شالتــاةل  3شآفــالن الوا ــ  املشــ ا   -28

ل شـرا   ــّد   ونـمل ل تحي ــد ر د ـل مــاالن المل ـ  امل ــما شسلاا ـا فضــس   ـن اليضــايا الـ  تملــرل 
ااتفــا  خمت فــ  مــن ة  هــا تملو ــمل  يصــان  مــَّ هــ ا الفريــد غــب آم ش اسمهــا ب ف هــا آافــا  لس تــداج آ

آ ضــائمل  شافتيــاا اهل ااــَّ الــ  تنــتيصَّ الضــحايا ية اخل وحــ   الس مــ   ش  ــ  الــدشاان مملــد  تصــد  
التدايص ـــــ  اهلالفـــــ  شاملتا  ـــــ  املوّوهـــــ  ية آ ضـــــاج الفريـــــد اململـــــ   نـــــا دة األ ـــــاا  اململرضـــــن 

ا يومــ  ةتيويــ  الفريــد اململــ   نــا دة األ ــاا  اململرضــن  3شحــت الوا ــ  املشــ ا  شآب (61)ل اطــر
ل اطـــر شالتـــاةل ل شـــرا   ـــن اريـــد تـــوفب التـــدايب املتا ـــا ألفـــرال الشـــرا  شاســـتادا  املـــو فن 
املـــدااةن و ـــدا  لاوـــَّ الومـــدة  ش يـــالة منـــام  اخل وحـــ   ر األمـــاان الـــ  ينـــتيصَّ ف ـــمل املو فـــوم 

 ب(62)   امل ما شاجل ن ضحايا المل
  مثـ  ماوـ  ية شوـول سـ َّّ مراـمم  يـم ل ص انـان  تـوم   ـن 3شةال نص  ل وا   املش ا   -29

ممل ومـــان  ماملـــ   ـــن الشـــياشى املتمل يـــ  ةس مـــا  المل ـــ  امل ـــما شاجل نـــ  ش ـــن  م  ـــان مياضـــاة 
  ــن شضــل س اســـ   شٍّ ةــاجل ــاة املرتصطــ   ــاب شالنــ َّ    ــر آساســ  لتميــن ا يومــ  مــن الملمــَّ 

ا يومــ  ةالتمــاس الــد م  3ب شآشحــت الوا ــ  املشــ ا  (63)م اســص  شهالفــ  سمــدا  التعــبان الس مــ 
ـــــرة الشـــــةشم اجل نـــــان   ينـــــتا ا اململ ومـــــان  ـــــن  ـــــان ر لائ التيـــــ  سنشـــــاج ســـــ َّ مراـــــمم ل ص ان

 ب(64)اة املرتصط   االشياشى املتمل ي  ةس ما  المل   امل ما شاجل ن  ش ن  م  ان مياضاة اجل 
ةــسم ا يومــ   وــس  االســتملرال الــدشام الشــامَّ األش  اخلــا   3شحّاــرن الوا ــ  املشــ ا   -30

 ــا  ش  ــدما او ــب م هــا مملاجلــ  ال ــ   اليائمــ  ةــن الــد ااة ش طــا  النــ ام   آفــالن ةــسم الــد ااة 
ةــــسم النــــ طان  3شــــ ا  خمالفــــ  ل يــــانوم شةسهنــــا ال تتعاضــــن  ــــن هــــ ا ال شــــا ب شآفــــالن الوا ــــ  امل

تمليـــ  ة ـــواة نشـــط    ـــن م ـــل األ ـــاا  مـــن هااســـ  الصعـــاج آش الملمـــَّ ر  ـــا  اجلـــ   شةـــسم  ال
يتملرضـــــوم هــــةالج األ ــــاا  ُيشــــوم مــــن التمــــاس محايــــ  اليــــانوم آش مــــآل الر ايــــ  الطص ــــ    ــــدما 

مب لسســـــــتعس  آش اال تـــــــداج آش   ـــــــدما ييونـــــــوم مملرضـــــــن لـــــــ لك  ألم الـــــــد ااة خمالفـــــــ  ل يـــــــانو 
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آم املشـــتع ن ر  ـــا  اجلـــ   مملرضـــوم لشـــآل آنـــوا  اال تـــداج شاسمهـــا   3الوا ـــ  املشـــ ا   شا تـــربن
ا يومـــ   ملاجلـــ   3ب شآشحـــت الوا ـــ  املشـــ ا  (65)شةـــسم ا يومـــ  غضـــت الطـــرا  ـــن هـــ   املنـــسل 

 ب  (66)املومنانينتع وم من ال    اليائم  ةن الد ااة ش طا  الن ام  شضمام مملا ص  
ييـد   شهـو م رتمـ  غـب ميوم ـ  ةـسم مراـم آةتـوم غـاالنم ل فت ـان 3شآفالن الوا ـ  املشـ ا   -31

تملرضــن لس تــداج شا رمــام شاسمهــا  يودمــ  الر ايــ  ال هاايــ  س ــالة تسه ــَّ فت ــان  1980م ــ   ــا  
ســ  ب شيملمــَّ املراــم   ــن ت نــب التــدايب ر  ــدة  ــاالن ائ نــ    17ش 12شتــ اشو آ مــااهن ةــن 

ألةطـــس الفت ـــان  شةـــرام  التع ـــب النـــ وا ب شيواوـــمل شلاشس التـــداا   هـــا املهـــااان التي  ـــ  شامله  ـــ   م
املراــم ُتــديان م ــال تملــول فت ــان يوم ــا  ية  تمملــا ن األحــ    اهلشــ  شيــ   ةملضــهن الربنــام   صــَّ 

ل ةـــسم ياـــال آم مـــدير املراـــم ميت ـــ 3االنتهـــاج مـــن ي ـــالة تـــسه  هن ة  ـــاوب شحاـــرن الوا ـــ  املشـــ ا  
ميام لإل ام  اجلمئ   ضرشام  امـا  ل حـر    ـن آم تـتمّين الفت ـان األضـمل  مـن اس امـ  ر املراـم 

ب (67)وـــس  فـــ ة الربنـــام ب شييتضـــ  حلـــك مـــن ا يومـــ  آم تيـــدّ  منـــا دة مال ـــ  شل مـــا  ةـــاملو فن
فن ملراــم آةتــوم غــاالنم ا يومــ  ةتا ــ ا املــواال املال ــ  شالــد م ةــاملو  3شآشحــت الوا ــ  املشــ ا  

ل فت ــان مــن آوــَّ ينشــاج منــاان تيــ م ف هــا الفت ــان ة ــواة ومئ ــ   شا ــاح د ــل التــداةب اليانون ــ  
 ب(68)شالن اسات   الس م  لت نب تيدا ه   اخلدم 

مــــن الميــــالة املفاوســـ  ر ننــــص  انتحــــاا األافــــا  الــــ  تشــــهدها  3شآســـفت الوا ــــ  املشــــ ا   -32
شهــو  ـدل غــب منـصواب شمثــت  2014-2013يح سوــ  ت آاةـل مــاالن ر  ـام  سـانت لوسـ ا  
ا يومــ    ــن التحي ــد ر األســصا  اجل ايــ   ــاالن االنتحــاا هــ   شر آمنااهــا  3الوا ــ  املشــ ا  

 ب(69)ش  ن ا اح تداةب ش ائ   ة واة  او   لوضل مّد هل ا الن و 
 ــــيا  المليــــا  الصــــدين لدافــــا  ةــــسم  ــــدلا  مــــن شحّاــــرن املصــــالاة الملامل ــــ  سهنــــاج د ــــل آ -33

التوحــ ان املتمل يــ  حبرتــر المليــا  الصــدين حــدا وــس  االســتملرال األش  اخلــا  ةنــانت لوســ ا شمل 
تةيّــــدها ا يومــــ ب شآمااــــت ا يومــــ    مــــا   ــــ   التوحــــ ان  مشــــبة  ية آم ســــانت لوســــ ا آ ــــّرن 

ين  شية آم تملـــديَّ التشـــريل الـــ م ينـــمي ةضـــرشاة ا تمـــال آ ـــيا  تسليص ـــ  ةدي ـــ   ـــن المليـــا  الصـــد
ةاستادا  المليا  الصدين ما  ا  اغم حلك ُتـديا  هـائس  ةنـصب ةـّ ا المليـا  الصـدين ر تيال ـد الص ـد 

آث ـــاج االســـتملرال الـــ م آورتـــمل جل ـــ  ميـــوا الطفـــَّ ر   ب شآضـــافت املصـــالاة آنـــمل  ـــد تصـــّن (70)شثيافتـــمل
شاة شا  ــ  آوريــت ةشــسم يلعــاج المليــا  الصــدين شآنــمل آم ه ــا  مشــا   الــ  ســانت لوســ ا 2014  ــا 

 ب(71)مل توتا  مل حلك آم تداةب ةاةا  مرتر   انونا  
ةسم سانت لوس ا تملتـرب المليـا  الصـدين امل ـم  ةاألافـا  وـماج ااتيـا م آيضا  شحّارن املصالاة  -34

الر ايــ  الصدي ــ  شالر ايــ  ال هاايــ    ال ُترتــر  ر امل ــم   شآمــاانيال آهنــا ور ــ  مــا آمــرا  م اف ــا  ل يــانوم  
اليــــااي  الصحــــر م رتمــــ  لش   ــــرا ب شآ ــــاان املصــــالاة ية آم (72)شاملــــدااس  شاملةسنــــان الملياة ــــ 

آ ــدمت  ر ياــاا مصــالاة لتملــديَّ اليـــوانن اململ  ــ  ةشــةشم الطفــَّ ر امل طيـــ     ــن تملمــ م  ــدل مـــن 
ة  هــــا ســــانت لوســــ اب شال تــــ ا اليــــوانن  مشــــاايل اليــــوانن اــــ  ت رتــــر ف هــــا الــــدش  األ ضــــاج شمــــن 
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حــــ عتها األحــــ       ــــن مرتــــر المليــــا  الصـــــدين حــــرام   شلي هــــا تملطــــ  الــــموم الــــس   ملراوملـــــ   ر
 ب(73)فملس   التشريملان الوا    شسن  وانن وديدة ُترتر المليا  الصدين

تثــب الوفــول هــ   شآم ــت املصــالاة الملامل ــ  سهنــاج د ــل آ ــيا  المليــا  الصــدين لدافــا  ر آم  -35
املنــسل  آث ــاج االســتملرال الــدشام الشــامَّ الثــاين اخلــا  ةنــانت لوســ ا شر آم تشــب ةي ــد ية منــسل  
 انون   المليا  الصدين امل م  ةاألافا ب شا صت املصالاة ية الوفـول تيـدا توحـ    ـدلة تـد و ا يومـ  

شيلعــاج الص ـت  ـل النـ ا ان  ـا ر حلـك ية مرتـر د ـل آ ـيا  المليـا  الصـدين امل ـم  ةاألافـا  ر د
 ب(74)1972 ا د ر هااس  المليا  اململيو  امل  و     مل ر  انوم األافا  شحعاا النن لملا 

ـــــــــ  آور ـــــــــا م رتمـــــــــ  ال ـــــــــح  ل ص ـــــــــدام  1شحَاـــــــــرن الوا ـــــــــ  املشـــــــــ ا   -36 آم الدااســـــــــان ال
 ــن شوــول منــتويان مرتفملــ  مــن األمريي  /م رتمــ  ال ــح  الملامل ــ  ر م طيــ  اليــااي  اشــفت مــرااا  

اال ـدمانا الـ  يملــاين م هـا حـعاا النــن ر هـ   امل طيــ  نت  ـ  ا تـداجان ةدن ــ  شنفنـ   شو نــ  ب 
مـــن حـــعاا النـــن ر هـــ   امل طيـــ  آفـــالشا ةـــسم ةـــرةتهم  ر املائـــ  60شآشالن يمـــدى الدااســـان آم 

الصــدين ميــرس ر التشــريلب امــا  اجل نــ   األشة مل تيــن ةرضــاهمب شاال تــداج الصــدين  ــائل شالمليــا 
 ب(75)توملترب املضاييان آيضا   ائمل  شالتم  م ضد املث  ن ال اوا  ديدا  ةوومل وا 

آم مثــ  ماوــ  ية شوــول ســ َّ مراــمم  يــم ل ص انــان ر لائــرة  3شا َتــربن الوا ــ  املشــ ا   -37
شــواغَّ شالشــياشى املتمل يــ  اخلــدمان الصشــري  التاةملــ  ل حيومــ  يتضــمن ممل ومــان  ماملــ  متمل يــ  ةال

   ــر آساســ  لتميــن ا يومــ  آم هــ ا النــ َّ  3ةاألافــا  شاألمــدا ب شحَاــرن الوا ــ  املشــ ا  
ب شآشحــت الوا ــ  (76)مــن الملمــَّ ةتــسّم   ــن شضــل س اســ  م اســص  شهالفــ  سمــدا  التعــبان الس مــ 

ســانت لوســ ا ةالتمــاس الــد م التيــ  سنشــاج ســ َّ مراــمم ل ص انــان ر لائــرة اخلــدمان  3املشــ ا  
 ب(77)االنتهااان شالشياشى شاليضايا املتمل ي  ةاألافا  شاألمدا يدّشم الصشري  

 
 إقامة العدل وسيادة القانون -3 

شــيو مـن مشــااَّ متملـدلة مــن ة  هـا  ــبج ةـسم ال رتــا  اليضـائ  ي 2آفـالن الوا ـ  املشــ ا   -38
شااتفـــا  الملمـــَّ املضـــ   ش ـــد  افايـــ  ا مايـــ  املـــوفرة ل شـــهول  شاملشـــااَّ ف مـــا ُيـــا ه ســـ  اض فـــن  

ـــ   شتـــسور املاتـــربان ر مملاجلـــ  األللـــ  امنـــتويان  ـــ  اجل ائ  جلر ـــ   شضـــمل  اليـــداان ر   ـــم األلل
الملي  ـــ  ل متهمـــن  ش  ـــوا التمث ـــَّ اليـــانوينب  ل تحي ـــد ر اجلـــرائم  شانملـــدا   م  ـــان تي ـــ م ال ـــح 

 ب(78)شآضافت آم  امس  من ه   الملوامَّ آش آاثر  د يتنصب ةنهول  ر مدش  وطس  ضائ 
ر اتصـــا  س اســـ  مليافحـــ  املاـــداان تيـــو    ـــن التمـــالم ةـــسم  1شآفـــالن الوا ـــ  املشـــ ا   -39

ـــــد ال ـــــاا  لمليوةـــــ  النـــــ ن  ـــــد ســـــاهم منـــــامه  اصـــــبة ر  شم ـــــ   ب(79) ـــــدل النـــــ  اج يـــــالة التطص 
  ا لالن ة ـــواة ثاةتـــ  ننـــص  اضت ـــمين  صـــَّ اضاامـــ  مياانـــ  ةملـــدل النـــ  اج فااتفملـــت 1999  ـــا 
  ــــــــو / 31شر  ب(80)2010ر  ــــــــا  ر املائـــــــ   45.2ر ت ـــــــك النــــــــ   ية ر املائــــــــ   28.4 مـــــــن
-  ة    دل األ اا  املوضو ن   د ا ص  االمت اا  ر مرفد الن ن ر ةـوالي   2014 يول مل
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( مـــن ر املائـــ  58.2 ا ـــا  ) 369 ـــو  - نميـــَّ 500الســـتيصا   2003الـــ م فـــتي آةواةـــمل  ـــا  
 ب(81)ر ه ا الن ن ا   ا ا   ت م  634 آحَّ
  ــن  ــو  اوــَّ الســتملرال  ا يومــ  ةفــتي  يمــ  و ائ ــ  ثان ــ  1شآشحــت الوا ــ  املشــ ا   -40

الوضــل ا ــاا لد ــاا    ــد ا ــص  االمت ــاا  شاضيــو    ــ هم ةالنــ ن  مــن آوــَّ وفــإ  ــدل 
النـــ  اج ر مرفـــد النـــ ن ر ةـــوالي    شةميـــالة م مان ـــ  اجلهـــا  اليضـــائ  لتعط ـــ  التيـــال   املتمايـــدة 

 ب(82)امل تص   ن اخلدمان اليضائ   اسضاف  
 

 المشاركة  ي الحياة العامة والسياسيةالحق  ي  -4 
 - آم ر اليضـــــاج شالنـــــ ط  التشـــــريمل   شاسلااة -ميـــــالة مشـــــااا  املـــــرآة ر ا  ـــــاة الملامـــــ  ل -41

 4ا يوم  ةا اح تـداةب واحـ  مة تـ  تتما ـن مـل الفيـرة األشة مـن املـالة  3آشحت الوا   املش ا  
   ب(83)ضد املرآةاتفا    اليضاج   ن د ل آ يا  التم  م من 

 
 الحق  ي الصحة -5 

آم ةــرا الملس ــان اجل نــ   الــ  تيــا  ةال اضــ  ةــن اا ــدين مــن  3ا تــربن الوا ــ  املشــ ا   -42
 نفــ  اجلــ   يشــيَّ  ائيــا  آمــا  ا  ــو    ــن الر ايــ  ال ــح   الس مــ  شيــةلم ية اســتمراا تملــرل

هلويـ  اجل نـان   ملنـتويان غـب ميصولـ  مـن التم  ـم املث  ان شاملث  ن شمملشو  امل ـَّ اجل نـ  شمعـايرم ا
ا يومــ  ةت ف ــ  س اســان غــب  3شآشحــت الوا ــ  املشــ ا   ب(84)شالوحــم   ــد اات ــال المل ــالان الطص ــ 

   ميـــ  ر املرافـــد ال ـــح   شوـــس  يوـــراجان اسةـــسل  مـــل فـــرل  يوةـــان   ـــن الملـــام ن ر ا ـــا  
املث  ـان شاملث  ـن شمملشوـ  امل ـَّ اجل نـ  شمعـايرم اهلويـ  شضـّد ال ح  ال ين  ااسوم التم  ـم  امـ   

 ب(85)واح   اجل نان   
ةـــسم  ـــانوم ميافحـــ  املاـــداان مل يـــ ا   ـــن اتصـــا   ـــسا آش  1شآفـــالن الوا ـــ  املشـــ ا   -43

  شةـسم اجلهــول (86)تمل ـ م آش ت يــ  ا ايـ  الميــ  آش ي ـالة االنــدماا اوتما  ـا  ةوحــفها ةـدائَّ ل نــ ن
شلــ  ل حــد مــن الط ــب   ــن املاــداان ان ــّصت ةشــيَّ ائ نــ    ــن محــسن اآوافــإ ةــس تــرّللا املص 
آافــا  املــدااس ش  ــن ةرنــام   سوــ  لسمت ــا   ــن تملــاا  املاــداان نـوّفــ  ةــإلااة ااــمن   ــن الــ  

ب شآضــافت آم العــرل الرئ نــ  مــن ال مــوحا املتّصــل مال ــا  ملرا صــ  املاــداان هــو م ــل (87)ش ااة ال ــح 
اا  املاـــداان شا ـــد مـــن حلـــكب ة ـــد آم اليـــانوم اجل ـــائ  مل   ـــل التملـــاا  ةـــَّ آلى ية تـــدهوا تملـــ

الوضل ال ح   ش يـالة نفـوح المل ـاةان اسورام ـ  امل رتامـ  شانتشـااها  شا ليـال وطـر تفشـ  الفنـال  
   ب(88)شتسو   آ ما  المل  

 ــــائ  ململاجلــــ  مشــــي   تملــــاا  اليــــانوم اجلال  ــــوج ية آم آيضــــا   1شحاــــرن الوا ــــ  املشــــ ا   -44
آنــمل ال ةــد مــن ا ــاح  1ب شا تــربن الوا ــ  املشــ ا  (89)املاــداان و ّــ  وثــااا  ســ ص   اصــبة   ــن األفــرال

يوـــراجان  ـــام   مليافحـــ  املاــــداان  شمـــن ة  هـــا تملـــديَّ التشــــريملان  شتـــوفب الـــد م الســــتحدا  
داان ر ا تمــــل شالنــــ وم  ةــــرام  ل حــــد مــــن الط ــــب   ــــن املاــــداان شمرااــــم ل ملــــسا مــــن املاــــ
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شتـــدايب املـــو فن امليّ فـــن ةالملمـــَّ ر هـــ   املرااـــم  ششضـــل ول ـــان فمّلالـــ  ل تملـــاشم ةـــن مةسنـــان 
 ب(90)اليضاج اجل ائ  شاملراام الملسو  

 الي ـــــباـــــ لك ية آم ا ـــــد ر ال ـــــح  شر ا  ـــــو    ـــــن   1شآ ـــــاان الوا ـــــ  املشـــــ ا   -45
   ب(91)ألغرال اص    دشل ال طاااهل دم 

 
 الحق  ي التعليم -6 

املـــدااس امله  ـــ  شةـــرام  الملمـــَّ ةسســـ و  ةسنـــمل ال ةـــّد مـــن ي ـــالة  3آفـــالن الوا ـــ  املشـــ ا   -46
التــدايب ر املــدااس الثانويــ  ة ــواة هالفــ  لت نــب التحــاا الشــصا  الــ ين يتمتملــوم ةيــداان تمل م ــ  

ائدب شمـــن املـــروي آم ييـــول حلـــك ية خمت فـــ  مـــن وـــس  ي طـــائهم ةـــديس   ـــن التمل ـــ م األاـــال   النـــ
آم تنـّر   3ب شآضـافت الوا ـ  املشـ ا  الفت ـاموفإ  دل األافا  الـ ين تراـوا املداسـ   شال سـ ما 

ســانت  3شآشحــت الوا ــ  املشــ ا   ب(92)واحــ   مــن املداســ  مــا  ا   ثّــَّ ُتــديا  آمــا  الدشلــ الفت ــام 
مـن آوـَّ   ـن ال حـو اليامـَّ تيـ  ر املـدااس الثانويـ  التـدايب املهـ  شالالملمَّ ةـربام  لوس ا ةإ الة 

 ب(93)تيدا ةدائَّ تمل م   ية التسم   حشم اليداان شاملواهب املات ف 
 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -7 
ةووــول ثسثــ  مرااــم ل ر ايــ  ال هاايــ  تاةملــ  مل رتمــان غــب ميوم ــ   3آفــالن الوا ــ  املشــ ا   -47

ب شه ــــا  مراــــمام شا ملــــام ر و ــــو  اجلميــــرة )ســــوفرياا شف ــــو فــــوان( شممل  ــــ  ةاألافــــا  حشم اس ا ــــ 
شمرام شامد ر  ـر ها )لي ـبم(ب ش ـّد  مراـم لي ـبم الر ايـ  ةووـمل وـا  ية األافـا  الـ ين يملـانوم 

مــن ةــن امل رتمــان ا يوم ــ  مراــم الت م ــ  شالتوو ــمل اململــ  ةالطفولــ  شيوملــّد مــن  ــدة ي ا ــان  ــديدةب 
وـــدمان التـــدوَّ املصيـــر ية األافـــا  حشم االمت اوـــان اخلاحـــ ب ش ـــد ت ّيـــن  تيـــّد األوـــرى الـــ  

 ب(94)املرام ي ان  من ا يوم   شلو م آيضا   صان لشل   ش    
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