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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 *موجز تقارير أصحاب املصلحة بشأن سانت كيتس ونيفس  

                                              تقرير مفو ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

، مددددا مراعددددا     يدددد  و21/16 1/5                                             أ عددددا ادددديا الالًريددددر علددددو  اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
  قدا  مع ومدا  قدامأا أبدمال م د م   4االسالعراض الا    الشامل.  ي خص الالًرير ما جدا    

 .(1)                                                                        إىل االسالعراض الا    الشامل،  ير    شكل موجز تًياا  ابحلا األق ى لعا  الك لا 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -      اثنيا   

والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (2)الدوليااااة نطاااااق االلتزامااااات -ألف 
(3)اإلنسان

 

أا غت منظل  منابر   ًو  ا ن ان  الالمدال  العدا مل  ناا د  عًواد  ا عدااس أن سدانت   -2
كيال   نيف  ت ًت توبيا  ابلالوقيا ع ى الرب توكول االخاليدا   الثداين ا  مدل ابلعأدا الدا ص ا دا  

إلغائأدا                                                                                   ابحلًو  ا اني   ال ياسي  أ  الال ايل ع يه، ف و  عن فرض  ق  اخاليا   لعًوا  ا عااس أ  
 .(4)                                                  ك يا .  مل تًبل سانت كيال   نيف  أاي  من ايه الالوبيا 

سانت كيال   نيف  ابلال ايل ع ى العأا الا ص ا ا  ابحلًو   1 أ بت الو ق  ا شرتك   -3
ا اني   ال ياسي   ار توكوله االخاليدا   الثداين  الرب توكدول االخاليدا   ا  مدل ابتفاقيد  مناا د  الالعديي  

 .(5)ول ا  مل ابالتفاقي  األمريكي  حلًو  ا ن ان  لغا  عًوا  ا عااس الرب توك

__________ 

ر   ايه الوثيً  قبل إ ساهلا إىل   ائر الرتمج  الالمريري    األمم ا الما . *                                                                        مل ُت 
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 أ بددددى مركددددز مناا دددد  الًالددددل   العددددامل ابلال ددددايل العاجددددل ع ددددى اتفاقيدددد  منددددا جر دددد  ا اب    -4
اجللاعيدد   ا عاقبددد  ع يأددا،  ابلال دددايل ال ددريا ع دددى العأدددا الددا ص ا دددا  ابحلًددو  ا انيددد   ال ياسدددي ، 

 .(6)الا لي  حللاي  مجيا األشخا  من االخالفا  الً ر   االتفاقي 

 أ بددت مسس دد  جاسددت أتوننددت إينددس نن توقددا سددانت كيددال   ندديف  ع ددى العأددا الددا ص  -5
ا دددا  ابحلًدددو  ا انيددد   ال ياسدددي   العأدددا الدددا ص ا دددا  ابحلًدددو  االقال دددا ي   االجاللاعيددد   الثًافيددد  

 .(7)أن ت ا  ع ى ايه ال كوك  أن تنفياا االتفاقي  األمريكي  حلًو  ا ن ان   

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مرا ااااة القاااانون الااادو   -ابء 
 اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -1 

(8)ا  ا ا   عاس الاللييز  
 

نهنددا أجددر ، منددي لخددر عل يدد  اسددالعراض اشدد ن سددانت   أفددا   منظلدد  ايددومن  ايددال    تدد  -6
                                                                                      كيال   نيف ، حبواث   اخل الب ا تثبت  جو  متييز  عن    بم  ُتيز حيول   ن متالا ا ث يا   ا ث يني 

 56 مز  جمل ا يل اجلن مل  مغاير  اهلوي  اجلن اني  ابحلًو  األساسي .  أ بت ا نظل  إبلغا  ا ا تني 
. (9)ن قددانون اجلددرائم ا رتكبدد  خددا األشددخا ، ال الددني ترمددان العوقددا  اجلن ددي  ا ث يدد  ابلرتاخددملمدد  57 

 .(10)                                            قا مت مسس   جاست أتوننت إينس الالوبي  ذاهتا

ع دددى أن سدددانت كيدددال   نددديف  ال مت دددس أ  قدددوانني   شدددا   منظلددد  ايدددومن  ايدددال    تددد  -7
شام   ُتظر الاللييز ع ى أساس اهلويد  اجلن داني   ا يدل اجلن دمل،  دا   ذلدس   سديا  العلدل  ال دكن 

.    اددديا ال ددديا  الًدددانوين الغائددد ، ت دددرل الاللييدددز خدددا (11) احل دددول ع دددى الالع ددديم  الرعايددد  ال دددمي 
اجلن دمل  مغدداير  اهلويد  اجلن داني  إىل األنشددم  اليوميد ، سدوا  أكانددت ا ث يدا   ا ث يدني  مز  جددمل ا يدل 

مالع ًدد  ابالسددالفا   مددن خدداما  مثددل الرعايدد  ال ددمي ، أ  ا ا سدد ، أ   كددول احلددافو ، أ  ابألنشددم  
                                                                                      االجاللاعيد  مثدل الددياال إىل ال دينلا أ  الال ددو .  قدا حيدا  الاللييددز   مكدان العلددل أي دا .  اجلدداير 

ث يا   ا ث يني  مز  جمل ا يل اجلن مل  مغاير  اهلوي  اجلن اني  اليين يواجأدون الاللييدز   ابليكر أن ا 
 .(12)أ  قماع يفالًر ن إىل أ  سبيل قانوين ي الل ون اه إن افأم أ  م ا ل  اجلنا 

                                                                           أ بت منظل  ايومن  ايال    ت  نن ت ا  سانت كيال   نيف  تشريعا  شامو   كافم   -8
الاللييدددز ع دددى أسددداس اهلويددد  اجلن ددداني   ا يدددل اجلن دددمل،  دددا   ذلدددس   قماعدددا  العلدددل  الاللييدددز حيظدددر

 ال ددكن  احل ددول ع ددى الالع دديم  الرعايدد  ال ددمي ،  أن ُتددا  تددااا  فعالدد  لكشدد  ادديا الاللييددز  منعدده 
.  أ بدددت مسس ددد  جاسدددت أتونندددت إيندددس نن يالخدددي الب دددا خمدددوا  إ اايددد  حللايددد  (13) الال دددا  لددده

 .(14)ث يا   ا ث يني  مز  جمل ا يل اجلن مل  مغاير  اهلوي  اجلن اني  ًو  ا 

 أكدددددا  ا سس ددددد  مدددددن جايدددددا أن الًدددددانون الدددددا ص حلًدددددو  ا ن دددددان حيلدددددمل عدددددا   احلدددددل    -9
ا  وبدددي   احلدددل   احللايددد  مدددن االعالددداا ا  الالع دددفي   حلددد  الًانونيددد  ع دددى احليدددا  ا ابددد   األسدددري  

لدددا أن  عددد  الشدددخص أ  كرامالددده لليددد .  يدددنص الًدددانون الدددا ص حلًدددو  ل شدددخص أ  الالددداخل فيأدددا. ك
ا ن ددان كدديلس ع ددى أن م ددائل ا يددل اجلن ددمل  اهلويدد  اجلن دداني  لليدد  ابحلددل   ا  وبددي   احلددل   
احللاي  من الالاخل اشكل تع فمل  حل  قانوين   احليا  ا اب   األسري  ل شخص أ  النيل من  عاله 

أددس سددانت كيددال   ندديف  ادديه االلالزامددا  الا ليدد  االجلر أددا النشددا  اجلن ددمل ا ث ددمل   أ  كرامالدده.  تنال
                                                                                 قددانون العًددواب .  سددانت كيددال   ندديف  أي ددا    لدد  ع ددو   منظلدد    ل شددر  البمددر الكددا ي  الدد  
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ت ددعى جااددا  إىل  اي    ايدد   ًددو  ا ن ددان   ا نمًدد .  مددن ادديا ا نم ددل، ينبغددمل أن ت ددن سددانت  
                                                                                تشددريعا  حيلددمل ال ددم  االجاللاعيدد   البانيدد   العً يدد  ل لث يددا   ا ث يددني  مز  جددمل ا يددل كيددال   ندديف

 .(15)اجلن مل  مغاير  اهلوي  اجلن اني 

 الالنلي   البيئ   األعلال الالجلا ي    ًو  ا ن ان  

أفا   مسس   جاست أتوننت إينس نن ُتلض احمليما    سانت كيال   نيف  لخي    -10
ا مددر  ا ددب  انبعددااث  الكراددون الدد  متال ددأا احمليمددا ، رددا يددس   إىل خ ددا   شددايا  ل نظدداس  اال  اي 

                                                                                 ا يكولوجمل.  يأا  الالملض م ا   الغيا  أي ا .  يالعرض شع  سانت كيال   نيف  أي ا لداثاث  
ال ددا   ا الزايددا  لال ددرل ا  ددر ا ددب  ا تفدداع م ددالوغ سددمر البمددر  تغدد  ا نددا .  مددا ا تفدداع م ددالوغ 
                                                                                      سددمر البمددر  ددول اجلددز ، تنالًددل ا يدداه ا احلدد  إىل األ اخددمل  تال دد ل إىل ،بًددا  ا يدداه اجلوفيدد ،  حلالبدددا  

يكون ذلس عنا  اال  ا ا العابفمل أ  أثندا  ا دا العداص.    احلداال  الً دوغ،  كدن أن يدس    ما
 .(16)ت رل ا  ر إىل الالخ مل الالاس عن اآلاب 

ألن سددددانت كيددددال   ندددديف  حلدددد  م ددددالعا  آلاث  تغدددد  ا نددددا   أعراددددت ا سس دددد  عددددن جزعأددددا  -11
 االهنيا  ا ناخمل الوشيس  أن  يا  موا،نيأا   خمر شدايا ناليجلد  لديلس.   أ  أن انداك  اجد  إىل 

. (17)اختدداذ إجددرا ا  عاج دد   نددا خددر  مباشددر ي مددل  ددوا،س سددانت كيددال   ندديف  ا ددب  اهنيددا  ا نددا 
 ندديف  ابختددداذ ا مددوا  ا ناسدددب  مددا   ل أخدددرغ ل الخمددي  حلددداال   أ بددت ا سس ددد  سددانت كيدددال  

 .(18)النامج  عن تغ  ا نا  النزاع احملالل  ،  ذلس من أجل منا نشول نزاع ا ب  اهلجلر  اجللاعي 

                                                                           كلا أ بت ا سس   سانت كيال   نيف  ابلشر ع فو ا    أعلال ُت  ي  أقوغ أتابا  لالغد   -12
اخمل الوشيس،   ثت احلكوم  ع ى االسالعاا  ع ى نما   اسا لوهنيدا  ا نداخمل   ا نا   االهنيا  ا ن

2020موعا أق اه هناي  عاس 
(19). 

ًدددانون ل فيلدددا يالع دددل ابحلوكلددد  الرشددديا ، أ بدددت ا سس ددد  نن ت الدددزس سدددانت كيدددال   نددديف  اب -13
احلكومدد  احليدا  العامدد   أن تالخدي خمددوا  إ اايد   نددا الف دا  ل ددلان الثًد  الكافيدد     ددوم  ا الع دل ا

لالجلن  االخمرااب  ال ياسي   الا ًرا،ي . فالف ا  مثال  ئي دمل ع دى عجلدز الا ًرا،يد .  ع دى الدرحلم 
،  او قانون  كافم  2013من أن سانت كيال   نيف  اعاللا  قانون النزاا    احليا  العام    عاس 

ي  عددن ،ريددل االسددالثلا  الف ددا ، فًددا أثدد   بددا ش كبدد   اشدد ن تمبيددل الب ددا لددربام  اكال ددال اجلن دد 
 ا قام .  ابلالاص، من ش ن اسالخااس احلكوم  هليا الًانون أن يس   إىل تشجليا حل دل األمدوال  قبدول 

 .(20)                                                                    أشخا  قا يشك ون هتاياا  لألمن الًوممل ا ب  عاس  جو  إجرا ا  تاقيل س يل 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

(21) ل الفر    احليا   احلري   األمان ع ى شخ ه  
 

أن سددانت كيدددال   ندديف  ادددمل أ ددا  ا دددا  ،ددل اب نك يزيددد     1ال ظددت الو قدد  ا شدددرتك   -14
   ال اال، كان إيفرسون   .2008كانون األ ل/ ي لرب    19منمً  البمر الكا ي  ينفي عل ي  إعااس    

 26                                                                       "ا دددددمل" ميالشدددددم لكومدددددا  اب عدددددااس ألكثدددددر مدددددن سدددددبع  عشدددددر عامدددددا ، مندددددي بدددددا   احلكدددددم ع يددددده   
، خففت احملكل  الع يا لشدر  البمدر الكدا ي  2018األ ل/أكالوار  ، لكن   تشرين2001  زيران/يونيه

 كددم ا عددااس   ولالدده إىل ال ددجلن مدداغ احليددا ،  يدد  قددر   أن إعددون إعددااس ميالشددم يرقددى اآلن إىل 
                                                                                  إن اني  أ  مأين  نظرا  إىل ا الجلا ه  ا  ،وي  .  ما ذلس، مل ت غ سانت كيال   نيف  عًوا   عًوا  ال
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اشدد ن الالعدديي   2015مل تنفددي عددا  توبدديا  مددن االسددالعراض الددا    الشددامل لعدداس  ا عددااس، كلددا أهنددا
 .(22) عًوا  ا عااس

نن ت غمل سانت كيال   نيف  عًواد  ا عدااس  أن ت دالعيض عنأدا  1 أ بت الو ق  ا شرتك   -15
اب عددااس  اعًوادد  عا لدد   مالناسددب   مالوافًدد  مددا ا عدداي  الا ليدد  حلًددو  ا ن ددان   أن ختفدد  أ  أ كدداس

 .(23)                                                                             تزال سا ي  ا فعول   أن تفرض  قفا فو اي لعًوا  ا عااس، من اآلن ف اعاا   نثر  جعمل ال

أندددده ع ددددى الددددرحلم مددددن اجلأددددو  ا بي لدددد  لالم ددددني تددددا ي  مددددو فمل  1 ذكددددر  الو قدددد  ا شددددرتك   -16
ال ددددجلون،      تًددددا ير تفيددددا حبدددداال  خددددرل  تعدددديي    سددددجلن بددددا ب  اجلولدددد    ابسددددال . ففددددمل 

                                                                   ، أ  خددل كدديفن كي ددمل ا  الشددفى اعددا أن قيدداه ثوثدد  مددن مددو فمل ال ددجلن  خددراوه   2018لذا /مددا س 
 إسددما  اك ددر   سدداقه عندداما ت ًددى اشددكل مباشددر ، أبددي  ألي ددرت2018 احللدداس.    شددبا /فرباير

" باب  ،ائش " أ، ًأا أ ا مو فمل ال جلن.  مل تر  تًا ير عن أ     من ال د ما  اشد ن  دا   
2018لذا /ما س 

(24). 

نن تددر  سدانت كيدال   نديف  ُتًيًددا  موثوقد   م دالً    نزيأدد   1 أ بدت الو قد  ا شدرتك   -17
ه من خر ل ا عام   ال يئ    مرافل اال الجلا ،  أن تنشر نالائ  مجيا   مجيا ا عا ا  الالعيي   حل  

 .(25)ايه الالمًيًا 

                                                   أي دا  نن ُتظدر سدانت كيدال   نديف  العًدواب  الد  تنمدو  ع دى  1 أ بت الو قد  ا شدرتك   -18
                                                                                  عًددال ادداين،  ددا   ذلددس اجل ددا، اعرتافددا  منأددا نن ادديا العًددال يالعددا ض مددا  ظددر الاسددالو  ل العدديي  

 .(26) العًوا  الوإن اني  أ  ا أين 

 إقام  العال،  ا   ذلس م  ل  ا فو  من العًال،  سيا   الًانون  

نن توابدددل سدددانت كيدددال   نددديف  االعدددرتاش ابخال دددا  ال جلنددد   1أ بدددت الو قددد  ا شدددرتك   -19
االسدالئناش اجلنائيد  الً ائي  الالااع  ل لجل   ا  كمل ا ا   احملكلد  الع يدا لشدر  الكدا ي     عدا غ 

                                                           .  أخافت أن تا ي  مو فمل ال جلون ينبغدمل أن يشدلل تدا يبا  شدامو  (27)ا الع ً  اً ااي منشساا الب ا
 .(28)   ال  ًو  ا ن ان ابلالعا ن ما منظلا  اجملاللا ا اين   ا نمً 

 احلل   ا شا ك    احليا  العام   احليا  ال ياسي   

شا  مركز مناا   الًالل   العامل ع ى  ل الن ا   الشبال  األشخا  ذ   ا عاق   مجيا  -20
 .(29)األشخا  ال عفا   الفئا  االجاللاعي    ا شا ك    اختاذ الًرا ا 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 

 احلل   ال م   

ا دددلان ُت دددني  دددر ش اال الجلدددا ، ال سددديلا فيلدددا يالع دددل ابلغددديا   1أ بدددت الو قددد  ا شدددرتك   -21
 الرعاي  ال مي   ال رش ال ممل  تااا  احلجلر ال ممل،  ذلس ل الً يل إىل أ ىن  ا ركن من خمر 

 .(30)،  ال سيلا ابلن ب  لألشخا  األشا عرخ  ل خمر19-انالشا  كوفيا



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

5 GE.20-14731 

Notes 

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

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

 Civil society 

Individual submissions: 

CGNK  The Center for Global Nonkilling; Geneva ( Switzerland); 
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