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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــا املع ـ بالســتعراض الــدورف الشــاما املنش ـ وفق ـ ا لق ـرار ول ـ قــو
اإلنسـ ـ ـ ــا 5أ 1دورت ـ ـ ـ ـ الثالثـ ـ ـ ــة والعش ـ ـ ـ ـرين يف الف ـ ـ ـ ـ ة املمتـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـ ـ ـرين الثـ ـ ـ ــا أ
ن ــوفمر  .2015وأُج ــرف الس ــتعراض املتعل ــق بس ــانت كي ــت ون ــيف  يف اجللس ــة اخامسـ ـة عش ــرة
املعقــودة يف  11تش ـرين الثــا أنوفمر  .2015وترأس ـت وفــد ســانت كيــت ونــيف األمينــة الدائمــة
لــوزارة اخارجيــة كــاف بــا  .واعتمــد الفريــق العامــا التقريــر املتعلــق بســانت كيــت ونــيف يف جلســت
الثامنة عشرة املعقودة يف  13تشرين الثا أنوفمر .2015
 -2ويف  13كــانو الثا أينــاير  2015اختــار ول ـ قــو اإلنســا وموعــة املقــررين التاليــة
(اجملموعــة الثيثيــة لتيســا الســتعراض املتعلــق بســانت كيــت ونــيف  :غــابو واملكســي واململكــة
العربية السعودية.
 -3ووفق ـ ا للفق ــرة  15م ــن مرف ــق ر ـرار ول ـ ق ــو اإلنس ــا 5أ 1والفق ــرة  5م ــن مرف ــق ر ـرار
اجملل 16أ 21صدرت الوثائق التالية ألغراض الستعراض املتعلق بسانت كيت ونيف :
(أ

تقرير وط أعرض مكتوب رُدم وفقا للفقرة (15أ ( A/HRC/WG.6/23/KNA/1؛

(ب جتميــل للمعلوم ــات أعدت ـ مفوض ــية األمــم املتح ــدة الســامية حلق ــو اإلنســا وفق ـ ا
للفقرة (15ب ( A/HRC/WG.6/23/KNA/2؛
(ج م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجز أعدت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة (15ج
(. A/HRC/WG.6/23/KNA/3
 -4وأ يلــت إىل ســانت كيــت ونــيف عــن طريــق اجملموعــة الثيثيــة رائمــة أســفلة أعــد ا ســلف ا
إســبانيا وكينيــا وليختنشــتاين واملكســي واململكــة املتحــدة لرياانيــا العنمــل وأيرلنــدا الشــمالية.
وميكن الطيع علل هذه األسفلة علل املورل الشبكي اخارجي للفريق العاما.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ج ــددت رئيس ـ ـة وف ــد س ــانت كي ــت ون ــيف ت كي ــد الت ـ ـزام كومت ــا بعملي ــة الس ــتعراض
ـاع مت ني ــة لتنفي ــذ التوص ــيات
ال ــدورف الش ــاما .وأك ــدت أنـ ـ رغ ــم ب ــذل س ــانت كي ــت ون ــيف مس ـ ت
املقدمـة مـن الفريـق العامـا واملقبولـة خــيل استعراضـ ا األول مـن ال ـرورف زيـادة الـوعي بالتحــديات
ال ــو تواج ــا .وتع ــز تلـ ـ التح ــديات أساسـ ـا إىل ع ــدم ر ــدرة س ــانت كي ــت ون ــيف عل ــل تنفي ــذ
التوصيات برمت ا علل الرغم من إررارها بقيمت ا.
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 -6وم ــا زال ارتص ــاد س ــانت كي ــت ون ــيف الصـ ـ ا وب ــالن النفت ــاط واملتوسـ ـ ال ــدخا يواجـ ـ
م ـواطن ضــعف كبــاة يف ظــا األزمــة والركــود املــاليمل العــامليمل اللــذين أســفرا عــن ا فــاض يف الــدخا
املت ـ ن م ــن التح ــوييت املالي ــة إىل الدول ــة وأس ـ ما يف جع ــا الن ــروو غ ــا مواتي ــة جل ــذب الس ــتثمار
األجنــا املبا ــر إىل البلــد .وعــيواة علــل ال ـ كــا الرتصــاد يواج ـ ــديا آخــر هــو ارتفــاع نســبة
الديْن العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل ارتفاعا استثنائيا بنحو  200يف املائة يف عام .2013
ونفــذت ت ــدابا
 -7وأوضــل الوف ــد أ احلكومــة ص ـ الـممت إطــارا ليرتص ــاد الكلــي اا مص ــدارية ال
ماليــة صــارمة ترمــي إىل خفــ ،الــديْن و يفــة النــروو امليئمــة لتحقيــق ـو ارتصــادف ماالــرد ورفــل
مستو املعيشة والتخفيف مـن ـدة الفقـر .ومـل الـ مل ُُت َّفـ ،خمصصـات احلمايـة الجتماعيـة.
وال ــرض األساســي مــن ال ـ هــو متكــمل عــدد أكــر مــن األ ــخا مــن الرتقــاء فــو عتبــة الفقــر
ومنح م الفرصة للمسامهة بقدر أكر يف اجل ود اإل ائية الوطنية.
 -8وأعــرب الوفــد عــن أمل ـ يف عــدم تفســا الت ـ خا يف تنفيــذ التوصــيات علــل أن ـ رلــة اهتمــام
ــديد يف املـ ـوارد األساس ــية ل ــي إل .ومن ــذ الس ــتعراض
أو إرادة وإ ــا عل ــل أنـ ـ ن ــاتج ع ــن نقـ ـ
السابق أخذت تاورات حملية من أجا سمل مستو معيشة املواطنمل منحا متزايدا.
 -9وأفاد الوفد ب ن منذ السـتعراض السـابق أُجريـت انتخابـات عامـة يف سـانت كيـت ونـيف
يف  16ــبافأفراير  2015أف ــت إىل إدارة جديــدة .وخــيل خاــاب العــر الــذف ألقــاه احلــاكم
العام اجلديد عرض السـا تـابليي سـيتو وـالت تركيـز احلكومـة املنشـ ة ـديث ا .وجـدد ت كيـد التـزام
الدولة املستمر حبقو اإلنسا علل الرغم من انتقال القيادة.
 -10وردم الوفد ل قا معلومات عن مبادرات ومشاريل وبرامج متعددة نُفذت بنجاط.
 -11وأوضــل الوفــد أن ـ بعــد أ ـ ر رليلــة مــن الســتعراض األول لســانت كيــت ونــيف أرامــت
وزارة الص ــحة واخ ــدمات الجتماعي ــة والتنمي ــة اجملتمعي ــة والثقاف ــة والش ــكو اجلنس ــانية ـ ـراكات م ــل
البن ـ الــدويل ومننمــة األمــم املتحــدة للافولــة )اليونيســيف وهيفــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــمل
اجلنس ـ ــمل ومتك ـ ــمل امل ـ ـرأة (هيف ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة للم ـ ـرأة م ـ ــن أج ـ ــا ب ـ ــدء مش ـ ــاورات وطني ـ ــة بشـ ـ ـ
الس اتيجية الوطنية للحماية الجتماعية وخاة العما وإطار الرصد والتقييم املتصلمل هبا.
 -12وأكد الوفد أن يتورالل يف األمـد الاويـا أ تسـفر السـ اتيجية يف مجلـة أمـور أخـر عـن
إنش ــاء نن ــام مس ــتدام للحماي ــة الجتماعي ــة الش ــاملة ال ــو ت ا ــي مجي ــل الس ــكا وتنش ــفة مـ ـواطنمل
يتمتعــو يزيــد مــن الكتفــاء ال ـذان مــل مــرور الورــت ومنــل الفقــر املــزمن .وجيــرف الي ـا تنفيــذ هــذه
الس اتيجية الو وافق علي ا ول الوزراء يف آاارأمار .2012
الــة األطفــال رــال الوفــد إ كومــة ســانت كيــت ونــيف ســعيدة بـ تبلالـن
 -13وفيمــا ـ
عن تعارد وزارة الصـحة واخـدمات الجتماعيـة وتنميـة اجملتمعـات احملليـة والثقافـة والشـكو اجلنسـانية
يســاعدة مــن اليونيســيف مــل خبــا استشــارف ب يــة اســتعراض الروتوكــول الختيــارف لتفاريــة قــو
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الافا بشـ ا ـ اا األطفـال يف املنازعـات املسـلحة والروتوكـول الختيـارف لتفاريـة قـو الافـا
بش ـ بيــل األطفــال واســت يل األطفــال يف الب ــاء ويف امل ـواد اإلبا يــة وتقــدم توصــيات فيمــا يتعلــق
بالن ــمام إىل هــذين الصــكمل .والســبب األساســي وراء ت ـ خر البلــد يف الن ــمام إىل الروتوك ـولمل
الختيــاريمل هــو اســتنتاجات اخبــا الستشــارف الــذف اكتشــف أ بعــ ،التشـريعات احمللي ـة تتعــارض
م ـ ــل الص ـ ــكمل .وتق ـ ــرر أن ـ ـ ـ ل ميك ـ ــن للحكوم ـ ــة أ تبا ـ ــر إج ـ ـ ـراءات الن ـ ــمام إىل الروتوك ـ ـ ـولمل
الختي ــاريمل إل بع ــد تع ــديا بع ــ ،مـ ـواد ر ــانو رـ ـوات ال ــدفاع ب ــاألخ أو إل ــاء بع ــ ،فروعـ ـ .
وســيقدَّم تقريــر اخبــا الستشــارف إىل ولـ الــوزراء ال ــادف لكــي يستعرضـ ويوافــق عليـ مــن أجــا
دعــم الن ــمام إىل الروتوك ـولمل الختيــاريمل .وار ـ ُط اســتكمال العمليــة يف غ ــو الربــل األول مــن
عام .2016
 -14وأ ــار الوفــد إىل صــياغة الروتوكــول وخاــة العمــا الــوطنيمل حلمايــة الافــا ومهــا يثابــة أداة
عملي ــة للمس ــاعدة يف من ــل العت ــداء عل ــل األطف ــال واإلب ــين عنـ ـ والتص ــدف لـ ـ وستس ــاعد خا ــة
العم ــا يف وض ــل برن ــامج للت ــدريب وإلاك ــاء وع ــي اجل ــات ص ــا بة املص ــلحة فيم ــا يتعل ــق بتنفي ــذ
الروتوكول .وسل الوفد ال ـوء أي ـ ا علـل اعتمـاد رـانو جديـد حلمايـة الافـا عـن طريـق مشـاورات
عام ــة .واك ــر الوف ــد أي ـ ـ ا أ تق ــدم ا ر ــد أ ــرز بف ــا سياس ــة امل ــدار امليئم ــة ل طف ــال وسياسـ ـة
اإلدارة اإلجيابية للسلوا الصادرتمل عن وزارة التعليم.
 -15وأفــاد الوفــد بـ رــانو العنــف املنــزيل لعــام  2014صــنف العنــف اجلنســي والغتصــاب وزنــا
احمل ــارم عل ــل أ ــا جـ ـرائم خا ــاة ونـ ـ عل ــل ر ــدر أك ــر م ــن احلماي ــة ل ــحايا العن ــف املن ــزيل وأر ــر
عقوب ــات مناس ــبة عل ــل اجلن ــاة يـ ـن ف ــي م أر ــارب ال ــحايا .ويس ــاعدة تقني ــة م ــن مننم ــة الص ــحة
للبل ــدا األمريكي ــة متكن ــت إدارة الش ــكو اجلنس ــانية م ــن ص ــياغة بروتوك ــول متعل ــق بـ ـالعنف املن ــزيل
يسعل إىل توضيل أدوار كـا ج ـة ـريكة كوميـة وغـا كوميـة ومسـكوليا ا ووظائف ـا فيمـا يتعلـق
بتحديد الت العنف األسرف واإلبين عن ا ومعاجلت ا.
 -16وأوضــل الوفــد أن ـ علــل الــرغم مــن أ التمييــز ضــد األ ــخا علــل أســا مــيل م اجلنســي
أو هويت م اجلنسـانية غـا حمنـور بشـكا حمـدد يف الدسـتور وعلـل الـرغم مـن عـدم صـياغة أف رـانو
حملـ ــي ـ ـ اع فيمـ ــا يتعلـ ــق باملس ـ ـ لة نفس ـ ـ ا ل يوجـ ــد أف متييـ ــز رـ ــانو ر ـ ــي أو إجيـ ــاي ض ـ ــد
األ ــخا عل ــل أس ــا املي ــا اجلنس ــي أو اجلوي ــة اجلنســانية يف س ــانت كي ــت ون ــيف  .وأك ــد الوف ــد
عدم وجود أف رـوانمل نـر التمييـز ضـد أف ـخ علـل أسـا ميلـ اجلنسـي أو هويتـ اجلنسـانية
وأ احلكومة أكدت عدم تلقي ا أف تقارير عن العنف أو التمييز علل ال األسا .
 -17وأوض ــل الوف ــد أ التقي ــيم اجلنس ــا القا ــرف ر ــد س ــل ال ــوء عل ــل امل ـرأة يف برن ــامج م ــن
البنــاء الــذف ي ــدو باألســا إىل تزويــد النســاء بــاملوارد اليزمــة للحصــول علــل وظــائف أكثــر رحبـا
ومكافحة القوالب النماية اجلنسانية.
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 -18وفيمــا يتعلــق بعقوبــة اإلعــدام اكــر الوفــد أ املــادة  1(4مــن دســتور ســانت كيــت ونــيف
ت ـن علــل عــدم رمــا أف ــخ مــن يات ـ عمــدا مــا عــدا يف ــال تنفيــذ كــم صــادر عــن
حمكمة يدين خصا بارتكاب جـرائم اخيانـة العنمـل أو القتـا وأنـ ل يوجـد يف هـذا الصـدد أف
رانو اف صلة بش إنفاا عقوبة اإلعدام يف الة اخيانة العنمل.
 -19وأكـ ــد الوفـ ــد أ القـ ــانو اا الصـ ــلة فيمـ ــا يتعلـ ــق حبـ ــالت القتـ ــا هـ ــو ورـ ــانو اجل ـ ـرائم ضـ ــد
األ ــخا و وأ املــادة الــو مــن ـ ا تفعيــا احلكــم باإلعــدام ثبــت أ ــا غــا دســتورية .وكــا هنــاا
اعـ اض علــل الابيعــة اإللزاميــة لعقوبــة اإلعــدام وثبــت أ ــا ل تتما ــل مــل الدســتور .ومل َّ
تنفــذ عقوبــة
اإلعدام علل أف خ مـدا كـم عليـ باإلعـدام وأم ـل مخـ سـنوات يف السـجن بعـد احلكـم
علي ـ ـ من ــذ ع ــام  1993عن ــدما أص ــدر اجملل ـ ـ الق ــائي اخ ــا الق ـ ـرار احلاس ــم يف ر ــية ب ـ ـرات
ومورغ ـ ــا ض ـ ــد النائ ـ ــب الع ـ ــام يف جامايك ـ ــا ( 43 WIR 340: (1994) A.C. 1 1993ال ـ ــذف أثب ـ ــت
بش ــكا راع ــي أ الت ـ خا يف تنفي ــذ ك ــم اإلع ــدام عل ــل س ــجمل م ــدا حمك ــوم علي ـ باإلع ــدام ر ــد
يتعارض بالفعا مل احلكم الدستورف الذف حينر املعاملة القاسية أو اليإنسانية.
 -20وأك ــد الوف ــد أ س ــانت كي ــت ون ــيف مل تاب ــق عقوب ــة اإلع ــدام من ــذ ع ــدة س ــنوات وأ
تابيـق هـذه العقوبــة يف الوارـل نـادر جــدا يـ مل يُعـدم ســو ثيثـة أ ـخا خــيل الثيثـمل عامـا
املاضية ومل يُعدم أف خ خيل ما يقرب سبل سنوات.
 -21ومل تفــرض ســانت كيــت ونــيف عقوبــة اإلعــدام منــذ استعراضـ ا الــدورف الشــاما األول إا
خصصــت هــذه العقوب ـة فق ـ للحــالت واألخاــر علــل اإلطــي و .ويف الوارــل فقــد ُخففــت عقوبــة
اإلع ـ ــدام املفروض ـ ــة عل ـ ــل أربع ـ ــة أ ـ ــخا إىل الس ـ ــجن املكب ـ ــد أو أُبال ـ ــت م ـ ــن خ ـ ــيل إجـ ـ ـراءات
السـ ــتفناو .وأثبتـ ــت إ صـ ــاءات جديـ ــدة أ ع ـ ــدد اجل ـ ـرائم يف الدولـ ــة آخـ ــذ يف ال فـ ــاض وم ـ ــن
الواضــل أن ـ علــل الــرغم مــن اســتمرار اجل ـرائم البشــعة يف إثــارة القلــق ف ـ عــدد األ ــخا الــذين
كــم علــي م باإلعــدام يف الســنوات األخــاة آخــذ يف ال فــاض هــو أي ــا و ـ اع ل يوجــد يف
جناط احملكوم علي م باإلعدام سو خ وا د فق .

 -22وطلـب وفـد سـانت كيـت ونـيف مـرة أخـر أ ُميـنل بلـده املـوارد التقنيـة وغاهـا مـن املـوارد
اليزمــة لتعــديا أف سياســات متعلقــة بالســجن وللحفــا علــل اتســا وانتنــام ب ـرامج بنــاء ر ـدرات
مــوظفي الســجو  .وبعــد الســتعراض الــدورف الشــاما األول اعتمــد الرملــا رــانو الشــكاو ضــد
الش ــرطة يف ع ــام  2014وه ــو الق ــانو الـ ـذف يـ ـن عل ــل تلق ــي ــكاو اجلم ــور بشـ ـ الش ــرطة
الوطنيــة ومــا يتصــا هب ـا مــن مســائا والتحقيــق في ــا والبــت في ــا ويســمل ب نشــاء هيفــة مســتقلة -
وهي جلنة الشكاو املقدمة ضد الشرطة  -وو دة لتلقي الشكاو داخا روات الشرطة.
 -23وأك ــد الوف ــد أ الش ــرطة ر ــد كش ــفت النق ــاب يف متوزأيولي ـ ـ  2015ع ــن خا ــة عمل ــا
اخاص ــة يكافح ــة اجلرمي ــة لتعزي ــز س ــيمة اجلم ــور .وأ ــار إىل العدي ــد م ــن اإل ــازات وأوض ــل أ
تابيق خاة العما تل جار.
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 -24وفيما يتعلق بتقدم تقارير البلد إىل هيفات معاهدات األمم املتحدة أعرب الوفد عن سعادة
سانت كيت ونيف باإلبين عن تقدمي ا تقريرها املتعلق باتفارية قو الافا لعام .2012
 -25واك ــر الوف ــد أ العم ــا ج ــار عل ــل مراجع ــة نن ــام العدال ــة اجلنائي ــة برمت ـ ـ وأ ع ــددا م ــن
املق ــات الراميــة إىل خفــ ،جــم الق ــايا املعلقــة رــد أُرــر بالفعــا .وتعتــزم احلكومــة إنشــاء حمكمــة
جنائية إضافية يف األجا القصا وتوفا موظفمل أف ا يف وال الدعم القانو للق اة.
 -26وأوضـ ــل الوفـ ــد أي ـ ـا أ
ا تياج ـ ــات الس ـ ــكا  .وأك ـ ــد أ
اسـ اتيجية لقاــاع التعلـيم والـ
والعلم والثقافة (اليونسكو .

البلـ ــد بصـ ــدد ترسـ ــي ننـ ــام تعليمـ ــي يتوافـ ــق بشـ ــكا متزايـ ــد مـ ــل
وزارة التعل ـ ــيم ـ ــاركت يف مش ـ ــاورات م ـ ــن أج ـ ــا ص ـ ــياغة وثيق ـ ــة
بف ــا املســاعدة التقنيــة املقدمــة مــن مننمــة األمــم املتحــدة لل بيــة

 -27ورــد اســتمرت ســانت كيــت ونــيف يف اُتــاا التــدابا اليزمــة لوضــل ــد للعقوبــة البدنيــة
يــا أ وزارة التعل ــيم رــد اعتم ــدت إطــار اليونيس ــيف الفعــال بش ـ املــدار امليئم ــة ل طفــال وه ــي
بص ــدد إدم ـاج ه ــذا اإلط ــار يف وثيقت ــا الس ـ اتيجية لقا ــاع التعل ـيم .وباإلض ــافة إىل ال ـ ص ــي ت
سياســة عامــة بش ـ الســلوا وســتُحال إىل ول ـ الــوزراء لعتمادهــا .و نــر تل ـ السياســة العامــة
استخدام العقوبة البدنية أداةا لت ديب األطفال املسجلمل يف مكسسات التعليم العام.
 -28وبالتش ـ ــاور م ـ ــل اجملتم ـ ــل امل ـ ــد تع ـ ــدت اإلدارة السياس ـ ــية اجلدي ـ ــدة بـ ـ ـ ترس ـ ــي بش ـ ــكا
مكسســي عمليــة للتشــاور بــمل احلكومــة ومجيــل امل ـواطنمل يــا يف ال ـ اجملتمــل املــد بش ـ املســائا
الــو تكتســي أمهيــة علــل الصــعيد الـوط  .ويف الشـ ر املاضــي ُدعــي ممثلـو اجملتمــل املــد إىل املشــاركة
يف العملية التشاورية الوطنية الو تعقد سنويا بش الرتصاد ورد اركوا بالفعا يف هذه العملية.
 -29ور ــدمت س ــانت كي ــت ون ــيف ع ــددا م ــن التعليق ــات بش ـ التوص ــيات ال ــو أ اط ــت هب ــا
علم ـ ا يف الســابق .ففيمــا يتعلــق بالستعاضــة عــن مرفــق باســتا بســجن جديــد يفــي باملعــايا الدوليــة
يســاور احلكومــة رلــق بــالن إزاء مس ـ لة الســكن اليئــق للســجناء وعلــق الوفــد بــالقول إ التمويــا هــو
التحدف األكر يف هذا الصدد.
 -30وفيم ــا ـ ـ التص ــديق عل ــل اتفاري ــة ق ــو األ ــخا اوف اإلعار ــة فق ــد أج ــرف لي ــا
للحال ــة يسـ ــاعدة اليونس ــكو مـ ــن أج ــا ديـ ــد م ــد اسـ ــتعداد الدول ــة لعتماده ـ ـا وسيس ـ ـتخدم
التحليا يف رسم خاة العما الو ستصا ب توصية الرملا الداعية إىل التصديق علل التفارية.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -31أثن ــاء جلس ــة التح ــاور أدىل  48وف ــدا بتص ــرحيا م .وميك ــن الط ــيع عل ــل التوص ــيات ال ــو
رُدمت أثناء اجللسة يف اجلزء الثا من هذا التقرير.
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فنوهت بربـادو بـال كيز املنصـب علـل احلـد مـن الفقـر والتعـاو الوثيـق مـل وكـالت األمـم
 -32ال
املتح ــدة لتعزي ــز املس ــاعدة الجتماعي ــة و س ــمل التعل ــيم والرعاي ــة الص ــحية و ــجعت عل ــل مواص ــلة
تعزي ــز التشـ ـريعات احمللي ــة لتف ــي إىل إص ــيط نن ــام احلماي ــة الجتماعي ــة بش ــكا مس ــتدام .ونوه ــت
أي ـ ـا إنشـ ــاء و ـ ــدة خاصـ ــة معنيـ ــة بال ـ ــحايا داخـ ــا ر ـ ـوات الشـ ــرطة ملعاجلـ ــة العنـ ــف ضـ ــد النسـ ــاء
والفتيــات والتش ـريعات الراميــة إىل قيــق املســاواة يف مكــا العمــا بــمل الرجــال والنســاء .و ــجعت
علل مواصلة التعاو مل مننمة العما الدولية يف وضل مدونات حلماية العمال.
 -33و النوه ــت الرازي ــا ب نش ــاء الو ــدة اخاص ــة املعني ــة بال ــحايا واعتم ــاد ر ــانو العن ــف املن ــزيل
لع ــام  2014عمـ ـيا بالتوص ــيات ال ــو ر ــدمت ا يف الس ــتعراض األول .و ــجعت البل ــد عل ــل وض ــل
سياســة عامــة وطنيــة للشــكو اجلنســانية .وأرــرت الرازيــا بـاجل ود الراميــة إىل تعزيــز ننــم لايــة الافــا
و جعت علـل نـر العقوبـة البدنيـة .ول نـت املبـادرات الراميـة إىل سـمل التعلـيم و ـجعت علـل
اُتاا تدابا إضافية لتعزيـز املسـاواة بـمل اجلنسـمل والتعلـيم الشـاما للجميـل .كمـا ـجعت البلـد علـل
إاكاء الوعي العام هبدو تعزيز عـدم التمييـز ضـد املثليـات واملثليـمل ومزدوجـي امليـا اجلنسـي وم ـايرف
اجلوية اجلنسانية و املي صفات اجلنسمل.
 -34وأثنــت كنــدا علــل ســانت كيــت ونــيف ملواصــلت ا بــذل اجل ــود للحــد مــن العنــف املنــزيل
بســبا من ــا اعتمــاد رــانو العنــف املنــزيل لعــام  2014الــذف يــن يف مجلــة مــا يــن علي ـ علــل
اإلغاثـ ــة الرتصـ ــادية لل ـ ــحايا .ور بـ ــت كنـ ــدا بـ ــاجل ود الراميـ ــة إىل زيـ ــادة لايـ ــة قـ ــو الافـ ــا يف
سانت كيت ونيف من خيل اعتماد عدة تشريعات يف هذا اجملال.
 -35وأ ــادت ــيلي بـ ـاجل ود املبذول ــة إل ـ ـراز التق ــدم يف و ــال ق ــو اإلنس ــا ي ــا يف الـ ـ
اعتم ــاد ع ــدد م ــن القـ ـوانمل ك ــالقوانمل املتعلق ــة ب ــالعنف املن ــزيل والق ــانو املتعل ــق بق ــاء األ ــدا .
وســلات ال ــوء علــل وضــل اسـ اتيجية احلمايــة الجتماعيــة وخاــة العمــا املتصــلة هبــا ال ـراميتمل إىل
تــوفا التــدريب ل ســر األكثــر رمان ـ ا ومتكين ــا وتوجي ــا .و ــجعت ــيلي ســانت كيــت ونــيف
عل ــل مواص ــلة ه ــذه اجل ــود مع ف ــة بقل ــة املـ ـوارد املتـ ـوفرة جل ــذا البل ــد وض ــرورة اعتم ــاده عل ــل دع ــم
املننمات الدولية واجملتمل الدويل.
 -36و ــددت كولومبيــا علــل التـزام ســانت كيــت ونــيف بامل ــي رــدما يف تنفيــذ التوصــيات الــو
تلقت ا خيل اجلولة األوىل من استعراض ا الدورف الشاما.
 -37وســلات كوســتاريكا ال ــوء علــل األ كــام الدســتورية الــو تكفــا لايــة احلقــو واحلريــات
األساسية وعلـل اجل ـود الكبـاة املبذولـة لتـدريب الشـرطة واملمرضـمل ولتقـدم املشـورة يف وـال متكـمل
املـرأة .وأ ــارت إىل ضــرورة النتبــاه مــل الـ إىل ــالت التـ خا يف قيــق العدالــة اجلنائيــة و ــالت
التـ خا يف تقــدم التقــارير إىل جلنــة قــو الافــا واللجنــة املعنيــة بالق ــاء علــل التمييــز ضــد امل ـرأة
وجلنــة الق ــاء علــل التمييــز العنصــرف .وأكــدت أ وضــل سياســة وطنيــة للمســاواة بــمل اجلنســمل يبــدو
أمرا مستعجيا.
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 -38و اك ــرت كوب ــا أ كوم ــة س ــانت كي ــت ون ــيف ظل ــت ـ أثن ــاء مروره ــا بف ـ ة تب ــاطك
ارتص ــادف وم ــايل تب ــذل ج ــودا منتنم ــة م ــن أج ــا س ــمل نوعي ــة ي ــاة مواطني ــا وتعزي ــز تنفي ــذ
املشـاريل والـرامج الجتماعيــة .وسـلات ال ـوء علــل اعتمـاد تشـريعات جديــدة بشـ لايـة الافــا
واحل ـوافز املقدم ــة لرن ــامج م ـواد البن ــاء واخا ــة الوطني ــة للرعاي ــة الص ــحية وزي ــادة معا ــات ال ــما
الجتماعي.
 -39وأعرب ــت اململك ــة املتحـ ــدة ع ــن اسـ ــتمرار رلق ــا إزاء ارتف ــاع مسـ ــتويات أنش ــاة العصـ ــابات
واملشــاكا املرتباــة هبــا املبلــن عن ــا يــا يف ال ـ ج ـرائم األســلحة الناريــة والقتــا و ــجعت احلكومــة
علل الستمرار يف توفا فر عما وبـدائا وديـة للشـباب .كمـا ـجعت اململكـة املتحـدة احلكومـة
علل إعادة الننر يف إجراءات العدالـة اجلنائيـة؛ وضـما متتـل األ ـخا اوف اإلعارـة جبميـل قـو
اإلنس ــا بش ــكا ت ــام وعل ــل ر ــدم املس ــاواة م ــل غ ــاهم م ــن األ ــخا ؛ والتوري ــل عل ــل الروتوكـ ـولمل
الختيــاريمل األوليــمل لتفاريــة قــو الافــا؛ وتعزيــز ثقافــة التســامل؛ واُتــاا إجـراءات ملموســة علــل
الصــعيد احمللــي إل ــاء مجيــل أنـواع التمييــز يــا يف الـ التمييــز علــل أســا نــوع اجلــن والتمييــز ضــد
املثليات واملثليمل ومزدوجي امليا اجلنسي وم ايرف اجلوية اجلنسانية.
 -40ول نـ ــت جيبـ ــون بارتيـ ــاط التـ ــدابا املتخـ ــذة لتعزيـ ــز قـ ــو اإلنسـ ــا وترسـ ــيخ ا ومن ـ ــا
باألخ اعتماد اس اتيجية للحد من الفقر.
 -41وأعربــت إكـوادور عــن تقــديرها ل ـرامج التنميــة الجتماعيــة والق ــاء علــل الفقــر واس ـ اتيجية
احلماية الجتماعية للف ة  .2017-2013وسلات ال ـوء علـل تعـديا تعريـف والقاصـرو يف رـانو
ر ــاء القصــر وفق ـ ا للمعــايا الدوليــة حلقــو اإلنســا مــن أجــا تــوفا احلمايــة الكافيــة ل ــخا
دو  18سنة .كما سلات ال وء علل إنشاء بكة تعليمية تسمل بالوصول إىل اإلن نت.
 -42و ـجعت إســتونيا البلــد علــل مواصــلة تعزيــز التعــاو مــل اجملتمــل املــد  .وأعربـت عــن أســف ا
أل البلــد مل ين ــم بعــد إىل معنــم صــكوا قــو اإلنســا وأل التقــدم احملــرز يف تنفيــذ توصــيات
الس ــتعراض الس ــابق ك ــا متواض ــعا .ودع ــت إس ــتونيا احلكوم ــة إىل ن ــزع ص ــفة اجل ــرم ع ــن التش ـ ـ ا
وإدراج أ كــام خاصــة بالتش ـ ا يف الق ـوانمل املدني ـة .ودعــت احلكومــة إىل وضــل سياســة عامــة وطنيــة
للشكو اجلنسانية .وأثنت إستونيا علل اجل ود املبذولة من أجا تعزيز ننم لاية الافا.
 -43و كرت فرنسا سانت كيت

ونيف

علل تقدم تقريرها الوط .

 -44وأ ــادت جورجيــا بســانت كيــت ونــيف مل ـا تبذل ـ مــن ج ــود للحــد مــن الفقــر ور بــت
ب نشاء مكسسة التعليم الوط املصممة ملساعدة الايب احملروممل ينح م هبات ومنل دراسية.
 -45وأ ــادت أملانيــا بســانت كيــت ونــيف مل ـا تبذل ـ مــن ج ــود لتحســمل الــة قــو اإلنســا
يا يف ال اجل ود الرامية إىل احلد مـن الفقـر ودعـم األطفـال والشـباب يف وـايل التعلـيم وإعـادة الت هيـا.
وأعربت عن رلق ا إزاء ارتفاع معدل جرائم القتا ور بت باخاوات املتخذة ملعاجلة هذه املس لة.
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 -46وأ ــادت غان ــا بس ــانت كي ــت ون ــيف لتص ــديق ا عل ــل نن ــام روم ــا األساس ــي للمحكم ــة
اجلنائيــة الدوليــة و ــجعت ا علــل التصــديق علــل تعــدييت كمبــال لننــام رومــا األساســي .ول نــت
أ ســانت كيــت ونــيف مل تصــد بعــد علــل عــدد كبــا مــن املعاهــدات الدوليــة حلقــو اإلنســا
علل الرغم من التوصيات املقدمة جلا يف هذا الصدد خيل الستعراض السابق.
 -47ور بــت غواتيمــال باعتمــاد السـ اتيجية الوطنيــة للحمايــة الجتماعيــة للفـ ة .2017-2013
واتفقــت غواتيمــال مــل رأف املكتــب دو اإلرليمــي ملفوضــية قــو اإلنســا بش ـ أمهيــة أ ينش ـ
البلــد مكسســة وطنيــة حلقــو اإلنســا وفق ـ ا للمبــادا املتعلقــة يركــز املكسســات الوطنيــة لتعزيــز ولايــة
ق ــو اإلنس ــا (مب ــادا ب ــاري  .و ــاطرت اليونس ــكو يف رلق ــا إزاء ع ــدم اعتم ــاد رـ ـوانمل بشـ ـ
ريــة اإلعــيم وإزاء اعتبــار التش ـ ا والقــذو ج ـرميتمل .وأبــرزت غواتيمــال أمهيــة إنشــاء إطــار رــانو
وط خا بتوفا احلماية ليجفمل.
 -48و كرت هايو سانت كيت

ونيف

علل تقريرها الوط الشاما وال خم.

 -49وأعرب ـ ــت إندونيس ـ ــيا ع ـ ــن تق ـ ــديرها ملش ـ ــاركة س ـ ــانت كي ـ ــت ون ـ ــيف املتواص ـ ــلة يف عملي ـ ــة
الس ــتعراض ال ــدورف الش ــاما .ول ن ــت أ س ــانت كي ــت ون ــيف ر ــد رك ــزت عل ــل النوعي ــة العام ــة
حلي ــاة ــعب ا وأ ــا دعمـ ـت السياس ــات الرامي ــة إىل احل ــد م ــن الفق ــر وأعرب ــت إندونيس ــيا يف الور ــت
نفس عن الرأف القائا بـ مجيـل البلـدا ينب ـي أ تعيـد الننـر يف سياسـا ا املتعلقـة حبقـو اإلنسـا
ب يــة إنشــاء آليــات وطنيــة رويــة حلقــو اإلنســا  .وأ ــارت أي ـ ا إىل اعتمــاد الكتــاب األبــي ،بش ـ
التعليم والسياسة العامة.
 -50وأ ــادت أيرلنــدا بســانت كيــت ونــيف ملــا اُتذت ـ مــن خا ـوات إجيابيــة يف وــال التصــدف
للعنف املنزيل لكن ا أعربـت عـن اسـتمرار رلق ـا أل القـانو ل يشـما الغتصـاب الزوجـي .و ثـت
ســانت كيــت ونــيف علــل جتــرم الغتصــاب الزوجــي وإنشــاء مــىو ل ــحايا العنــف املنــزيل وصــو ا؛
ونــزع صــفة اجلــرم عــن القـدط والتشـ ا والتنصــي علــل ريــة اإلعــيم؛ واُتــاا خاـوات ملموســة مــن
أجــا إل ــاء عقوبــة اإلعــدام وفــرض ورــف اختيــارف لســتخدام ا .وأعربــت أيرلنــدا عــن اســتمرار رلق ــا
إزاء التقارير الواردة بش أفعال العنف والتمييز الو يتعرض جلا أ خا بسبب ميل م اجلنسي.
 -51وأ ارت جامايكا إىل املبادرات املتخذة من أجا زيادة احلماية الجتماعية واحلـد مـن الفقـر
ولايـة الافــا ومتكــمل املـرأة والشــباب وكبــار الســن .وأ ــارت أي ـ ا إىل إنشــاء مرافــق خمتلاــة اجلنســمل
إلعــادة ت هيــا األ ــدا وإدراج التعلــيم غــا املخــتل علــل مســتو املــدار البتدائيــة وأعربــت عــن
تالع ا إىل معرفة الـدرو املسـتفادة يف هـذا الصـدد .وأ ـادت بـ دراج عـيج سـرطا الثـدف يف ننـام
الرعاية الصحية الوط وب نشاء الو دة اخاصة املعنية بال حايا داخا روات الشرطة.
ســمل مســتو املعيشــة .وأ ــارت إىل اعتمــاد
 -52وأ ــادت ملــديف بالتقــدم احملــرز فيمــا ـ
الكتــاب األبــي ،بش ـ التعلــيم والسياس ــة العامــة الــو تقــدم خماا ـا لقاــاع التعلــيم .وأعربــت ع ــن
تقــديرها للعمــا املتواصــا مــن أجــا تقــدم خــدمات صــحية موثــو في ــا وميســورة التكلفــة وأ ــارت
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إىل النجــاط احملق ــق يف بل ــون األهــداو اإل ائي ــة ل لفي ــة املتص ــلة بالصــحة .و ــجعت إض ــفاء الا ــابل
الر ــي علــل املســائا املتصــلة بالصــحة مــن خــيل ســن ر ـوانمل واســتعراض القـوانمل القائمــة و ــديث ا.
وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف قيق املساواة بمل اجلنسمل.
 -53وأعربــت املكســي عــن تقــديرها إلطــي خاــة التعلــيم والتــدريب التق ـ وامل ـ  .ور بــت
بتعــاو البلــد مــل اليونيســيف إل ـراز التقــدم يف وــايل التنميــة وتــوفا التعلــيم و ــجعت علــل مواصــلة
ال ـ ـ التع ــاو وتوس ــيل نا ــا تل ـ ـ املمارس ــة لتش ــما هيف ــات وآلي ــات ق ــو اإلنس ــا  .ور ب ــت
املكســي ببــدء مشــروع التوعيــة حبقــو اإلنســا الــذف يســت دو ففــة الشــباب وال ـ بــدعم مــن
اليونسكو .كما ر بت ب ررار رانو العنف املنزيل.
 -54ور ب اجلبا األسود باملبادرات املتخذة ل سيما فيمـا يتعلـق بالق ـاء علـل الفقـر واحلمايـة
واخدمات الجتماعية ور اء األ دا  .ول ظ اجل ود الرامية إىل مكافحـة العنـف املنـزيل بوسـائا
من ــا اعتمــاد رــانو العنــف املنــزيل يف عــام  .2014وأ ــاد باعتمــاد تشـريعات مــن أجــا ســمل لايــة
قو الافا .و جل البلد علل تنفيذ اس اتيجية احلماية الجتماعية للفـ ة  2017-2013تنفيـذا
كــاميا .وطلــب معرفــة األســباب الــو ـول دو التصــديق علــل الصــكوا األساســية حلقــو اإلنســا
علل الرغم من ربول سانت كيت ونيف بتوصيات يف هذا الصدد.
 -55ول ــظ امل ــرب بارتيــاط املبــادرات الــو اُتــذ ا ســانت كيــت ونــيف لتحســمل نوعيــة يــاة
ــعب ا م ــن خ ــيل وض ــل اسـ ـ اتيجية للح ــد م ــن الفق ــر واس ـ ـ اتيجية وطني ــة للحماي ــة الجتماعي ــة؛
ومعاجل ــة الق ــايا اجلنسـ ــانية وتنفي ــذ األ كـ ــام الق ــائية واإلداري ــة اات الصـ ــلة؛ ولاي ــة الشـ ــباب
ل ســيما مــن خــيل بنــاء مركــز إلعــادة إدمــاج الشــباب املخــالفمل للقــانو  .ورــال امل ــرب إنـ يــر أ
تنفيذ الروتوكول الوط حلماية الافا ميثا تقدم ا ملحوظ ا.
 -56وهن ـ ـ ـ ت ناميبيـ ـ ــا سـ ـ ــانت كيـ ـ ــت ونـ ـ ــيف علـ ـ ــل اعتمـ ـ ــاد الس ـ ـ ـ اتيجية الوطنيـ ـ ــة للحمايـ ـ ــة
الجتماعيــة وخاــة العمــا املتصــا هبــا للف ـ ة  2017-2013واعتمــاد ــواج ألف ــا املمارســات
فيمــا يتعلــق ب ـالتخفيف الشــاما مــن ــدة الفقــر .وطلبــت ناميبيــا الطــيع علــل اخا ـوات املتخــذة
لتنفي ــذ الروتوك ــول ال ــوط حلماي ــة الاف ــا وخا ــة العم ــا املتص ــلة بـ ـ  .ول ن ــت أ عقوب ــة اإلع ــدام
ل تزال موجودة يف كتب القانو لكن خيل السنوات الست املاضية مل تنفذ أف عمليات إعدام.
 -57وأ ـ ــارت هولنـ ــدا إىل أ سـ ــانت كيـ ــت ونـ ــيف رـ ــد ربلـ ــت خـ ــيل السـ ــتعراض الـ ــدورف
الش ـ ــاما يف ع ـ ــام  2011التوص ـ ــيات الداعي ـ ــة إىل التص ـ ــديق عل ـ ــل بروتوكـ ـ ـولمل م ـ ــن الروتوك ـ ــولت
الختياري ـ ـة لتفاريـ ــة قـ ــو الافـ ــا وإىل اسـ ــتعراض التش ـ ـريعات الوطنيـ ــة للت كـ ــد مـ ــن توافق ـ ــا مـ ــل
التفاريــة .ومــل ال ـ مل تصــد ســانت كيــت ونــيف بعــد علــل الروتوك ـولمل املعنيــمل .ومل تعتمــد
احلكومة بعد ورف ا اختياري ا ر ي ا لعقوبة اإلعدام.
 -58وأك ـ ــدت نيك ـ ــاراغوا األث ـ ــر اإلجي ـ ــاي عل ـ ــل ق ـ ــو اإلنس ـ ــا نتيج ـ ــة الـ ـ ـرامج الجتماعي ـ ــة
والرتصــادية للتخفيــف مــن ــدة الفقــر يــا في ــا اخاــة الوطنيــة للحمايــة الجتماعيــة .وأضــافت أ
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التصــدف للفقــر مــا زال يشــكا هــدفا مــن األهــداو األساســية للبلــدا اات الرتصــادات الص ـ اة
الــو ل تتبــل التوجـ الــدويل .واع فــت نيكــاراغوا بـ داء البلــد يف وــال تعزيــز الرتصــاد األخ ــر بــدييا
لتيسا النمو والتنمية املستدامة.
 -59ور بــت بــاراغواف بــاجل ود املبذولــة والتقــدم احملــرز بف ــا برنــامج احلــد مــن الفقــر وبالنجــاط
احملقـ ــق يف بلـ ــون األهـ ــداو اإل ائيـ ــة ل لفيـ ــة املتعلقـ ــة بالصـ ــحة .وأ ـ ــادت باعتمـ ــاد القـ ــانو املتعلـ ــق
باملس ــاواة يف األج ــر ب ــمل الرج ــال والنس ــاء .وس ــلات ال ــوء أي ـ ـ ا عل ــل إنش ــاء نن ــام س ــجا وطـ ـ
يس ــمل بتس ــجيا ال ــولدات والوفي ــات .وأ ــارت إىل الت ي ــا احلاص ــا يف الق ــانو املتعل ــق باملس ــكولية
اجلنائية الذف يرفل احلد األدىن لسن املسكولية اجلنائية من  8سنوات إىل  12سنة.
 -60وأثنـت الفلبـمل علـل ســانت كيـت ونـيف ملعاجلت ـا وضــل ديو ـا وأعربـت عـن ثقت ـا يف أ
يواصا البلد ا ـ ام قـو ـعب يف سـيا تنفيـذ إصـي ات املاليـة .و ـجعت الفلبـمل سـانت كيـت
ونــيف علــل الننــر يف ضــرورة إج ـراء مشــاورات ــاملة ل ســيما مــل األ ــخا الــذين يعيشــو يف
ونوه ـ ــت الفلب ـ ــمل
فقـ ــر م ـ ــدرل وفق ـ ـا للمب ـ ــادا التوجي ي ـ ــة بش ـ ـ الفق ـ ــر امل ـ ــدرل و ق ـ ــو اإلنس ـ ــا  .ال
ب ــاخاوات املتخ ــذة لتحس ــمل التعل ــيم والص ــحة وإنش ــاء آلي ــات رانوني ــة م ــن أج ــا التص ــدف للعن ــف
املنــزيل وإاكــاء وعــي الشــباب بق ــايا قــو اإلنســا  .ويف اختــام أعربــت الفلبــمل عــن أســف ا أل
بع ــ ،التوص ــيات املقبول ــة خ ــيل اجلول ــة األوىل مل تنف ــذ ـ اع ي ــا في ــا التوص ــيات الداعي ــة إىل
التصديق علل الصكوا األساسية حلقو اإلنسا .
 -61ور بــت الرت ــال باملنارشــة اجلاريــة بشـ تعــديا مشــروع رــانو العنــف املنــزيل لعــام 2014
متا ــي ا مــل التوصــيات املقبولــة خــيل اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدورف الشــاما باعتبــار ال ـ
التعديا وسيلة ملعاجلة العنف األسرف الذف ل يزال مشكلة خااة ومتفشية يف البلد.
 -62وأ ــادت روانــدا بســانت كيــت ونــيف لبقائ ــا ثابتــة يف التزام ــا بتحســمل نوعيــة يــاة مجيــل
املواطنمل يف ف ة تتسم بال اجل الرتصادف واملايل .ول نت بتقدير أن يف إطار السـ اتيجية الوطنيـة
للحمايــة الجتماعيــة وخاــة العمــا املتصــلة هبــا صــي ت مبــادرات للتخفيــف مــن ــدة الفقــر مــن أجــا
ضما توجي املوارد العامة حنو إدماج الفقراء يزيد من الفعالية والكفاءة يف مسار التنمية الرتصادية.
 -63وأ ادت سانت لوسيا بسانت كيت ونيف للتزام ـا ين ـاج عمـا بيجـمل وجلميـل اجل ـود
الــو بــذلت ا يف تنفيــذ اتفاريــة الق ــاء علــل مجيــل أ ــكال التمييــز ضــد امل ـرأة م ـن ربيــا إنشــاء و ــدة
خاص ــة معني ــة بال ــحايا داخ ــا ر ــوات الش ــرطة ملعاجل ــة ر ــايا العن ــف املن ــزيل وس ــوء املعامل ــة .وأر ــرت
سـانت لوســيا بــاجل ود الـو تبـذجلا سـانت كيــت ونــيف إلدمـاج اتفاريــة قــو الافــا يف التشـريعات
احمللية ومن ال وضل الروتوكول الوط حلماية الافا وخاة العما املتصلة ب وإعادة إنشـاء ولـ
املراربــة ورعايــة الافــا .ول نــت ســانت لوســيا أ مسـ لة العنــف املنــزيل والعنــف اجلنســي ضــد النســاء
واألطفال ل تزال اضرة يف اجملتمل علل الرغم من اجل ود الو تبذجلا احلكومة.
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 -64وأ ــادت س ـااليو بســانت كيــت ونــيف لبلوغ ــا العديــد مــن األهــداو اإل ائيــة ل لفيــة
ل س ــيما زي ــادة العم ــر املتور ــل وخف ــ ،مع ــدلت وفي ــات األم ــات والرض ــل .وأثن ــت سـ ـااليو عل ــل
اجل ــود ال ــو بــذلت يف را ــاع التعلــيم ل س ــيما فيمــا ـ متكــمل الفتي ــا  .وأعربــت س ـااليو ع ــن
رلق ـا أل س ــانت كي ــت ون ــيف مل تنف ــذ التوص ــيات ال ــو ربلت ــا يف اجلول ــة األوىل م ــن الس ــتعراض
ال ــدورف الش ــاما بشـ ـ التص ــديق عل ــل املعاه ــدات األساس ــية حلق ــو اإلنس ــا و ــجعت س ــانت
كيت ونيف علل وضل أطـر رانونيـة وطنيـة لتـوفا احلمايـة الدوليـة ليجفـمل وعلـل اإلسـراع يف سـن
مشروع رانو العنف املنزيل.
 -65وأ ارت سلوفينيا إىل عـدد مـن التاـورات اإلجيابيـة الـو ـدثت منـذ السـتعراض األول لسـانت
كي ــت ون ــيف مث ــا اعتم ــاد العدي ــد م ــن السياس ــات واخا ـ الرامي ــة إىل زي ــادة س ــمل نوعي ــة التعل ــيم
وإمكانيــة احلصــول عليـ مثــا الكتــاب األبــي ،بشـ التعلــيم والسياسـة العامــة للفـ ة .2019-2009
و ــجعت ســلوفينيا احلكومــة علــل اُتــاا تــدابا إضــافية ملواصــلة تعزيــز التعلــيم الشــاما واجل ـامل وإاكــاء
الوعي بش التدريب يف وال الصحة.
 -66ور بــت جنــوب أفريقيــا ب ـاللتزام الــذف أبدت ـ ســانت كيــت ونــيف بتحســمل نوعيــة يــاة
مجيل املواطنمل عن طريق تعزيز أداء الـرامج واملشـاريل الجتماعيـة الـو تركـز علـل قيـق رفـاه األسـرة
وتعمــيم مراعــاة املننــور اجلنســا وتعزيــز قــو الافــا .وأضــافت أ دســتور ســانت كيــت ونــيف
ميــنل مجيــل األفـراد احلــق يف التمتــل حبمايــة قــور م و ريــا م األساســية دو متييــز علــل أســا العــر
أو امل ــوطن أو املول ــد أو اعراء السياس ــية أو الل ــو أو املعتق ــد أو ن ــوع اجل ــن عل ــل أ ال ـ حمك ــوم
با ام قو اعخرين و ريا م وا ام املصلحة العامة.
 -67وسلات إسبانيا ال وء علـل التحـديات النامجـة عـن إ ـاز إصـي ات يف سـيا الصـعوبات
الرتصادية والتكيالف املايل .
 -68وأ اطت سويسرا علمـا بـالتزام سـانت كيـت ونـيف بالتصـديق علـل صـكوا دوليـة إضـافية
حلق ــو اإلنس ــا والمتث ــال جل ــا .وم ــل الـ ـ أعرب ــت سويسـ ـرا ع ــن اس ــتمرار رلق ــا إزاء ع ــدم تنفي ــذ
التوصيات املقدمة إىل سانت كيت ونيف خيل استعراض ا األول.
 -69ول نــت تيمــور  -ليشــو بتقــدير اعتمــاد السـ اتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر الـو ـدد
الركــائز اإل ائيــة الرئيســية مثــا احلــد مــن املخــاطر وتعزيــز احلمايــة الجتماعيــة؛ وتعزيــز التعلــيم التق ـ
وامل ـ ؛ وتقوي ــة ــبكات األم ــا الجتم ــاعي .وأعرب ــت تيم ــور  -ليش ــو ع ــن تق ــديرها ب ـالتزام البل ــد
بسن رانو بش التشـريل املتعلـق باإلنفـا علـل األطفـال والتقـدم احملـرز يف وـال الصـحة ل سـيما
زيادة العمر املتورـل وتـد معـدلت وفيـات الرضـل واألم ـات .وأعربـت تيمـور  -ليشـو بـدورها عـن
بواع رلق بش التمثيا العادل للنساء يف املناصب السياسية العليا.
 -70وأرــرت ترينيــداد وتوبــاغو ي ـا يواج ـ البلــد مــن ريــود ماليــة ورلــة يف امل ـوارد التقنيــة والبش ـرية.
وأضــافت أ ســانت كيــت ونــيف ربلــت منــذ استعراضـ ا الــدورف الشــاما األول يف عــام 2011
GE.15-22138

13/29

A/HRC/31/16

توصية ترينيـداد وتوبـاغو الداعيـة إىل وضـل سياسـة أكثـر تركيـزا علـل ال تياجـات اخاصـة ل ـخا
اوف اإلعارــة وعلــل رعــايت م .ويف هــذا الصــدد أعربــت ترينيــداد وتوبــاغو عــن ارتيا ــا أل احلكومــة
ب ـ ــدأت املش ـ ــاورات والتع ـ ــاو م ـ ــل األ ـ ــخا اوف اإلعار ـ ــة وأثن ـ ــت عل ـ ــل احلكوم ـ ــة لعتماده ـ ــا
اس اتيجية احلماية الجتماعية للف ة .2017-2013
 -71ول نـت الــدا را أ ســانت كيــت ونــيف رــد أ اطــت علمـ ا خــيل الســتعراض األول
بالتوصــية الداعيــة إىل التصــديق علــل اتفاريــة مناه ــة التعــذيب وغــاه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو اليإنســانية أو امل ينــة .وأضــافت الــدا را أ لــدي ا أمــا رــوف يف أ تن ــم ســانت كيــت
ونــيف إىل الــدول األط ـراو يف التفاريــة البــالن عــددها  158دولــة .ور بــت يشــاركة ســانت كيــت
ونــيف يف احللقــة الدراســية الــو ننمت ــا مبــادرة اتفاريــة مناه ــة التعــذيب يف كوس ـتاريكا وأعربــت
عن أمل ا يف أ يفيد ال سانت كيت ونيف يف امل ي ردم ا يف هذه املس لة.
 -72وأثن ــت الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة عل ــل س ــانت كي ــت ون ــيف مل ــا تبذلـ ـ م ــن ج ــود يف
مكافح ــة ف ــاو نق ـ ـ املناع ــة البش ـ ـريةأاإليدز م ــن خ ــيل زي ــادة بـ ـرامج الص ــحة يف ه ــذا اجمل ــال
والعمــا ال ــذف تكدي ـ إدارة الش ــكو اجلنســانية .و ــجعت احلكوم ــة عل ــل ضــما متك ــمل النس ــاء م ــن
تقدم كاو علل حنو آمن ومعقـول أو متابعت ـا يف احملـاكم .وأعربـت عـن القلـق إزاء اسـتمرار جتـرم
العير ــات اجلنس ــية املثلي ــة بال اض ــي ب ــمل أ ــخا ب ــال مل مم ــا ي ــكدف إىل تف ــارم التميي ــز اجملتمع ــي.
ورالت إ ا ل تزال رلقة إزاء سـوء أ ـوال السـجو وال تجـاز لفـ ات طويلـة ربـا احملاكمـة وارتفـاع
معدل جرائم القتا.
 -73وســلات أوروغ ـواف ال ــوء علــل اجل ــود الراميــة إىل توريــل وتنفيــذ اتفاريــة البلــدا األمريكيــة
ملنــل العنــف ضــد املـرأة واملعاربــة والق ــاء عليـ واتفاريــة البلــدا األمريكيــة املعنيــة يـنل احلقــو املدنيــة
للم ـرأة واتفاريــة البلــدا األمريكيــة املعنيــة ي ـنل احلقــو السياســية للم ـرأة .و ــجعت ســانت كيــت
ونــيف علــل م ــاعفة ج ودهــا املتعلقــة باملســاواة بــمل اجلنســمل ل ســيما مــن خــيل اعتمــاد سياســة
وطنية للمساواة بمل اجلنسمل.
 -74ور بــت اجلزائــر بــالرامج الجتماعي ــة لســانت كيــت ونــيف الرامي ــة إىل ضــما رفــاه األس ــرة
واملســاواة بــمل اجلنســمل واملشــاركة الكاملــة والفعالــة يف التنميــة الوطنيــة وتعزيــز قــو الافــا و ســمل
نوعي ــة احلي ــاة .و ــجعت اجلزائ ــر مب ــادرات الرتص ــاد األخ ــر باعتب ــاره وس ــيلة لتيس ــا النم ــو والتنمي ــة
املسـتدامة والسـ اتيجية الوطنيـة للحمايـة الجتماعيـة وخاـة العمـا املتصـلة هبـا للفـ ة 2017-2013
من أجا احلد من الفقر.
 -75ور بـت األرجنتـمل بالتقــدم احملـرز يف وـال قــو اإلنسـا منـذ الســتعراض الـدورف الشــاما
األول للبلـ ــد ول سـ ــيما إطـ ــي برنـ ــامج و اسـ ــوب حممـ ــول لكـ ــا طفـ ــاو يف عـ ــام  2013ال ـ ـذف
م ـ ــنل  7 000طال ـ ــب إمكاني ـ ــة اس ـ ــتخدام احلاس ـ ــوب .واك ـ ــرت أ هن ـ ــاا ـ ــديات م ـ ــا زال يتع ـ ــمل
التصدف جلا علل الرغم من ال .
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 -76وأعربــت أرمينيــا عــن تقــديرها للتــدابا الــو اُتــذ ا ســانت كيــت ونــيف مــن أجــا مواصــلة
ســمل نوعيــة التعلــيم وإمكانيــة الوصــول إلي ـ وللتقــدم احملــرز يف تعزيــز احلــق يف الصــحة إىل جانــب
اس ـ ـ اتيجية احلماي ــة الجتماعي ــة للف ـ ـ ة  2017-2013ال ــو تعا ــي األولويـ ــة لع ــدد م ــن الففـ ــات
ال ــعيفة يف مبــادرات احلمايــة الجتماعيــة يــا يف ال ـ األ ــخا اوف اإلعارــة .وأ ــارت أرمينيــا
إىل أ سانت كي ونيف مل تصـد علـل صـكوا ومعاهـدات دوليـة أساسـية حلقـو اإلنسـا منـذ
استعراض ا األول.
 -77ور بــت أس ـ اليا ب ـدعم ســانت كيــت ونــيف ر ـرارات مننمــة الــدول األمريكيــة بش ـ امليــا
اجلنســي واملســاواة بــمل اجلنســمل .وأعربــت أس ـ اليا عــن اســتمرار رلق ــا إزاء جتــرم العيرــات اجلنســية
املثلي ــة بال اض ــي ب ــمل الرج ــال ال ــو يعار ــب علي ــا بالس ــجن مل ــدة تص ــا إىل عش ــر سـ ــنوات وإزاء
الفتقـار إىل تشـريعات نـر التمييـز علــل أسـا امليـا اجلنسـي أو نــوع اجلـن  .كمـا أعربـت أسـ اليا
عن رلق ا أل هناا فردا وا دا علل األرا ما زال ينتنر تنفيـذ كـم اإلعـدام فيـ رغـم عـدم فـرض
عقوبة اإلعدام منذ عام .2008
 -78وهن ـ ت جــزر الب امــا ســانت كيــت ونــيف علــل إج ـراء انتخابــات عامــة يف عــام 2015
كمـا هن ــا بــاألخ علــل عمليــة التصــويت .وأعربــت جـزر الب امــا عــن ارتيا ــا للــن ج الــذف تتبعـ
سـانت كيــت ونـيف مــن أجــا الت لـب علــل التحــديات املاليـة ل ســيما عــن طريـق تنفيــذ سياســات
مالية ترمـي إىل تعزيـز النمـو املاـرد واحلـد مـن الفقـر و سـمل مسـتويات املعيشـة .ور بـت جـزر الب امـا
أي ا ب نشاء مرفق لرعاية األ دا خا باجملرممل الشباب.
 -79ورال ــت مج وري ــة فن ــزويي البوليفاري ــة إ األزم ــة الرتص ــادية واملالي ــة العاملي ــة أث ــرت يف البل ــدا
الناميــة وإ كومــة ســانت كيــت ونــيف بــذلت مــل ال ـ ج ــودا مــن أجــا المتثــال للتوصــيات
املقبولة يف اجلولة األوىل مـن استعراضـ ا الـدورف الشـاما .وسـلات ال ـوء علـل تعزيـز مبـادرات هامـة
يف وـ ــال قـ ــو اإلنسـ ــا وتنفيـ ــذ خا ـ ـ وب ـ ـرامج ومشـ ــاريل اجتماعيـ ــة تركـ ــز علـ ــل رفـ ــاه األسـ ــرة.
ول نــت أ ســانت كيــت ونــيف أدرجــت املننــور اجلنســا يف سياســا ا العامــة .وأبــدت مج وريــة
فنزويي البوليفارية ارتيا ا للتحسن الذف قق يف والت التعليم والصحة والعما.
 -80وأعــرب وفــد ســانت كيــت ونــيف يف مي نات ـ اختاميــة عــن تقــديره جلميــل التوصــيات
والتعليقــات املقدمــة خــيل جلســة التحــاور .ورــال إنـ ل يســتايل التعليــق يف هــذا الورــت علــل مجيــل
التوصيات والتعليقات املقدمة يف جلسة التحاور لكن يود إبراز بع ،اجملالت.
 -81ففيمــا ـ وضــل سياســة عامــة وطنيــة للشــكو اجلنســانية رــال الوفــد إن ـ ســعيد ب ـ يبلــن
ع ـ ــن ب ـ ــدء مش ـ ــاورات يف ه ـ ــذا الص ـ ــدد م ـ ــل إدارة الش ـ ــكو اجلنس ـ ــانية يف وزارة الص ـ ــحة واخ ـ ــدمات
الجتماعيــة والتنميــة اجملتمعيــة والثقافــة والشــكو اجلنســانية ومــن املنتنــر النت ــاء حبلــول عــام 2016
من وضل سياسة تامة للشكو اجلنسانية.
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 -82ويف و ــال عن ــف العص ــابات أف ــاد الوف ــد بـ ـ ــة توج ـ ـا لوض ــل اسـ ـ اتيجية هب ــذا الشـ ـ
وأض ــاو أنـ ـ س ــعيد ب ــاإلبين بـ ـ وزارة الص ــحة واخ ــدمات الجتماعي ــة والتنمي ــة اجملتمعي ــة والثقاف ــة
والشكو اجلنسانية تتوفر يف إطار مسـاعي ا ملنـل اجلـرائم العنيفـة علـل مـوظفمل مـدربمل علـل العـيج
املتعل ــق ب ــب العدواني ــة .وأع ــرب الوف ــد أي ـ ـا ع ــن س ــروره ب ــاإلبين ع ــن تنفي ــذ احلكوم ــة برن ــاومل
رئيســيمل يســت دفا األ ــخا ال ــالعمل يف أنشــاة متصــلة بالعصــابات ومهـا برنــامج تشـ يا النــا
وبرنامج التدريب علل امل ارات وإرامة املشاريل .وأوضـل الوفـد أنـ مسـتعد لتلقـي مزيـد مـن املسـاعدة
من أف هيفة دولية من ا أ تساعد احلكومة يف هذا اجملال.
 -83وأرــرت ســانت كيــت ونــيف بت خرهــا يف تق ـدم التقــارير إىل هيفــات املعاهــدات وأوضــحت
أ الـ ـ يع ــز باألس ــا إىل وج ــود ــديات تقني ــة ورانوني ــة يف احلص ــول عل ــل بيان ــات دريق ــة ويف
الورــت املناســب مــن الكيانــات الوطنيــة وإىل نقـ القــدرات يف وــال إعــداد هــذه التقــارير .وأعربــت
سـ ــانت كيـ ــت ونـ ــيف عـ ــن اسـ ــتعدادها للتعـ ــاو مـ ــل مفوضـ ــية قـ ــو اإلنسـ ــا وأف هيفـ ــة دوليـ ــة
أو إرليمية أخر ميكن أ تساعد البلد يف هذا املسعل.
 -84ورــال الوفــد إنـ أ ــاف علمـا بالتوصــية املتعلقــة بـدعوة مكلفــمل بوليــات يف إطــار اإلجـراءات
اخاصة إىل زيارة البلد وإ سانت كيت ونيف ستننر في ا بشكا إجياي.
 -85ورأت ســانت كيــت ونــيف أ مــن األساســي التشــديد علــل أ التوصــيات املتعلقــة ب نشــاء
مكسســات وطنيــة حلقــو اإلنســا مل تــذهب أدراج الريــاط وأ ــا تعــي أمهيــة إنشــاء آليــة وطنيــة مــن
هــذا القبيــا ت ــم وموعــات اجل ــات صــا بة املصــلحة يــا يف ال ـ اجملتمــل املــد  .ورــال الوفــد إ
س ــانت كي ــت ون ــيف ظل ــت ثابتـ ـة يف التزام ــا مبا ــرة بع ــد اجلول ــة الثاني ــة م ــن استعراضـ ـ ا بال ــب
املس ــاعدة التقني ــة م ــن مفوض ــية ق ــو اإلنس ــا للتحق ــق م ــن ن ــوع اعلي ــة الوطني ــة ال ــذف س ــيكو
األنســب بالنســبة إىل ظروف ــا اخاصــة والفريــدة مــن نوع ــا وال ـ هب ـدو معاجلــة الش ـواغا املتعلقــة
حبقو اإلنسا يزيد من الفعالية والكفاءة ومتابعة التوصيات وتنفيذها وتقدم التقارير.
 -86وأثنــاء فعاليــة إرليميــة لبنــاء القــدرات ننمت ــا مفوضــية قــو اإلنســا وج ـ ممثــا ســانت
كي ــت ون ــيف دع ــوة إىل مكت ــب األم ــم املتح ــدة اإلرليم ــي إلجـ ـراء ـ ـوار وتش ــاور عل ــل املس ــتو
ال ــداخلي م ــل مجي ــل األط ـراو ال ــرورية مبا ــرة بع ــد اجلول ــة الثاني ــة م ــن اس ــتعراض البل ــد للنن ــر يف
اخيارات املتا ة إلنشاء هذه املكسسة.
 -87وفيم ــا ـ ـ ل ــا املراهق ــات اعتم ــدت وزارة التعل ــيم املن ــاج األساس ــي للتثقي ــف بش ـ ـ
الصــحة واحليــاة األس ـرية يف املــدار و نــي بــدعم مــن اليونيســيف .وتتنــاول و ــدة مواضــيعية مــن
هــذه الوثيقــة موضــوع احليــاة اجلنســية والصــحة اجلنســية يـ تســمل للتيميــذ بف ــم احليــاة اجلنســية
مــن خــيل التعبــا الشــاما عــن مكنــو م باعتبــارهم بشــرا .ومــن املتورــل أ يــكدف ف ــم هــذا املوضــوع
الشديد األمهية إىل منل أف متييز ضد األ خا علل أسا ميل م اجلنسي أو هويت م اجلنسانية.
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 -88وأ ــار الوفــد أي ـا إىل الرنــامج ال ـذف يســعل إىل تلبيــة ال تياجــات اإل ائيــة لص ـ ار الســن
ال ــذين يعيش ــو يف ظ ــروو احلرم ــا وبف ــا ال ـ الرن ــامج يس ــتفيد األطف ــال م ــن الرعاي ــة اجلي ــدة
وتا ــوير امل ــارات األساس ــية و س ــمل الص ــحة والت ذي ــة وم ــن م س ــمل األداء يف التعل ــيم م ــا رب ــا
املدرسي والتعليم املستقبلي.
 -89وفيما يتعلق بالتصديق علـل صـكوا قـو اإلنسـا أكـد الوفـد مـن جديـد أنـ ل يعـ ض
عل ــل التص ــديق علي ــا لكنـ ـ ي م ــا يف أ يف ــم اجلمي ــل التح ــديات ال ــو يواج ــا البل ــد يف القي ــام
ب ــذل  .ويف بع ــ ،احل ــالت س ــيكو م ــن ال ــرورف إدم ــاج اتفاري ــات يف الق ــانو احملل ــي وس ــيتعمل
إجـ ـراء بع ــ ،الت يـ ـاات واإلص ــي ات الدس ــتورية .وأوض ــل الوف ــد أ أ ــد التزام ــات احلكوم ــة ه ــو
معاجلــة اجملــالت الــو تتالــب إصــي ات دســتورية .لكن ـ رــال إ هنــاا أ كام ـ ا عديــدة مكرســة يف
دســتور ســانت كيــت ونــيف يــا في ــا تل ـ املتعلقــة بــاحلقو واحلريــات األساســية وإ التعــدييت
والت ياات ستتالب إجراءات خاصة وأغلبية برملانية وإجراء استفتاءات.
 -90وأعرب الوفد عن كره للفريق العاما علل توصيات .

ثانيا -االستنتاجات وأأو

التوصيات**

 -91تحظى التوصيات المق ّدمة أثناء جلسة التحاور والواردة أدناه بتأييد سانت كيتس ونيفس:
التصديق على البروتوكول االختياري التفاقيةة حقةوق اللفةل بشةأن اكةترا
1-91
األطفةةال ةةي المنا عةةات المسةةلحةت والبروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن
بيع األطفال واستغالل األطفال ي البغاء و ي المواد اإلباحية (إستونيا)؛
تنفي ة توصةةية قبلته ةةا سةةانت كيةةتس ون ةةيفس خةةالل استعراض ةها ال ةةدوري
2-91
الشامل السابق بشأن التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق اللفل بشةأن
اك ةةترا األطف ةةال ةةي المنا ع ةةات المس ةةلحةت والبروتوك ةةول االختي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق
اللفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال ي البغاء و ي المواد اإلباحية (ألمانيا)؛
3-91

(غانا)؛
اللفل

النظة ةةر ة ةةي التصة ةةديق علة ةةى البروتوكة ةةوالت االختياري ة ةة التفاقية ةةة حقة ةةوق

التصة ةةديق علة ةةى المعا ة ةةدات وغير ة ةةا مة ةةن الصة ةةاو الدولية ةةة لحقة ةةوق
4-91
اإلنسة ةةان التة ةةي لة ةةض تنلة ةةض إليهة ةةا سة ةةانت كية ةةتس ونة ةةيفس بعة ةةدت ال سة ةةيما البروتوكة ةةول
االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن بيةةع األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال ةةي البغةةاء
و ي المواد اإلباحية (المغرب)؛
** مل ُ رر الستنتاجات والتوصيات.
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التص ةةديق عل ةةى البروتوك ةةول االختي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق اللف ةةل بش ةةأن
5-91
اكةةترا األطفةةال ةةي المنا عةةات المسةةلحةت والبروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق
اللفةةل بشةةأن بيةةع األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال ةةي البغةةاء و ةةي المةةواد اإلباحيةةةت ةةي
أقرب وقت ممان ( ولندا)؛
التصةةديق دون إبلةةاء علةةى البروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل
6-91
بشأن اكترا األطفةال ةي المنا عةات المسةلحةت والبروتوكةول االختيةاري التفاقيةة حقةوق
اللفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال ي البغاء و ي المواد اإلباحية (سويسرا)؛
التص ةةديق عل ةةى البروتوك ةةول االختي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق اللف ةةل بش ةةأن
7-91
اكةةترا األطفةةال ةةي المنا عةةات المسةةلحةت والبروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق
اللفة ةةل بشة ةةأن بية ةةع األطفة ةةال واسة ةةتغالل األطفة ةةال ة ةةي البغة ةةاء و ة ةةي المة ةةواد اإلباحية ةةة
(أوروغواي)؛
التص ةةديق عل ةةى البروتوك ةةول االختي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق اللف ةةل بش ةةأن
8-91
اكترا األطفال ي المنا عات المسلحة (الجزائر)؛
التوقيةةع علةةى اتفاقيةةة حقةةوق األكةةعاق ،وي اإلعاقةةةت ومراجعةةة قواعةةد
9-91
البناء لتسهيل دخول األكعاق ،وي اإلعاقة إلى المباني العامة (المملاة المتحدة)؛
10-91

النظر ي التصديق على اتفاقية حقوق األكعاق ،وي اإلعاقة (غانا)؛

كفالة ةةة اإلدمة ةةا الاامة ةةل ألحاة ةةال اتفاقية ةةة حقة ةةوق اللفة ةةل ة ةةي اإلطة ةةار
11-91
القانوني الوطني (البرتغال)؛
العمة ةةل عة ةةن كثة ةةب مة ةةع مفوضة ةةية حقة ةةوق اإلنسة ةةان مة ةةن أجة ةةل التمة ةةا
12-91
المس ةةاعدة يم ةةا يعة ة الو ةةاء بااللتزام ةةات المتعه ةةد به ةةا لهيئ ةةات معا ةةدات األم ةةض
المتحدة وتنفي التوصيات المقدمة ي إطار االستعراض الدوري الشامل (جورجيا)؛
طلةةب المسةةاعدة التقنيةةة مةةن وكةةاالت األمةةض المتحةةدة المعنيةةة مةةن أجةةل
13-91
الو اء بالتزاماتها ي مجال حقوق اإلنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
التع ةةاون ع ةةن كث ةةب م ةةع المجتم ةةع الم ةةدني ةةي متابع ةةة تنفية ة توص ةةيات
14-91
مجلس حقوق اإلنسان (ترينيداد وتوباغو)؛
إنشةةاء يليةةات لمتابعةةة تنفي ة التوصةةيات المقدمةةة ةةي إطةةار االسةةتعراض
15-91
الدوري الشامل وتوصيات يئات المعا دات (كولومبيا)؛
16-91
(باراغواي)؛
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17-91

تعزيز التعاون مع يئات المعا دات وتقديض التقارير المتأخرة (باراغواي)؛

إعداد وتقديض جميع التقارير التي ات موعةد تقةديمها إلةى اللجنةة المعنيةة
18-91
بالقلةةاء علةةى التمييةةز ضةةد الم ةرأةت ولجنةةة حقةةوق اللفةةلت ولجنةةة القلةةاء علةةى التمييةةز
العنصريت و،لك بمساعدة مفوضية حقوق اإلنسانت إ،ا اقتلى األمر (سيراليون)؛
19-91

اعتماد تدابير تشريعية بشأن المساواة بين الجنسين (كوستارياا)؛

مواص ةةلة التنفية ة الت ةةال لق ةةانون المس ةةاواة ةةي األج ةةر م ةةن أج ةةل ض ةةمان
20-91
المساواة ي األجر بين الرجال والنساء (كوبا)؛
تعزيةةز جهود ةةا الراميةةة إلةةى كفالةةة المسةةاواة الرسةةمية والموضةةوعية لصةةال
21-91
المرأةت باإلضا ة إلى ماا حة العنف القائض على نوع الجنس بجميع أكااله (إكوادور)؛
سةةن سياس ةةة وطنيةةة للشة ة ون الجنسةةانيةت و ي ةةادة القةةدرة عل ةةى التحليةةل
22-91
الجنسةاني داخةةل الةةو ارات واإلدارات والوكةةاالت الحاوميةةة التةةي تتةةولى تنسةيق عمليةةة
وضع السياسات (ملديف)؛
تعزي ةةز المس ةةاواة ب ةةين الجنس ةةين ةةي الق ةةانون و ةةي الممارس ةةة العملي ةةةت
23-91
ال سيما من خالل التثقيف وإ،كاء الوعي العال (الماسيك)؛
ت ةدعيض سياس ةتها الوطنيةةة للش ة ون الجنسةةانية التةةي تعةةز حقةةوق الم ةرأة
24-91
ومشاركتها ي تنمية المجتمع (نيااراغوا)؛
اعتمةةاد سياس ةة وطنيةةة للش ة ون الجنسةةانية وتعزيةةز القةةدرة علةةى التحليةةل
25-91
الجنسةاني داخةةل الةةو ارات واإلدارات والوكةةاالت الحاوميةةة التةةي تتةةولى تنسةيق عمليةةة
وضع السياسات (رواندا)؛
تعةديل قةةانون حمايةةة العمالةةة ليشةةمل حظةةر التحةةرج الجنسةةي ةةي ماةةان
26-91
العمل (كندا)؛
ي ةةادة الم ةةوارد لص ةةال الس ةةجون م ةةن أج ةةل تحس ةةين أحواله ةةات ولص ةةال
27-91
الشرطة من أجل تنمية التعصصات ةي مجةال اللةب الشةرعي وجمةع األدلةةت ولصةال
النيابة العامة من أجل تسريع وتيرة إجراءات المحاكمة (الواليات المتحدة)؛
مواصة ةةلة تمتة ةةين التة ةةدابير والعلةةةة الرامية ةةة إلة ةةى القلة ةةاء علة ةةى العنة ةةف
28-91
الجنسي والعنف المنزليت بما ي ،لك تعزيز برامج التوعية لمنع ه اآل ة (كيلي)؛
تعزيةةز التةةدابير الراميةةة إلةةى ماا حةةة العنةةف األسةةري والعنةةف المنزلةةيت
29-91
ال سيما إماانية الوصول إلى العدالة وتو ير الدعض الال ل لللحايا (كولومبيا)؛
30-91
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س ةةن الق ةةانون الة ة ي يما ةةن م ةةن مالحق ةةة المش ةةتبه ةةي ارتا ةةابهض أ ع ةةال
31-91
العنف المنزلي والعنف الجنسي ( ايتي)؛
تحقة ةةق إدارة الش ة ة ون الجنسة ةةانية مة ةةن اكة ةةتمال برامجهة ةةا الرامية ةةة إلة ةةى
32-91
ماا حة العنف المنزلي والعنف الجنسي علةى تةدابير لماا حةة العنةف المرتاةب ضةد
الرجال والفتيان (جاماياا)؛
مواصة ةةلة الجهة ةةود الرامية ةةة إلة ةةى القلة ةةاء علة ةةى العنة ةةف المنزل ة ةي وتة ةةو ير
33-91
ضمانات الحماية للنساء واألطفال (الماسيك)؛
تعزيةةز األحاةةال المتصةةلة بحمايةةة الم ةرأة ةةي الحيةةاة المنزليةةةت ال سةةيما
34-91
بمواصلة تنظيض حمالت التوعية بشأن العنةف الجنسةي والعنةف داخةل األسةرةت وتةو ير
الرعاية لللحايا على النحو األمثل (المغرب)؛
معالجةةة مسةةألة االغتصةةاب الزوج ةي مةةن خةةالل إدرا األحاةةال الال مةةة
35-91
ي القانون المحلي (البرتغال)؛
مواصلة التزامها بالعمل داخل منظمةة دول كةرق البحةر الاةاريبي بشةأن
36-91
مب ةةادرات م ةةن قبي ةةل مش ةةروع ة ة ه المنظم ةةة المتعل ةةق باإلص ةةالا الق ةةانوني والقل ةةائي
لقانون األسرة والعنف المنزلي (سانت لوسيا)؛
مواصةةلة العمةةل ةةي إطةةار عةةدد أكبةةر مةةن الةةدول األعلةةاء ةةي الجماعةةة
37-91
الااريبية ةةة بهة ةةدع وضة ةةع اسة ةةتراتيجيات إقليمية ةةة لماا حة ةةة العنة ةةف المنزلة ةةي والعنة ةةف
الجنسي ضد النساء واألطفال (سانت لوسيا)؛
تعزي ةةز الجه ةةود الرامي ةةة إل ةةى إ،ك ةةاء ال ةةوعي بش ةةأن العن ةةف ض ةةد النس ةةاء
38-91
واألطفال (الواليات المتحدة)؛
مواصةلة العمةل بشةأن حمايةةة اللفةل وإعمةال حقوقةه و،لةك بالتأكةد مةةن
39-91
تمتع سانت كيتس ونيفس بما يلةزل مةن قةدرات و ياكةل أساسةية لاةي يتسةنى اإلعةالن
ةةي أقةةرب وقةةت مماةةن عةةن التش ةريعات المتعلق ةة بالتزاماتهةةا بموجةةب اتفاقيةةة حقةةوق
اللفلت التي أقر ا البرلمان مسبقات وتنفي تلك التشريعات (كندا)؛
إعادة النظر ي إجراءات العدالةة الجنائيةة لتقلةي تةرة االحتجةا دون
40-91
محاكمةةةت واالستعاضةةة عةةن التحقيقةةات األوليةةة بجلسةةات اسةةتماع وا يةةة بةةالغرض ةةي
المحامة العليا (المملاة المتحدة)؛
مواصةةلة تعزيةةز العلةةة الراميةةة إلةةى تسةةهيل حصةةول أربةةاب األسةةر علةةى
41-91
رق عمل (جمهورية نزويال البوليفارية)؛
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تنفية ة االس ةةتراتيجية الوطني ةةة المتعلق ةةة بش ةةباة األم ةةان االجتم ةةاعي م ةةن
42-91
أجةةل تقةةديض العةةدمات االجتماعيةةة للمةةواطنين بشةةال عةةالت حتةةى يتسةةنى لهةةض العةةي
بارامة (كوبا)؛
مواصة ة ةةلة المبة ة ةةادرات الم ة ة ةراد منهة ة ةةا تنفي ة ة ة خلة ة ةةة وب ة ة ةرامج للتنمية ة ةةة
43-91
االجتماعيةةةت بمةةا يهةةا تلةةك المعصصةةة لرعايةةة اللفولةةة المباةةرة ةةي مجةةالي الصةةحة
والتعليضت باعتبار ا وسائل للتغلب على الفقر والفقر المدقع (إكوادور)؛
مواصةةلة تعزيةةز سياسةةاتها الناجحةةة التةةي وضةةعت مةةن أجةةل يةةادة إماانيةةة
44-91
الحصةةول علةةى التعلةةيض والصةةحةت ال سةةيما لفائةةدة النسةةاء واألطفةةالت وتةةدعيض السةةان
لفائدة األسر المعو ة (جمهورية نزويال البوليفارية)؛
45-91

مواصلة تقلي

معدالت الفقر والفقر المدقع (جيبوتي)؛

مواص ةةلة العم ةةل م ةةع الجه ةةات المتع ةةددة األطة ةراع واإلقليمي ةةة والثنائي ةةة
46-91
الشرياة لها بغيةة تعزيةز القةدرات والمةوارد الال مةة مةن أجةل تنفية بةرامج التعفيةف مةن
حدة الفقر تنفي ا عاالا والو اء بالتزاماتها الدولية ي مجال حقوق اإلنسان (الفلبين)؛
مواصةةلة تعزيةةز برامجهةةا االجتماعيةةة الناجحةةة ةةي مجةةال ماا حةةة الفقةةر
47-91
(جمهورية نزويال البوليفارية)؛
48-91

وضع سياسة رسمية بشأن الصحة (ملديف)؛

49-91
(كولومبيا)؛

مواصةةلة ب ة ل الجهةةود واتعةةا ،التةةدابير الال مةةة لمنةةع حمةةل المرا قةةات

تاثي ةةف جهود ةةا الرامي ةةة إل ةةى تحس ةةين إمااني ةةة حص ةةول الجمي ةةع عل ةةى
50-91

(إندونيسيا)؛
التعليضت بوسائل منها تعصي ما يافي من الموارد ل لك
اتعة ةةا ،إج ة ةراءات تاميلية ةةة لتلة ةةوير التعلة ةةيض الشةةةاملت مة ةةن أجةةةل تعزية ةةز
51-91
التعليض الجامع باا ة جوانبه (ملديف)؛
تعزيةةز بةرامج التةةدريب التعليميةةت التةةي ينبغةةي أن تشةةمل بةرامج للتةةدريب
52-91
والتعلةةيض التقنية ةين والمهنية ةين مص ةةممة م ةةن أجةةل تيس ةةير انتق ةةال العم ةةال إل ةةى مج ةةاالت
جديدة من النشاط االقتصادي (سلو ينيا)؛
تاثيةةف الجهةةود المب ولةةة مةةن أجةةل تعزيةةز وحمايةةة حقةةوق األكةةعاق
53-91
،وي اإلعاقة (كولومبيا)؛
مواصةةلة المشةةاورات والحةةوار مةةع الجمهةةور ومعتلةةف الجهةةات صةةاحبة
54-91
المص ةةلحة م ةةن أج ةةل إ،ك ةةاء ال ةةوعي بش ةةأن حال ةةة األك ةةعاق ،وي اإلعاق ةةة وحق ةةوقهضت
والتصديق على اتفاقية حقوق األكعاق ،وي اإلعاقة وتنفي ا (ألمانيا)؛
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البناء على المشاورات الواسعة النلةاق وأنشةلة التوعيةة وبنةاء الثقةة التةي
55-91
اضةةللعت بهةةا بشةةأن األكةةعاق ،وي اإلعاقةةة بغيةةة تنفية سياسةةات وتشةريعات وتةةدابير
عملية مناسبة لمعالجة كواغل ه الفئة اللعيفة وتلبية احتياجاتها (جاماياا)؛
االسةةتمرار ةةي عملي ةةة التص ةةديق عل ةةى اتفاقي ةةة حق ةةوق األكةةعاق ،وي
56-91
اإلعاقة (الماسيك)؛
تشةةجيع النمةةو والتنمي ةة المسةةتدامة مةةن خةةالل التشةةديد علةةى االقتصةةاد
57-91
األخلر ( ايتي)؛
58-91

التشديد على الوقاية يما يع

مواجهة تغير المناخ ( ايتي).

 -92التوصيات الواردة أدناه لض تحظ بتأييد سانت كيتس ونيفس ومن ثض يجدر التنويه ب لك:
االنل ةةمال إل ةةى العه ةةد ال ةةدولي الع ةةاق ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةيةت
1-92
والعهةد الةدولي العةاق بةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةة والثقا يةةت واتفاقيةة منا لةةة
التع يبت واتفاقية حقوق األكعاق ،وي اإلعاقة (كوستارياا)؛
االنلةةمال إلةةى الصةةاو الدوليةةة األساسةةية لحقةةوق اإلنسةةانت ال سةةيما
2-92
العهد الدولي العةاق بةالحقوق المدنيةة والسياسةيةت والعهةد الةدولي العةاق بةالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقا يةت واتفاقية منا لة التع يب ( رنسا)؛
التصةةديق علةةى الصةةاو الدوليةةة األساسةةية لحقةةوق اإلنسةةانت بمةةا يهةةا
3-92
العهةةد الةةدولي الع ةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية وبروتوكولي ةه االختيةةاريينت والعهةةد
ال ة ةةدولي الع ة ةةاق ب ة ةةالحقوق االقتص ة ةةادية واالجتماعي ة ةةة والثقا ي ة ةةةت واتفاقي ة ةةة منا ل ة ةةة
التع يب وبروتوكولها االختياري (ألمانيا)؛
النظةر ةةي التصةةديق علةةى أ ةةض صةاو حقةةوق اإلنسةةانت ال سةةيما العهةةد
4-92
الة ةةدولي العة ةةاق بة ةةالحقوق المدنية ةةة والسياسة ةةيةت والعهة ةةد ال ة ةدولي العة ةةاق بة ةةالحقوق
االقتصةادية واالجتماعيةة والثقا يةةت و،لةك بهةدع تقويةة التزامهةا بتعزيةز وحمايةة حقةةوق
اإلنسان لمواطنيها (إندونيسيا)؛
اتعةةا ،خلةةوات وريةةةت بمةةا يهةةات إ،ا اقتلةةى األمةةرت طلةةب المسةةاعدة
5-92
التقنيةةة المناسةةبةت مةةن أجةةل التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة
والسياسة ةةيةت والعهة ةةد الة ةةدولي العة ةةاق بة ةةالحقوق االقتصة ةةادية واالجتماعية ةةة والثقا ية ةةةت
واتفاقية منا لة التع يب (أيرلندا)؛
النظةةر ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية
6-92
واالجتماعيةةة والثقا يةةةت والعهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةيةت وكة لك
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علةةى البروتوكةةول االختيةةاري الثةةاني الملحةةق بالعهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة
والسياسيةت الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (ناميبيا)؛
النظةةر ةةي التصةةديق علةةى الصةةاو األساسةةية لحقةةوق اإلنسةةان التةةي لةةض
7-92
تنلض إليها بعد (نيااراغوا)؛
االنل ةةمال إل ةةى الص ةةاو الرئيس ةةية لحق ةةوق اإلنس ةةانت بم ةةا يه ةةا العه ةةد
8-92
الةةدولي العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية والبروتوكةةول االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق
اللف ةةل بش ةةأن بي ةةع األطف ةةال واس ةةتغالل األطفة ةال ةةي البغ ةةاء و ةةي الم ةةواد اإلباحية ةةت
والتصديق عليها (باراغواي)؛
االنل ةةمال إلة ةةى العهة ةةد الة ةةدولي العة ةةاق بة ةةالحقوق السياسة ةةية والمدنية ةةة
9-92
وبروتوكولي ة ة ةه االختية ة ةةاريين؛ وإلة ة ةةى العهة ة ةةد الة ة ةةدولي العة ة ةةاق بة ة ةةالحقوق االقتصة ة ةةادية
واالجتماعي ةةة والثقا ي ةةة وبروتوكول ةةه االختي ةةاري الث ةةانيت وإل ةةى البروتوك ةةوالت االختيارية ةة
الثالثة التفاقية حقوق اللفل (البرتغال)؛
النظةةر ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية
10-92
واالجتماعية ة ةةة والثقا ية ة ةةةت والعهة ة ةةد الة ة ةةدولي العة ة ةةاق بة ة ةةالحقوق المدنية ة ةةة والسياسة ة ةةية
وبروتوكول ةةه االختي ةةاري الث ةةانيت اله ةةادع إل ةةى إلغ ةةاء عقوب ةةة اإلع ةةدالت واتفاقي ةةة منا ل ةةة
التع يب وبروتوكولها االختياري (رواندا)؛
التص ةةديق عل ةةى م ةةا تبق ةةى م ةةن المعا ةةدات الدولي ةةة لحق ةةوق اإلنس ةةانت
11-92
ال س ةةيما البروتوك ةةول االختي ةةاري التفاقي ةةة حق ةةوق اللف ةةل بش ةةأن اك ةةترا األطف ةةال ةةي
المنا ع ة ةات المسة ةةلحةت والبروتوكة ةةول االختية ةةاري التفاقية ةةة حقة ةةوق اللفة ةةل بشة ةةأن بية ةةع
األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال ةةي البغةةاء و ةةي المةةواد اإلباحيةةةت والعهةةد الةةدولي العةةاق
بةةالحقوق المدني ةة والسياسةةية وبروتوكولةةه االختيةةاري الثةةانيت الهةةادع إلةةى إلغةةاء عقوبةةة
اإلعدالت واتفاقية منا لة التع يبت أو االنلمال إلى تلك المعا دات (سلو ينيا)؛
النظةةر ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية
12-92
واالجتماعية والثقا يةت واتفاقية منا لة التع يب (جنوب أ ريقيا)؛
الشةروع ةي التوقيةع والتصةديق علةةى الصةاو الدوليةة الرئيسةية لحقةةوق
13-92
اإلنسان التي لةض توقةع ولةض تصةدق عليهةا مسةبق ات بمةا ةي ،لةك البروتوكةول االختيةاري
التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن اكةةترا األطفةةال ةةي المنا عةةات المسةةلحةت والبروتوكةةول
االختيةةاري التفاقيةةة حقةةوق اللفةةل بشةةأن بيةةع األطفةةال واسةةتغالل األطفةةال ةةي البغةةاء
و ةةي المةةواد اإلباحيةةةت الل ة ين قبلةةت سةةانت كيةةتس ونةةيفس التوقيةةع والتصةةديق عليهمةةا
ي االستعراض السابق (إسبانيا)؛
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التص ةةديق عل ةةى ص ةةاو الق ةةانون ال ةةدولي لحق ةةوق اإلنس ةةان األساس ةةيةت
14-92
ال سةةيما العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقا يةةةت والعهةةد
الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسيةت واتفاقية منا لة التع يب (سويسرا)؛
15-92
التصةةديق عل ةةى الص ةةاو الدوليةةة لحق ةةوق اإلنس ةةان التةةي ليس ةةت طر ة ة ا
يهات ومواءمة إطار ا القانوني الداخلي مع التزاماتها الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
دراسةةة إماانيةةة التصةةديق علةةى الصةةاو الدوليةةة التاليةةة :العهةةد الةةدولي
16-92
العةةاق بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةيةت والعهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية
واالجتماعيةةة والثقا يةةةت واتفاقيةةة منا لةةة التع ة يبت واالتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة جميةةع
األكعاق من االختفاء القسريت على نحو ما أوصي به سابق ا (األرجنتين)؛
القي ةةال بالعملي ةةات الال م ةةةت ع ةةن طري ةةق االس ةةتفادة م ةةن أي مس ةةاعدة تقني ةةة
17-92
متاحةت وتحديد وت ليل أي عقبات قد تمنع البلد من االنلمال إلى مزيد مةن المعا ةدات
األساسةةية لحقةةوق اإلنسةةانت مثةةل العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق الثقا يةةة واالجتماعيةةة
واالقتصاديةت والعهد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية (جزر البهاما)؛
18-92

التصديق على العهد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛

النظ ةةر ةةي التص ةةديق عل ةةى العه ةةد ال ةةدولي الع ةةاق ب ةةالحقوق المدني ةةة
19-92
والسياسية وبروتوكوله االختياري الثانيت الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (غانا)؛
التص ةةديق عل ةةى العه ةةد ال ةةدولي الع ةةاق ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية
20-92
وبروتوكوله االختياري الثانيت الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (الجبل األسود)؛
التص ةةديق عل ةةى العه ةةد ال ةةدولي الع ةةاق ب ةةالحقوق المدني ةةة والسياس ةةية
21-92
وبروتوكوليه االختياريين (أوروغواي)؛
22-92

التصديق على العهةد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية (أرمينيا 
)؛

النظةةر ةةي التصةةديق علةةى العهةةد الةةدولي العةةاق بةةالحقوق االقتصةةادية
23-92
واالجتماعية والثقا ية (غانا 
)؛
التصديق على العهد الدولي العةاق بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة
24-92
والثقا ية (الجبل األسود)؛
التصديق على العهد الدولي العةاق بةالحقوق االقتصةادية واالجتماعيةة
25-92
والثقا ية (أرمينيا)؛
تقية ةةيض إماانية ةةة االنلة ةةمال إلة ةةى االتفاقية ةةات الدولية ةةة الرئيسة ةةية لحقة ةةوق
26-92
اإلنسة ةةانت بمة ةةا يهة ةةا اتفاقية ةةة منا لة ةةة التع ة ة يب وبروتوكولهة ةةا االختية ةةاريت وإماانية ةةة
التصديق عليها (كيلي)؛
24/29

GE.15-22138

A/HRC/31/16

النظ ة ةةر ة ةةي التص ة ةةديق عل ة ةةى اتفاقي ة ةةة منا ل ة ةةة التعة ة ة يب وبروتوكوله ة ةةا
27-92
االختياري (غانا)؛
28-92
(غواتيماال)؛

التص ة ةةديق عل ة ةةى اتفاقي ة ةةة منا ل ة ةةة التعة ة ة يب وبروتوكوله ة ةةا االختي ة ةةاري

29-92

التصديق على اتفاقية منا لة التع يب (الدانمر )؛

30-92
(أوروغواي)؛

التص ة ةةديق عل ة ةةى اتفاقي ة ةةة منا ل ة ةةة التعة ة ة يب وبروتوكوله ة ةةا االختي ة ةةاري

31-92

التصديق على اتفاقية منا لة التع يب (الجزائر)؛

النظر ي التصديق على االتفاقية الدولية لحمايةة جميةع األكةعاق مةن
32-92
االختفاء القسري (غانا 
)؛
33-92

(أرمينيا)؛

التصةةديق علةةى اتفاقيةةة منةةع جريمةةة اإلبةةادة الجماعيةةة والمعاقبةةة عليهةةا

مواءمة ةةة تش ة ةريعاتها الوطنية ةةة بشة ةةال كامة ةةل مة ةةع نظة ةةال رومة ةةا األساسة ةةي
34-92
للمحامة الجنائية الدولية (البرتغال 
)؛
التأكةد مةن أن أطر ةا القانونيةة والم سسةةية تتماكةى مةع المعةايير الدوليةةة
35-92
لحقوق اإلنسان (الفلبين)؛
العمةةل مةةن أجةةل إنشةةاء م سسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةانت و ق ة ا لمبةةاد
36-92
باريس (كيلي 
)؛
مواءمةةة الهيئةةة الوطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان مةةع مبةةاد بةةاريست علةةى النحةةو
37-92
الموص ةةى ب ةةه ةةي الجول ةةة األول ةةى م ةةن االس ةةتعراض ال ةةدوري الشةةامل ةةي ع ةةال 2011
(كوستارياا)؛
38-92

إنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان و قا لمباد باريس (جيبوتي 
)؛

39-92
مواصةةلة العمةةل مةةن أجةةل إنشةةاء م سسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان و ق ة ا
لمباد باريس (غواتيماال)؛
إنشةةاء يئةةة وطنيةةة عامةةة لحقةةوق اإلنسةةان و ق ة ا لمبةةاد بةةاريست علةةى
40-92
النحو الموصى به سابق ا (الماسيك 
)؛
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إنشاء م سسة وطنية لحقوق اإلنسان و قا لمباد باريس (رواندا 
)؛

42-92
(سيراليون)؛

م ةةن مات ةةب أم ةةين المظ ةةالض والي ةةة لجعلة ةه متس ةةق ا م ةةع مب ةةاد ب ةةاريس
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إنشةةاء م سسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان مةةن أجةةل تعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان
43-92
وحمايتهات و قا لمباد باريس (جنوب أ ريقيا 
)؛
توجية ةه دع ةةوة مفتوح ةةة إل ةةى المالف ةةين بوالي ةةات ةةي إط ةةار اإلجة ةراءات
44-92
العاصة المتعلقة بحقوق اإلنسان ي األمض المتحدة (غواتيماال)؛
توجي ة ةةه دع ة ةةوة مفتوح ة ةةة ودائم ة ةةة إل ة ةةى المالف ة ةةين بوالي ة ةةات ة ةةي إط ة ةةار
45-92
اإلجة ةراءات العاص ةةة لمجل ةةس حق ةةوق اإلنس ةةان ةةي األم ةةض المتح ةةدة لتماي ةةنهض م ةةن
مس ةةاعدة سة ةةانت كية ةةتس ون ةةيفس ة ةةي الو ةةةاء بالتزاماته ةةا المتعلقة ةةة بحقة ةةوق اإلنسة ةةانت
ال سةةيما تلةةك المتعلقةةة بتنفي ة التوصةةيات التةةي قبلتهةةا سةةانت كيةةتس ونةةيفس بشةةال
صة ةري ت ةةي الجول ةةة األول ةةى وكة ة لك ةةي الجول ةةة الحالي ةةة م ةةن االس ةةتعراض ال ةةدوري
الشامل (إسبانيا)؛
س ةةن تشة ةريعات ك ةةاملة تافةةل بش ةةال كام ةةل تلبي ةةق مب ةةدأ ع ةةدل التميي ةةز
46-92
وض ةةمان تمت ةةع ك ةةل ةةرد م ةةن أ ة ةراد المجتم ةةع تمتعة ة ا ك ةةامالا بجمي ةةع حق ةةوق اإلنس ةةان
(جنوب أ ريقيا)؛
اتعةةا ،جميةةع التةةدابير الال مةةة لوضةةع حةةد لجميةةع أكةةاال التمييةةز التةةي
47-92
مةةا الةةت قائمةةة ةةي سةةانت كيةةتس ونةةيفس وتحليةةل إماانيةةة وضةةع قةةانون محةةدد بشةةأن
التمييةةز علةةى أسةةا اإلعاقةةةت أو اللغةةةت أو الميةةل الجنسةةيت أو الهويةةة الجنسةةانيةت أو
المركز االجتماعي (األرجنتين)؛
كفالة مشاركة الرجال والنساء علةى قةدل المسةاواة ةي الحيةاة السياسةية
48-92
(تيمور  -ليشتي)؛
49-92
(البرا يل)؛

اتعة ةةا ،التة ةةدابير الال مة ةةة لوقة ةةف تج ة ةريض العالقة ةةات المثلية ةةة بالتراضة ةةي

الو ةةاء بالتزامةات سةةانت كيةةتس ونةةيفس بتحقيةةق المسةةاواة ومنةةع التمييةةز
50-92
من خالل حظر التمييز على أسا الميل الجنسي (كندا)؛
إلغة ةةاء أي قاع ة ةةدة تج ة ةةرل العالق ة ةةات الجنس ة ةةية المثلي ة ةةة بالتراض ة ةةي ب ة ةةين
51-92
أكةةةعاق بة ةةالغينت وإدرا مسة ةةألة الميةةةل الجنسة ةةي والهوية ةةة الجنسة ةةانية ضة ةةمن أسة ةةس
التمييز غير القانونية ي جميع المجاالت (كيلي)؛
اعتمةةاد تش ةريعات لوق ةةف تج ةريض المثليةةة الجنس ةةية واالعت ةراع بحق ةةوق
52-92
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ( رنسا)؛
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وقف تجريض العالقات الجنسية المثليةة بالتراضةي بةين أكةعاق بةالغينت
53-92
مةةن خةةالل تعةةديل المةةادتين  56و 57مةةن قةةانون الج ةرائض ضةةد األكةةعاقت واتع ةا،
جميةةع العلةةوات الال مةةة للةةمان تمتةةع جميةةع األكةةعاق بجميةةع حقةةوقهض دون تمييةةز
على أسا الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (أيرلندا)؛
تنظيض حمالت لتوعية السةاان بمسةألة عةدل التمييةز علةى أسةا الميةل
54-92
الجنسي (إسبانيا)؛
إلغةةاء تج ةريض السةةلو الجنسةةي المثلةةي بالتراضةةي بةةين أكةةعاق بةةالغين
55-92
م ةةن ق ةةانون الجة ةرائض ض ةةد األك ةةعاق وس ةةن تشة ةريعات لمن ةةع التميي ةةز ض ةةد المثلي ةةات
والمثلية ةةين ومزدوجة ةةي الميةةةل الجنسة ةةي ومغة ةةايري الهوية ةةة الجنسة ةةانية وحة ةةاملي صة ةةفات
الجنسين (الواليات المتحدة)؛
إلغةةاء جمي ةةع التشة ةريعات الت ةةي ق ةةد تنل ةةوي عل ةةى تميي ةةز ض ةةد المثلي ةةات
56-92
والمثلية ةةين ومزدوجة ةةي الميةةةل الجنسة ةةي ومغة ةةايري الهوية ةةة الجنسة ةةانية وحة ةةاملي صة ةةفات
الجنسين (أستراليا)؛
57-92

إقرار وقف اختياري لتنفي عقوبة اإلعدال بغرض إلغائها (البرا يل 
)؛

58-92
( رنسا 
)؛

إع ةةالن وق ةةف اختي ةةاري لتلبي ةةق عقوب ةةة اإلع ةةدال بغ ةةرض إلغائه ةةا نهائية ة ا

إقة ةرار وق ةةف اختي ةةاري لتنفية ة عقوب ةةة اإلع ةةدال واتع ةةا ،ت ةةدابير م ةةن أج ةةل
59-92
إلغائها نهائيا (الماسيك 
)؛
60-92


(ناميبيا)؛
النظر ي إلغاء عقوبة اإلعدال من سجالت قوانينها

إقرار وقف اختياري رسةمي مةن أجةل إلغةاء عقوبةة اإلعةدالت علةى النحةو
61-92
المللةوب ةةي خمسةةة قةرارات للجمعيةة العامةةةت يخر ةةا القةرار 69أ 186المة رخ 18
كانون األولأديسمبر  ( 2014ولندا)؛
الشةةروع ةةي عمليةةة إللغةةاء عقوبةةة اإلعةةدال وإق ةرار وقةةف اختيةةاري ةةوري
62-92
لتلبيقها (باراغواي)؛
إق ةرار وقةةف اختيةةاري لتلبيةةق عقوبةةة اإلعةةدال بغةةرض إلغائهةةا رسةةميا ةةي
63-92
جميع الحاالت والظروع (البرتغال 
)؛
إلغ ةةاء األحا ةةال القانوني ةةة الت ةةي تس ةةم بف ةةرض عقوب ةةة اإلع ةةدال وإع ةةالن
64-92
وقف اختياري لتنفي أحاال اإلعدالت على النحو الموصى به سابق ا (سلو ينيا)؛
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إقةرار وقةةف اختيةةاري لتلبيةةق عقوبةةة اإلعةةدال بهةةدع إلغائهةةا نهائيةات و ةةي
65-92
الوقةت نفسةه تنظةيض حمةالت توعيةة لاةي يةدر المجتمةع عةدل عاليةة عقوبةة اإلعةةدالت
وعدل ارتباطها بزيادة عدد الجرائض أو بتراجعه (إسبانيا)؛
66-92

(سويسرا)؛

إق ةرار وقةةف اختيةةاري قةةانوني علةةى الفةةور لعقوبةةة اإلعةةدال بهةةدع إلغائهةةا

إلغةةاء األحاةةال الوطنيةةة التةةي تةةن علةةى عقوبةةة اإلعةةدال وإق ةرار وقةةف
67-92
اختياري رسمي لعمليات اإلعدال بهدع إلغاء ه العقوبة (أوروغواي)؛
إقة ةرار وق ةةف اختي ةةاري رس ةةمي لعملي ةةات اإلع ةةدال بغي ةةة التص ةةديق عل ةةى
68-92
البروتوكة ةةول االختية ةةاري الثة ةةاني الملحة ةةق بالعهة ةةد الة ةةدولي العة ةةاق بة ةةالحقوق المدنية ةةة
والسياسيةت الهادع إلى إلغاء عقوبة اإلعدال (أستراليا)؛
اتع ةةا ،ت ةةدابير قانوني ةةة وعملي ةةة لحماي ةةة النس ةةاء واألطف ةةال م ةةن العن ةةف
69-92
المنزلةةيت بلةةرق منهةةا علةةى سةةبيل المثةةال حظةةر العقوبةةة البدنيةةة للطفةةال واالغتصةةاب
الزوجي (ألمانيا)؛
اتعةةا ،التةةدابير الال مةةة لماا حةةة العنةةف المنزلةةيت بمةةا ةةي ،لةةك إنشةةاء
70-92
مآوى لللحايا (باراغواي)؛
إق ة ةرار حظة ةةر ص ة ةري للعقوبة ةةة البدنية ةةة للطفة ةةال ة ةةي جمية ةةع األمة ةةاكنت
71-92
بما يها المنزل (إستونيا)؛
اتعةةا ،تةةدابير عالةةة مةةن أجةةل إلغةةاء العقوبةةة البدنيةةة للطفةةال ةةي جميةةع
72-92
األماكن (ناميبيا)؛
ر ع الحةد األدنةى لسةن المسة ولية الجنائيةة إلةى  18عامةات علةى النحةو
73-92
المنصوق عليه ي اتفاقية حقوق اللفل (سيراليون)؛
ضةةمان حمايةةة الالجئةةين و ق ة ا اللتزاماتهةةا بموجةةب اتفاقيةةة عةةال 1951
74-92
العاصة بوضع الالجئين (جيبوتي)؛
االنل ة ةةمال إلة ة ةةى بروتوكة ة ةةول عة ة ةةال  1967المتعلة ة ةةق بوضة ة ةةع الالجئة ة ةةين
75-92
(تيمور  -ليشتي).
 -93وجميع االستنتاجات وأأو التوصةيات الةواردة ةي ة ا التقريةر تعبةر عةن موقةف الدولةة
(الةةدول) التةةي قةةدمتها وأأو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض .وال ينبغةةي تأويلهةةا علةةى أنهةةا تحظةةى
بتأييد الفريق العامل كال.
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المر ق
تشايلة الو د
The delegation of Saint Kitts and Nevis was headed by Ms. Kaye Bass, Permanent
Secretary (Ag), Ministry of Foreign Affairs, and composed of the following members:
• Ms. Janelle Lewis, Permanent Secretary, Community and Social Services;
• Mr. Steven Goldstein, Honorary Consul of Saint Kitts and Nevis.
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