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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والثالثون

 2021الثاين/يناير  كانون  18-29

 جتميع بشأن سانت كيتس ونيفيس  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مددددا مراعددددا   و يدددد  16/21و 5/1أُعددددذا ادددديا الالًريددددر علددددوق اًددددرا     دددد   ًددددو  ا ن ددددان  -1
ل لع ومات الوا    يف تًا ير ايئات املعااذات وا جراءات االسالعراض الذو   الشامل. والالًرير جتليا  

اخلاص  وغرياا مد  وئقدا اممدمل املال دذ  اات ال د  ، وادو مًدذا  يف زدتل مدوج  تًيداذاق   دذا ام  د  
 لعذ  الت لات.

نطااق االلتاامااات الدوليااة والتعاااون ماع اهلليااات واليةااات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
  (2()1)اإلنسان

أ اطددس سددانس كيددال  ونيمددي  ع لدداق  لالوصددي  املًذمدد  لددوي االسددالعراض الددذو   الشددامل  -2
الثدددداين لددددذعونا ام االناددددلا  ام اللوتوكددددوي املالع ددددا اولددددا الوجئدددد . و  يال ددددي ال  ددددذ أ  ل ددددوات 
 لوناددلا  ام اللوتوكددوي، دددا  ددذ مدد  ت  يددا االتما يدد  اخلاصدد  اولددا الوجئدد ، الدد  صددذ  ع ي ددا يف

أوصدددس ممولدددي  اممدددمل املال دددذ  ال دددامي  لشددد ون و  .(3)، ومنع دددا مددد  أ  أ دددر ع ددد  أ الدددي ا2002عدددا  
 .(4)الوجئ   توم  سانس كيال  ونيم   النالا  ام اللوتوكوي اخلاص اولا الوجئ 

و  ت يدذ سددانس كيددال  ونيمددي ، لددوي اسالعرالدد ا الددذو   الشددامل الثدداين، مع ددمل الالوصدديات  -3
املالع ً   لال ذيا ع   صتوك الافي ،  سالثناء اتما ي   ًو  امز اص او  ا عا   واللوتوكوالت 

 ًددو  االلاليا يد  التما يد   ًددو  ال مدل. وتعاونددس واا   اخلا جيد  مدا ممولددي  اممدمل املال ددذ  ال دامي  
ا ن ان اشأن   ًات علل تذ ي ي  يف  اي  ًو  ا ن ان ل ل  ول  ا تدومي  ومن لدات اماللدا 
املذين، مبا يف الك الذعو  ام الال ذيا ع   اتما ي   ًو  امز اص او  ا عا  ، و  ًات   اسدي  

، صذ س سانس  2019ل الوعي  العام  اشأن  ًو  امز اص او  ا عا  . ويف تشري  اموي/أكالوار 
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كيددال  ونيمددي  ع دد  اتما يدد   ًددو  امزدد اص او  ا عا دد . وتواصددل من لدد  اممددمل املال ددذ  ل  مولدد  
وممولدددي  اممدددمل املال دددذ  ال دددامي   ًدددو  ا ن دددان الدددذعو  ام الال دددذيا ع ددد  اللوتوكدددوالت االلاليا يددد  

 .(5)التما ي   ًو  ال مل

انس كيددال  ونيمددي  صن ت ددذ  ع دد  صددتوك وأوصدد  فريددا اممددمل املال ددذ   ون ا   يلدد  سدد  -4
 ولي  الافي   ًو  ا ن ان، وال سيلا الع ذ الذويل اخلاص   ًو  املذني  وال ياسي  والع دذ الدذويل 
اخلددددداص   ًدددددو  اال ال دددددا ي  واالجاللاعيددددد  والثًافيددددد ، وصن يدددددواقمل ال  دددددذ اطدددددا   الًدددددانوين ا  ددددد  مدددددا 

 .(6)الذولي  االلال امات

 طار الوطين حلقوق اإلنساناإل -اثلثاا  

زدُععس سددانس كيدال  ونيمددي  ع د  تع يدد  متالدد  أمد  امل ددا  والن در يف  ويددل املتالدد  ام  -5
م س د  وطنيدد   ًدو  ا ن ددان امالثداالق ل ل ددا   املالع ًد  مبركدد  امل س دات الوطنيدد  لالع يد  و ايدد   ًددو  

ملال ذ  م  أجل مواص   ت دوير وتنميدي ا ن ان )م ا     ي ( وع   مواص   العلل ما زركاء امممل ا
 .(7)ال ياس  ول   العلل الوطنيال  ل ل اوا  ا  اجلن  

ومتشدياق مدا الالوصدديات الد   ددذمس لدوي االسدالعراض الددذو   الشدامل الثدداين، أنشدأت سددانس   -6
الوطنيدد   آليدد  وطنيدد  ل اددوا واملالااعدد   ددس  يددا   واا   اخلا جيدد . وا ليدد  2016كيددال  ونيمددي  يف عددا  

مت م  اذعمل تًذمي تًا ير ال  ذ اشأن  ًو  ا ن ان ام ا ليات الذولي  وا   يلي  وللان اختاا ال  ذ 
ويف ايا ال ذ ، أوص  فريا امممل املال ذ   .(8)الالذااري الوام  ل وفاء  لال اماته يف  اي  ًو  ا ن ان

 دددال ً  اشدددأن اتما يددد  الًاددداء ع ددد   يدددا  ون ا   يلددد  سدددانس كيدددال  ونيمدددي  صن تًدددذ  تًا يرادددا امل
 أزتاي الالليي  لذ املرأ  واتما ي   ًو  ال مل.

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 اإلنساين الدويل الساري 

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 

 املساواة و دم التمييا -1 

أفدددا ت من لددد  اممدددمل املال دددذ  ل وايددد  والع دددمل والثًافددد  )اليون دددتو( صن  سدددالو  سدددانس كيدددال   -7
مد  الذسدالو  تتدرس م دذأ  15ال يترس ا دا يف الالع ديمل. وال  دس أياداق أن املدا    1983ونيمي  لعا  
 .(9)عذ  الالليي 

رت  ددد  قًدددو  وع ددد  الدددرغمل مددد  أن ا تومددد    ت يدددذ توصددديات االسدددالعراض الدددذو   الشدددامل امل -8
املث يات واملث ي  وم  وج  امليل اجلن   ومغاير  اهلوي  اجلن اني  وأ را  اهلوي  وامليوي اجلن ي  و ام   
صمات اجلن  ، فإن سانس كيدال  ونيمدي  أر درت اعدن االنمالدا  ع د  ا دوا  اشدأن اديا املولدو . 

اجلن    لوال  ا  أز اص م  نم  وأوص  فريا امممل املال ذ   ون ا   يل  إبلغاء جترمي النشاط 
اجلدن  والعلدل مدا من لدات اماللددا املدذين والشدركاء الدذولي   اكداء الددوع  العدا  اشدأن موالديا عددذ  

 .(10)الالليي  والشلوي



A/HRC/WG.6/37/KNA/2 

3 GE.20-14301 

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

(11)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 
 

مني االسالعراض الذو   الشامل الثاين ل   ذ،   جُتَر سدو  منا شدات   ي د  اشدأن طراقدا الغداء  -9
، 2018، واعال ا اق م  عا  2008عًوا  ا عذا . وز ذت سانس كيال  ونيمي  آلر اعذا  هلا يف عا  

 .(12)  يت  اناك سعناء يف جنا  ا تو  ع ي مل   عذا 

 ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانونإقامة العدلا مبا يف  -2 

تشدد ذ سددانس كيددال  ونيمددي  ريلددريات ل ددري  يف ن ددا  معاجلدد  الًاددا  يف ا دداكمل. ويشددلل  -10
اصدددو  ا تومددد  لن دددا  العذالددد  ا دددرا  مشدددرو  الًدددانون )املعدددذا ي( لًدددانون ا جدددراءات اخلددداص  لًادددا  

وي غ  مشرو  الًانون اجراء الال ًيا امويل م  ن ا  ا اكمل. ويًالا  الال ًيا امويل م    .2018 لعا 
الًالدد  أن ين ددر يف ام لدد  والشدد ا ات الدد  يًددذم ا املددال مل والادد ي    ددل أن يًددر  مددا ااا كددان ين غدد  

م يان ز و اق االساللا  ل ل أل  يف ا تل  الع يا. وميت  أن تتون العل ي  طوي  ، فال الغر  يف اعن ا
أو أكثر م  سن    ل أن تًُذَّ  توصي . وي العين مشرو  الًانون ع  ن ا  الال ًيا امويل ا      م  

 .(13)ا جراءات ال ااً  ل ل اكل  نذف ام ت  يط ا جراءات اجلناقي  وتً ري مذنا

يت تددددذااري لال  دددد  امولددددا  يف ال ددددعون الوطنيدددد  ل ددددانس كيددددال  وني -11 مددددي  منددددي و ددددذ اختددددب 
اسالعرال ا الذو   الشامل الثاين. فدالمل جتذيدذ م د ل ال دع  وأُعيدذ طدو  ، وب تركيد  أيايد  جذيدذ  
يف ا لامددات، كلددا ب جتذيددذ أسددرا  النددو  ل  ددعناء اكددو اق وايئق. ويف ادديا ال دديا ، أوصدد  فريددا اممددمل 

  املًدرَّ  اندا   ي دالويف املال ذ   ون ا   يلد  سدانس كيدال  ونيمدي  صن ت دالتلل انداء سدع  جذيدذ مد 
 .(14)املعايري الذولي 

 احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 

زععس اليون تو سانس كيال  ونيمي  ع   اعاللا   انون اشأن ا عو  يالوافا ما املعدايري  -12
ال م  اجلرمي  ع  الالش ري وولعه لل   انون مذين الذولي . وزعاعس اليون تو ال  ذ أيااق ع   ن   

يالوافا ما املعايري الذولي . وزععس اليون تو ال  ذ كيلك ع   تًييمل ن ا  ا زراف ع     ا  ال د  
 .(15)ا ااع  والال م يوين اغي  للان زمافي  العل ي  واسالًوهلا

 احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -4 

ملال ددذ   ون ا   يلدد  أن املددرااً  ال إ دد ون اال ع دد   ددذ  لددئيل مدد  ال ددف فريددا اممددمل ا -13
املع ومدددات املالع ًددد   ل ددد   اجلن دددي  وا  اايددد   غدددمل أن إبمتدددان الن ددداء يف سدددانس كيدددال  ونيمدددي  أن 

 16يًر ن قري  عذ  امطماي وامل اعذ  ا  الوال ات. وال   الًانوني  ل لوافً  ع   دا س  اجلن  ا  
سن . ويشوط الًدانون،   دل سد  الرزدذ، موافًد  الوالدذي  ع د   18  س  الرزذ الًانوين ا  سن ، ولت

العوج ال يب، مبا يف الك ا  وي ع   لذمات تن يمل امسر . ومد  ،، فدإن   دوي املدرااً  الديي  
سددن  ع دد  وسدداقل منددا ا لددل وغرياددا مدد  جواندد  الرعايدد  واخلددذمات ال دد ي   17و 16ت  ددأ أعلددا امل 

ن ي  وا  ااي  خياا لًيو ،  ىت وان كان م لو اق هلمل  انويق مبلا سد  اجلدن . وأوصد  فريدا اممدمل اجل
املال ددذ   ون ا   يلدد  سددانس كيددال  ونيمددي  صن تعدداا م ددأل  الالنددافر الالشددريع  ادد  سدد  الرزددذ وسدد  

ل    ا  ااي  الرلا اجلن  ، اغي  تي ري   وي املرااً  النش   جن ياق ع   لذمات ومع ومات ا
يف لدددوء ا تمدددا  معدددذي ل دددوا  املدددرااً . وأوصددد  فريدددا اممدددمل املال دددذ   ون ا   يلددد  سدددانس كيدددال  

 .(16)سن   ون اسالثناء 18ونيمي  أيااق صن  ذ  ال   الذنيا ل لوافً  ع   ال واج يف 
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 

 االجتما ياحلق يف الضمان  -1 

، طر دددددددس ا تومددددددد  مشدددددددرو   دددددددانون سدددددددانس كري دددددددالوفر ونيمدددددددي  ل  لايددددددد  2018يف عدددددددا   -14
، الدددي  كدددان ي دددذف ام ريمددد  ا لايددد  االجاللاعيددد    يددداق ل زددد اص يف سدددانس  (2018) االجاللاعيددد 

كيال  ونيمي  وختميف  دذ  المًدر والادعف وا   داء االجاللداع . وأوصد  فريدا اممدمل املال دذ   ون 
يل  ال  ذ صن يًر مشرو   انون سانس كري الوفر ونيمي  ل  لاي  االجاللاعي  ويع نه، وأن ي الل  ا   

 .(17)م  زركاء امممل املال ذ  الذعمل يف تنميي 

(18)احلق يف الصحة -2 
 

تنمي سانس كيال  ونيمي  توصيات لولا سياس  ص ي    يد  والال دذ   لدل املرااًدات.  -15
وع   الرغمل م  عذ  وجو  ن ا  وطين ل الأم  ال   ، فإن اناك اعماءق م   يدا امع داء ومد   سدو  

سن ،  18امل ال ذ  ل مئات الاعيم  م  ال تان، مب  في مل امطماي والش اب اليي  تًل أعلا امل ع  
 .(19)سن ، وال عناء، واملعواون 62ز اص اليي  ت يذ أعلا امل ع   وام

وأوصد  فريددا اممددمل املال ددذ   ون ا   يلدد  سدانس كيددال  ونيمددي  صن تاددا تشددريعات وطنيدد   -16
لالان   وي  يا زراقح ال تان ع   لذمات و ًو  ال    اجلن ي  وا  ااي . وأوص  المريدا 

 .(20)مالتام   يف  اي اجلن  وا  اب لالي ري الالنمييال  َذ أيااق اولا سياس  

وأوصددد  فريدددا اممدددمل املال دددذ   ون ا   يلددد  كددديلك سدددانس كيدددال  ونيمدددي  ا ددد  تشدددريعات  -17
تال  ا  وي ع   لذمات ال    اجلن ي  وا  ااي   ون  يو  مد   يد  ال د ، والولدا العداق  ، 

  -  2-6-5مدد  أاددذاف الالنليدد  امل ددالذام ، امل زددر    5متشددياق مددا اهلددذف    -ومال   ددات ا ان مدد  طددرف ئلدد   
 . ( 21) ع   ام ل االعواف   ياق  لال ا  غي يك اخلاص  ما ي  يف امطر الالشريعي  وال ياساتي  ل   ذ  أو 

(22)احلق يف التعليم -3 
 

ولددي  ا ددا يف الالع دديمل  .2005ياللثددل الًددانون الرقي دد  املالع ددا  لالع دديمل يف  ددانون الالع دديمل لعددا   -18
مدددد  الًددددانون ع دددد  أن مدددد   ددددا  يددددا  14مترسدددداق ع دددد  يفددددو زددددامل يف ادددديا الًددددانون. وتددددن  املددددا   

امز اص،  اناق  ملوا   املالا  ، أن يال ًوا اري داق تع يليداق يناسد  ا الياجدانمل. ويدن  الًدانون ع د  أن 
 16فدرض أ   سدو    اسدي . غدري أن املدا   سدن ،  ون  16الالع يمل االاالذاق  والثدانو  ال اميدان  دىت سد  

 .(23)تن  ع   جواا فرض أع اء ألر  مبوافً  الواير يف مذ س  عام  أو مذ س  لاص  تال ً  م اعذ 

وزدددددععس اليون دددددتو سدددددانس كيدددددال  ونيمدددددي  ع ددددد  أن تتدددددرس ا دددددا يف الالع ددددديمل ل عليدددددا  -19
مد  أجدل   د  فدرص   دوي اجلليدا  سدن ، 12 سالو اا وتشريعانا، وأن تتمل  اني  الالع يمل ملذ   يف

 .(24)ع   الالع يمل

وأوصددس اليون ددتو سددانس كيددال  ونيمددي  أيادداق صن تالًاسددمل مع ددا أ  مع ومددات اات صدد    -20
 .(25)لال ذي  صو   ال  ذ يف مرصذ اليون تو اشأن ا ا يف الالع يمل

مي تثًيدددف وأوصددد  فريدددا اممدددمل املال دددذ   ون ا   يلددد  سدددانس كيدددال  ونيمدددي  صن تعددد ا تًدددذ -21
جن   زامل مناسد  ل علدر يف املنداال الذ اسدي  ول لدرااً  والشد اب غدري امل ال ًد   ملدذا س، وصن 
ت دددد   ددددوان   لدددد  املالع لددددات ا وامددددل مدددد  االن دددد اب مدددد  املددددذا س أو تاددددل  هلدددد  الددددذلوي الي ددددا 

 .(26)جذيذ م 
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 حقوق أشخاص حمددين أو فةات حمددة -دال 

(27)النساء -1 
 

ان املددددرأ  دث دددد  متثدددديوق ي  دددداق يف مناصدددد  صددددنا الًددددرا  ويف اهليئددددات ال ياسددددي ، وال سدددديلا يف  -22
يف املاقدددد  مددد  ا تومدددد  اال ا يدددد  ل ددددانس كيدددال  ونيمددددي  الدددد  تالددددألف مدددد   20اللملدددان. ومتثددددل الن دددداء 

يف   د  الشديو ، دثوق ارملانياق منال  اق، من مل امرأ  وا ذ ، وأ اع  أعاداء  11وطني  وا ذ  تامل   عي 
مدددد  ايددددن مل امددددرألن. ويالددددألف   دددد  الددددوا اء يف سددددانس كيددددال  مدددد  ت ددددع  وا اء، مددددن مل امددددرأ  وا ددددذ  

مدد  املددو (. ومدد  ادد  أعادداء   دد  الددوا اء ال ددال  يف ا ا   ج يددر  نيمددي ، اندداك امددرأ   املاقدد  يف 11)
 .(28)يف املاق  م  املو ( 17)وا ذ  

(29)األطفال -2 
 

تعرف سانس كيال  ونيم  ن د   عاليد  مد  عندف الع دا ت. وا دأ مالوسدط املعدذي ال دنو   -23
يف املاقد  مد  جدراقمل الًالدل ت دك اات صد    41؛ وكانس ن    26,14ن     2009-2000ل ًالل يف المو  

 لع ددا ت. ويشددتل الًالددل أ ددذ الال ددذ ت الدد  تواج  ددا ال دد   العامدد . ويرتتدد  اجلنددا  الدديي  تًددل 
 .(30)يف املاق  م  اجلراقمل 70سن  ما  لوعه  24مل ع  أعلا ا

و  تنمي سانس كيال  ونيمي  اعذ  لتامل اصو ات  اداء ام دذاا املن دوص ع ي دا يف  -24
و  ي ددذأ اعددذ   دد  مرا  دد   .2013 ددانون  ادداء امطمدداي ع دد  الددرغمل مدد  اصددذا  ادديا الًددانون يف عددا  

 واقر مرا    ال  وك و اي  ال مل ومرك  ا فا  اجلذيذ   ال  وك و فا  ال مل، الي  يشرف ع   علل
 عا   الالأايل، تشغيل جلن   اداء امطمداي اشدتل كامدل. ويدن   دانون  اداء امطمداي ع د  أن جلند  
. و ددذ  ددذ  ام دد  أعادداء ال عندد    ادداء امطمدداي ين غدد  أن تالددألف مدد   دداض وأل دداقي ق اجاللدداعي ق

ا الك، تنال ر ال عن  م يذاق م  الالوجي ات   ل انعًا اا. وع   الرغمل ووافا ع   متاٍن لوجاللا ؛ وم
مدد   ددذي  الالشددريعات اهلامدد ، فددإن الن ددا  ال يدد اي ي ددلح   ددذ ام ددذاا ولددر مل  ل ددياط وسددعن مل 
مددذ  ا يددا . وميتدد  ا  ددوي ع دد  امل دداعذ  الًانونيددد  والاللثيددل الًددانوين ل  ددذاا ام  ددذ ك ددري مددد  

اجلذيددذ   عددا   الالأايددل، وا ا   الشدد ون الًانونيدد ، ونًاادد  ا ددام  الوطنيدد . وإالدداج  لددوي مركدد  ا فددا 
 .(31)مرك  ا فا  اجلذيذ   عا   الالأايل ام م يذ م  الذعمل يف ا ا ته وتشغي ه

واالعالدددذاء اجلن ددد  ادددو أكثدددر أزدددتاي العندددف اجلن ددداين لدددذ امطمددداي زددديوعاق، وال سددديلا يف  -25
الددد  ترتمدددا في ددا معدددذالت ال  الددد ؛ وم دددالو ت جنددو  ام دددذاا؛ ومعدددذالت ت دددرب  اماللعددات ا  يددد 

ال دددوب؛ ويتثدددر في دددا تعددداط  امل دددذ ات واالعالدددذاء اجلن ددد . وي ددداللر الال دددامح اااء االعالدددذاء اجلن ددد  
وال ددذين والعدداطم  ع دد  امطمدداي واددداهلمل. ولددذ  ا تومدد  ل دد  علددل وطنيدد  اشددأن االعالددذاء اجلن دد  

واددددد  تًدددددو   اليددددداق إبعدددددا   ايت ددددد  اطدددددا  ا لايددددد  االجاللاعيددددد  لالع يددددد  ا يددددد  املالدددددا   ع ددددد  امطمددددداي،
 .(32)ال مل  لاي 

وال يوجددذ سددو   ا  ا امدد  وا ددذ  تًددذ  الرعايدد  وا لايدد  ل طمدداي الدديي  يعددانون مدد  ا ددداي  -26
واهلعددر، أو ا يددياء اجلن دد  أو ال ددذين، أو الالشددر ، أو ل طمدداي الدديي  يتددون آ  اددمل أو أوليدداء أمددو امل 

توميد   دا    م  يرعاامل غري  ا  ي  ع   تًدذمي الرعايد  الدي مل. و ا  سدانس كري دالوفر من لد  غدري   أو
سدن . والتمالد  اد  املتدان املمادل ل طمداي؛  19سدنوات و 4طموق تدواو  أعلدا امل اد   34ع   ايواء 
 .(33)سن  18طموق ت ل أعلا امل ام  48أسر   الن  ما  لوعه  45، أو   يف 2015فم  عا  

وفيلا يالع ا   طا  الًانوين، إدذ   دانون سد  الرزدذ و دانون الد واج ال د  الدذنيا ل د واج  ون  -27
سن . ويغ    انون تعدذيل الًدانون  16سن ، يف    أن س  الرلا اجلن   او  18موافً  الوالذي  يف 
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مل ال مدد  لوعالددذاء اجلندداق  و ددانون اجلددراقمل املرتت دد  لددذ امزدد اص و ددانون اجلددراقمل ا لتوونيدد  امزددتاي ا
اجلن   ع   امطماي. ويشلل  انون ) عاي  وت ين( امطماي و انون     مرا    ال د وك و فدا  ال مدل 
 عايدد  امطمدداي و ددايال مل، وتشددغيل لددذمات الال ددين، وغددري الددك مدد  امل دداقل اات ال دد  ، مبددا يف الددك 

ن الًددددددانون يددددددن  أيادددددداق ع دددددد  ا يددددددياء ال ددددددذين وال م دددددد  والعدددددداطم  واملددددددايل والنم دددددد . وامل ددددددمل اددددددو أ
ا ل امدد  عدد  امزدد اص الدديي  يرتت ددون جرميدد  عددذ   عايدد  امطمدداي أو  ددايال مل وع دد  غرامدد   ا اددوا

 وال  مدد   وال ات زددر  التددا ييب. ويالندداوي ادديا الالشددريا ع دد  وجدده الال ذيددذ اددي   5 000تالعدداوا  ال
  أو م س دددات  اددداء ام دددذاا االنال اكدددات سدددواء و عدددس يف املدددذا س أو م س دددات الرعايددد  الذال يددد 

 .(34)متان العلل أو

(35)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
 

 علدددس سدددانس كيدددال  ونيمدددي  الالوصددديات املالع ًددد  قلايددد  وتع يددد   ًدددو  امزددد اص او   -28
ا عا دددد . ومتث ددددس ل ددددو   قي ددددي  لال ًيددددا ادددديا الغددددرض يف الال ددددذيا ع دددد  اتما يدددد   ًددددو  امزدددد اص 

وتوجددددذ ا تومدددد  أيادددداق ا ددددذ  ولددددا سياسدددد  وطنيدددد  اشددددأن امزدددد اص  .2019ا عا دددد  يف عددددا   او 
ذ  اليدداق أيدد  أ تددا   انونيدد    ددر  ذيددذاق الاللييدد  لددذ امزددد اص او  ا عا دد . ولتدد ، ال توجدد  او 

ت دددالوج  امتانيددد  وصدددوي اددد الء امزددد اص ام امل ددداين. وع ددد  الدددرغمل مددد  أن واا   الالنليددد   ا عا ددد  أو
اماللعي  والش ون اجلن اني  واخلذمات االجاللاعيد  عيندس مدورم  كلن دً  معنيد   مزد اص او  

توجدددذ وكالددد   توميددد  ري  ددد . وتشدددري املنا شدددات مدددا اماللدددا املدددذين ام أن العدددذ   ا عا ددد ، فإنددده ال
ا  دددايل ل زددد اص او  ا عا ددد  مرتمددددا، وأن العذيدددذ مدددن مل عدددداط ون عددد  العلدددل من أ  ب العلددددل 

 .(36)يرفاون توريم مل

 املهاجرون والالجةون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -4 

ر يف سددانس كيددال  ونيمددي   -29 منددي اصددذا  توصدديات االسددالعراض الددذو   الشددامل الثدداين،   تُنشددَ
سياسدددات أو دا سدددات تدددذ   تالع دددا قلايددد  الوجئددد . ومدددا الدددك، تشددديذ املمولدددي  مبشدددا ك  ال  دددذ يف 

ا ا دذان املشاو ات املالع ً   هلعر  يف من ًد  ال  در التدا ييب، واد  عل يد  ا  يليد  اًيدا   الذولد  أط ًال د 
، اذعمل م  املمولدي  واملن لد  الذوليد  ل  عدر . وتشدتل املشداو ات 2016وأ اليمل ال  ر التا ييب يف عا  

املالع ًدد   هلعددر  يف من ًدد  ال  ددر التددا ييب منددلاق ا  يليدداق لالع يدد  ا ددوا  ال ياسدد  ا   يلدد  الددي  تًددو   
ًددو  والمعالدد  ل ل دداقل املال دد    هلعددر  ا تومددات والددي  يركدد  ع دد  ا  ا   املن ددً  والًاقلدد  ع دد  ا 

 .(37)والالشريذ الً ر  يف من ً  ال  ر التا ييب

ًدد  ال  ددر التددا ييب اسالاددافس يف  ايدد  عددا    -30 ًددذ  اددد    2019وأفددا ت املمولددي  صن من    113  500مددا ي
الدديي  فددروا مدد  امامدد  الدد  يعيشدد ا الددك ال  ددذ. وناليعدد     و يدد  فندد ويو ال وليما يدد  مددواط  مدد  مددواطين 

لديلك، مدد  املددرجح أن يد    العددذ  املال ايددذ مد  املددواطن  المندد وي ي  المدا ي  ام من ًدد  ال  ددر التددا ييب 
العددااري  من ددا ام ا    عددذ  الوجئدد  الدديي  ي دد ون ام سددانس كيددال  ونيمددي ، اممددر الددي  مدد   أو

 .(38)جذيذ  ويال  ا    والق مناس   زأنه أن ينشئ  ذ ت

و ددذ أ اطددس سددانس كيددال  ونيمددي  ع لدداق  لالوصددي  الدد   دُدذا مس لددوي االسددالعراض الددذو    -31
الشددامل الثدداين لاددلان  ايدد  الوجئدد  وفًدداق لولال امددات الددوا    يف االتما يدد  اخلاصدد  اولددا الوجئدد . 

 دك االتما يد . ايدذ أ دا   تًدمل  دىت ا ن اولدا وكلا اُك ر أعدو ، ان سدانس كيدال  ونيمدي  طدرف يف ت
 .(39)وتنميي ن ا   لاي  الوجئ  ع   أ الي ا
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وتوصد  املمولددي   تومدد  سددانس كيددال  ونيمدي  صن تن ددر يف اصددذا  تشددريعات ت يدد  اشددأن  -32
 الوجئددد  و/أو أن تادددا أن لددد  وسياسدددات واجدددراءات ا ا يددد  اغيددد  لدددلان امالثددداي ال  دددذ امالثددداالق كددداموق 
اللال اماتده مبوجد  االتما يد  اخلاصدد  اولدا الوجئد . وأوصدس ا تومددَ  صن تادا اجدراءق وطنيداق لال ذيددذ 
مركدددددد  الوجددددددئ وأن ت ددددددين  ددددددذ ات امل دددددد ول  ا تددددددومي  ل نعددددددا  يف  ذيددددددذ مركدددددد  الوجددددددئ وتي ددددددري 

   ام التامدددل واملمالدددو  ام اجدددراءات ال عدددوء ل زددد اص الددديي  أعرادددوا عددد  لدددوف مل مددد  العدددو  الوصدددوي
 .(40)ا ذامل امص  

وأوصددددس املمولددددي  أيادددداق سددددانس كيددددال  ونيمددددي  صن تتمددددل عددددذ  ا عددددا   الً ددددري  جلليددددا  -33
امزدد اص ا الدداج  ام ا لايدد  الذوليدد  مدد  لددوي انشدداء آليددات  لددوي تراعدد  ا لايدد ، واجددراء فددرا 

 .(41)يتس يمل ل ز اص اليي  إالاجون ام ا لاي  الذولي ، وغري الك م  الالا

  دميو اجلنسية -5 

 ثددس املمولددي  ا تومدد  ع دد  اختدداا م يددذ مدد  اخل ددوات متشددياق مددا اجل ددو  الذوليدد  الراميدد  ام  -34
ا اء  االت انعذا  اجلن ي  واالنالا  ام اتما يات انعذا  اجلن ي  م  أجل العلل ع   الًااء ع   

وجددو  مع ومددات وايددايت مو و دد  عدد  عددذ  امزدد اص انعددذا  اجلن ددي  يف كددل متددان. ون ددراق ام عددذ  
عددذمي  اجلن ددي  أو املعرلدد  خل ددر انعددذا  اجلن ددي  يف ال  ددذ، فًددذ كددان مدد  الاددرو   أن جتددر   تومدد  
سانس كيال  ونيمي  تًييلاق زاموق ل تا ا لالان عذ  وجدو  أ  زد   عدذمي اجلن دي  أو معدرض 

 .(42)خل ر انعذا  اجلن ي 
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