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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

 والعشرون الثالثةالدورة 
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تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقووق اإلنسوان   
 5/1 اإلنسوووووان مجلوووووس حقووووووق )ب( موووووق مرفوووووق  ووووورار15وفقوووواف للفقووووورة 

 16/21مق مرفق  رار المجلس  5 والفقرة
 

 سسانت كيتس ونيف  
 
هــ ا التيريــر  ملــل لام اومــاة الـــوار ة ئ تيــارير هلوــاة امل اهــداة  ا  ــرا اة ا ا ـــ     

  األمــم املتحــدة لمبــا ئ كلــال املت وــاة  الت اليــاة الــوار ة مــن الد لــ  امل  لــ    ئ تيــارير م و ــ
الســـامل  قيـــوا ا نســـاذ   ئ  ـــئ كلـــال مـــن  لـــا ذ األمـــم املتحـــدة الر لـــ  كاة ال ـــا    التيريـــر 
ميدم ئ شكل مو ز تيلداً باقد األق ـ  ل ـد  الكامـاة   لت ـتى ااـ  الـ م الكامـل  ير ـ  

اقرتا ـاة مـن م و ـل  ال و ة إىل الولـا ذ املر  لـ    ي يتنـمن التيريـر آيـ  أرا  آ    ظـاة نوـر آ  
األمــم املتحــدة الســامل  قيــوا ا نســاذ  ــتا مــا يــر  م ظــا ئ التيــارير  الرلانــاة ال ا لــ  ال ــا رة 
اــن امل و ــل    هــو يترــل هلكــل املرــا ا التو لظلــ  ال امــ  الــ  ااتمــدها  اــ   يــوا ا نســاذ ئ 

را ــل امل اومــاة الــوار ة    قــد كرتــرة ااــ  جــو م ظشــهن ئ  واشــهن  ايــ  الــ م م17/119ميــرر  
 ئ التيرير   ر الت ئ إادا  التيرير   ري  ايست راض  التطوراة ال   دلت ئ تاال ال رتة 
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 المعلومات األساسية واإلطار  -أوالف  
 

 (1)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
 

 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان  

 

 مل ير ّدا االظا/مل تريرل 
ا  ـــرا اة املتة ـــ ة ب ـــد 

  اقال  آل ا  اجلول  السابي  ايست راض

ال ظـــــــــــــــد الـــــــــــــــد   ا ـــــــــــــــا  بـــــــــــــــاقيوا 
 ايقت ا ي   اي تماال   الثيافل 

ـــــ   ـــــاقيوا املدنل ـــــد   ا ـــــا  ب ال ظـــــد ال
  السلاسل 

الرب توتــــــــور ايلتلــــــــار  الثــــــــاين املاحـــــــــذ 
بال ظــــــــــــــد الــــــــــــــد   ا ــــــــــــــا  بــــــــــــــاقيوا 

 املدنل   السلاسل 
 م اهن  الت  يب ات اقل 

الرب توتـــــــــــــــــــور ايلتلـــــــــــــــــــار  يت اقلـــــــــــــــــــ  
 م اهن  الت  يب 

الرب توتـــــــــــــــــــور ايلتلـــــــــــــــــــار  يت اقلـــــــــــــــــــ  
 يـــــــــــــــــوا الط ـــــــــــــــــل بشـــــــــــــــــ ذ اشـــــــــــــــــرتا  

 األ  ار ئ امل ازااة املساح 
الرب توتـــــــــــــــــــور ايلتلـــــــــــــــــــار  يت اقلـــــــــــــــــــ  
 يــــــــوا الط ــــــــل بشــــــــ ذ بلــــــــل األ  ــــــــار 
 اســـــــــــــــتبتر األ  ـــــــــــــــار ئ الربـــــــــــــــا   ئ 

 املوا  ا با ل 
ـــــ   يـــــوا  لـــــل ايت اق ـــــ  الد للـــــ  قماي ل

 ال مار املظا رين  آفرا  آسرهم
ات اقلـــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــوا األشـــــــــــــــــةا  ك   

 ا ااق 
ايت اقلــــــــــــــــ  الد للــــــــــــــــ  قمايــــــــــــــــ   لــــــــــــــــل 

 األشةا  من ايلت ا  اليسر 

 لـل ايت اقل  الد لل  لاينـا  ااـ   
 (2006آشكار التمللز ال   ر  )

ات اقلــ  الينـــا  ااــ   لـــل آشـــكار 
 (  1985)  املرآة التمللز  د 

 (  1990ات اقل   يوا الط ل )

الت ـــــديذ آ  ايننـــــمام آ  
 ا تف 

 التح واة  /آ  ا اتناة    
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 مل ير ّدا االظا/مل تريرل 
ا  ـــرا اة املتة ـــ ة ب ـــد 

  اقال  آل ا  اجلول  السابي  ايست راض

ايت اقلـــــــ  الد للـــــــ  لاينـــــــا  ااـــــــ   لـــــــل 
 14  املا ة آشكار التمللز ال   ر 

الرب توتـــــــور ايلتلـــــــار  املاحـــــــذ بال ظـــــــد 
الـــــــــد   ا ـــــــــا  بـــــــــاقيوا ايقت ـــــــــا ي  

  الثيافل  اي تماال  
ـــــ   ـــــاقيوا املدنل ـــــد   ا ـــــا  ب ال ظـــــد ال

  السلاسل 
املاحـــــــــــذ  األ رالرب توتــــــــــور ايلتلـــــــــــار  

بال ظــــــــــــــد الــــــــــــــد   ا ــــــــــــــا  بــــــــــــــاقيوا 
 املدنل   السلاسل 

 ات اقل  م اهن  الت  يب
ايلتلــــــار  يت اقلـــــ   يــــــوا الرب توتـــــور 

 الط ل املت اذ بإ را  تيدمي الرت اة
ـــــ   يـــــ ـــــ  الد للـــــ  قماي وا  لـــــل ايت اقل
 ال مار املظا رين  آفرا  آسرهم

الرب توتـــــور ايلتلــــــار  يت اقلـــــ   يــــــوا 
 األشةا  ك   ا ااق 

ايت اقل  الد للـ  قمايـ   لـل األشـةا  
 من ايلت ا  اليسر 

ــــــــــ    ــــــــــار  يت اقل الرب توتــــــــــور ايلتل
الينــا  ااــ   لــل آشــكار التمللــز 

 (2006) 8  املا ة  د املرآة

 ى اإ ـــــــــــــــــــرا اة الشـــــــــــــــــــك
 ا  ــــــرا اة  يــــــاة التحيل
 (3) ال ا ا

   
م ومــــ    ر شــــرا الرحـــــر ي ــــي فريــــذ األمــــم املتحــــدة   ذ ا قالمــــهن امل ــــ  برببــــا       -1

آذ اـــــد اً مــــن التو ـــــلاة قــــدم إىل ســـــانت تلــــت   نـــــل    لــــتر ايســـــت راض الـــــد ر   الكــــاريي
الد للــ  قيــوا ا نســاذ لاراــد  لات ــديذ ااــ  ملتاــا امل اهــداة  2011 الشــامل الــ   آ ــر  اــام

  (5)  تمـا ي وــا آذ سـانت تلــت   نـل    افيــت ااـ  ب ــا هـ   التو ــلاة(4)آ  ايننـمام إللظــا
  للـــــ  إ ــــافل  مــــن م اهـــــداة األمــــم املتحـــــدة   م اهــــداة ر ــــم كلــــال فإ ـــــا مل ت ــــدا ااــــ  آيـــــ  

  (6)قيوا ا نساذ األساسل 
ايننـمام إىل  لـل  ـكو  األمـم   ششل ال ريذ   ذ ا قالمهن سـانت تلـت   نـل   ااـ  -2

املتحـــدة األساســــل  قيــــوا ا نســــاذ ئ آســــرى  قــــت دكـــن  امــــًت بالتو ــــلاة امليدمــــ  إللظــــا آل ــــا  
   آشـار ال ريـذ إىل آذ  كومــ  سـانت تلـت   نــل   مل (7)2011ايسـت راض الـد ر  الشـامل ل ــام 

بلــل األ  ــار  اســتبتر األ  ــار  الرب توتــور ايلتلــار  يت اقلــ   يــوا الط ــل بشــ ذت نــم ب ــد إىل 
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  بــالر م مــن آ ــا قراــت هــ   التو ــل  آل ــا  ايســت راض الــد ر  الشــامل ئ الربــا   ئ املــوا  ا با لــ 
  (8)2011ل ام 
  ــو  توافــذ اــاملهن  إقالمــهن ئ  لشــن ذ الت وــنالســامل  م و ــل  األمــم املتحــدة  آتــدة  -3

 ات اقلـ   بشـ ذ   ـل األشـةا  اـدجلهن اجل سـل  1954اـام ات اقلـ  اآلرا  ااـ  آيلـ  ايننـمام إىل 
هـــاتن امل اهـــدتن م اهـــدتاذ   تمـــا آتـــدة آذ بشـــ ذ ل ـــا  ـــاية ان ـــدام اجل ســـل  1961 اـــام

لنــماذ عتــل تــل شــةم ت ســل   عتــل األشــةا  اــدجلهن اجل ســل  مبشمواــ  ر لســلتاذ م ــممتاذ 
تل ــــال  نــــل   بــــ ذ ت نــــم إىل     آ  ــــت امل و ــــل  ســــانت تلــــت (9)آساســــل  مــــن  يــــوا ا نســــاذ

  (10)ايت اقلتن
 كترة امل و ـل  آذ سـانت تلـت   نـل    ااـ   ـد اامظـا  مل تتةـ  ا طـواة النـر ري   -4

   آتــــدة آذ هــــ ا الرب توتــــور (11)ا ــــا  بو ــــل الت وــــن 1967لتننــــمام إىل بر توتــــور اــــام 
إزالــ  اقــد   اجلبرافلــ   الزم لــ  يــذ   اــن  ر املت ايــ  مبرتــز الت وــن 1951يوســل نطــاا ات اقلــ  اــام 

ئايـــ   ـــر ر  مـــن آ ـــل ئايـــ  الت وـــن  تانـــت يتـــو  االظـــا   بالتـــا  فـــإذ هـــ ا الرب توتـــور  الـــ 
 ايننـــمام إىل تنـــلالســـلاا ا قالمـــهن  التحـــدياة املت ايـــ  باقمايـــ   ف الـــ    آ ـــافت امل و ـــل  آذ

  (12) ذ ت نم إللهاأل لوياة   آ  ت سانت تلت   نل   ب  منالرب توتور 
)اللونســــكو( ب نــــه ي ربــــهن تشــــشلل  م ومــــ  األمــــم املتحــــدة لارتبلــــ   ال اــــم  الثيافــــ  آفــــا ة  -5

   تيــدمي ات اقلــ  مكافحــ  التمللــز ئ  ــار الت اــلمااــ  الت ــديذ ااــ   بشــدةســانت تلــت   نــل   
  (13) ر بش  ا بانتوامتيارير إىل أللاة   ل امل ايئ املت اي  بالت الم التاب   لالونسكو تهن تتشا

ات اقلــــ  ئايــــ  الــــرتا   شــــش ت اللونســــكو ســــانت تلــــت   نــــل   ااــــ  آذ ت ــــدا ااــــ   -6
   آذ تلسـر  ا ـد اليلـام بـ لال  ئايـ   ت زيـز ت ـوى آشـكار الت رـئ الثيـائ ات اقلـ   الثيائ  ئ املـا  

ة ئ اق ـور ااـ  ال ـر  مسـا اة ال سـا   ال تلـامشارت  اجملتمل املـدين  ال وـاة النـ ل     تنـمن 
  (14)من آ ل م اجل  الت ا تاة اجل سانل 

  
 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -باء 

 
ــــــد ر  الشــــــامل  -7 آتــــــد ال ريــــــذ   ذ ا قالمــــــهن آذ الد لــــــ  مل تيرــــــل  لــــــتر ايســــــت راض ال

لامرـــا ا   التو ـــلاة امليدمـــ  مـــن آ ـــل إنشـــا  منسســـ     لـــ  قيـــوا ا نســـاذ   فيـــاً 2011 ل ـــام
   آ ــاا آذ (15))مرــا ا بــاري (املت ايــ  بو ــل املنسســاة الو  لــ  لت زيــز  ئايــ   يــوا ا نســاذ 

مكتـــب آمـــن موـــامل  اظـــدة إللـــه ت ـــا ر شـــكا ى  2009ســـانت تلـــت   نـــل   آنشـــ ة ئ اـــام 
ســــاط  هــــ ا إي آذ نتلشــــ  لســــو  ا  ارة ئ اقكومــــ   ال مــــوملن ظ ن املــــو مــــن  انــــب ا  حــــاا 

  (16)املكتب حمد  ة
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 آ  ــــ  ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن ســــانت تلــــت   نــــل   بــــ ذ ت شــــ  منسســــ     لــــ  قيــــوا  -8
   آ  ــــاها آينــــاً بــــ ذ ت شــــ  أللــــ  (17)ا نســــاذ  فيــــاً ملرــــا ا بــــاري   بــــدام مــــن الشــــرتا  الــــد للن

الـوزاراة لر ـد ت  لـ  التو ـلاة ال ـا رة اـن اآلللـاة الد للـ  قيـوا ا نسـاذ  منسسل  مشرتت  بـن
   رآى ال ريـذ   ذ ا قالمـهن آذ الد لـ   إذ تانـت بـ لت  ظـو اً لتسـتشاب  (18) إاـدا  التيـارير ا ـه

  فـإذ قـدرة الراـد ااـ  2011لر ا التو لاة امليدم  إللظا آل ـا  ايسـت راض الـد ر  الشـامل ل ـام 
ت زز تثــئاً لــو آنشــوت أللــ  منسســل  لت ســلذ ال مــل مــل اآلللــاة الد للــ   ا قالملــ  تبــ لال ســ اليلــام

  (19)قيوا ا نساذ هبدا ت  ل  التو لاة  إادا  التيارير
  

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياف  
 

   التعاون مع هيئات المعاهدات -ألف 
 

 حالة اإلبالغ  
 

  اهدةامل هلو 
ا تامل  الوار ة املت واة 

 ئ ايست راض السابذ
ألر تيرير قردم م   
 ايست راض السابذ

ألــر املت وــاة 
  ال  ا بتغ ا تامل  

جل   الينا  اا  التمللـز 
 ال   ر 

تــــ لر تيـــــدمي التيريــــر األ   م ـــــ  اـــــام  - - -
2007 

الاش ـــــ  امل  لـــــ  بالينــــــا  
 اا  التمللز  د املرآة

لاتيـارير مـن ت لر تيدمي التيرير اجلامل  - - 2002 ه زيراذ/يونل
 2014ا ام  إىل الثامن م   اام 

تــــ لر تيــــدمي التيريــــر اجلــــامل لاتيريــــرين  - - 1999آيار/مايو  جل    يوا الط ل
 اــام  1997الثــاين  الثالــذ م ــ  اــام 

 اا  التوا  2002
   
التيـــارير إىل جل ـــ  كتـــر ال ريـــذ   ذ ا قالمـــهن آذ ســـانت تلـــت   نـــل   تـــ لرة ئ تيـــدمي  -9

جل ـــــ  الينـــــا  ااـــــ  التمللـــــز    الاش ـــــ  امل  لـــــ  بالينـــــا  ااـــــ  التمللـــــز  ـــــد املـــــرآة يـــــوا الط ـــــل   
  (20)ال   ر 

  
 التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -باء 

 
 اط ولــ لاألمــم املتحــدة  م ومــ آ  ــ  ال ريــذ   ذ ا قالمــهن الد لــ  بــ ذ توا ــل ال مــل مــل  -10

تيــارير هلوــاة ااــ  إاــدا   هلوــ  األمــم املتحــدة لامســا اة بــن اجل ســن  عكــن املــرآةا(   ل)اللونلســ
امل اهـــداة امليدمـــ  إىل جل ـــ   يـــوا الط ـــل  الاش ـــ  امل  لـــ  بالينـــا  ااـــ  التمللـــز  ـــد املـــرآة   آذ 

آ ــــل يســــن    قيــــوا ا نســــاذ مــــنتطاـــب املســــاادة التي لــــ  مــــن م و ــــل  األمــــم املتحــــدة الســــامل
  (21)تر له من  ظو  لاوفا  بالتزاماهتا الد لل  ئ  ار  يوا ا نساذ ما
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المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووانا موووع مراعووواة القوووانون  تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة -ثالثاف  
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 
 المساواة وعدم التمييز -ألف 

 
اليــــا م ااــــ  اجلــــ   آ  ال ــــرا آ  آتــــد ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ الدســــتور  وــــر التمللــــز  -11

  لكـن ي يو ـد تشـريل م ـن يت ـدى لاتمللـز اليـا م األ ل  آ  اآلرا  السلاسل  آ  الاـوذ آ  ال يلـدة
   ســـــاطت (22)ااـــــ  ال شـــــز آ  الابـــــ  آ  امللـــــل اجل ســـــهن آ  امويـــــ  اجل ســـــل  آ  الو ـــــل اي تمـــــااهن

  (23)سكو النو  اا  ادم اختاك ما يك هن من التدابئ لات د  قاية التمللز املستمرةاللون
ــــراهن  -12 ــــديظا ئ الوقــــت ال ــــل   لــــل  ل   ــــرف ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن بــــ ذ ســــانت تلــــت   ن

هلوـــ  األمـــم    لـــ  بـــدام مـــن   ســـانل     آ  ـــاها بـــ ذ ت تمـــد سلاســـ  (24)  ســـانل     لـــ  سلاســـ 
ذ ت ـزز قـدرهتا ااـ  إ ـرا  التحالـل اجل سـاين  الـل بـ     بن اجل سـن  عكـن املـرآةاملتحدة لامسا اة 

  (25)ال ام   زاراة  إ اراة   تاية اقكوم  ال  ت سذ تطوير السلاساة
ال مطلــــ  اجل ســــانل  ي تــــزار تــــن   إىل تيســــلم  لــــباليو ا آفــــا  ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن بــــ ذ  -13

   رآى (26) ــا  ال ســا  إىل  ــاية امــل آقــل اســتيراراً  مظــارة  آ ــراً   مبــا يــن   إىل إبلا مــلتيالــد  
آذ ال ســـا  ي يـــزلن يـــوا ظن اراقلـــل قا مـــ  ااـــ  آســـا  اجلـــ    مبـــا ئ كلـــال ال راقلـــل املت ايـــ  ب ـــوى 
ســوا ال مــل  مثــل ال  ــل الــوظل هن  ال ــ ااهن  آ قــاة ال مــل  ال يــر  املظــاراة   ال راقلــل املت ايــ  

الــ   الثيافلــ   مبــا ئ كلــال امل ظــوم الســا د بــن الر ــار  ال ســا   اللــاً بــ ذ املــرآة ي بال وامــل اي تما
  (27)جلك ظا إي آذ "تدبر شن ذ"  اية م ل  

ئ اختــاك مرــا راة لتشـــشلل مشــارت  املزيـــد ب ـــد   كتــر ال ريــذ   ذ ا قالمـــهن آذ اقكومــ   -14
ات ـــاا الشـــرات    مثـــل ا  مت ـــد   األ ـــرااشـــرتمـــن ال ســـا  ئ ت وـــلم املشـــاريل اـــرب بـــرام  يـــدامظا 

   قـــد آتـــاف آينـــاً برنـــام  ال مـــل لاســـكاذ   هـــو برنـــام  لاحـــد مـــن ال يـــر   لـــزاً لت وـــلم ايقت ـــا ي 
  (28)املشاريل  ب ا  األ ور بن الر ار  ال سا 

 هن  مز   ــناملثالــاة  املثالــ  ــرف ال ريــذ   ذ ا قالمــهن بــ ذ مواقــا اجملتمــل الســارل   ــا   -15
ت رقـــل ســـئ امل ومـــاة الـــ  ت مـــل مـــن آ ـــل هـــني  األفـــرا   امويـــ  اجل ســـانل   امللـــل اجل ســـهن  مبـــاير 

   آتـــد آذ ا طـــام ال ـــام بشـــ ذ  يـــوا هـــني  األفـــرا  يشـــئ إىل (29)  ـــريتظم ئ تكـــوين اجلم لـــاة
وزرا  السـابذ  ز اج املثالـن   آفـا  بـ ذ ر ـل  الـاملثالـ  اجل سـل  استمرار   و  ش ور ادا هن قو   ـا  

املثالـــاة الاـــوا  ئ الراـــد  تمـــا  اـــا إىل التســـام  مـــل م اهنـــ  مرا  ـــ  قـــوانن إىل  اـــا ااـــ  املـــ  
  (30) املثالن  مز   هن امللل اجل سهن  مباير  اموي  اجل سانل 
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 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 
 
ــــ ذ ســــا -16 ــــل   تســــشل آ ــــد آااــــ  آشــــار ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن إىل ا قــــرار ب ــــت   ن نت تل

م ــدية اليتــل ئ ال ــامل  ميارنــ  ب ــد  الســكاذ ال ــبئ   كتــر آ ــا  ا لــت زيــا ة آنشــطتظا الراملــ  
إىل مكافح  اجلرجل  من لـتر زيـا ة امالـاة الشـر   ئ اجملتم ـاة الري لـ   مـن لـتر بـ ر اجلظـو  

  (31)الرامل  إىل إكتا  الواهن ال ام باجلرا م ال  ل  
برنــــام  األمــــم مشــــر ى  2014 آفــــا  ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن بــــ ذ اقكومــــ  آيــــدة ئ اــــام  -17

   هــــو )ايبتكـــار اي تمــــااهن مـــن آ ـــل التبلـــئ( "SocialInnov4Changeامل  ـــوذ " املتحـــدة ا يـــا هن
  (32)ارارة ان مرا رة ملكافح  اجلرجل  من آ ل الشرام  يستظدا  را م الشرام

 ر ة  2011ذ ا قالمـــــهن آنـــــه م ـــــ  ايســـــت راض الـــــد ر  الشـــــامل ل ـــــام  كتـــــر ال ريـــــذ     -18
آفـــا ة تيـــارير  2013آ لانـــاً تيـــارير إاتملـــ  اـــن ارتكـــام الشـــر   ألامـــار   شـــل    آنـــه ئ اـــام 

امل ار ــــ  ااــــ  األرض  رتــــ  ال مــــل الشــــ رل بــــ ذ شــــر   مكافحــــ  الشــــبب  ــــّرة اليا ــــد الســــابذ ق
  (33)لظا قواة األمنسرذ آذ  افيت اا  ربته آل ا  مسئة 

ئ آذ ال  ـــا بـــن األشـــةا   2012ئ اـــام  م ومـــ  ال ـــح  لاراـــداذ األمريكلـــ  كتـــرة  -19
   آتـــد ال ريـــذ   ذ ا قالمـــهن آذ اليـــانوذ (34)ير ـــذ ااـــ  الكثـــئ مـــن الياـــذ ســـانت تلـــت   نـــل  

 وــر اي ت ــام ئ ســانت تلــت   نــل    لك ــه ي يت ــا ر اي ت ــام الز  ــهن   آتــد ال ريــذ آنــه 
اا  الـر م مـن إنشـا    ـدة لا ـ  لانـحايا  فـإذ اي ت ـام اـا ة مـا ي يراـر ا ـه باليـدر الكـائ 

ن آشــكار ال  ــا آ  بســرب بســرب لــوا ال ــا ن مــن الو ــم آ  الي ــا  آ  آ  شــكل ألــر مــ
  (36)   آتد ال ريذ آينًا آنه ي يو د م  ى لا ا ن من ال  ا ال ا اهن(35)الساطاةبادم ليتظم 

 ي ي ال ريذ   ذ ا قالمهن آذ اقكومـ   ـر   ـواراً ئ الوقـت الـراهن  ـور ت ـديل قـانوذ  -20
ه مل ير تمد ب د  ال   آالدة قرا ته اا  الربملاذ  لك 2014ل ام امل ز  ال  ا 

(37)  
 آ  ـــ  ال ريـــذ   ذ ا قالمـــهن ســـانت تلـــت   نـــل   تماـــ  آمـــور م ظـــا آذ ترا ـــل مشـــر ى  -21

لطـــ  ال مـــل ايســـرتاتلشل  الو  لـــ  بشـــ ذ ال  ـــا اجل ســـاين  تنـــ ظا ئ  ـــلبتظا ال ظا لـــ  تـــهن يوافـــذ 
ج الرتتلـــز ااـــ  االظـــا  اـــ  الـــوزرا    آذ ت شـــ  جل ـــ  ت ســـلذ    لـــ  لت ـــا ر ال  ـــا اجل ســـاين  تـــدر 

ال  ا اجل ساين ئ مرا راة آمن املـوا  ن األ سـل نطاقـاً   ي سـلما تاـال الـ  تت ـا ر ال  ـا املـرتر  
  (38)بال  اباة

 اــ  املراقرــ   راايــ   كتــر ال ريــذ   ذ ا قالمــهن آذ ســانت تلــت   نــل   آاــا ة تشــكلل  -22
ل مسـ ل  إيـ ا  األ  ـار   آتـد ال ريـذ    هو تبلئ  اسـم   ـر ر  آ رتـه اقكومـ  لات امـل مـالط ل

  مـــن آ ـــل ت زيـــز نوـــم 2011آذ اقكومـــ  بـــ لت  ظـــو اً  م ـــ  ايســـت راض الـــد ر  الشـــامل ل ـــام 
ئايـــ  الط ـــل  اـــن  ريـــذ ت  لـــ  بر توتـــور قمايـــ  الط ـــل  إنشـــا    ـــدة لا ـــ  لانـــحايا ئ قـــوة 



 A/HRC/WG.6/23/KNA/2 
 

8/17 GE.15-14607 
 

اــذ ئ امليــام األ ر بــال  ا الشــر   املاكلــ  لســانت تلــت   نــل    مــن آ ــل الت امــل مــل قنــايا تت 
    (39) إي ا  األ  ارامل ز  
 كتــــر ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ ســــانت تلــــت   نــــل   رفنــــت  لــــل التو ــــلاة املت ايــــ   -23

   ر ـــم كلـــال ن ـــ ة مرـــا رة ت الملـــ  باســـم "املشـــر ى األر ـــواين" لتظلوـــ  بلوـــاة (40)بال يوبـــ  الردنلـــ 
   آ ـــاا ال ريـــذ آذ اقكومـــ  ن ـــ ة  م ـــ  (41)  لات  يـــبت اـــلم مواتلـــ  ل   ـــار  تطـــوير ســـرل بدياـــ

  بـــرام   كتـــا  الـــواهن ال ـــام ويـــوا األ  ـــار  ب شـــكار 2011ايســـت راض الـــد ر  الشـــامل ل ـــام 
   ااتمــدة اقكومــ  آينــاً مرــا راة  كتــا  الــواهن  مثــل (42)ا يــ ا   ال  ــا املرتكــب  ــد األ  ــار

    (43)ئ املدار  ايبتدا ل  لتثيلا الطتم الشرام ئ  ار ا ي ا  دراسهنالج ا  ظت ديل امل
  برنا ــــاً    لــــاً  كتــــا  2011 كتــــر ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ اقكومــــ  راــــت  ئ اــــام  -24

تتشــا ز ال يوبــ  الردنلــ "   ااــ  الــر م مــن كلــال ي تــزار ســرل الت  يــب الردياــ  الــواهن ال ــام ب  ــواذ "
   ســـاطت اللونســـكو النـــو  (44)ر ا  ئ امل ـــازر  املـــدار   ئ األ كـــام اجل ا لـــ ال يوبـــ  الردنلـــ  مشـــ

   كتــرة آذ مــن املمكــن تشــشلل ســانت  (45)ااــ  اــدم ت ايــ  التــدابئ املتةــ ة مل ــل ال يوبــ  الردنلــ 
    (46)تلت   نل   اا  اختاك تدابئ إ افل   كتا  الواهن باجلوانب السارل  لا يوب  الردنل 

  
 إ امة العدلا بما في ذلك اإلفالت مق العقابا وسيادة القانون -جيم 

 
آتـــد ال ريـــذ   ذ ا قالمـــهن آذ ســـانت تلـــت   نـــل   ي تـــزار ت ـــاين مـــن تـــ لر شـــديد ئ  -25

الرــت ئ الينــايا  األمــر الــ   يتســرب ئ تــ لئ  ــئ مســوغ ئ نوــام ال دالــ  اجل ا لــ   مبــا ئ كلــال 
   آفــا  ال ريــذ قنــلتهب ــا اقــاية ل ــدة ســ واة ريثمــا ي وــر ئ ا بيــا  ااــ  املــتظم ئ الســشن ئ 

بـ ذ اقكومــ  آبـدة مــن قرــل ازمظـا ااــ  إاــا ة ال وـر ئ نوــام ال دالــ  اجل ا لـ   إ ــرا  ا  ــت اة 
برنــام  تــدريب شــامل لامشــارتن ئ نوــام إ ــتا  2014النــر ري   تمــا آفــا  ب  ــا آاا ــت ئ اــام 

  (47)ال دال 
يــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ قــــانوذ قنــــا  األ  ــــار   قــــانوذ األ  ــــار  قــــانوذ   ــــل  كتــــر ال ر  -26

مشــر ى قــد آقــرة ئ التشــريل   كلـال ب نــل مشــارت  ســانت تلــت   نــل   ئ تاظــا قــوانن األ  ـار  
الـــ   ن  تـــه م ومـــ    ر شـــرا الرحـــر امل ـــز  ا  ـــتف اليـــانوين  الينـــا هن ليـــانوذ األســـرة  ال  ـــا 

  2011يــذ النــو  آينــاً ااــ  آنــه  م ــ  ايســت راض الــد ر  الشــامل ل ــام    ســا  ال ر (48)الكــاريي
ــر قــانوذ األ لــ  رقــم    مــا آتــاف اختــاك تــدابئ لا ــ  لنــماذ ئايــ  هويــ  الشــظو  2011ل ــام  30آرِق

آل ــا  ا  ــرا اة اجل ا لــ    آتــاف ل   ــار ا  ي  بشــظا هتم  ــد امل تــدين اــرب تك ولو لــا ايت ــار 
مرتـــز  2014ا  ال ريـــذ   ذ ا قالمـــهن بـــ ذ ســـانت تلـــت   نـــل   فتحـــت ئ اـــام    آفـــ(49)اـــن ب ـــد
   يـــ    هـــ ا املرتـــز اجملـــرمن األ ـــدا   يرمـــهن إىل األ ـــدا  ت هلـــل /إاـــا ةديـــد ي تشازاألفـــذ اجل

  (50)إاا ة ت هلاظم
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مشــر ى قــانوذ  2014 ســا  ال ريــذ   ذ ا قالمــهن النــو  ااــ  آذ الربملــاذ قــد آقــر ئ اــام  -27
الشــكا ى  ــد الشــر    الــ   آنشــوت مبو رــه جل ــ  مســتيا  لتايــهن الشــكا ى امليدمــ   ــد الشــر    

بتو ــل  مــن  اــ  الــوزرا   هــ   الاش ــ  ظا   ت مــل ت لــن آانــا الــوزير املســن ر اــن الشــر   ســلتوىّل 
مل ـــايئ املظ لــ   ي ظـــد إللـــه تســـام ايـــانوذ آينـــاً ااــ  إنشـــا    ـــدة شــكا ى الشـــر  /مكتب  يــ م ال

   ستشــرا الاش ــ  حيلــذ فلظــا  يديــد مســار ا  ــرا اةالشــكا ى امليدمــ   ــد  ــرا  الشــر    الت
  (51)املستيا  اا  آي  ييلياة  رى

  
الجمعيواتا والحوق فوي حرية الديق أو المعتقد والتعبير والتجمع السولمي وتووويق  -دال 

 المشاركة في الحياة العامة والسياسية
 
آفــــا ة اللونســــكو بــــ ذ التشــــظئ  اليــــ ا ي تــــرباذ مــــن اجلــــرا م اجل ا لــــ   ي اقــــب االظمــــا  -28

  (52)بالســـــشن ملـــــدة ت ـــــل إىل لـــــت  ســـــ واة   آذ التشـــــريل ا ـــــا  وريـــــ  ا اـــــتم مل يســـــن ب ـــــد
شـــ ذ اق ـــور ااـــ  امل اومـــاة يتماشـــ  مـــل  شـــش ت ســـانت تلـــت   نـــل   ااـــ  ااتمـــا  قـــانوذ ب

مــل  يتماشــ مــدين ئ قــانوذ   ــ   اجلرجلــ  اــن التشــظئ   تدر ــه امل ــايئ الد للــ    آ  ــتظا بــ ذ ترفــل
  (53)مل ايئ الد لل ا

ــــئ مك ولــــ  مبو ــــب املــــا ة  -29  1983مــــن  ســــتور اــــام  3 آتــــدة اللونســــكو آذ  ريــــ  الت ر
ا مل تسـشل آ   ــاية قتـل لا ــح لن ئ سـانت تلــت  لسـانت تلـت   نــل     آتـدة آينــاً آ ـ

   آفــــا ة بــــ ذ ال ـــــح لن  مظ لــــهن ا اـــــتم 2013إىل اـــــام  2008 نــــل   ئ ال ــــرتة مـــــن اــــام 
   كتـرة آذ أللـاة الت وـلم الـ اس لوسـا   ا اـتم ت مـل ئ سـانت تلـت  (54)ي ماوذ ئ بلوـ  أم ـ 

  (55) طي  الرحر الكارييرابط  ال امان ئ  سا   ا اتم ئ م نل   ارب 
 آشـــــار ال ريـــــذ   ذ ا قالمـــــهن إىل آذ ال ســـــا  يشـــــارتن مشـــــارت  تاماـــــ  ئ الت ـــــويت آل ـــــا   -30

اينتةابــــاة  آ ــــن نشــــطاة لابايــــ  ئ األ ــــزام السلاســــل    مــــل كلــــال ي يــــزار عثــــلاظن م ة نــــاً 
آذ دة فيــ    كتــر آينــاً امــرآة  ا ــي ــد بشــدة ئ م ا ــب اليلــا ة السلاســل    آشــار إىل آذ الربملــاذ 

 آ ــــن ييمــــن بــــ   ار ااــــ  مســــتوياة االلــــ  ئ  ال ســــا  يشــــكان  الرلــــ  ال ــــامان ئ ا دمــــ  املدنلــــ 
  (56)اقكوم 

شــــظدة  2015 رآى ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ اينتةابــــاة ال امــــ  الــــ   ــــرة ئ اــــام  -31
  اينتةابلــ  قرــل مواــد الت ــويت ملال ــاة قانونلــ   إ اريــ  آســ رة اــن حما لــ  اقكومــ  تبلــئ اقــد  

  فتيـــدم  ـــزم امل ار ـــ  الر لســـهن بط ـــن قـــانوين  مـــا آســـ ر ئ  ايـــ  املطـــاا اـــن تـــدلل (57)بشـــظر
ـــا ال ومـــ   الاش ـــ  الينـــا ل  لامشاـــ  املاكـــهن     هـــهن الشـــمالل  آيرل ـــدائ املماكـــ  املتحـــدة لربيطانل

املاكـــهن الاـــوا   اجلديـــدة  آمــــر     ـــا ز اجملاــــ  (58)آااـــ  حمكمـــ  اســـتو اا لســــانت تلـــت   نـــل  
ــــ  اليدجلــــ     آ  ــــ  ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ املزيــــد مــــن (59)بــــإ را  اينتةابــــاة باقــــد   اينتةابل

األ ـــواة  ب ـــد  فـــرزاجلـــدر قـــد آلـــئ ا ـــدما آااـــن املشـــرا ااـــ  اينتةابـــاة ت الـــذ  لـــل امالـــاة 
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نـــــاة آلـــــرى اـــــن نتـــــا   ســـــاا  مـــــن إ ـــــتا مراتـــــز ايقـــــرتاى   اـــــدم إ ـــــدار آيـــــ  إات 12 ـــــوا  
   آفـا  ال ريـذ بـ ذ ال ديـد مـن األ ـراا ا قالملـ  ال اااـ  الرفل ـ  املسـتوى ر ة االــه (60)اينتةابـاة

اـــتذ اـــن ال تـــا   األ للـــ  لتنتةابـــاة   ذ تـــ لئ   ئ ا بإ ـــدار بلانـــاة اامـــ   ثتـــه فلظـــا ااـــ  
  (61)مي دًا ئ الربملاذ 11 ميااد من آ ل 7 اي  املطاا آاان املشرا   ور امل ار   اا  

  
 الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية -هاء 

 
التاب ــ  مل ومــ  ال مــل الد للــ  مــن  جل ــ  ا ــربا  امل  لــ  بتطرلــذ ايت اقلــاة  التو ــلاة ارــت  -32

  يــــبئ املســــتيرل الير  إقــــرار مشــــر ى قــــانوذ ال مــــلاقكومــــ  آذ تتةــــ  التــــدابئ النــــر ري  لنــــماذ 
اقــد األ ل لســن   ارــت جل ــ  ا ــربا  آينــاً مــن اقكومــ  آذ تتةــ  التــدابئ النــر ري  لنــماذ   ــل 

 13اامــاً   لنــماذ آي ييــوم األ  ــار بــن ســن  13ئ مشــر ى قــانوذ ال مــل ا ــد  األامــار ا  ل ــ 
    (62)ااماً إي باألامار ا  ل   16 

ئ آذ   لــــد مــــل الد للــــ  امــــا  ــــد ها مــــن آمــــل  آاربــــت جل ــــ  ا ــــربا  التاب ــــ  مل ومــــ  ال  -33
ال مــل باي ت ــاج بســشل  تــو  ااــ  آ ــا  آ ــحام تاــزم  اً مشــر ى قــانوذ ال مــل آ كامــيتنــّمن 

  اامــــــاً  18يـــــل ســـــ ظم اـــــن تاألشـــــةا  الـــــ ين يوظ ـــــو م آ  الـــــ ين ي ماـــــوذ لــــــديظم آ  الـــــ ين 
ســــري اً الاش ــــ   ئ آذ تر شــــ  آماظــــا  لــــد  آامــــارهم  تــــواري. مــــلت هم   آاربــــت الاش ــــ  آينــــاً اــــن 

ايستشــاري  الو  لــ  امل  لــ  بالينــا  ااــ  آامــار األ  ــار ا طــئة   آذ تنــمن تاــال الاش ــ  ااتمــا  
اامـــاً    ذ تـــ لئ   18قا مـــ  بـــ نواى األامـــار ا طـــئة الـــ   وـــر آذ ييـــوم هبـــا األ  ـــار   ذ ســـن 

اذ مرا  ـ  البرامـاة امل اسـر    ارت جل ـ  ا ـربا  مـن اقكومـ  آذ تتةـ  التـدابئ النـر ري  قريرـاً لنـم
  (63)انتظا  األ كام ا ا   ب مل األ  ارامل  و  االظا ئ  ال  

 ئ إ ــار إاــدا  قــانوذ ال مــل  آاربــت جل ــ  ا ــربا  التاب ــ  مل ومــ  ال مــل الد للــ  اــن آماظــا  -34
ـــ    ـــماذ مـــ   ال مـــار  اقمايـــ  ئ آذ ترااـــهن ســـانت تلـــت   نـــل   ت الياهتـــا بشـــ ذ التـــدابئ التالل

؛   ــماذ مرا  ــ  اجلــزا اة دارســاة التمللــز  ــد ال يــابلن ا ــد التوظلــا  آل ــا  ال مــلامل اســر  مــن 
امل  ــــو  االظــــا ئ قــــانوذ ئايــــ  ال مالــــ  لكــــهن تشــــكل را اــــاً تافلــــاً لكــــل دارســــاة التمللــــز  ــــد 

تــزا اة ال يــابلن؛  ااتمــا  آ كــام م ل ــ  تــ م  ــرا   ااــ  إ ــرا اة   ــن ســري    تكــوذ مير نــ  
ف الـــ   را اـــ    ـــد آامـــار التـــدلل؛  ااتمـــا  آ كـــام م ل ـــ  لحلقـــرار  ـــرا   ئ التشـــريل بـــاقذ ئ 

  (64)امل ا    اجلماال   ت ولم ه ا اقذ
  

 الئق الضمان االجتماعي وفي مستوى معيشيالحق في  -واو 
 
 ئايــ  ا تماالــ آتــد ال ريــذ   ذ ا قالمــهن آذ ســانت تلــت   نــل   ااتمــدة اســرتاتلشل   -35

دلتة ا ا ــ  باقمايــ  تــ  عــ   األ لويــ  ل ــد  مــن ال وــاة النــ ل   آل ــا  ال2017-2013لا ــرتة 
الــــ ين آ لوــــال اي تماالــــ   مبــــا ئ كلــــال األمظــــاة املراهيــــاة  الر ــــل   ــــبار األ  ــــار   لا ــــ  
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اتلشل  إىل    ترمــــهن ايســــرت (65)بــــ  يظمذ لاةطــــر آ   ــــئ امل ــــحوبن ي تيــــر ذ إىل الــــدلل  امل ر ــــو 
 اقــد  اجملــزآةت زيــز إ ــار اقمايــ  اي تماالــ  ئ الراــد   تو لــه إ مــاج اــد  مــن الــربام  اي تماالــ  

  (66)من ان دام ال  الل   ال شاا  ئ نوام اقماي  اي تماال 
 كتـــــر ال ريـــــذ   ذ ا قالمـــــهن آذ  لـــــل املـــــوظ ن ااـــــلظم املســـــاي  ئ  ـــــ د ا النــــــماذ  -36

اامــــاً  األشــــةا   18الســــكاذ النــــ  ا    مــــ ظم األ  ــــار  الشــــرام   ذ ســــن اي تمــــااهن  آذ 
اامـــــــاً  الســـــــش ا   امل ـــــــوز ذ  م  لـــــــوذ مـــــــن  لـــــــل التكـــــــاللا  رســـــــوم  62الـــــــ ين  ـــــــا ز ســـــــ ظم 

  (67)ايستةدام
 كّتر ال ريذ   ذ ا قالمهن ب ذ سـانت تلـت   نـل   ااتمـدة آينـاً اسـرتاتلشل  لاحـد مـن  -37

 لرتا ز األساسل " التالل  "امشئًا إىل ال ير  
 الرتتلز اا  ي لز ال شا  ايقت ا  ؛ )آ( 
 ت زيز شركاة األماذ اي تمااهن؛ )م( 
 اقد من املةا ر  ت زيز اقماي  اي تماال ؛ )ج( 
ت زيــــز بــــرام  التــــدريب الت الملــــ   مبـــــا ئ كلــــال التــــدريب  الت اــــلم التيــــ   املظـــــ   ) ( 
 ال مار إىل  اية  ديدة ئ ال شا  ايقت ا  ؛ذ لتلسئ انتيار اامل مم
 تطوير الزراا   السلا  ؛ )ه( 
 ؛ ت رو  التشم اة احملال  مشارت  احملال  ت زيز ت ولم املشاريل  ) ( 
    (68)ت زيز علكن اجملتمل  اقد من اجلرجل   إ ارة األمن )ز( 

 وــــور اجل ســــاين ي يتشاــــ  ئ  مــــل كلــــال كتــــر ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ ت مــــلم مرااــــاة امل -38
ــــا ا ال مــــل آ  ئ آهــــداا ايســــرتاتلشل  الو  لــــ  لاحــــد مــــن ال يــــر    شــــشل ســــانت تلــــت  (69)مر

 نـــل   ااـــ  ااتمـــا   ـــ  يرااـــهن الط ـــل  اياترـــاراة اجل ســـانل  ا ـــد يديـــد آهـــداا بـــرام  شـــرك  
ا  يالــل لامســت لدين    آ  ــ  الد لــ  بــ ذ ت وــر ئ إ ــر (70)األمــن اي تمــااهن  ت  لــ  تاــال الــربام 

  التو لـــه"ت زيـــز   التمكـــن   الت ـــملم   برنـــام  المــن بـــرام  شـــرك  األمـــن اي تمـــااهن  مبـــا ئ كلــال "
مــن م وــور املســا اة بــن اجل ســن   يــوا الط ــل  لنــماذ آذ تســتظدا ا ــدماة ال وــاة األتثــر 

التحالــل اجل ســاين  الــل    آ  ــ  الد لــ  آينــاً بــ ذ ت ــزز اليــدرة ااــ  إ ــرا  (71) ــ  اً  تيــدم إللظــا
    (72) زاراة  إ اراة   تاية اقكوم  ال  ت سذ تطوير السلاساة

مــل  ا تلــا هنيت ــاا   اللــاً   ي ــي ال ريــذ   ذ ا قالمــهن آذ ســانت تلــت   نــل   ختنــل -39
ي يتــــل  ســــوى  لــــز  ــــبئ يختــــاك تــــدابئ تت ــــدى لاوــــر ا ال ــــ ر  الــــ    ــــ د ا ال يــــد الــــد  

  (73)السكاذ   لا   ال سا   األ  ار توا ظظا  الرل 
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 الحق في الصحة -زاي 
 
آذ الراــــد  يــــذ ريا ــــاً ترــــئاً ئ باــــوغ األهــــداا  م ومــــ  ال ــــح  لاراــــداذ األمريكلــــ رآة  -40

مرت ــــل  آذ ا ــــد الــــوي ة األهــــداا ا يا لــــ  ل ل لــــ    آذ ال مــــر املتوقــــل بــــن املت ايــــ  بال ــــح  مــــن 
   رآة آذ (74) آذ م ــدية  فلـاة األمظــاة ي ــرتض آ ــا م  دمــ م ـدية  فلــاة الر ــل م ة نــ  

الراد ي  م مبستوى  ـحهن مرت ـل ب نـل هتلوـ  الوـر ا الـ  تتـل  لاسـكاذ ايز هـار مـن آ ـل ييلـذ 
قــدراهتم الكاماــ    رآة آينــاً آذ التحــدياة ال ــحل  الر لســل  تكمــن ئ  شــد املــوار   تبلــئ ســاو  

الوفلـــاة اـــب  ئ املا ـــ  مـــن  90ال ـــلت تتســـرب فلمـــا يزيـــد ااـــ   الرشـــر  نوـــراً ألذ للـــاراة يـــ 
  (75)األمراض  

 كتـــرة م ومــــ  ال ــــح  لاراـــداذ األمريكلــــ  آنــــه ي تو ــــد  لليـــ  سلاســــاة ر لــــ  ئ  ــــار  -41
ال ــح   لكــن ت ــدر بلانــاة ئ  ــار سلاســاة ال ــح  ئ اــد  مــن الولــا ذ املت ايــ  بال ــح   ــئ 

ّكـــن  زارة ال ـــح   ا ـــدماة اي تماالـــ   تطـــوير اجملتمـــل اـــدة ع تشـــري اةامل شـــورة   آتـــدة آذ 
 الثيافـــ   شـــن ذ اجل ســـن مـــن اي ـــطتى بـــد رها الريـــا    لكـــن ال ديـــد مـــن تاـــال اليـــوانن قدجلـــ   

   كتــرة آذ اقكومــ  اختــ ة اــد اً مــن التــدابئ  مبــا ئ كلــال (76) بالتــا  يــر  مرا  تظــا  يــديثظا
  (77)شا  ال حهن لاواقل  من األمراض املزم    مكافح  اروظاااتما  اسرتاتلشلاة ا ر 

 كتــر ال ريــذ   ذ ا قالمــهن آذ م ــدية ئــل املراهيــاة ئ ســانت تلــت   نــل   مرت  ــ   -42
نســرلاً  تثــئ ملــا ر  ــحل   ت الملــ  يــدا باألمظــاة املراهيــاة  تمــا كتــر آذ ئــل املراهيــاة  ــد  

  اجل ســل   ا ريابلـ   اقيــوا ا ريابلــ  الــ  مــن املزمــل آذ عــ   ااـ  آنــه آ ــد املســا ل املت ايــ  بال ــح
املزيـــد مـــن األ لويـــ  ئ السلاســـ  ال امـــ    كتـــر ال ريـــذ آينـــاً آذ ســـانت تلـــت   نـــل    ا ـــدة مـــن 

ــــ   افيــــت ااــــ  اســــرتاتلشل   لطــــ  امــــل اجلمااــــ  لاحــــد مــــن ئــــل  آانــــا  اجلمااــــ  الكاريرلــــ  ال
اــن إ ــار  ديــد مــن املتوقــل آذ يو ــه  كومــاة م طيــ  الكــاريي  املراهيــاة ئ امل طيــ    هــهن ارــارة

  (78)ا د تطوير لط   ويا  األ ل لات د  قمل املراهياة
 آفــا  ال ريــذ   ذ ا قالمــهن بــ ذ ســانت تلـــت   نــل   آقــرة مــنلراً قــانوذ إاالــ  األ  ـــار  -43
  ااــ   لــل آشــكار ات اقلــ  الينــاآ كــام ات اقلــ   يــوا الط ــل   يرمــهن إىل ت  لــ  ( الــ   2012)

فلمـا يت اـذ بإاالـ  األ  ـار   ي ـزز هـ ا اليـانوذ رفـا  األ  ـار  م ـاقظم ال نـا   التمللز  ـد املـرآة
  (79)ان  ريذ املساادة اا   ماذ إبرام الرتتلراة امل اسر   االتظم  راايتظميا هم  يلسر 
ي ــــل ااــــ  األر ــــ  إىل  مل فــــئ   نيــــم امل ااــــ  الرشــــري  رآى ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ  -44

لحل ـــاب  ئ آيـــ  فوـــ  ر لســـل  مـــن فوـــاة الســـكاذ قـــد ت تـــرب م ر ـــ   طـــر ترـــئ ماحوظـــ  مســـتوياة 
تشــئ الرلانـــاة اجملم ــ  اـــن اوامــل ا طـــورة الســاوتل  الـــ  تـــن   إىل   ال ـــئ     مــل كلـــالب ــد ى 

قـــد تكـــوذ مرت  ـــ  بـــن انتيـــار ال ـــئ    امل اومـــاة  ـــئ الر لـــ  إىل آذ م ـــدية ا  ـــاب  بـــال ئ   
  (80)ا ظا اينتشار امل اهنبلاناة  ىت ال واة الر لسل  من السكاذ ال  ي تتوافر 
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 ـــــتج  كتـــــرة م ومـــــ  ال ـــــح  لاراـــــداذ األمريكلـــــ  آذ ســـــانت تلـــــت   نـــــل   آتا ـــــت ال -45
 انــاً   مـــل كلـــال فإ ـــا ي تــزار ت تمـــد ااـــ  م ـــا ر التمويـــل  فئ ســـاة ال ســـ. ال كســـهن اةنــا مب

ا ار هن لتمويل تاال ال ت ـاة  تمـا تو ـد لبـرة ها اـ  ئ الرلانـاة اجملم ـ   األمـر الـ   قـد ي رقـل 
  (81)ر د التيدم احملرز  إ ارة الربنام  ر داً ف ايً 

لــــت   نــــل   لك ــــه  آتــــد ال ريــــذ   ذ ا قالمــــهن آذ ا  ظــــاض  ــــئ مشــــر ى ئ ســــانت ت -46
مســموف ئ اقــاية الــ  يشــكل فلظــا اقمــل لطــراً ااــ   لــاة اقامــل آ  الــ  يتســرب فلظــا اــدم 
إ ــا  اقمــل ئ إ ــاب  بدنلــ  آ  ايالــ  لطــئة لــدى املــرآة   مــل كلــال آ ــاا ال ريــذ آذ ا  ظــاض 

    (82) ئ مشر ى ئ  اية اي ت ام آ  س اف احملارم
  

   الحق في التعليم -حاء 
 
 بــــرام  ملتا ــــ   اً سلاســــاة  لططــــ ةكتــــرة اللونســــكو آذ ســــانت تلــــت   نــــل   ااتمــــد -47

الكتــــب الرلنــــا  بشــــ ذ تطــــوير الت اــــلم ملوا ــــا  يســــن  ــــو ة الت اــــلم  ســــرل الو ــــور إللــــه  مثــــل 
   مــل كلــال آ ــافت اللونســكو آذ اقلــز ي يــزار متا ــاً 2019-2009 السلاســ  الت الملــ  لا ــرتة 

 اـلم   ي وــت فنـًت اــن كلـال آنــه مل ترتةـ  التــدابئ الكافلـ  لتيــدمي التــدريب ئ لتحسـن  ــو ة الت
   كتــرة آينــاً آذ مــن املمكــن (83) ــار  يــوا ا نســاذ  إكتــا  الــواهن بالتــدريب ئ  ــار ال ــح 

تشـــشلل ســـانت تلـــت   نـــل   ااـــ  اختـــاك تـــدابئ إ ـــافل  لت زيـــز الت اـــلم الشـــامل   موا ـــا  ت زيـــز 
  (84)لاشملل بكل  وانره  موا ا  إكتا  الواهن بالتدريب ئ  ار ال ح الت الم الشامل 

قــد اللونســكو تانــت    التو ــل  بشــ ذ آ  ــاى املشــتبان بالرحــذ ال امــهن بال ســر  إىل ت  لــ   -48
تك ـل سانت تلت   نل   إىل إيـت  اهتمـام لـا  ل  كـام اليانونلـ   األ ـر التشـري ل  الـ  ت  ا

  عاشــلاً رحــذ ال امــهن إمكانلــ  اي ــطتى باملســن لل   التمتــل بــاقذ ئ ال مــللا ــامان ئ ملــداذ ال
  ريــ  الرحــذ   ريــ  الت رــئ املت ايــ  بــاليلم  ل مــل ر ف املرــا ا املكرســ  ئ التو ــل   مثــل ايســتيتل

  (85)ا نسانل  آ  اي تماال  آ  ا يكولو ل  ئ ب ا املشاريل
  

 الحقوق الثقافية -طاء 
 
ات اقلـ  شش ت اللونسكو سانت تلـت   نـل   ااـ  آذ ت  ـ  تامـل األ كـام الو لظـ  مـن  -49

تر ــزز فــر  الو ــور إىل الــرتا  الثيــائ  آشــكار الت رــئ الــ   ئايــ  الــرتا  ال ــاملهن الثيــائ  الطرل ــهن
مســا اة ال ســا   ال تلــاة ئ اق ــور ااــ  ال ــر  مــن آ ــل    آذ تنــمن ا بــدااهن  املشــارت  فلظــا

  (86)اجل سانل آ  ه الت ا ة   م اجل
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 األشخاص ذوو اإلعا ة -ياء 
 
تلشل  اقمايــــــــ  اي تماالــــــــ  كتــــــــر ال ريــــــــذ   ذ ا قالمــــــــهن آذ اقكومــــــــ  ااتمــــــــدة اســــــــرتا -50

ــــ  األمــــم املتحــــدة لامســــا اة بــــن   بــــدام تيــــ   مــــا  مــــن اللونلســــا 2017-2013 لا ــــرتة  هلو
ل  األ للــــ  ل ــــد  مــــن ال وــــاة النــــ ل   ا ــــد اليلــــام    تــــو  هــــ   ايســــرتاتلشاجل ســــن  عكــــن املــــرآة

األشـــةا  ك   ا ااقــــ    ي ســـلما مــــن ي تيــــر فوــــ  بتـــدلتة اقمايــــ  اي تماالـــ   مبــــا ئ كلـــال 
  (87)م ظم إىل الدلل

  
 المهاجرونا والالجئونا وملتمسو اللجوء -كاف 

 
  تيــل  برافلــاً آذ ســانت تلــت   نــل  م و ــل  األمــم املتحــدة لشــن ذ الت وــني وــت  -51

ئ بلوــ  هشــرة م يــدة لابايــ   مــا ي اظــا ار ــ  لو ــور آشــةا  ي  ماــوذ  لــا ذ هويــ  إللظــا اــرب 
  (88)اجلو  الرحر

 كترة امل و ـل  آذ سـانت تلـت   نـل    ااـ   ـد اامظـا  مل تتةـ  ا طـواة النـر ري   -52
ســـهن الاشـــو   تســـشلاظم لو ـــل تشـــريل بشـــ ذ مســـا ل الاشـــو   مل تنـــل أللـــاة إ اريـــ  لتحديـــد ماتم

   آتــــدة آ ــــا للســــت ااــــ  ااــــم ب يــــ  سلاســــلاة آ  (89) الرــــت فلمــــا ييدمونــــه مــــن مطالــــب جلــــو 
 ــــمن  رتــــاة امشــــرة دارســــاة حمــــد ة تتر ظــــا ســــانت تلــــت   نــــل   لتحديــــد ماتمســــهن الاشــــو  

الاشــو    مبــا ئ كلــال إتا ــ  ســرل الو ــور إىل إ ــرا اة التمــا  املةتاطــ   م ــاماتظم م اماــ  ملتا ــ 
ــــاً تــــامًت ت ا نــــت كومــــ     كتــــرة امل و ــــل  آينــــاً آذ اق(90)مــــم وــــاية مــــىت اامــــت م ظــــا ت ا ن

  (91)ماتمسهن الاشو 
 شـــش ت امل و ـــل  ســـانت تلـــت   نـــل   ااـــ    ـــل إ ـــار قـــانوين   ـــ  لتيـــدمي اقمايـــ   -53

ســــانت تلــــت   الد للــــ  إىل الت وــــن   آتــــدة امل و ــــل  آ ــــا مســــت دة لتيــــدمي الــــدام إىل  كومــــ 
 نــل   مــن آ ــل تطــوير سلاســ     لــ  لت وــن  مبــا ئ كلــال  ــلا   تشــريل   ــ  بشــ ذ الت وــن  
 آ ا ي تزار مست دة لتيـدمي لـدماة التـدريب  ب ـا  اليـدراة إىل مـوظ هن اقكومـ   آانـا  اجملتمـل 

شــــرة املةتاطــــ   تــــدفياة اماملــــدين  الــــد ا ر األتا جللــــ  مــــن آ ــــل ت زيــــز قــــدرة اقكومــــ  ااــــ  إ ارة 
  (92) مساادة األشةا  احملتا ن إىل ئاي    لل 

آذ ت وـر ئ إقـرار تشـري اة حمالـ   آ  ت امل و ـل  سـانت تلـت   نـل   تماـ  آمـور م ظـا  -54
إ اريـ  تك ـل امتثـار الراـد امتثـاًي تـامًت  إ ـرا اة سلاسـاة تشـري اة   تت اذ بالت ون  /آ  تنـل 

لتحديـــد  اً    لـــ إ ـــرا ً ؛  آذ تنـــل املت ايـــ  بو ـــل الت وـــن 1951لـــ  اـــام يلتزاماتـــه مبو ـــب ات اق
  ب شـــاف قـــدراة املســـن لن اقكـــوملن لت ـــطتى بتحديـــد   ـــل الت وـــن  ترـــ   ـــل الت وـــن  

الو ــــور التــــام    ذ قلــــو  إىل إ ــــرا اة الاشــــو  ملــــن لــــديظم  ؛  آذ تلســــربـــدام تيــــ  مــــن امل و ــــل 
اــدم إاــا ة آ  شــةم  تــاج إىل اقمايــ  الد للــ     ــام   م األ ــال ملــا ا مــن ال ــو ة إىل باــدا 
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 ب ـــا  اجل ســـانل  املرترطـــ  بـــاملرآة فلمـــا يت اـــذ ؛  آذ تـــو  ايهتمـــام الوا ـــب لإاـــا ة قســـري  إىل باـــد 
لاش ـ   32ااـ  ال حـو الـوار  ئ الت الـذ ال ـام رقـم  الت    الاشو   اجل سـل   ان ـدام اجل سـل  بو ل

  (93)  لينا  اا  التمللز  د املرآةامل  ل  با
يطالـب  2008 آتـدة امل و ـل  آذ اجلـز  الثالـذ مـن قـانوذ مكافحـ  اي ـار بالرشـر ل ـام  -55

بتيــــدمي "اقمايــــ  امل يولــــ " إىل النــــحل   آســــرهتا   مــــل كلــــال فإنــــه ي ي ّ ــــل آنــــواى اقمايــــ  املتا ــــ  
 ـــا  ت زيـــز اقمايـــ  امليدمـــ  إىل  ـــحايا لنـــحايا اي ـــار ئ ســـانت تلـــت   نـــل     ســـ لاً إىل موا

اي ــار  شــش ت امل و ــل  ســانت تلــت   نــل   ااــ  ت ــديل اليــانوذ للشــمل  ــذ  ــحايا اي ــار 
  (94)ئ التما  الاشو 

 ت زيــز آ  ــت امل و ــل   كومــ  ســانت تلــت   نــل   تماــ  آمــور م ظــا )آ( آذ تســتمر ئ  -56
فلمـــا يت اـــذ بالتـــدفياة املةتاطـــ  لامظـــا رين الـــ  توا ظظـــا الـــرت   مبـــا ئ كلـــال مـــن وار م ظـــا اقـــ

 لـا ذ  الـ ين يـتم الكشـا اـن   ـو هم   ماـوذلتر إ را  مشا راة تت اذ باملظـا رين الـ ين ي 
؛ )م( آذ ت ــــزز اجلظــــو  املر  لــــ  لنــــماذ إتا ــــ  ال ر ــــ  لنــــحايا اي ــــار يلتمــــا  ااــــ  آرا ــــلظا
مو ـــدة لتحديـــد امالـــ  مـــن  يـــوا  لـــدماة؛ )ج( آذ تنـــل إ ـــرا اة يرافيـــه ل مبـــا الاشـــو   التمتـــ

 ــحايا اي ــار بالرشــر الــ ين ي ربــوذ اــن لــوفظم مــن ال ــو ة إىل باــدا م األ ــال   الــ ين  ــاية 
ي ربــهن آذ   ــاوا بالتــا  ااــ  ســرل الو ــور إىل إ ــرا اة التمــا  الاشــو  مبو ــب  ييــ  امل و ــل   

اومــــاة اــــن آاــــدا  األفــــرا  الــــ ين الينــــايا ااــــ  ال حــــو امل اســــب؛ ) ( آذ  مــــل امل  إ الــــ  تاــــال 
 ماــــوذ  لــــا ذ  امل ــــر ا آ ــــم   ــــاوا إىل آرا ــــهن الــــرت   /آ  مــــر ا هبــــا   اــــن   ســــلاهتم  اــــن  ي

ا طـواة املتةــ ة  إذ   ـدة  لارــت فلمـا إكا تــاذ آ  فـر  مــ ظم  تـاج إىل ئايــ  لا ـ  آ   ــاا 
    (95)باد  األ اهن بسرب ال  ا آ  ال زاى آ  اي طظا من ال و ة إىل 

 Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the of-

ficial website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Saint Kitts and Nevis 
from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/KNA/2). 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 
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 Punish-

ment 
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 
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ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Mem-
bers of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OP-
CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-
CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. 
Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; 
and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

4 See A/HRC/17/12, paras. 75.1, 75.30,75.38, and 76.1-76.22.  
5 Ibid., paras. 75.1 (Hungary), 75.30 (Slovakia), 75.38 (Uruguay) and 76.8 (Maldives).  
6 See United Nations subregional team for Barbados and OECS joint submission for the universal periodic re-

view of Saint Kitts and Nevis, p. 1.  
7 See subregional team and OECS joint submission, p. 1. 
8 Ibid., p. 4. See also A/HRC/17/12, paras. 75.1 (Hungary) and 75.30 (Slovakia).  
9 See UNHCR submission for the universal periodic review of Saint Kitts and Nevis, p. 5. 

10 Ibid., p. 6. 
11 Ibid., p. 1. 
12 Ibid., pp. 2 and 3. 
13 See UNESCO submission for the universal periodic review of Saint Kitts and Nevis, p. 9. 
14 Ibid., p. 10. 
15 See A/HRC/17/12, paras. 76.23 (Maldives), 76.24 (Chile), 76.25 (Spain), 76.26 (Poland), 76.27 (Hungary), 

76.28 (Mexico) and 76.29 (Ecuador).  
16 See subregional team and OECS joint submission, p. 1. 
17 Ibid., p. 2. 
18 Ibid., p. 2. 
19 Ibid., p. 1. 
20 Ibid., p. 2. 
21 Ibid., p. 2. 
22 Ibid., p. 3 
23 See UNESCO submission, p. 9. 
24 See subregional team and OECS joint submission, p.3 
25 Ibid., p. 4. 
26 Ibid., p. 3. 
27 Ibid., p. 3. 
28 Ibid., p. 3. 
29 Ibid., p. 6. 
30 Ibid., p. 6. 
31 Ibid., p. 7. 
32 Ibid., p. 7. 
33 Ibid., p. 7. 
34 See PAHO, Health in the Americas: 2012 Edition, (Washington, D.C., PAHO, 2012), p. 557. Available from 

www.paho.org/saludenlasamericas/index.php?gid=145&option=com_docman&task=doc_view. 
35 See subregional team and OECS joint submission, p. 4. 
36 Ibid., p. 4. 
37 Ibid., pp. 1 and 4. 
38 Ibid., p. 4. 
39 Ibid., p. 5. 
40 See A/HRC/17/12, paras. 76.42 (Chile) and 76.43 (Germany).  
41 See subregional team and OECS joint submission, p. 5. 
42 Ibid., p. 5 
43 Ibid., p. 6. 
44 Ibid., p. 5. 
45 See UNESCO submission, p. 9. 
46 Ibid., p. 9. 
47 See subregional team and OECS joint submission, p. 7. 
48 Ibid., p. 5. 
49 Ibid., p. 5. 
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50 Ibid., p. 7. 
51 Ibid., p. 7. 
52 See UNESCO submission, P. 7. 
53 Ibid., p. 10. 
54 Ibid., p. 7 and 8. 
55 Ibid., p. 7 and 8. 
56 See subregional team and OECS joint submission, pp. 3 and 4. 
57 Ibid., p. 7. 
58 Ibid., p. 7. 
59 Ibid., p. 7. 
60 Ibid., p. 7. 
61 Ibid., p. 7. 
62 See 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_I
D,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3147335,103373,Saint Kitts and Nevis,2013.  

63 Ibid. 
64 See 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_I
D,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3080332,103373,Saint Kitts and Nevis,2012. 

65 See subregional team and OECS joint submission, p. 5. 
66 Ibid., p. 8. 
67 Ibid., p. 8. 
68 Ibid., p. 8. 
69 Ibid., p. 3. 
70 Ibid., p. 8. 
71 Ibid., p. 4. 
72 Ibid., p. 4. 
73 Ibid., p. 3. 
74 See PAHO, Health in the Americas: 2012 Edition (Washington, D.C., PAHO, 2012), p. 550.  
75 Ibid., p. 560. 
76 Ibid., p. 558. 
77 Ibid., p. 560. 
78 See subregional team and OECS joint submission, p.6. 
79 Ibid., p. 5. 
80 Ibid., p. 9. 
81 See PAHO, Antiretroviral Treatment in the Spotlight: A Public Health Analysis in Latin America and the Car-

ibbean, (Washington, D.C., PAHO, 2012). 
82 See subregional team and OECS joint submission, p. 8. 
83 See UNESCO submission, p. 9. 
84 Ibid., p. 9. 
85 Ibid., p. 11. 
86 Ibid., p. 10. 
87 See subregional team and OECS joint submission, p. 9. 
88 See UNHCR submission, p. 2. 
89 Ibid., p. 1. 
90 Ibid., p. 2. 
91 Ibid., p. 2. 
92 Ibid., pp. 2 and 3. 
93 Ibid., p. 3. 
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