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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 الدورة الثالثة والعشرون

    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13
موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    

مون  5والفقورة  5/1اإلنسان )ج( من مر ق قرار مجلس حقوق 15 للفقرة
 16/21مر ق قرار المجلس 

  
 *سانت كيتس ونيفس  

  
إىل عمايـــص  (1)هـــاا الترريـــر مـــوما لامقاومـــاأ املردمـــص مـــن لحةـــ  م ـــاأ  ـــا  ص م ـــاحص  

االســـتقرال الـــدشحم الشـــامَّب شهـــو يتل ـــ  امل ـــاة  التومي يـــص القامـــص الـــ  اعتمـــدها  اـــ   رــــو  
ــــص تحاظ لش شم ــــاأ ن ــــر لش ا  ا ــــاأ مــــن 17/119اإلنســــام ر مرــــر ح   ب شال يتضــــمن الترريــــر لي

مانــــو مةواــــيص األمــــم املتحــــدة الســــاميص كرــــو  اإلنســــامل شال لم   ــــم لش  ــــراح فيمــــا يت ــــَّ 
ةعاظاأ حمدلةةب ش د ذُكرأ ة ـوحة مه ييـص ر  وا ـا ةايـص الـهج مرامـ  املقاومـاأ الـواحةة ر ةا

ـــــرل كمـــــا م ـــــ ب شعمـــــ ا  ل ـــــدح اإلم ـــــام لالترري ـــــأل اله ـــــوي األ ـــــايص ةشم ت ي ةرـــــراح  اإلةرـــــاظ عا
ل ُُي ــــجل  ســــو مرتضــــأل اكــــاال فــــرس مســــترَّ إلســــ اماأ امل سســــص الو هيــــص 16/21 اجملاــــ 

ـــص مواـــوس االســـتقرال شاملقتمـــدة ةهـــاظ عاـــأل التري ـــد ال امـــَّ   ـــاة  كرـــو  اإلنســـام ال تاةقـــص لادشل
ةـــاحي ب شتتـــاا عاـــأل املو ـــ  الشـــ  ا لامةواـــيص الســـاميص كرـــو  اإلنســـام اله ـــوي ال اماـــص الـــ  
تتضــمن عيــ  املقاومــاأ الــواحةةب ش ــد حشعــا ر إعــداة الترريــر ةشحيــص االســتقرال شالت ــوحاأ الــ  

 ةب دثت ر تاك الة  
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 المقدمة من الجهات صاحبة المصلقةالمعلومات  -هوال   
 

 المعلومات ااساسية واإلطار -هلف 
 

 (2)نطاق االلتدامات الدولية -1 

خــ ا مولــص استقرااــ ا  لذكــرأ مه مــص القةــو الدشليــص لم ســانت كيــت  شنــية   ــد    اــت -1
التو ـيت  املرــدمت  إلي ــا ةــاله ر ر الت ــدي   ل2011الـدشحم الشــامَّ األشىل ر كــانوم الثاين/يهــاير 

عاـــأل الربشتوكـــوا االختيـــاحم التةا يـــص  رـــو  ال ةـــَّ ةشـــام ا ـــ اح األ ةـــاا ر املها عـــاأ املســـاحص 
شــام ةيــ  األ ةــاا شاســت  ا األ ةــاا ر ال  ــاظ شر االختيــاحم التةا يــص  رــو  ال ةــَّ ةالربشتوكــوا ش 

اأ الو هيــــص لضــــمام امتثــــاا هــــا  التشــــريقاأ مل ــــاة  االتةا يــــص املــــواة اإلةا يــــصل شمرامقــــص التشــــريق
ش ـــت إعـــداة هـــاا ســـانت كيـــت  شنـــية  مل ت ـــنل  لممه مـــص القةـــو الدشليـــص شةي هـــت  ب(3)شل  ام ـــا

ب شلفــاة كــَّ مــن (4)حغــم ذلــك االلتــاا   ــد  ــد  ت ةقــد عاــأل هــاين الربشتوكــول  االختيــاحي  لاملــوما
ــــــر شالر ــــــوا ا هســــــاين ( United and Strong Inc)االُتــــــاة  ــــــوة  م سســــــص   شاحملةــــــَّ ال ــــــاحيل لاتحري
شائـــت ت  تمقـــاأ  ـــوي  ـــاا احملايـــص شالراة ـــص الدشليـــص لامثايـــاأ شاملثايـــ   (CariFLAGS) شا هســـا

هــاين الربشتوكــول  ل  ــا  ( ةــام الدشلــص مل تتىتــا  ــ  ارم لم إمــراظاأ لتهةيــا 2)الوح ــص املشــ كص 
هـــا  امله مـــاأ ةـــام ت ــــد   ســـانت كيـــت  شنـــية  عاي مـــا ر لســـرس ش ــــت شلش ـــت االختيـــاحي  

 ب(5)مم ن
شذكــرأ مه مــص القةــو الدشليــص لم ســانت كيــت  شنــية  مل تُقــرا خــ ا مولــص استقرااــ ا  -2

األشىل عـن مو ـو شااــأ ةشـام التو ـياأ املردمــص إلي ـا ةــاله ر ر التو يـ  شالت ـدي  عاــأل عـدة مــن 
الدشليـــص األساســـيص كرـــو  اإلنســـامل  ـــا في ـــا الق ـــد الـــدش  ا ـــاي ةـــاكرو  اال ت ـــاةيص  ل ـــ وحا

ــــص مهاهضــــص التقــــايو مل تتىتــــا لم شلكــــدأ امله مــــص لم اك ومــــص  ب(6)شاالمتماعيــــص شالثرافيــــص شاتةا ي
ةـام  2ب شلش ـت الوح ـص املشـ كص (7)إمراظ هباا ا  وي شمل ت د   عاـأل هـا  املقاهـداأ  ـ  ارم

  ســـانت كيـــت  شنـــية  عاـــأل ال ـــ وح الدشليـــص األساســـيص كرـــو  اإلنســـام شتهةـــاهال  ـــا ر ت ـــد  
الق ــــد الــــدش  ا ــــاي ةــــاكرو  اال ت ــــاةيص شاالمتماعيــــص شالثرافيــــصل شالق ــــد الــــدش  ا ــــاي ذلــــك 

ةــاكرو  املدنيــص شالسياســيصل شاتةا يــص مهاهضــص التقــايول شاتةا يــص الرضــاظ عاــأل عيــ  ل ــ اا التمييــا 
 ب(8)الرضاظ عاأل عي  ل  اا التمييا اد املرلةشاتةا يص ه رمل الق
عرــو    ومــص ســانت كيــت  شنــية    قــت عاــأل نةســ ا ةــام 2شلفــاةأ الوح ــص املشــ كص  -3

ل شعــــداا ةــــالتو ي  شالت ــــدي  عاــــأل اتةا يــــص  رــــو  2011إمــــراظ االســــتقرال الــــدشحم الشــــامَّ لقــــا  
لوعــد  ــ  ارمب شحلأ الوح ــص لم اك ومــص  ســا  ا هبــاا اغــ  لةــا مل تــو  األ ــىتاي ذشم اإلعا ــص 

هـــاا  ـــد لخةرـــت إخةا ـــاا ك ـــ اا ر تقايـــا شوايـــص  رـــو  األ ـــىتاي ذشم اإلعا ـــص عاـــأل  ـــو كـــات  
ب (9)2011لقـــــا   املردمـــــص إىل ال اـــــد لثهـــــاظ استقرااـــــ  الـــــدشحم الشـــــامَّ 30-76خ فـــــاا لاتو ـــــيص 
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شت ـد   عاـأل اتةا يـص  رـو  األ ـىتاي  ية ةـام تو ـ   سـانت كيـت  شنـ 2شلش ت الوح ـص املشـ كص 
 ب(10)ذشم اإلعا ص

شاالئــت ت القــاملا ملهاهضــص مه مــص مه رــص ال ــاحيل ال ــرب  مــن لمــَّ اكيــاة شلكــد كــَّ مــن  -4
لم ســـانت كيـــت  شنـــية   (1)الوح ـــص املشـــ كص   مها ـــرش  رـــو  اإلنســـام عروةـــص اإلعـــدا  شمه مـــص 

األشا لةــــا  ــــد لنشــــاأ  هــــصا ش هيــــص لساســــيص ة ــــرل  ذكــــرأ خــــ ا استقرااــــ ا الــــدشحم الشــــامَّ
اســـتقرال ماهيـــص ال ـــ وح الدشليـــص األساســـيص كرـــو  اإلنســـام الـــ  يه  ـــا لا اـــد اعتماةهـــا شترـــد  

لنـ  ال يتضـأ  1شلكـدأ الوح ـص املشـ كص  ب(11)تو ياأ هـا  الايهـص إىل هي ـص ا ـاذ الرـراح لاه ـر في ـا
كيــت  شنــية  إىل إنشــاظ الايهــص الو هيــص األساســيص  ــد ل ــرأ ةومــ   عــا  مــا إذا كانــت م ــاةحة ســانت  

 ب(12)لم نتائج ماموسص
  ومــص ســانت كيــت  شنــية  عاــأل ةــاا مايــد مــن ا  ــوة مــن  2ش ــيقت الوح ــص املشــ كص  -5

لمــَّ التقــاشم مــ  اجملتمــ  املــدين لتم ــ  ا م ــوح القــا  فيمــا يتقاــ  هبــا  ال ــ وح الدشليــص شتوعيتــ  
ســ  انضــما  ال اــد إىل ال ــ وح األساســيص كرــو  اإلنســام شت ــدير  عاي ــا ششفائــ  شتثريةــ  هبــال شتي

 ب(13)ةااللتااماأ األساسيص املتقارص حبرو  اإلنسام
ةـــا  وة الـــ  ةـــالت ا ســـانت كيـــت  شنـــية  مـــن لمـــَّ التو يـــ   2شاع فـــت الوح ـــص املشـــ كص  -6

ها: اتةا يــص ال اــدام األمري يــص ملهــ  القهــو عاــأل االتةا يــاأ شال ــ وح الدشليــص التاليــص شااللتــاا  ةتهةيــا
اكرــو  املدنيــص لامــرلة شاتةا يــص املقهيــص  ــهأ ل شاتةا يــص ال اــدام األمري يــص شاست  ــال اــد املــرلة شاملقا  ــص 

ال اـــدام األمري يـــص املقهيــــص  ـــهأ اكرــــو  السياســـيص لامـــرلةل شاإلعــــ م املتقاـــ  ةالرضــــاظ عاـــأل القهــــو 
ـــــــ   َّ ةييـــــــ ل شإعـــــــ م األمـــــــم املتحـــــــدة ةشـــــــاماملـــــــرلةل شمه ـــــــا  عمـــــــ اـــــــد ـــــــراح  ا ـــــــصل ش  األلةي
 ب(14)( ةشام املرلة شالسام شاألمن2000)1325 األمن

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 

لم ةسـتوح سـانت كيـت  شنـية  اـهأ األفـراة كافـص اكـ  ر التمتـ   2ذكرأ الوح ص املشـ كص  -7
حبمايـص  رـو  م ش ريـاام األساسـيصل لم إعمـاا هـا  اكرـو  ةشم ىييـا عاـأل لسـاي األ ـَّ القر ــا 
  لش املــــو ن لش املولــــد لش ارحاظ السياســــيص لش الاــــوم لش املقترــــد لش نــــوس ا ــــه ل حههــــاا ةــــا  ا   رــــو 

ةاةـاا لم ةسـتوح الـ  ة يتضـمن  2ارخرين ش رياام شا  ا  امل ـاحص القامـصب شلكـدأ الوح ـص املشـ كص 
عـــن اكرـــو  األساســـيصب شيشـــمَّ هـــاا ال ـــاال اـــمن  رـــو  لخـــر ل اكـــ  ر اكمايـــص مـــن التقـــرل 

يـــص  ريـــص إنســـانيصل شاكمايـــص مـــن التمييـــا ةســـ و األ ـــَّ القر ـــا شغـــ   مـــن األســـ اال شوا ملقاماـــص ال
 ب(15)التق  ل ش ريص التهرَّل ش ريص التيم  شت وين ا مقياأ

ةــام تهة ــا ســانت كيــت  شنــية  تشــريقااا الداخايــص  ــا يتما ــأل  2شلش ــت الوح ــص املشــ كص  -8
 ــرت في ـا لتتــيأ ملوا هي ـا إم انيــص كســانت كيـت  شنـية   انضـمت مـ  عيـ  ال ــ وح الدشليـص الــ  
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ةـــام تســـن  ســـانت   2 ومـــو هـــا  ال ـــ وحب كمـــا لش ـــت الوح ـــص املشـــ كص ةاكمايـــص  التمتـــ  امل ا ـــر
 ب(16)كيت  شنية  تشريقاأ ةاخايص تشمَّ عي  م اة  اتةا يص  رو  ال ةَّ ىا  الشموا

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -باء 

 
 التعاون مع مفو ية اامة المتقدة السامية لققوق اإلنسان  

اإلعـــراا عهـــ  مـــن اهتمـــا  ســـانت كيـــت  شنـــية   ـــا ســـ   لح  ـــت مه مـــص القةـــو الدشليـــص  -9
ةتارـــا املســـاعدة الترهيـــص مـــن اجملتمـــ  الـــدش  شاملةواـــيص القايـــا كرـــو  اإلنســـامل  ـــا ر ذلـــك الـــدعم 
الـــ    لات ـــدي  عاـــأل ال ـــ وح األساســـيص كرـــو  اإلنســـام شالوفـــاظ ةااللتاامـــاأ األساســـيص املتقارـــص 

   رو بهبا  اك
  

فنفيووا االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووانا مووع مرا وواة القووانون الوودولي  -عية 
 اإلنساني الواعب التطبيق 

 
 المساواة و دم التمييد -1 

ــــية  2لفــــاةأ الوح ــــص املشــــ كص  -10 ــــت  شن ــــد  إىل ســــانت كي ــــرغم ممــــا ُ  ــــ  عاــــأل ال خــــ ا  لةان
ةإل ـاظ رـر  مماحسـص الق  ـص ا هسـيص ةـ  األ ـىتاي مـن من تو ياأ  عـد ة  ل2011استقراا ا لقا  

ل ذكـــرأ ســـانت كيـــت  شنـــية  لم وايـــص الدشلـــص  رـــو  األ ايـــاأ (18)نةـــ  نـــوس ا ـــه  ةال ااـــا
ا هسيص يسـتاا   تةويضـاا   ـق ياال شلم اسـتمراح رـر  مماحسـص الق  ـص ا هسـيص املثايـص ةال ااـا  ومـو 

يُقــا  إىل  مقاحاــص  املــوا ه   الرويــص  إل ــاظ هــا   ا ــرائم الشىت ــيصمــن  ــانوم  57ش 56املــاةت  
 ب(19)الروان 
لعر تـــ  شال تـــااا  2011ســـتقرال الـــدشحم الشـــامَّ لقـــا  لم اال 2شلكـــدأ الوح ـــص املشـــ كص  -11

اـــــد ل ـــــىتاي ةســـــ و مـــــيا م ا هســـــا لش هـــــويت م ا هســـــانيصل شيتقـــــر ل احت  ـــــت لعمـــــاا عهـــــو 
 ب(20)عتداظاأ لة يص ر لغاو األ وااالاملدافقوم عن  رو  ه الظ 

لم ةســـتوح ســـانت كيـــت  شنـــية  ال ومـــا األ ـــىتاي ذشم  2شلشاـــحت الوح ـــص املشـــ كص  -12
ر تقايــ  هــا  ُ ــر  تمييــال ةــَّ يـ  عــن تاــك الهم يــص مــن الامليــوا ا هســيص لش اهلويــاأ ا هســانيص املىتتاةــص 

اكمايـــــص املســـــتحرلص لأ ـــــىتاي عاـــــأل لســـــ اا  ترايديـــــص كاأل ـــــَّ القر ـــــال شنـــــوس ا ـــــه ل شالـــــدينل 
ةـــام تقـــد ا ســـانت كيـــت  شنـــية  ةســـتوح الـــ  ة ليشـــمَّ امليـــَّ  2ب شلش ـــت الوح ـــص املشـــ كص (21)إخل

 ب(22)من التمييا ا هسا شاهلويص ا هسانيص كياظ  من ت هيو األ ىتاي الوام ص وايت م
املرااـــاة سياســـصا لو ـــو ةـــام تهةـــا ســـانت كيـــت  شنـــية   2كمـــا لش ـــت الوح ـــص املشـــ كص  -13

عاأل مماحسص الق  ص ا هسـيص املثايـص ةال ااـاب شلش ـت كـالك ةـام تا ـا سـانت كيـت  شنـية  رـر  
 57ش 56ا ـص املـاةت  مماحسص الق  ـص ا هسـيص املثايـص ةال ااـا ر عيـ  ل  ـا  تشـريقاأ ال اـدل شخ
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مـن  ـانوم ا ـرائم الشىت ــيصل شتـوائم تشـريقااا مــ  التاام ـا ةتحريـ  املســاشاة شعـد  التمييـاب شلش ــت 
ليضـــاا ةـــام تُـــاكا ســـانت كيـــت  شنـــية  الـــوعا القـــا  ةضـــرشحة عـــد  التمييـــا اـــد  2الوح ـــص املشـــ كص 

نيص شتُــدح  مواــوس امليــَّ ا هســا ر املثايــ  شاملثايــاأ شماةشمــا امليــَّ ا هســا شم ــايرم اهلويــص ا هســا
 ب(23)مه ج ال ةيص ال حيص شاكياتيص األسريص املدحلي ر املداحيل كياظ مه 

ةــام تهةــا ســانت كيــت  شنــية  تــداة   2شعــن التمييــا اــد املــرلةل لش ــت الوح ــص املشــ كص  -14
 ب(24)خا ص م  تص لاياةة مشاحكص املرلة ر اكياة القامص شاكياة السياسيص

 
  ي القياة والقرية وهمن  الشخصي حق الفرد -2 

ــــت 1لكــــدأ الوح ــــص املشــــ كص  -15 خــــ ا استقرااــــ ا الــــدشحم  للم ســــانت كيــــت  شنــــية  تار 
ل شلم ال اـــد  ـــد ت  ير ـــاتو ـــياأ ت اـــو إل ـــاظ عروةـــص اإلعـــدا  ش/لش ش ـــو  ل2011الشـــامَّ لقـــا  

ذكــرأ لم ســانت كيــت  شنــية  تر ــَّ  1 ب غــ  لم الوح ــص املشــ كص(25)ل ــاع عامــاا هبــا  التو ــياأ
عــدة تو ــياأ لخــر  تتقاــ  ةقروةــص اإلعــدا  ةومــ   لعــمل شمــن ذلــك   وهلــا التو ــيص ةإعــاةة اله ــر ر  
كيةيص إ را  اكرو  الرانونيـص لاسـيهاظ احمل ـو  عاـي م ةاإلعـدا ل شاـمام إم انيـص انت ـات الـدفاس 

ب شلكــدأ الوح ــص (26)املقا ـ ـو عاي ــا ةاإلعــدا  ةاالســت هات ش  ــول  عاــأل املــواحة ال افيــص ر الرضــايا
مـــا إذا كانــت ســـانت كيــت  شنـــية   ــد ل ـــر أ لم  لعاــأل شمـــ  القمــو  للنــ  ال يتضـــأ 1املشــ كص 

ـــصل كمـــا ال تومـــد لم م  ـــراأ إىل لم ســـانت كيـــت   ترـــد   م ـــم  ـــو تهةيـــا هـــا  التو ـــياأ املر ول
ل  عاـــأل املـــواحة ال افيـــص ر الرضـــايا شنـــية   ـــد  اةأ إم انيـــص انت ـــات الـــدفاس ةاالســـت هات ش  ـــو 

 ب(27)املقا  و عاي ا ةاإلعدا 
مه مــص القةــو الدشليــص تقــرا عــن  اــ   ةــالم ةشــام احتةــاس مقــدا ا راــص ر ســانت  شمــا فت ــت  -16

عروةـص اإلعـدا  لكثـر الرائاـص ةـام يـص اكلةلـص  مرهقـص تـدعم لـي  ههـاح لم كيت  شنية  شذكرأ لن  
ش ـــر  ت مه مـــص القةـــو الدشليـــص ةـــام اك ومـــص  ب(28)ر مهـــ  ا راـــص روةـــاأفقاليـــص مـــن غ هـــا مـــن الق

لتاايـــد ا ـــرائم القهيةـــصل  تقـــ ت ةـــام عروةـــص اإلعـــدا  ال تشـــ َّ ةالضـــرشحة حاةعـــاا لايراـــصل ل ـــن ن ـــراا 
ب شلكـــدأ امله مـــص لم الســـا األ إذ ُتـــتج (29)ا ـــن لاح ومـــص تربيـــر  ـــراح ةإل ـــاظ عروةـــص اإلعـــدا  ال

ا يق ــــ  اإلحاةة الشــــق يص شالــــدعم ا مــــاه م لقروةــــص اإلعــــدا ل مل تضــــمن ا  ــــ س ةــــام مو ة ــــا إ ــــ
الشـقو عاـأل مـا ي ةـا مــن مقاومـاأ عـن هـا  القروةـص لتم يــه م مـن ت ـوين حلم مسـته  ر مــد  

 ب(30)فقاليت ا كراةس لايراص
وةــص لم   ومــص ســانت كيــت  شنــية  ال تــااا ت يــد اســتىتدا  عر 1شذكــرأ الوح ــص املشــ كص  -17

غــم ذلــكل فمــا  اا الشــه  ال تــااا مرتةقــص ليضــاال شح  اإلعــدا  شلم نســ ص التاييــد ا مــاه م لقمايــاأ
نـــاةحاا نســـ ياا شير ـــو اجملتمـــ  الـــدش  ةارـــاها ث ـــاأ مســـتو  لمـــراا فـــرل عروةـــص اإلعـــدا  فراـــاا فقايـــاا 

ب شلكــدأ (31)اخنةــال عــدة الســ ام احمل ــو  عاــي م ةاإلعــدا  شعــد  فــرل عروةــاأ إعــدا  مديــدة
ر لش قــت مقاومــاأ عــن لم عروةــاأ إعــدا  ل 2008ل مهــا عــا  ال تتــوفرمه مــص القةــو الدشليــص لنــ  

ســانت كيــت  شنــية ل حغــم لنــ  يُقترــد لم  ــص  ىت ــاا شا ــداا ر انت ــاح تهةيــا   ــم اإلعــدا  حبرــ  
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عــــوا  لم ال اــــد مل يُقــــد  لم ســــيهاظ ر األ 1ب شلشاــــحت الوح ــــص املشــــ كص (32)2014ةه ايــــص عــــا  
ل ل ـن  هـاا القـدة  ـد 2011الستص األخ ة ش د   ـم عاـأل ةسـص ل ـىتاي ةاإلعـدا  ر ةايـص عـا  

اخنةـــن مهـــا ذلـــك القـــا  إىل  ـــىتج  شا ـــد ن ـــراا لتىتةيـــو عروةـــاأ لحةقـــص لفـــراة شعـــد  فـــرل لم 
 ب(33)عروةاأ إعدا  مديدة ر األعوا  الث ثص األخ ة

الـرغم مـن نـدحة عمايـاأ اإلعـدا ل ال يـااا الرـانوم شال  ت مه مص القةـو الدشليـص لنـ  عاـأل  -18
الداخاا يهج عاأل تو يـ  عروةـص اإلعـدا  عاـأل مراـص الرتـَّ  ومـو  ـانوم ا ـرائم الشىت ـيص شمراـص 

لم تري ــد ســانت كيــت  شنــية  ةــامر  1ب شلكــدأ الوح ــص املشــ كص (34)1983ا يانــص ر ةســتوح عــا  
حم مــص االســت هات شهــا ع ــاحة عــن ل املا ــا ا ــايالايهــص الرضــائيص لامياــ  تــومي ا  ــاةح عــن 

 ب(35)ةال ادل  د ل ر اخنةال عدة عروةاأ اإلعدا  املةرشاص القايا
ةـــام ســـانت كيـــت  شنـــية   اليـــاا ســـييهاا شا ـــداا حم ومـــاا عايـــ   1شلفـــاةأ الوح ـــص املشـــ كص  -19

ب شلشاـــحت الوح ـــص (36)عامـــاا  13ألكثـــر مـــن   ائمـــص احمل ـــو  عاـــي م ةاإلعـــدا ةاإلعـــدا ل  ـــَّ  عاـــأل 
لم الايهـــص الرضـــائيص لامياـــ  املا ـــا ا ـــاي  ـــد ل ـــر أ لنـــ  ُيشـــ ع لتىتةيـــو عروةـــص  1املشـــ كص 

ـــين امل ة ـــد لم يرضـــا الشـــىتج احمل ـــو  عايـــ  ةاإلعـــدا  ر الســـين ةـــ  ســـهواأ   اإلعـــدا  إىل السل
ســـانت كيـــت  شنـــية   ذكـــرأ لنـــ  ال ي ـــدش لم 1كمـــدة اف ااـــيص   ـــو ب ةيـــد لم الوح ـــص املشـــ كص 

ةـــام ُرـــرم  ســـانت كيـــت  شنـــية  مرامقـــص كالـــص  ب شلش ـــت الوح ـــص(37)تقمـــَّ شفرـــاا هلـــا  اال ـــ ا اأ
عيــ  الســيهاظ احمل ــو  عاــي م ةاإلعــدا  ش ةــو عروةــص الســيهاظ احمل ــو  عاــي م ةاإلعــدا  مهــا لكثــر 

من ة  سهواأ إىل السلين امل ة د
 ب(38)

لم هــاا الســي  هــو ر الوا ــ  حهــن اكــ   االنةــراةم ألمــَّ  1كمــا حلأ الوح ــص املشــ كص  -20
غــ  ُمســمألل شلم اكــ   االنةــراةم  ــ َّ  ــديد مــن ل ــ اا القروةــصل شلم هــاا اكــ   االنةــراةم 

ب شلش ــت ةـام تقـد ا ســانت كيـت  شنــية  (39)ألمـَّ غـ  ُمســمأل يشـ َّ مقاماـصا  اســيص شال إنسـانيص
احمل ــو  عاــي م ةاإلعــدا    ســاا انةراةيــاا ألمــَّ غـــ   سياســاأ الســيوم امل ةيــص إىل  ــ   الســيهاظ

لال  يـ ةم سياسـااا املتقارـص ةا تيـا  احمل ـو  عاـي م ةاإلعـدا ل شتضـمن  ُمسمأل شتقيـد فـوحاا اله ـر ر
ألمــَّ  ـا وـوا ةشم ات ــال   ـن ُيـال  م ر اجملتمـ  مـن هـا  السياسـاأ إىل  ــ   لم سـي  لم 

اأ الـــ  ال يومـــد في ـــا عاـــأل  ائمـــص احمل ـــو  عاـــي م ةاإلعـــدا  عـــ  ُمســـمألل  ـــا ر ذلـــك خـــ ا الةـــ  
 ب  (40)سو  سي  شا د

ش ا ــت مه مــص القةــو الدشليــص إىل اك ومــص إل ــاظ عيــ  األ  ــا  الــ  ُريــا عروةــص اإلعــدا   -21
مــن الرـــانوم الـــداخاا شإ ــراح ش ـــو حعـــا لقمايــاأ اإلعـــدا  ة يـــص إل ــاظ هـــا  القروةـــصل عاــأل  ـــو مـــا 

ــــــ  ةســــــص  ــــــراحاأ  ــــــدعو إلي ــــــص القامــــــص لأمــــــم املتحــــــدةل  ــــــا في ــــــا تخــــــر  راحااــــــا ل ــــــدحاا ات  مقي
ب ش ا ــــت امله مــــص ليضــــاا إىل اك ومــــص 2014كــــانوم األشا/ةيســــمرب   18املــــ ح   69/186 الرــــراح

 ةيو عي  ل  ـا  اإلعـدا  إىل ُمـدة س ـين إىل  ـ  إل ـاظ عروةـص اإلعـدا ل شاـمام  ـرامص ت  يـ  
املقــــــاي  الدشليــــــص لامحاكمــــــص القاةلــــــص ر عيــــــ  الرضــــــايا امله ويــــــص عاــــــأل عروةــــــص اإلعــــــدا ل شا ــــــ ا  
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فيمـا يتقاـ  حبمايـص هبـا الرانونيص الو هيص شاملقاي  الـ  يشـ ع اجملاـ  املا ـا ا ـاي الوفـاظ  اإلمراظاأ
 ب(41) رو  السيهاظ احمل و  عاي م ةاإلعدا 

لنـ  يه  ـا لسـانت كيـت  شنـية  لم تهشـر مقاومـاأ موثو ـص عـن  1شلكدأ الوح ـص املشـ كص  -22
يـ اأ  ـد ت ـرل عاـأل حمتواهـاب شلش ـت ةـام تهشـر  ائمص الس ام احمل و  عاـي م ةاإلعـدا  شعـن لم ت 

ســـانت كيـــت  شنـــية  شُتـــد ص ةانت ـــا  إ  ـــاظاأ عـــن عـــدة عمايـــاأ اإلعـــدا ل شعـــدة عروةـــاأ 
ل شعــدة األ ــىتاي احمل ــو  عاــي م ةاإلعــدا ل شعــدة القروةــاأ املىتةلةــص لش املىتة ضــص املو قــصاإلعــدا  

اإلعــدا ل شتــواحيد اإلةانــاأ شاأل  ــا ل عاــأل لم  ــو تخــرل شهويــص عيــ  الســيهاظ احمل ــو  عاــي م ة
 ب(42)شلم مقاوماأ لخر  ذاأ  اص

ةــام تهةــا ســانت   1شفيمــا يتقاــ  ةاملقاماــص ر الســيوم ةومــ   عــا ل لش ــت الوح ــص املشــ كص  -23
كيت  شنية  ةشحاأ تدحي يـص مهاسـ ص شةرشتوكـوالأ تاةي يـص مهقـاا لتقـر ل السـيهاظل  ـن فـي م احمل ـو  

ل لإليااظ عاأل ليدم  ر اي السيوم شمو ةي ات رشم تهةيا اإلعدا  في مشالاين يهعاي م 
 ب(43)

لم  ـــــوان  ســـــانت كيـــــت  شنـــــية   2شخ ـــــوي القهـــــو املهـــــا ل لكـــــدأ الوح ـــــص املشـــــ كص  -24
تــهج عاــأل مرااــاة ا ُهــاة عاــأل  ــو مســترَّل شلم تــدخَّ الدشلــص ر املرااــاة عاــأل لعمــاا القهــو  ال

األةلـص الاـا  ا ـاين مسـالص  يويـصل إذ تتياـأل ةشحة القهـو املهـا  إمـا ر ر اكاالأ ال  ت ةا في ـا 
وــوا إىل  ــد الشــراكص  خــوت الضــحايا مــن ا ُهــاة لش ر  ــدة اســت را  م عا ةيــاا لش ماليــاا ر ع  ــص

 ب(44)ها  االنت اكاأ عاألةيه م شة  مراااة ا هاة 
كيــت  شنــية   ــوان  ريــا تــدخَّ الدشلــص ر   ةــام تقتمــد ســانت 2شلش ــت الوح ــص املشــ كص  -25

مرااــاة مــرت ل لعمــاا القهــو املهــا  شمرااـــاام عاــأل  ــو مســترَّل ةشم لم  ــو عاــأل الضـــحيص 
ترــد   ــ و ب كمــا لش ــت الوح ــص ةــام تتقــاشم ســانت كيــت  شنــية  مــ  اجملتمــ  املــدين شامله مــاأ 

الـــدعم امل ئـــم لضـــحايا القهـــو  غـــ  اك وميـــص شغ هـــا مـــن ا  ـــاأ  ـــا  ص امل ـــاحص عاـــأل ترـــد 
 ب(45)املها 
 لنــ  مــ  لم  ــانوم ال اــد و ــر االغت ــاال إال لنــ  ال يُه ــو مــن 2شذكــرأ الوح ــص املشــ كص  -26

االغت ــاا الاشمــال شلنــ  ةــالرغم مــن إعــاةة إنشــاظ ش ــدة خا ــص ةالضــحايا ةاخــَّ  ــواأ الشــر ص ر 
 ـــوت  اياـــص  غ عـــن  ـــواةص االغت ـــاا اإلةـــ ألم القـــاةة مـــرأ عاـــأل لم  ـــاالأ القـــا  املااـــال 

الهامياأ من التقر ل لاو ـم لش الر ـاي لش ملايـد مـن القهـو لش النقـدا  ثرـت ن ر السـا اأ
ب (46)

ةــام تقــداا ســانت كيــت  شنــية   وانيه ــا فيمــا يتقاــ   راــص االغت ــاا  2شلش ــت الوح ــص املشــ كص 
ةرعايــــــص الو ــــــدة املقهيــــــص ‘قــــــا  لتشــــــمَّ االغت ــــــاا الاشمــــــا اــــــمن ت ــــــهيو هــــــا  ا راــــــصل شلم ت

التاةقـــــص لرـــــواأ الشـــــر ص ةترـــــد  التـــــدحيو املتىت ـــــج إىل لفـــــراة الشـــــر ص شاال تةـــــا  ‘ املستضـــــقة 
   ب(47) و ة  مدحلة  تدحي اا ميداا ر الو دة

لم عمايـص عــ  ال يانــاأ عـن مــرا  القهــو املهـا  شالقهــو ا هســا  2شحلأ الوح ـص املشــ كص  -27
ــــالكل ياــــا  ته ــــيم هــــا  عمايــــص  ُمتيائــــصل تقر ــــَّ شاــــ  السياســــاأ شالتىت ــــيك شمرااــــاة ا هــــاةب ل
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ال يانــاأ لتــتم ن اك ومــص مــن الســقا عاــأل لســاي مــدحشي إىل اســتحداص السياســاأ ذاأ ال ــاص 
ـ  مـن لمـَّ إ ـداص الت يـ  الـ    عاأل  و م ئـم شموم 
ةـام تاـتم   2ب شلش ـت الوح ـص املشـ كص (48)

الــدعم الترــ  مــن لمــَّ إنشــاظ ســيَّ ةيانــاأ مركــام ير ــد املقاومــاأ املتقارــص  ســانت كيــت  شنــية 
ش احة الشــــــ شم ةشــــــ اش  القهــــــو املهــــــا  شالقهــــــو ا هســــــا شعمايــــــاأ املرااــــــاة املســــــيات  لــــــد  

 ب(49)ا هسانيص
إىل تقـــــديَّ  ل2014ر تا/لغســـــ    للم اك ومـــــص ســـــقت 2شذكـــــرأ الوح ـــــص املشـــــ كص  -28

ــــــام لُعيــــــد تســــــميت  ارم ة ــــــانوم املســــــائَّ املها   مشــــــرشس  ــــــانوم م افحــــــص القهــــــو املهــــــا     ليــــــص ال
( شال يااا ة ـي ص مشـرشسل شلم ل ـد األ  ـا  األساسـيص ر مشـرشس الرـانوم هـاا يـهج 2014 )لقا 

عاــأل تقايــا اســتر ا الضــحايا اال ت ــاةم ر ع  ــاأ الشــراكص املشــوة ص ةانت اكــاأب شلش ــت الوح ــص 
ســـانت كيـــت  شنـــية  عاـــأل الةـــوح مشـــرشس الرـــانوم ا ديـــد مل افحـــص القهـــو ةـــام تهةـــا  2املشـــ كص 

ليضــاا ةــام ســانت كيــت  شنــية   ــد  ررــت  2شلفــاةأ الوح ــص املشــ كص  ب(50)(2014املهــا  )لقــا  
 ةــراأ ةــاح ة ر  ــاا ى ــ  املــرلة ةته ــيم وــ أ توعيــص شاســتحداص ةــرامج شسياســاأل شتضــ ا  

ظ األكـرب مـن هـا  األعمـاا الـ  تشـمَّ تـدحيو لفـراة الشـر ص شاملمر اـ  ش احة الش شم ا هسانيص ةا ا 
 ب(51)شاملستشاحين

شذكــــرأ امل ــــاةحة القامليــــص إلةــــاظ عيــــ  ل ــــ اا القروةــــص ال دنيــــص لأ ةــــاا لنــــ  خــــ ا مولــــص  -29
املو قـص عاــأل االسـتقرال الـدشحم الشــامَّ األشىل لسـانت كيـت  شنــية ل لُثـ أ  ضـيص القروةــص ال دنيـص 

 ةـــــاا ر رميـــــ  مقاومـــــاأ األمـــــم املتحـــــدة شمـــــوما املقاومـــــاأ املردمـــــص مـــــن ا  ـــــاأ  ـــــا  ص ألا
ب شللرــت امل ــاةحة القامليــص الضــوظ عاــأل لم اك ومــص  ــد ذكــرأ خــ ا عمايــص االســتقرال (52)امل ــاحص

لم التاةيـــو مســـالص م مـــص ر اجملتمـــ  شلم القروةـــص ال دنيـــص مه لمـــص  ومـــو  ـــانوم التقاـــيم  ـــا ي ةـــَّ 
شذكــرأ امل ــاةحة القامليــص لم ســانت كيــت  شنــية  مل تر ــَّ التو ــيت   ب(53)  ةاوغ ــا  ــد اإليــااظعــد

موا ــــاص اعتمــــاة التــــداة  الراميــــص إىل  -42-76التــــاليت  ر ا ولــــص األشىل مــــن عمايــــص استقرااــــ ا: 
  ـــــر القروةـــــص ال دنيـــــص ر ســـــيا   ضـــــاظ  -43-76القروةـــــص ال دنيـــــصل ششاـــــ   ـــــد لاقمـــــَّ ةتو يـــــ  

 ب(54)األ داص شالتقايم املدحسا شر املهاا
أل ةـاا الضـوظ املو قـص عاـأل اكما للرـت امل ـاةحة القامليـص إلةـاظ عيـ  ل ـ اا القروةـص ال دنيـص  -30

القروةــــــص ر ســــــانت كيــــــت  شنــــــية  مشــــــرشعص ر املهــــــاا شر لشســــــاع الرعايــــــص ال دياــــــص هــــــا  عاــــــأل 
 ب(55)قراةيصشاملداحي شامل سساأ الشم سساأ الرعايص اله احيص 

شفيمــا يتقاــ  ةاملقاماــص ر املهــاال ذكــرأ امل ــاةحة القامليــص إلةــاظ عيــ  ل ــ اا القروةــص ال دنيــص  -31
ــــــأل ا ــــــ   ةقرــــــاا املو قــــــص عا ــــــية  مقا  ت ــــــت  شن ــــــدم ال ةــــــَّ ر ســــــانت كي أل ةــــــاا لنــــــ  وــــــ  لوال

اـــ   ـــانوم  ب كمـــا ذكـــرأ لم ل  ـــا    ـــر لعمـــاا القهـــو شاإليـــااظ  ومـــو كـــَّ مـــن (56)مقرـــوا 
األ ةــاا  ضــاظ ل ش ــانوم 1861ل ش ــانوم ا ــرائم الشىت ــيص لقــا  1994لقــا  املرا  ــص شحعايــص ال ةــَّ 

( ال ةــــَّ لقــــا  2013لقــــا   ــــ   ــــر ر ال اــــد ةاةــــا ُت ــــر فــــرل 2013ل ش ــــانوم )حعايــــص شت  ل ال تُةسل
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لم  ـــانوم )حعايـــص  القامليـــصالقروةـــص ال دنيـــص ر ســـيا  ترةيـــص ال ةـــَّب إاـــافصا إىل ذلـــكل لكـــد أ امل ـــاةحة 
( ال ةـــَّ لقـــا   ومـــا األ ةـــاا مـــن التقـــر ل ل عتـــداظ شاإليـــااظ الهـــاع  عـــن التقـــر ل  2013شت ـــ  
 ب(57)ال دنيص ر سيا  ترةيص ال ةَّ (ل ل ه  ال و ر فرل القروةص12لاقهو املها  )املاةة 

ةــاظ عيــ  ل ــ اا القروةــص ال دنيــص شخ ــوي املقاماــص ر املدحســصل لكــدأ امل ــاةحة القامليــص إل -32
أل ةــاا لم القروةــص ال دنيــص لأ ةــاا مشــرشعص ر ســانت كيــت  شنــية   ومــو  ــانوم املو قــص عاــأل ا
( شالســا ص التاةي يــص لامقامــ  1976( شالرــانوم املتقاــ  ةالقروةــص ال دنيــص )لقــا  2005التقاــيم )لقــا  

ُريـــا لــــو ير مــــن  ـــانوم التقاــــيم  50لم املـــاةة عاــــأل  ب ش ـــد ةأ امل ــــاةحة القامليـــص(58)ر الرـــانوم القــــا 
التقايم  ش ـو تهةيـا القروةـص ال دنيـص لش إل اظهـا ر املـداحي القامـص شاملـداحي ا ا ـص املدعومـص ل ل ـن  

ةــــام ُت ـــر ســـانت كيــــت  شنـــية  عيـــ  ل ــــ اا  2ب شلش ــــت الوح ـــص املشـــ كص (59)ذلـــك مل وـــدص
مـــن  ـــانوم التقاـــيم إلل ـــاظ فـــرل القروةـــص ال دنيـــص ر  50ةاملـــاةة القروةـــص ال دنيـــص شتتـــاح سل خ و ـــاال 

مــن  ــانوم التقاــيم مــن لمــَّ مرااـــاة  49مــن املــاةة  4الةرــرة الةرعيــص املــداحيل شته ة ــا فــوحاا ل  ــا  
املقامــ  غــ  املســموا هلــم ةةــرل القروةــص ال دنيــص الــاين يةراــوةا عاــأل  ــو غــ   ــانوينل ر كــَّ مــرة 

 ب(60)يةراوةا في ا
أل ةــاال لشاــحت امل ــاةحة القامليــص إلةــاظ عيــ  املو قــص عاــأل اشعــن القروةــص الرضــائيص ال دنيــص  -33

( ال و ــــر 2013األ ةـــاا )لقــــا   ضــــاظ أل ةــــاا لم  ـــانوم املو قــــص عاـــأل ال ـــ اا القروةــــص ال دنيـــص 
ُـو عيـ  الرـوان  األخـر  الـ  ُريـا تو يـ   القروةـص الرضـائيص ال دنيـص القروةص ال دنيص   راا  رواا شمل   

ب شلكــدأ امل ــاةحة القامليــص لم هــاا الرــانوم  ــد ُعــداا مــ خراا لي ةــَّ عاــأل (61)ر ســانت كيــت  شنــية 
مـا ي ــدش عــد  مـوا  تو يــ  القروةــص ال دنيــص  ومـو الرــانوم عاــأل األ ـداص كقروةــص مهائيــص ةقــد ارمل 

إةخـاا مايـد مــن التقـدي أ مـن لمــَّ شيتقــ   إال لم هـا  القروةـص ال تـااا ُمدحمــص ر مدش نـص الرـوان 
ب شحلأ امل ـــاةحة القامليـــص لم مـــن الـــ    إةخـــاا مايـــد مـــن التقـــدي أ (62)إل ـــاظ هـــا  األ  ـــا  حعيـــاا 

إلل اظ ماد األ داص كقروةص  ضائيص إل اظا تاماا من مدش نص الروان 
 ب(63)

ص إلةــــاظ عيــــ  ل ــــ اا القروةــــص شفيمــــا يتقاــــ  ةامل سســــاأ القراةيــــصل ذكــــرأ امل ــــاةحة القامليــــ -34
   ب(64)أل ةاا لم القروةص ال دنيص غ  حم وحة في ااملو قص عاأل اال دنيص 
ةســانت كيــت  شنــية  ملــا لمرتــ  مــن مشــاشحاأ  مســته ة ل ــرأ  2شل ــاةأ الوح ــص املشــ كص  -35

ـــ ل شإ راحهـــا حعيـــاال شتهةيـــاهال  ـــ ُ مل
ا يشـــمَّ  ـــانوم  ـــو غ السياســـاأ املتقارـــص ةال ةـــَّ شالشـــ اا امل

األ ةــــاا  ضــــاظ (ل شمشــــرشس  ــــانوم 2012(ل ش ــــانوم إعالــــص ال ةــــَّ )لقــــا  2012الو ــــايص )لقــــا  
الـ  شس ـقت ن ــا  وايـص  رـو  األ ةـاا ةسـانت كيــت   48-76(ل عمـ ا ةالتو ـيص 2013 )لقـا 
مسـالص ذكـرأ لم مـن امل سـو لم هـا  الرـوان  مل تت ـر   إىل  2ب غـ  لم الوح ـص املشـ كص (65)شنية 

ـــص لش املو قـــص عاـــأل االرضـــاظ عاـــأل القروةـــص ال دنيـــص  أل ةـــاا ر املدحســـص شاملهـــاا شر امل سســـاأ القراةي
 ب(66)م سساأ الرعايص ال دياص
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 إقامة العدل وسيادة القانون -3 
لنــ   ومـو الدسـتوحل لامـدلعأل عايــ  ر الـدعاش  ا هائيـص اكــ  ر  1ذكـرأ الوح ـص املشـ كص  -36

ل شاكـــ  ر موام ـــص الشـــ وة مـــ  افـــ ال ةراظتـــ حماكمـــص عاةلـــص شســـريقص شعاهيـــص لمـــا  هي ـــص حما ةـــ ل 
ــاأ لم خ ــواأ هبـــاا لــي  مــن الوااـــأ ب شذكــرأ الوح ــص لنــ  (67)شاســتيواهبم مــا إذا كانــت  ــد ا  

ــــا تخــــر عمايــــص إعــــدا  ا ــــاأ ر ل ــــد لشــــام مه ل مــــن لمــــَّ ُتســــ  2008األ ــــىتاي ر عــــا  نُة
مســتو  وايــص اكــ  ر التمثيــَّ الرــانوين ةســانت كيــت  شنــية ل شخا ــص ر الرضــايا املقا  ــو عاي ــا 

 ب(68)ةاإلعدا 
ت كيــت  لم الرضــايا املســتان ةص لمــا  احملــاكم الو هيــص القايــا ةســان 2شلكــدأ الوح ــص املشــ كص  -37

ال ـاحيل لش عاـأل الايهـص الرضـائيص لامياـ  املا ـا ال حـر شنية  تُقـرل عاـأل احمل مـص القايـا لشـر  
ـــــص الرضـــــائيص  1ب شذكـــــرأ الوح ـــــص املشـــــ كص (69)ا ـــــاي ر لهـــــدم ملرامقت ـــــا شالة ـــــَّ في ـــــا لم الايه

 لامياــــ  املا ــــا ا ــــاي تســــاعد ر تقايــــا اتســــا  شاســــترراح اله ــــا  الرضــــائا ر ســــانت كيــــت 
ــــن مســــتو  شفــــاظ ال اــــد ةاملقــــاي  الدشليــــص املتقارــــص ةقروةــــص اإلعــــدا ب شلش ــــت الوح ــــص  شنــــية ل شُُتس 

 ب(70)الدشلص ةال راظ ةاخَّ الواليص الرضائيص لايهص الرضائيص لاميا  املا ا ا اي 1 املش كص
مــــو ةا الســـــيوم ةتارــــا لنــــ  عاــــأل الـــــرغم مــــن شحشة إفــــاةاأ  1شذكــــرأ الوح ــــص املشــــ كص  -38
يشـــ وم  ســـوة املقاماـــص الـــ  ال ياالـــوم الســـيهاظ فـــإم دحيو ر  ـــاا  رـــو  اإلنســـام ةانت ـــا ل التـــ

ســــانت كيــــت  شنــــية  ةا ــــاذ إمــــراظاأ م ئمــــص  1يارو ةــــا مــــن اكُــــرايب شلش ــــت الوح ــــص املشــــ كص 
اــدت إىل مهــ  ش ــوس هــا  االنت اكــاأل شيشــمَّ ذلــك ةــاا م ــوة مــن لمــَّ  يــاةة ُتســ  مســتو  

 ب(71)ايا اإلمراظاأ التاةي يص ل ةالص االمتثاا ملقاي  الساوح ال ئ التدحيو لش تق
 ُتديــــد   ة 40-75ت  شنــــية  تر ــــَّ التو ــــيص لم ســــانت كيــــ 1شلكــــدأ الوح ــــص املشــــ كص  -39

ا تيامااــا ر  ــاا املســاعدة الترهيــص شاملاليــص لتحســ  لشاــاس الســيوم شالســقا ةالتــا  إىل اك ــوا 
ب كمــــا (72)اأ شالــــربامج الدشليــــص ذاأ ال ــــاص املىتت ــــص ر هــــاا اجملــــاا عاــــأل املســــاعدة مــــن امل سســــ

لنــ  ال يتضــأ ةومــ   عــا  مــا إذا كانــت ســانت كيــت  شنــية   ــد ل ــر أ  1لكــدأ الوح ــص املشــ كص 
فيمـــا يتقاـــ  ةالســـيومل شلم  ـــص م  ـــراأ ر  (73)لم ترـــد  م ـــم  ـــو تهةيـــا التو ـــياأ الـــ     ات ـــا

اا إنشــاظ مرفـ  إ ــ  ا مديــدب شذكـرأ الوح ــص ليضــاا لنـ  عاــأل الــرغم إىل لنــ   ـرم  اليــ 2014 عـا 
 من ذلكل ال يااا  سين م لص املا ص  ر ةاست   ديد االكت ا ب 

 
 القق  ي الصقة -4 

املثايـ  شماةشمـا امليـَّ ا هسـا شم ــايرم مـن املثايــاأ ش لم األفـراة  2لكـدأ الوح ـص املشـ كص  -40
وام ـــوم مســـتوياأ غـــ  مر ولـــص مـــن التمييـــا شالو ـــم عهـــد  يـــاحة القيـــاةاأ اهلويـــص ا هســـانيص مـــا  الـــوا ي

ال ـحيصل شلم رــر  م ا ـرة األفقــاا ا هسـيص ةــ  ال ـال   مــن نةـ  نــوس ا ـه  ةال ااــا وــوا ةشم 
ب شلش ـــت الوح ـــص ســـانت كيـــت  شنـــية  (75)إم انيـــص   ـــوا هـــ الظ عاـــأل الرعايـــص ال ـــحيص ال  مـــص
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  الرعايــص ال ــحيص الــ  تُــديرها الدشلــص سياســاأ ُت ــر  ــرا صا التمييــا ةضــمام لم تقتمــد عيــ  مرافــ
اد األ ىتاي كافص ر إم انيـص اك ـوا عاـأل الرعايـص ال ـحيصل شتهةيـا تـداة  ملقا  ـص مهت  ـا هـا  

 ب(76)الاوائأ
 

 ااشخاص ذوو اإل اقة -5 
عمايــــــص خــــــ ا لم   ومــــــص ســــــانت كيــــــت  شنــــــية  لفــــــاةأل  2ذكــــــرأ الوح ــــــص املشــــــ كص  -41

ل ةاعتماةهــا  ــوان  ةهــاظ تاــل  ا تيامــاأ األ ــىتاي ذشم 2011االســتقرال الــدشحم الشــامَّ لقــا  
اإلعا ـصل ل ــن عاــأل الــرغم مــن ذلــكل لفــاةأ املها شـاأ الــ  مــرأ مــ  حاة ــص ســانت كيــت  شنــية  

ــــا وح ــــص لم الشةي هــــت ب (77)لأ ـــىتاي ذشم اإلعا ــــص ةــــام هـــا  الرــــوان  ال يُتري ــــد هبــــا ةشمـــاا لش ال تُهة 
ا  ـــ  هـــاا التـــاحيد لم إمـــراظاأ إلنشـــاظ ال ـــر  شاألح ـــةص ال  مـــص لتيســـ   ركـــص ىتـــاك ومـــص مل تت

مل تســةر هــا  االمتماعــاأ شاملشــاشحاأ  ليضــاا لم 2لكــدأ الوح ــص املشــ كص ذشم اإلعا ــص ال دنيــصب ش 
اا عاــــأل الــــرغم ممــــا عردتــــ  اك ومــــص مــــن امتماعــــاأ شمــــا لمرتــــ  مــــن مشــــاشحاأ هبــــعــــن لم نتــــائج 

 ب(78)الشام

لم  ــوان  ســانت كيــت  شنــية  ال ُت ــر التمييــا اــد ذشم  2كمــا ذكــرأ الوح ــص املشــ كص  -42
ــيص شالاههيــص شالقرايــص   ــراا حمــدةاا فيمــا يتقاــ  ةاك ــوا عاــأل فــري القمــَّ لش  اإلعا ــص ال دنيــص شاكس 

لش ترــد  خــدماأ  ص ال ــحيصالســةر مــواا لش اســتىتدا  شســائَّ الهرــَّ لش إم انيــص اك ــوا عاــأل الرعايــ
 لخر ب
ل ةـــام ُرـــد ة ســـانت كيـــت  شنـــية  م وةهـــا فيمـــا لش ـــت ةـــ ل 2شلش ـــت الوح ـــص املشـــ كص  -43

الراميــص إىل تقايــا شوايــص  رــو  األ ــىتاي ذشم اإلعا ــص شت ــاا مايــداا مــن ا  ــوة ر ســ يَّ ةعم ــم 
 ب(80)شى يه م
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