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سانت كيتس

ونيفس*

هــاا الترريــر مــوما لامقاومــاأ املردمــص مــن لحة ـ م ــاأ ــا ص م ــاحص( )1إىل عمايــص
االس ــتقرال ال ــدشحم الش ــامَّب شه ــو يتل ـ ـ امل ــاة التومي ي ــص القام ــص الـ ـ اعتم ــدها اـ ـ ر ــو
اإلنس ــام ر مر ــرح 119/17ب شال يتض ــمن الترري ــر لي ــص تحاظ لش شم ــاأ ن ــر لش ا ا ــاأ م ــن
مان ــو مةواـ ــيص األمـ ــم املتحـ ــدة السـ ــاميص كر ــو اإلنسـ ــامل شال لم ـ ــم لش ـ ـراح فيمـ ــا يت ـ ــَّ
ةاةعاظاأ حمدلةةب ش د ذُكرأ ة ـوحة مه ييـص ر وا ـا ةايـص الـهج مرامـ املقاومـاأ الـواحةة ر
الترري ـ ــرل كم ـ ــا مل ـ ــدح اإلم ـ ــامل اإلةر ـ ــاظ عا ـ ــأل اله ـ ــوي األ ـ ــايص ةشم ت ي ـ ـ ب شعم ـ ـ ا ةرـ ـ ـراح
اجملاـ ـ 21/16ل ُُي ــجل س ــو مرتض ــأل اك ــاال ف ــرس مس ــترَّ إلسـ ـ اماأ امل سس ــص الو هي ــص
كر ــو اإلنس ــام التاةق ــص لادشل ــص موا ــوس االس ــتقرال شاملقتم ــدة ةه ــاظ عا ــأل التري ــد ال ام ــَّ ــاة
ةــاحي ب شتتــاا عا ــأل املو ـ الش ـ ا لامةوا ــيص الســاميص كرــو اإلنس ــام اله ــوي ال اماــص ال ـ
تتضــمن عي ـ املقاومــاأ ال ـواحةةب ش ــد حشعــا ر إعــداة الترريــر ةشحيــص االســتقرال شالت ــوحاأ ال ـ
دثت ر تاك الة ةب
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هوال -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلقة
هلف -المعلومات ااساسية واإلطار
 -1نطاق االلتدامات الدولية

()2

 -1ذكــرأ مه مــص القةــو الدشليــص لم ســانت كيــت شنــية ــد اــتل خـ ا مولــص استقرااـ ا
الـدشحم الشــامَّ األشىل ر كــانوم الثاين/يهــاير 2011ل التو ـيت املرــدمت إلي ــا ةــاله ر ر الت ــدي
عاــأل الربشتوك ــوا االختيــاحم التةا ي ــص رــو ال ة ــَّ ةشــام ا ـ اح األ ةــاا ر املها ع ــاأ املس ــاحص
شالربشتوكــوا االختيــاحم التةا يــص رــو ال ةــَّ ةشــام ةيـ األ ةــاا شاســت ا األ ةــاا ر ال ــاظ شر
امل ـ ـواة اإلةا يـ ــصل شمرامقـ ــص التش ـ ـريقاأ الو هيـ ــص لضـ ــمام امتثـ ــاا هـ ــا التش ـ ـريقاأ مل ـ ــاة االتةا يـ ــص
شل ام ــا()3ب شةيه ــت مه مــص القة ــو الدشليــص لم س ــانت كي ــت شنــية مل ت ــنل ش ــت إع ــداة ه ــاا
املــومال ــد ــد ت ةقــد عاــأل هــاين الربشتوك ـول االختيــاحي حغــم ذلــك االلت ـاا ()4ب شلفــاة كــَّ مــن
م سس ـ ــص االُت ـ ــاة ـ ــوة ( )United and Strong Incشاحملة ـ ــَّ ال ـ ــاحيل لاتحري ـ ــر شالر ـ ــوا ا هس ـ ــاين
شا هس ــا ) (CariFLAGSشالراة ــص الدشلي ــص لامثاي ــاأ شاملثاي ـ شائ ــت ت تمق ــاأ ــوي ــاا احملاي ــص
(الوح ــص املش ـ كص  )2ةــام الدشلــص مل تتىتــا ـ ارم لم إم ـراظاأ لتهةيــا ل ــا هــاين الربشتوك ـول
االختي ــاحي شلش ــت ه ــا امله م ــاأ ة ــام ت ــد س ــانت كي ــت شن ــية عاي م ــا ر لس ــرس ش ــت
مم ن()5ب
 -2شذكــرأ مه مــص القةــو الدشليــص لم ســانت كيــت شنــية مل تُقــرا خ ـ ا مولــص استقراا ـ ا
األشىل عـن مو ـو شااــأ ةشـام التو ـياأ املردمــص إلي ـا ةــاله ر ر التو يـ شالت ـدي عاــأل عـدة مــن
ال ـ وح الدشلي ــص األساس ــيص كر ــو اإلنس ــامل ــا في ــا الق ــد ال ــدش ا ــاي ة ــاكرو اال ت ــاةيص
شاالمتماعي ــص شالثرافي ــص شاتةا ي ــص مهاهض ــص التق ــايو()6ب شلك ــدأ امله م ــص لم اك وم ــص مل تتىت ــا لم
إمراظ هباا ا وي شمل ت د عاـأل هـا املقاهـداأ ـ ارم()7ب شلش ـت الوح ـص املشـ كص  2ةـام
ت ــد س ــانت كي ــت شن ــية عا ــأل ال ـ وح الدشلي ــص األساس ــيص كر ــو اإلنس ــام شتهة ــاهال ــا ر
ذل ــك الق ــد ال ــدش ا ــاي ة ــاكرو اال ت ــاةيص شاالمتماعي ــص شالثرافي ــصل شالق ــد ال ــدش ا ــاي
ةــاكرو املدنيــص شالسياســيصل شاتةا يــص مهاهضــص التقــايول شاتةا يــص الرضــاظ عاــأل عيـ ل ـ اا التمييــا
القه رمل شاتةا يص الرضاظ عاأل عي ل اا التمييا اد املرلة()8ب
قــت عاــأل نةس ـ ا عرــو
 -3شلفــاةأ الوح ــص املش ـ كص  2ةــام ومــص ســانت كيــت شنــية
إمـ ـراظ االس ــتقرال ال ــدشحم الش ــامَّ لق ــا 2011ل شع ــدا ة ــالتو ي شالت ــدي عا ــأل اتةا ي ــص ر ــو
األ ــىتاي ذشم اإلعا ــص غـ لةــا مل تــو هبــاا الوعــد ـ ارمب شحلأ الوح ــص لم اك ومــص ســا ا
ه ــاا ــد لخةر ــت إخةا ـا ك ـ ا ر تقاي ــا شواي ــص ر ــو األ ــىتاي ذشم اإلعا ــص عا ــأل ــو ك ــات
خ فـ ـ ـ ا لاتو ـ ــيص  30-76املردم ـ ــص إىل ال ا ـ ــد لثه ـ ــاظ استقرااـ ـ ـ ال ـ ــدشحم الش ـ ــامَّ لق ـ ــا )9(2011ب
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شلش ت الوح ـص املشـ كص  2ةـام تو ـ سـانت كيـت شنـية شت ـد عاـأل اتةا يـص رـو األ ـىتاي
ذشم اإلعا ص()10ب
 -4شلكــد كــَّ مــن مه مــص مه رــص ال ــاحيل ال ــرب مــن لمــَّ اكيــاة شاالئــت ت القــاملا ملهاهضــص
عروةــص اإلعــدا شمه مــص مها ــرش رــو اإلنســام (الوح ــص املش ـ كص  )1لم ســانت كيــت شنــية
ذكـ ــرأ خ ـ ـ ا استقراا ـ ـ ا الـ ــدشحم الشـ ــامَّ األشا لةـ ــا ـ ــد لنشـ ــاأ ه ـ ـصا ش هيـ ــص لساسـ ــيص ة ـ ــرل
اس ــتقرال ماهي ــص ال ـ ـ وح الدشلي ــص األساس ــيص كر ــو اإلنس ــام الـ ـ يه ــا لا ا ــد اعتماةه ــا شتر ــد
تو ياأ هـا الايهـص إىل هي ـص ا ـاذ الرـراح لاه ـر في ـا()11ب شلكـدأ الوح ـص املشـ كص  1لنـ ال يتضـأ
ةومـ عــا مــا إذا كانــت م ــاةحة ســانت كيــت شنــية إىل إنشــاظ الايهــص الو هيــص األساســيص ــد ل ــرأ
لم نتائج ماموسص()12ب
 -5ش ــيقت الوح ــص املشـ كص  2ومــص ســانت كيــت شنــية عاــأل ةــاا مايــد مــن ا ــوة مــن
لمــَّ التقــاشم م ـ اجملتم ـ املــدين لتم ـ ا م ــوح القــا فيمــا يتقا ـ هبــا ال ـ وح الدشليــص شتوعيت ـ
شتثرية ـ هبــال شتيس ـ انضــما ال اــد إىل ال ـ وح األساســيص كرــو اإلنســام شت ــدير عاي ــا ششفائ ـ
ةااللتااماأ األساسيص املتقارص حبرو اإلنسام()13ب
 -6شاع ف ــت الوح ــص املش ـ كص  2ة ــا وة ال ـ ة ــالت ا س ــانت كي ــت شن ــية م ــن لم ــَّ التو ي ـ
عاــأل االتةا يــاأ شال ـ وح الدشليــص التاليــص شااللت ـاا ةتهةيــاها :اتةا يــص ال اــدام األمري يــص مله ـ القهــو
اــد املـرلة شاملقا ــص شاست ــال ل شاتةا يــص ال اــدام األمري يــص املقهيــص ــهأ اكرــو املدنيــص لامـرلة شاتةا يــص
ال ا ــدام األمري ي ــص املقهي ــص ــهأ اكر ــو السياس ــيص لامـ ـرلةل شاإلعـ ـ م املتقاـ ـ ةالرض ــاظ عا ــأل القه ــو
ا ـ ـ ــد امل ـ ـ ـرلةل شمه ـ ـ ــا عم ـ ـ ـَّ ةيي ـ ـ ـ ل شإع ـ ـ ـ م األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة ةش ـ ـ ــام األلةي ـ ـ ــصل ش ـ ـ ـراح ا ـ ـ ـ
األمن  )2000(1325ةشام املرلة شالسام شاألمن()14ب
 -2اإلطار الدستوري والتشريعي
 -7ذكرأ الوح ص املشـ كص  2لم ةسـتوح سـانت كيـت شنـية اـهأ األفـراة كافـص اكـ ر التمتـ
حبمايـص رـو م ش ريـاام األساسـيصل لم إعمـاا هـا اكرـو ةشم ىييـا عاـأل لسـاي األ ـَّ القر ــا
لش امل ــو ن لش املول ــد لش ارحاظ السياس ــيص لش الا ــوم لش املقتر ــد لش ن ــوس ا ــه ل حههـ ـ ا ة ــا ا ر ــو
ارخرين ش رياام شا ا امل ـاحص القامـصب شلكـدأ الوح ـص املشـ كص  2لم ةسـتوح الـ ة يتضـمن ةاةـا
عــن اكرــو األساســيصب شيشــمَّ هــاا ال ــاال اــمن رــو لخــر ل اك ـ ر اكمايــص مــن التقــرل
ملقاماــص ال إنســانيصل شاكمايــص مــن التمييــا ةس ـ و األ ــَّ القر ــا شغ ـ مــن األس ـ اال شوايــص ريــص
التق ل ش ريص التهرَّل ش ريص التيم شت وين ا مقياأ()15ب
 -8شلش ــت الوح ــص املشـ كص  2ةــام تهةــا ســانت كيــت شنــية تشـريقااا الداخايــص ــا يتما ــأل
مـ عيـ ال ـ وح الدشليـص الـ انضـمت ســانت كيـت شنـية ك ــرت في ـا لتتــيأ ملوا هي ـا إم انيــص
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التمت ـ امل ا ــر ةاكمايــص ومــو هــا ال ـ وحب كمــا لش ــت الوح ــص املش ـ كص  2ةــام تســن ســانت
كيت شنية تشريقاأ ةاخايص تشمَّ عي م اة اتةا يص رو ال ةَّ ىا الشموا()16ب

باء -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
التعاون مع مفو ية اامة المتقدة السامية لققوق اإلنسان
 -9ح ــت مه م ــص القة ــو الدشلي ــص ــا س ـ لس ــانت كي ــت شن ــية اإلعـ ـراا عه ـ م ــن اهتم ــا
ةتار ــا املس ــاعدة الترهي ــص م ــن اجملتم ـ ال ــدش شاملةوا ــيص القاي ــا كر ــو اإلنس ــامل ــا ر ذل ــك ال ــدعم
ال ـ لات ــدي عا ــأل ال ـ وح األساس ــيص كر ــو اإلنس ــام شالوف ــاظ ةااللتاام ــاأ األساس ــيص املتقار ــص
هبا اكرو ب

عية -فنفيووا االلتدامووات الدوليووة المتعلقووة بققوووق اإلنسووانا مووع مرا وواة القووانون الوودولي
اإلنساني الواعب التطبيق
 -1المساواة و دم التمييد
 -10لف ــاةأ الوح ــص املش ـ ـ كص  2ةان ـ ـ عا ــأل ال ــرغم مم ــا ُ ــد إىل س ــانت كي ــت شن ــية ل خ ـ ـ ا
استقراا ا لقا 2011ل من تو ياأ عـدة ةإل ـاظ رـر مماحسـص الق ـص ا هسـيص ةـ األ ـىتاي مـن
نة ـ ن ــوس ا ــه ةال اا ــا()18ل ذك ــرأ س ــانت كي ــت شن ــية لم واي ــص الدشل ــص ر ــو األ اي ــاأ
ا هسيص يسـتاا تةويضـ ا ـق ي ال شلم اسـتمراح رـر مماحسـص الق ـص ا هسـيص املثايـص ةال ااـا ومـو
املــاةت  56ش 57مــن ــانوم ا ـرائم الشىت ــيص يُقــا إىل مقاحاــص امل ـوا ه الرويــص إل ــاظ هــا
الروان ()19ب
 -11شلك ــدأ الوح ــص املش ـ كص  2لم االس ــتقرال ال ــدشحم الش ــامَّ لق ــا  2011لعر ت ـ شال ت ـااا
لعمـ ــاا عهـ ــو احت ـ ــت اـ ــد ل ـ ــىتاي ةس ـ ـ و مـ ــيا م ا هسـ ــا لش هـ ــويت م ا هسـ ــانيصل شيتقـ ــرل
املدافقوم عن رو ه الظ العتداظاأ لة يص ر لغاو األ واا()20ب
 -12شلشاــحت الوح ــص املش ـ كص  2لم ةســتوح ســانت كيــت شنــية ال ومــا األ ــىتاي ذشم
امليــوا ا هســيص لش اهلويــاأ ا هســانيص املىتتاةــص عــن تاــك الهم يــص مــن التمييــال ةــَّ يـر ُ ـر تقايـ هــا
اكمايـ ــص املسـ ــتحرلص لأ ـ ــىتاي عاـ ــأل لس ـ ـ اا ترايديـ ــص كاأل ـ ــَّ القر ـ ــال شنـ ــوس ا ـ ــه ل شالـ ــدينل
إخل()21ب شلش ــت الوح ــص املش ـ كص  2ة ــام تق ــدا س ــانت كيــت شن ــية ةس ــتوح ال ـ ة ليش ــمَّ املي ــَّ
ا هسا شاهلويص ا هسانيص كياظ من ت هيو األ ىتاي الوام ص وايت م من التمييا()22ب
 -13كم ــا لش ــت الوح ــص املش ـ كص  2ة ــام تهة ــا س ــانت كي ــت شن ــية سياس ـصا لو ــو املراا ــاة
عاأل مماحسص الق ص ا هسـيص املثايـص ةال ااـاب شلش ـت كـالك ةـام تا ـا سـانت كيـت شنـية رـر
مماحسص الق ـص ا هسـيص املثايـص ةال ااـا ر عيـ ل ـا تشـريقاأ ال اـدل شخا ـص املـاةت  56ش57
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مـن ـانوم ا ـرائم الشىت ــيصل شتـوائم تشـريقااا مـ التاام ـا ةتحريـ املســاشاة شعـد التمييـاب شلش ــت
الوح ــص املش ـ كص  2ليض ـا ةــام تُــاكا ســانت كيــت شنــية الــوعا القــا ةضــرشحة عــد التمييــا اــد
املثايـ شاملثايــاأ شماةشمــا امليــَّ ا هســا شم ــايرم اهلويــص ا هســانيص شتُــدح مواــوس امليــَّ ا هســا ر
مه ج ال ةيص ال حيص شاكياتيص األسريص املد لحي ر املداحيل كياظ مه ()23ب
 -14شعــن التمييــا اــد امل ـرلةل لش ــت الوح ــص املش ـ كص  2ةــام تهةــا ســانت كيــت شنــية تــداة
خا ص م تص لاياةة مشاحكص املرلة ر اكياة القامص شاكياة السياسيص()24ب
 -2حق الفرد ي القياة والقرية وهمن الشخصي
 -15لك ــدأ الوح ــص املشـ ـ كص  1لم س ــانت كي ــت شن ــية تار ــتل خـ ـ ا استقرااـ ـ ا ال ــدشحم
الش ــامَّ لق ــا 2011ل تو ــياأ ت ا ــو إل ــاظ عروة ــص اإلع ــدا ش/لش ش ــو ت ير ــال شلم ال ا ــد ــد
ل ــاع عام ـ ا هبــا التو ــياأ()25ب غ ـ لم الوح ــص املش ـ كص  1ذكــرأ لم ســانت كيــت شنــية تر ــَّ
عــدة تو ــياأ لخــر تتقا ـ ةقروةــص اإلعــدا ةوم ـ 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
ةاالســت هات ش ـول عاــأل امل ـواحة ال افيــص ر الرضــايا املقا ــو عاي ــا ةاإلعــدا ()26ب شلكــدأ الوح ــص
املش ـ كص  1لن ـ ال يتضــأل عاــأل شم ـ القمــو ل مــا إذا كانــت ســانت كيــت شنــية ــد ل ــر أ لم
تر ــد م ــم ــو تهةي ــا ه ــا التو ــياأ املر ول ــصل كم ــا ال توم ــد لم م ـراأ إىل لم س ــانت كي ــت
شن ــية ــد اةأ إم اني ــص انت ــات ال ــدفاس ةاالس ــت هات ش ــول عا ــأل امل ـواحة ال افي ــص ر الرض ــايا
املقا و عاي ا ةاإلعدا ()27ب
 -16شمــا فت ــت مه مــص القةــو الدشليــص تقــرا عــن اـ ةــالم ةشــام احتةــاس مقــدا ا راــص ر ســانت
كيت شنية شذكرأ لن لـي ههـاح لم لةلـص مرهقـص تـدعم اكيـص الرائاـص ةـام عروةـص اإلعـدا لكثـر
فقاليــص مــن غ هــا مــن القروةــاأ ر مه ـ ا راــص()28ب ش ــر ت مه مــص القةــو الدشليــص ةــام اك ومــص
تق ـ ت ة ــام عروة ــص اإلعــدا ال تش ـ َّ ةالض ــرشحة حاةع ـ ا لايرا ــصل ل ــن ن ـرا لتااي ــد ا ـرائم القهية ــصل
ال ا ــن لاح ومــص تربيــر ـراح ةإل ــاظ عروةــص اإلعــدا ()29ب شلكــدأ امله مــص لم الســا األ إذ ُتــتج
ة ــام مو ة ــا إ ـ ـا يق ـ ـ اإلحاةة الش ــق يص شال ــدعم ا م ــاه م لقروة ــص اإلع ــدا ل مل تض ــمن ا ـ ـ س
الشـقو عاـأل مـا ي ةـا مــن مقاومـاأ عـن هـا القروةـص لتم يــه م مـن ت ـوين حلم مسـته ر مــد
فقاليت ا كراةس لايراص()30ب
 -17شذكــرأ الوح ــص املشـ كص  1لم ومــص ســانت كيــت شنــية ال تـااا ت يــد اســتىتدا عروةــص
اإلعــدا شلم نس ـ ص التاييــد ا مــاه م لقمايــاأ الشــه ال ت ـااا مرتةقــص ليض ـ ال شحغــم ذلــكل فمــا اا
فــرل عروةــص اإلعــدا فرا ـا فقاي ـا لم ـرا نــاةحا نس ـ يا شير ــو اجملتم ـ الــدش ةارــاها ث ــاأ مســتو
اخنةــال عــدة الس ـ ام احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا شعــد فــرل عروةــاأ إعــدا مديــدة()31ب شلكــدأ
مه مــص القةــو الدشليــص لنـ ال تتــوفرل مهــا عــا 2008ل مقاومــاأ عــن لم عروةــاأ إعــدا لش قــت ر
ســانت كيــت شنــية ل حغــم لن ـ يُقترــد لم ــص ىت ـا شا ــدا ر انت ــاح تهةيــا ــم اإلعــدا حبر ـ
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ةه ايـ ــص عـ ــا )32(2014ب شلشاـ ــحت الوح ـ ــص املش ـ ـ كص  1لم ال اـ ــد مل يُقـ ــد لم سـ ــيهاظ ر األع ـ ـوا
الستص األخ ة ش د ـم عاـأل ةسـص ل ـىتاي ةاإلعـدا ر ةايـص عـا 2011ل ل ـن هـاا القـدة ـد
اخنة ــن مه ــا ذل ــك الق ــا إىل ــىتج شا ــد ن ـ ـرا لتىتةي ــو عروة ــاأ لحةق ــص لف ـراة شع ــد ف ــرل لم
عروةاأ إعدا مديدة ر األعوا الث ثص األخ ة()33ب
 -18شال ت مه مص القةـو الدشليـص لنـ عاـأل الـرغم مـن نـدحة عمايـاأ اإلعـدا ل ال يـااا الرـانوم
الداخاا يهج عاأل تو يـ عروةـص اإلعـدا عاـأل مراـص الرتـَّ ومـو ـانوم ا ـرائم الشىت ـيص شمراـص
ا يانــص ر ةســتوح عــا )34(1983ب شلكــدأ الوح ــص املش ـ كص  1لم تريــد ســانت كيــت شنــية ةــامر
تــومي ا ــاةح عــن الايهــص الرضــائيص لامياـ املا ــا ا ــايل شهــا ع ــاحة عــن حم مــص االســت هات
القايا ةال ادل د ل ر اخنةال عدة عروةاأ اإلعدا املةرشاص()35ب
 -19شلفــاةأ الوح ــص املش ـ كص  1ة ــام ســانت كي ــت شنــية الي ـ ا ســييه ا شا ــدا حم وم ـ ا عاي ـ
ةاإلع ــدا ل ــَّ عا ــأل ائم ــص احمل ــو عا ــي م ةاإلع ــدا ألكث ــر م ــن  13عامـ ـ ا()36ب شلشا ــحت الوح ــص
املشـ ـ كص  1لم الايه ــص الرض ــائيص لامياـ ـ املا ــا ا ــاي ــد ل ــرأ لنـ ـ يُشـ ـ ع لتىتةي ــو عروة ــص
اإلعــدا إىل ال لســين امل ةــد لم يرضــا الشــىتج احمل ــو عاي ـ ةاإلعــدا ر الســين ة ـ ســهواأ
كم ــدة اف اا ــيص ــو ب ةي ــد لم الوح ــص املش ـ كص  1ذك ــرأ لن ـ ال ي ــدش لم س ــانت كي ــت شن ــية
تقمــَّ شفر ـا هلــا اال ـ ا اأ()37ب شلش ــت الوح ــص ةــام ُرــرم ســانت كيــت شنــية مرامقــص كالــص
عيـ الســيهاظ احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا ش ةــو عروةــص الســيهاظ احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا مهــا لكثــر
من ة سهواأ إىل ال لسين امل ةد()38ب
 -20كمــا حلأ الوح ــص املش ـ كص  1لم هــاا الســي هــو ر الوا ـ حهــن اك ـ االنة ـراةم ألمــَّ
غ ـ ُمســمألل شلم اك ـ االنة ـراةم ـ َّ ــديد مــن ل ـ اا القروةــصل شلم هــاا اك ـ االنة ـراةم
ألمـَّ غـ ُمســمأل يشـ َّ مقاماـصا اســيص شال إنسـانيص()39ب شلش ــت ةـام تقـدا ســانت كيـت شنــية
سياســاأ الســيوم امل ةيــص إىل ـ الســيهاظ احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا س ـا انةراةي ـا ألمــَّ غ ـ
ُمسمأل شتقيـد فـوحا اله ـر ر سياسـااا املتقارـص ةا تيـا احمل ـو عاـي م ةاإلعـدا ل شتضـمن لال يـ ةم
لم مـن هـا السياسـاأ إىل ـ لم سـي ـا وـوا ةشم ات ــال ـن ُيـال م ر اجملتمـ ألمــَّ
ع ـ ُمســمألل ــا ر ذلــك خ ـ ا الة ـ اأ ال ـ ال يومــد في ــا عاــأل ائمــص احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا
سو سي شا د()40ب
 -21ش ا ــت مه مــص القةــو الدشليــص إىل اك ومــص إل ــاظ عي ـ األ ــا ال ـ ُريــا عروةــص اإلعــدا
مــن الرــانوم الــداخاا شإ ـراح ش ــو حعــا لقمايــاأ اإلعــدا ة يــص إل ــاظ هــا القروةــصل عاــأل ــو مــا
ت ـ ــدعو إلي ـ ـ ـ ةس ـ ــص ـ ـ ـراحاأ ل ـ ــدحاا ا مقي ـ ــص القامـ ـ ــص لأم ـ ــم املتح ـ ــدةل ـ ـ ــا في ـ ــا تخ ـ ــر راحااـ ـ ــا
الر ـ ـراح  186/69امل ـ ـ ح  18ك ــانوم األشا/ةيس ــمرب 2014ب ش ا ــت امله م ــص ليض ـ ـا إىل اك ومـ ــص
ةيو عي ل ـا اإلعـدا إىل ُمـدة سـين إىل ـ إل ـاظ عروةـص اإلعـدا ل شاـمام ـرامص ت يـ
املق ـ ــاي الدشلي ـ ــص لامحاكم ـ ــص القاةل ـ ــص ر عيـ ـ ـ الرض ـ ــايا امله وي ـ ــص عا ـ ــأل عروة ـ ــص اإلع ـ ــدا ل شا ـ ـ ـ ا
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اإلمراظاأ الرانونيص الو هيص شاملقاي الـ يشـ ع اجملاـ املا ـا ا ـاي الوفـاظ هبـا فيمـا يتقاـ حبمايـص
رو السيهاظ احمل و عاي م ةاإلعدا ()41ب
 -22شلكدأ الوح ـص املشـ كص  1لنـ يه ـا لسـانت كيـت شنـية لم تهشـر مقاومـاأ موثو ـص عـن
ائمص الس ام احمل و عاـي م ةاإلعـدا شعـن لم ت يـ اأ ـد ت ـرل عاـأل حمتواهـاب شلش ـت ةـام تهشـر
س ــانت كي ــت شن ــية شُت ــدص ةانت ــا إ ــاظاأ ع ــن ع ــدة عماي ــاأ اإلع ــدا ل شع ــدة عروة ــاأ
اإلعــدا املو قــصل شعــدة األ ــىتاي احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا ل شعــدة القروةــاأ املىت لةةــص لش املىتةضــص
عاــأل لم ــو تخــرل شهويــص عي ـ الســيهاظ احمل ــو عاــي م ةاإلعــدا ل شت ـواحيد اإلةانــاأ شاأل ــا ل
شلم مقاوماأ لخر ذاأ اص()42ب
 -23شفيمــا يتقا ـ ةاملقاماــص ر الســيوم ةوم ـ عــا ل لش ــت الوح ــص املش ـ كص  1ةــام تهةــا ســانت
كيت شنية ةشحاأ تدحي يـص مهاسـ ص شةرشتوكـوالأ تاةي يـص مهقـ ا لتقـرل السـيهاظل ـن فـي م احمل ـو
عاي م شالاين يهت رشم تهةيا اإلعدا في مل لإليااظ عاأل ليدم راي السيوم شمو ةي ا()43ب
 -24شخ ـ ــوي القهـ ــو املهـ ــا ل لكـ ــدأ الوح ـ ــص املش ـ ـ كص  2لم ـ ـوان سـ ــانت كيـ ــت شنـ ــية
ال تــهج عاــأل مرااــاة ا ُهــاة عاــأل ــو مســترَّل شلم تــدخَّ الدشلــص ر املرااــاة عاــأل لعمــاا القهــو
ر اكاالأ ال ت ةا في ـا األةلـص الاـا ا ـاين مسـالص يويـصل إذ تتياـأل ةشحة القهـو املهـا إمـا ر
خــوت الضــحايا مــن ا ُهــاة لش ر ــدة اســت را م عا ةيـ ا لش ماليـ ا ر ع ــص الشـراكص إىل ــد وــوا
ةيه م شة مراااة ا هاة عاأل ها االنت اكاأ()44ب
 -25شلش ــت الوح ــص املش ـ كص  2ةــام تقتمــد ســانت كيــت شنــية ـوان ريــا تــدخَّ الدشلــص ر
مرااــاة م ـرت ل لعمــاا القهــو املهــا شمرااــاام عاــأل ــو مســترَّل ةشم لم ــو عاــأل الضــحيص
ترــد ـ و ب كمــا لش ــت الوح ــص ةــام تتقــاشم ســانت كيــت شنــية مـ اجملتمـ املــدين شامله مــاأ
غـ ـ اك ومي ــص شغ ه ــا م ــن ا ــاأ ــا ص امل ــاحص عا ــأل تر ــد ال ــدعم امل ئ ــم لض ــحايا القه ــو
املها ()45ب
 -26شذكــرأ الوح ــص املشـ كص  2لنـ مـ لم ــانوم ال اــد و ــر االغت ــاال إال لنـ ال يُه ــو مــن
االغت ــاا الاشمــال شلنـ ةــالرغم مــن إعــاةة إنشــاظ ش ــدة خا ــص ةالضــحايا ةاخــَّ ـواأ الشــر ص ر
القــا املااــال ألم القــاةة مــرأ عاــأل لم ــاالأ اإلة ـ  غ عــن ـواةص االغت ــاا اياــص ــوت
الهامياأ من التقرل لاو ـم لش الر ـاي لش ملايـد مـن القهـو لش النقـدا ثرـت ن ر السـا اأ()46ب
شلش ــت الوح ــص املش ـ كص  2ةــام تق ـداا ســانت كيــت شنــية وانيه ــا فيمــا يتقا ـ راــص االغت ــاا
لتش ـ ــمَّ االغت ـ ــاا الاشم ـ ــا ا ـ ــمن ت ـ ــهيو ه ـ ــا ا را ـ ــصل شلم تق ـ ــا ‘الو ـ ــدة املقهي ـ ــص ةرعاي ـ ــص
املستضـ ــقة ‘ التاةقـ ــص لر ـ ـواأ الشـ ــر ص ةترـ ــد التـ ــدحيو املتىت ـ ــج إىل لف ـ ـراة الشـ ــر ص شاال تةـ ــا
و ة مد لحة تدحي ا ميدا ر الو دة()47ب
 -27شحلأ الوح ـص املشـ كص  2لم عمايـص عـ ال يانــاأ عـن مــرا القهــو املهـا شالقهــو ا هســا
عماي ــص ُمتيائ ــصل تقر ــَّ شا ـ ـ السياس ــاأ شالتىت ــيك شمراا ــاة ا ه ــاةب ل ــالكل يا ــا ته ــيم ه ــا
GE.15-13871

7/13

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

ال يانــاأ لتــتم ن اك ومــص مــن الســقا عاــأل لســاي مــدحشي إىل اســتحداص السياســاأ ذاأ ال ــاص
عاأل و م ئـم شمومـ مـن لمـَّ إ ـداص الت يـ الـ ()48ب شلش ـت الوح ـص املشـ كص  2ةـام تاـتم
ســانت كيــت شنــية الــدعم الترـ مــن لمــَّ إنشــاظ ســيَّ ةيانــاأ مركــام ير ــد املقاومــاأ املتقارــص
ةشـ ـ ـ اش القه ـ ــو امله ـ ــا شالقه ـ ــو ا هس ـ ــا شعماي ـ ــاأ املراا ـ ــاة املس ـ ــيات ل ـ ــد ش احة الشـ ـ ـ شم
ا هسانيص()49ب
 -28شذك ـ ــرأ الوح ـ ــص املش ـ ـ كص  2لم اك وم ـ ــص س ـ ــقتل ر تا/لغس ـ ـ 2014ل إىل تق ـ ــديَّ
ـ ــانوم املسـ ـ ــائَّ املهاليـ ـ ــص ال ـ ــام لُعيـ ـ ــد تسـ ـ ــميت ارم ة مشـ ـ ــرشس ـ ــانوم م افحـ ـ ــص القهـ ـ ــو املهـ ـ ــا
(لقا  )2014شال يااا ة ـي ص مشـرشسل شلم ل ـد األ ـا األساسـيص ر مشـرشس الرـانوم هـاا يـهج
عاــأل تقايــا اســتر ا الضــحايا اال ت ــاةم ر ع ــاأ الشـراكص املشــوةص ةانت اكــاأب شلش ــت الوح ــص
املش ـ كص  2ة ــام تهة ــا س ــانت كي ــت شن ــية عا ــأل الة ــوح مش ــرشس الر ــانوم ا دي ــد مل افح ــص القه ــو
املهــا (لقــا )50()2014ب شلفــاةأ الوح ــص املش ـ كص  2ليض ـا ةــام ســانت كيــت شنــية ــد ررــت
ة ـراأ ةــاح ة ر ــاا ى ـ امل ـرلة ةته ــيم و ـ أ توعيــص شاســتحداص ة ـرامج شسياســاأل شتض ـ ا
ش احة الش شم ا هسانيص ةا اظ األكـرب مـن هـا األعمـاا الـ تشـمَّ تـدحيو لفـراة الشـر ص شاملمراـ
شاملستشاحين()51ب
 -29شذك ــرأ امل ــاةحة القاملي ــص إلة ــاظ عيـ ـ ل ـ ـ اا القروة ــص ال دني ــص لأ ة ــاا لنـ ـ خـ ـ ا مول ــص
االسـتقرال الـدشحم الشــامَّ األشىل لسـانت كيـت شنــية ل لُثـ أ ضـيص القروةــص ال دنيـص املو قـص عاــأل
األ ة ـ ــاا ر رمي ـ ـ مقاوم ـ ــاأ األم ـ ــم املتح ـ ــدة شم ـ ــوما املقاوم ـ ــاأ املردم ـ ــص م ـ ــن ا ـ ــاأ ـ ــا ص
امل ــاحص()52ب شللرــت امل ــاةحة القامليــص الضــوظ عاــأل لم اك ومــص ــد ذكــرأ خ ـ ا عمايــص االســتقرال
لم التاةي ــو مس ــالص م م ــص ر اجملتم ـ شلم القروة ــص ال دني ــص مه لم ــص وم ــو ــانوم التقا ــيم ــا ي ة ــَّ
عــد ةاوغ ــا ــد اإليــااظ()53ب شذكــرأ امل ــاةحة القامليــص لم ســانت كيــت شنــية مل تر ــَّ التو ــيت
الت ــاليت ر ا ول ــص األشىل م ــن عماي ــص استقرااـ ـ ا -42-76 :موا ــاص اعتم ــاة الت ــداة الرامي ــص إىل
شا ـ ـ ـ ــد لاقمـ ــَّ ةتو ي ـ ـ القروةـ ــص ال دنيـ ــصل ش -43-76ـ ــر القروةـ ــص ال دنيـ ــص ر سـ ــيا ضـ ــاظ
األ داص شالتقايم املدحسا شر املهاا()54ب
 -30كما للرـت امل ـاةحة القامليـص إلةـاظ عيـ ل ـ اا القروةـص ال دنيـص املو قـص عاـأل األ ةـاا الضـوظ
عا ـ ــأل ه ـ ــا القروة ـ ــص ر س ـ ــانت كي ـ ــت شن ـ ــية مش ـ ــرشعص ر امله ـ ــاا شر لشس ـ ــاع الرعاي ـ ــص ال ديا ـ ــص
شم سساأ الرعايص اله احيص شاملداحي شامل سساأ القراةيص()55ب
 -31شفيمــا يتقاـ ةاملقاماــص ر املهــاال ذكــرأ امل ــاةحة القامليــص إلةــاظ عيـ ل ـ اا القروةــص ال دنيــص
املو ق ـ ــص عا ـ ــأل األ ة ـ ــاا لن ـ ـ ـ و ـ ـ ـ لوال ـ ــدم ال ة ـ ــَّ ر سـ ـ ــانت كي ـ ــت شن ـ ــية مقا ت ـ ـ ـ ةقرـ ـ ــاا
ــر لعمــاا القهــو شاإليــااظ ومــو كــَّ مــن ــانوم ا ـ
مقرــوا ()56ب كمــا ذكــرأ لم ل ــا
املرا ــص شحعايــص ال ةــَّ لقــا 1994ل ش ــانوم ا ـرائم الشىت ــيص لقــا 1861ل ش ــانوم ضــاظ األ ةــاا
لق ــا 2013ل ش ــانوم (حعاي ــص شت ـ ـ ) ال ة ــَّ لق ــا 2013ل ال تُة لس ــر ر ال ا ــد ةاة ــا ُت ــر ف ــرل
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القروةــص ال دنيــص ر ســيا ترةيــص ال ةــَّب إاــافصا إىل ذلــكل لكــدأ امل ــاةحة القامليــص لم ــانوم (حعايــص
شت ـ ) ال ة ــَّ لق ــا  2013وم ــا األ ةــاا م ــن التق ــرل ل عت ــداظ شاإليــااظ اله ــاع ع ــن التق ــرل
لاقهو املها (املاةة )12ل ل ه ال و ر فرل القروةص ال دنيص ر سيا ترةيص ال ةَّ()57ب
 -32شخ ــوي املقاماــص ر املدحســصل لكــدأ امل ــاةحة القامليــص إلةــاظ عيـ ل ـ اا القروةــص ال دنيــص
املو قــص عاــأل األ ةــاا لم القروةــص ال دنيــص لأ ةــاا مشــرشعص ر ســانت كيــت شنــية ومــو ــانوم
التقاــيم (لقــا  )2005شالرــانوم املتقاـ ةالقروةــص ال دنيــص (لقــا  )1976شالســا ص التاةي يــص لامقامـ
ر الر ــانوم الق ــا ()58ب ش ــدةأ امل ــاةحة القاملي ــص عا ــأل لم امل ــاةة  50م ــن ــانوم التقا ــيم ُري ــا ل ــو ير
التقايم ش ـو تهةيـا القروةـص ال دنيـص لش إل اظهـا ر املـداحي القامـص شاملـداحي ا ا ـص املدعومـص ل ل ـن
ذل ــك مل و ــدص()59ب شلش ــت الوح ــص املشـ ـ كص  2ة ــام ُت ــر س ــانت كي ــت شن ــية عيـ ـ ل ـ ـ اا
القروةــص ال دني ــص شتت ــاحسل خ و ـ ال ةامل ــاةة  50م ــن ــانوم التقا ــيم إلل ــاظ ف ــرل القروة ــص ال دني ــص ر
املــداحيل شتهةــا فــوحا ل ــا الةرــرة الةرعيــص  4مــن املــاةة  49مــن ــانوم التقاــيم مــن لمــَّ مرااــاة
املقامـ غـ املســموا هلــم ةةــرل القروةــص ال دنيــص الــاين يةراــوةا عاــأل ــو غـ ــانوينل ر كــَّ مــرة
يةراوةا في ا()60ب
 -33شعــن القروةــص الرضــائيص ال دنيــص املو قــص عاــأل األ ةــاال لشاــحت امل ــاةحة القامليــص إلةــاظ عيـ
ل ـ ـ اا القروة ــص ال دني ــص املو ق ــص عا ــأل األ ة ــاا لم ــانوم ض ــاظ األ ة ــاا (لق ــا  )2013ال و ــر
القروةص ال دنيص را روا شمل ُـو عيـ الرـوان األخـر الـ ُريـا تو يـ القروةـص الرضـائيص ال دنيـص
ر ســانت كيــت شنــية ()61ب شلكــدأ امل ــاةحة القامليــص لم هــاا الرــانوم ــد عُـداا مـ خرا لي ةــَّ عاــأل
مـا ي ــدش عــد مـوا تو يـ القروةــص ال دنيــص ومـو الرــانوم عاــأل األ ـداص كقروةــص مهائيــص ةقــد ارمل
إال لم هـا القروةـص ال تـااا ُمدحمــص ر مدشنـص الرـوان شيتقـ إةخـاا مايـد مــن التقـدي أ مـن لمــَّ
إل ــاظ ه ــا األ ــا حعيـ ـ ا()62ب شحلأ امل ــاةحة القاملي ــص لم م ــن الـ ـ إةخ ــاا ماي ــد م ــن التق ــدي أ
إلل اظ ماد األ داص كقروةص ضائيص إل اظا تام ا من مدشنص الروان ()63ب
 -34شفيم ــا يتقاـ ـ ةامل سس ــاأ القراةي ــصل ذك ــرأ امل ــاةحة القامليـ ـص إلة ــاظ عيـ ـ ل ـ ـ اا القروة ــص
ال دنيص املو قص عاأل األ ةاا لم القروةص ال دنيص غ حم وحة في ا()64ب

 -35شل ــاةأ الوح ــص املش ـ كص  2ةســانت كيــت شنــية ملــا لمرت ـ مــن مشــاشحاأ مســته ة ل ــرأ
ـو غ السياســاأ املتقارــص ةال ةــَّ شالش ـ اا امل لم ـ ل شإ راحهــا حعي ـال شتهةيــاهال ـا يشــمَّ ــانوم
ُ
الو ــايص (لقـ ــا )2012ل ش ــانوم إعالـ ــص ال ةـ ــَّ (لق ــا )2012ل شمشـ ــرشس ــانوم ضـ ــاظ األ ةـ ــاا
(لقـا )2013ل عمـ ا ةالتو ـيص  48-76الـ شسـقت ن ــا وايـص رـو األ ةـاا ةسـانت كيــت
شنية ()65ب غـ لم الوح ـص املشـ كص  2ذكـرأ لم مـن امل سـو لم هـا الرـوان مل تت ـر إىل مسـالص
الرض ــاظ عا ــأل القروة ــص ال دني ــص املو ق ــص عا ــأل األ ة ــاا ر املدحس ــص شامله ــاا شر امل سس ــاأ القراةي ــص لش
م سساأ الرعايص ال دياص()66ب
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 -3إقامة العدل وسيادة القانون
 -36ذكـرأ الوح ـص املشـ كص  1لنـ ومـو الدسـتوحل لامـدلعأل عايـ ر الـدعاش ا هائيـص اكـ ر
حماكم ــص عاةل ــص شسـ ـريقص شعاهي ــص لم ــا هي ــص حماةـ ـ ل مـ ـ افـ ـ ال ةراظتـ ـ ل شاكـ ـ ر موام ــص الشـ ـ وة
شاســتيواهبم()67ب شذكــرأ الوح ــص لن ـ لــي مــن الوااــأ مــا إذا كانــت ــد ا ــاأ لم خ ـواأ هبــاا
الش ــام مه ــا تخ ــر عماي ــص إع ــدا نُة ــاأ ر ل ــد األ ــىتاي ر ع ــا 2008ل م ــن لم ــَّ ُتس ـ ـ
مســتو وايــص اكـ ر التمثيــَّ الرــانوين ةســانت كيــت شنــية ل شخا ــص ر الرضــايا املقا ــو عاي ــا
ةاإلعدا ()68ب
 -37شلكــدأ الوح ــص املش ـ كص  2لم الرضــايا املســتانةص لمــا احملــاكم الو هيــص القايــا ةســانت كيــت
شنية تُقـرل عاـأل احمل مـص القايـا لشـر ال حـر ال ـاحيل لش عاـأل الايهـص الرضـائيص لامياـ املا ـا
ا ـ ــاي ر له ـ ــدم ملرامقت ـ ــا شالة ـ ــَّ في ـ ــا()69ب شذك ـ ــرأ الوح ـ ــص املشـ ـ ـ كص  1لم الايه ـ ــص الرض ـ ــائيص
لاميا ـ ـ املا ـ ــا ا ـ ــاي تسـ ــاعد ر تقايـ ــا اتسـ ــا شاسـ ــترراح اله ـ ــا الرضـ ــائا ر سـ ــانت كيـ ــت
شُتسـ ــن مسـ ــتو شفـ ــاظ ال اـ ــد ةاملقـ ــاي الدشليـ ــص املتقارـ ــص ةقروةـ ــص اإلعـ ــدا ب شلش ـ ــت الوح ـ ــص
شنـ ــية ل ُ
()70
املش كص  1الدشلص ةال راظ ةاخَّ الواليص الرضائيص لايهص الرضائيص لاميا املا ا ا اي ب
 -38شذكـ ــرأ الوح ـ ــص املش ـ ـ كص  1لن ـ ـ عاـ ــأل الـ ــرغم مـ ــن شحشة إفـ ــاةاأ ةتارـ ــا مـ ــو ةا السـ ــيوم
التـ ـدحيو ر ــاا ر ــو اإلنس ــام ةانت ــا ل ف ــإم الس ــيهاظ ال ياال ــوم يشـ ـ وم س ــوة املقاما ــص الـ ـ
ياروة ــا م ــن اكُـ ـرايب شلش ــت الوح ــص املشـ ـ كص  1س ــانت كي ــت شن ــية ةا ــاذ إمـ ـراظاأ م ئم ــص
اــدت إىل مهـ ش ــوس هــا االنت اكــاأل شيشــمَّ ذلــك ةــاا م ــوة مــن لمــَّ يــاةة ُتسـ مســتو
التدحيو لش تقايا اإلمراظاأ التاةي يص ل ةالص االمتثاا ملقاي الساوح ال ئ ()71ب
 -39شلك ــدأ الوح ــص املشـ ـ كص  1لم س ــانت كيـ ـت شن ــية تر ــَّ التو ــيص  40-75ة ُتدي ــد
ا تيامااــا ر ــاا املســاعدة الترهيــص شاملاليــص لتحس ـ لشاــاس الســيوم شالســقا ةالتــا إىل اك ــوا
عا ــأل املس ــاعدة م ــن امل سسـ ـاأ شال ـ ـربامج الدشلي ــص ذاأ ال ــاص املىتت ــص ر ه ــاا اجمل ــاا ()72ب كم ــا
لكــدأ الوح ــص املش ـ كص  1لن ـ ال يتضــأ ةوم ـ عــا مــا إذا كانــت ســانت كيــت شنــية ــد ل ــر أ
لم تر ــد م ــم ــو تهةي ــا التو ــياأ الـ ـ ات ــا( )73فيم ــا يتقاـ ـ ةالس ــيومل شلم ــص م ـ ـراأ ر
عـا  2014إىل لنـ ـرم اليـ ا إنشــاظ مرفـ إ ـ ا مديــدب شذكـرأ الوح ــص ليضـ ا لنـ عاــأل الــرغم
من ذلكل ال يااا سين م لص املا ص ر ةاست ديد االكت ا ب
 -4القق ي الصقة
 -40لكـدأ الوح ـص املشـ كص  2لم األفـراة مـن املثايــاأ شاملثايـ شماةشمـا امليـَّ ا هسـا شم ــايرم
اهلويــص ا هســانيص مــا ال ـوا يوام ــوم مســتوياأ غ ـ مر ولــص مــن التمييــا شالو ــم عهــد يــاحة القيــاةاأ
ال ـحيصل شلم رــر م ا ـرة األفقــاا ا هسـيص ةـ ال ـال مــن نةـ نــوس ا ـه ةال ااــا وــوا ةشم
إم اني ــص ــوا هـ ـ الظ عا ــأل الرعاي ــص ال ــحيص ال م ــص()75ب شلش ــت الوح ــص س ــانت كي ــت شن ــية
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ةضــمام لم تقتمــد عي ـ مراف ـ الرعايــص ال ــحيص ال ـ تُــديرها الدشلــص سياســاأ ُت ــر ـرا صا التمييــا
اد األ ىتاي كافص ر إم انيـص اك ـوا عاـأل الرعايـص ال ـحيصل شتهةيـا تـداة ملقا ـص مهت ـا هـا
الاوائأ()76ب
 -5ااشخاص ذوو اإل اقة
 -41ذك ـ ــرأ الوح ـ ــص املشـ ـ ـ كص  2لم وم ـ ــص س ـ ــانت كي ـ ــت شن ـ ــية لف ـ ــاةأل خـ ـ ـ ا عماي ـ ــص
االســتقرال الــدشحم الشــامَّ لقــا 2011ل ةاعتماةهــا ـوان ةهــاظ تاــل ا تيامــاأ األ ــىتاي ذشم
اإلعا ـصل ل ــن عاــأل الــرغم مــن ذلــكل لفــاةأ املها شـاأ الـ مــرأ مـ حاة ــص ســانت كيــت شنــية
لأ ــىتاي ذشم اإلعا ــص ة ــام ه ــا الرـ ـوان ال يُتري ــد هب ــا ةشمـ ـ ا لش ال تُهة ــا()77ب شةيه ــت الوح ــص لم
اك وم ــص مل تتىت ـا ـ ه ــاا الت ــاحيد لم إم ـراظاأ إلنش ــاظ ال ــر شاألح ــةص ال م ــص لتيس ـ رك ــص
ذشم اإلعا ــص ال دنيــصب شلكــدأ الوح ــص املش ـ كص  2ليض ـا لم هــا االمتماعــاأ شاملشــاشحاأ مل تســةر
ع ــن لم نت ــائج عا ــأل ال ــرغم مم ــا عردتـ ـ اك وم ــص م ــن امتماع ــاأ شم ــا لمرتـ ـ م ــن مش ــاشحاأ هبـ ـاا
الشام()78ب
 -42كمــا ذكــرأ الوح ــص املشـ كص  2لم ـوان ســانت كيــت شنــية ال ُت ــر التمييــا اــد ذشم
اإلعا ــص ال دنيــص شاكســيص شالاههيــص شالقرايــص ـرا حمــدةا فيمــا يتقا ـ ةاك ــوا عاــأل فــري القمــَّ لش
الســةر مـوا لش اســتىتدا شســائَّ الهرــَّ لش إم انيــص اك ــوا عاــأل الرعايـص ال ــحيص لش ترــد خــدماأ
لخر ب
 -43شلش ــت الوح ــص املش ـ كص 2ل فيمــا لش ــت ة ـ ل ةــام ُرــدة س ــانت كيــت شنــية م وةه ــا
الراميــص إىل تقايــا شوايــص رــو األ ــىتاي ذشم اإلعا ــص شت ــاا مايــدا مــن ا ــوة ر سـ يَّ ةعم ــم
شى يه م()80ب
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