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أوال -معلومات أساسية
د د ًد ددو ا ن د ددان  1/5و ،21/16مد ددا مراعد ددا ي د د
أعد ددا اد دديا الالًريد ددر علد ددو اً د درا
-1
االسالعراض الا الشامل .ي خص الالًرير ما جدا  4قدا مع ومدا قدامأا أبدمال م د م
إىل االسالعراض الا الشامل ،ير شكل موجز تًياا ابحلا األق ى لعا الك لا (.)1

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدوليا ااة( )2والتعا اااون ما ا اهلليا ااات واةيحلا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
()3
اإلنسان
أا غت منظل منابر ًو ا ن ان الالمدال العدا مل ناا د عًواد ا عدااس أن سدانت
-2
كيال نيف ت ًت توبيا ابلالوقيا ع ى الرب توكول االخاليدا الثداين ا مدل ابلعأدا الدا ص ا دا
ابحلًو ا اني ال ياسي أ الال ايل ع يه ،ف و عن فرض ق اخاليا لعًوا ا عااس أ إلغائأدا
ك يا .مل تًبل سانت كيال نيف أاي من ايه الالوبيا (.)4
أ بت الو ق ا شرتك  1سانت كيال نيف ابلال ايل ع ى العأا الا ص ا ا ابحلًو
-3
ا اني ال ياسي ار توكوله االخاليدا الثداين الرب توكدول االخاليدا ا مدل ابتفاقيد مناا د الالعديي
الرب توكول ا مل ابالتفاقي األمريكي حلًو ا ن ان لغا عًوا ا عااس(.)5
__________

*

مل ُتر ايه الوثيً قبل إ ساهلا إىل ائر الرتمج الالمريري
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أ بد ددى مركد ددز مناا د د الًالد ددل العد ددامل ابلال د ددايل العاجد ددل ع د ددى اتفاقيد د مند ددا جر د د ا اب
-4
اجللاعي د ا عاقب د ع يأددا ،ابلال ددايل ال دريا ع ددى العأ ددا الددا ص ا ددا ابحلًددو ا اني د ال ياس ددي ،
االتفاقي الا لي حللاي مجيا األشخا من االخالفا الً ر (.)6
أ بددت مسس د جاسددت أتوننددت إينددس نن توقددا سددانت كيدال ندديف ع ددى العأددا الددا ص
-5
ا ددا ابحلً ددو ا اني د ال ياس ددي العأ ددا ال ددا ص ا ددا ابحلً ددو االقال ددا ي االجاللاعي د الثًافي د
االتفاقي األمريكي حلًو ا ن ان أن ت ا ع ى ايه ال كوك أن تنفياا(.)7

ابء -تنفي ااال االلتزام ااات الدولي ااة املتعلق ااة ق ااوق اإلنس ااانن م ا مرا اااة الق ااانون ال اادو
اإلنساين الساري
 -1املسائل الشاملة لعدة قطا ات

ا ا ا عاس الاللييز

()8

ت د نهنددا أجددر  ،منددي لخددر عل يد اسدالعراض اشد ن سددانت
أفددا منظلد ايددومن ايدال
-6
بم ُتيز حيول ن متالا ا ث يا ا ث يني
كيال نيف  ،حبواث اخل الب ا تثبت جو متييز عن
مز جمل ا يل اجلن مل مغاير اهلوي اجلن اني ابحلًو األساسي  .أ بت ا نظل إبلغا ا ا تني 56
 57مد ن قددانون اجل درائم ا رتكب د خددا األشددخا  ،ال الددني ترمددان العوقددا اجلن ددي ا ث ي د ابلرتاخددمل(.)9
قامت مسس جاست أتوننت إينس الالوبي ذاهتا(.)10
ت د ع ددى أن س ددانت كي دال ن دديف ال مت ددس أ ق دوانني
ش ددا منظل د اي ددومن اي دال
-7
شام ُتظر الاللييز ع ى أساس اهلويد اجلن داني ا يدل اجلن دمل ،دا ذلدس سديا العلدل ال دكن
احل ددول ع ددى الالع دديم الرعاي د ال ددمي ( .)11ا دديا ال دديا الً ددانوين الغائ د  ،ت ددرل الالليي ددز خ ددا
ا ث يدا ا ث يدني مز جددمل ا يدل اجلن دمل مغدداير اهلويد اجلن داني إىل األنشددم اليوميد  ،سدوا أكانددت
مالع ًد ابالسدالفا مددن خدداما مثددل الرعايد ال ددمي  ،أ ا ا سد  ،أ كددول احلددافو  ،أ ابألنشددم
االجاللاعيد مثدل الددياال إىل ال دينلا أ الال ددو  .قدا حيدا الاللييددز مكدان العلددل أي دا .اجلدداير
ابليكر أن ا ث يا ا ث يني مز جمل ا يل اجلن مل مغاير اهلوي اجلن اني اليين يواجأدون الاللييدز
أ قماع يفالًر ن إىل أ سبيل قانوين ي الل ون اه إن افأم أ م ا ل اجلنا (.)12
ت نن ت ا سانت كيال نيف تشريعا شامو كافم
أ بت منظل ايومن ايال
-8
الالليي ددز حيظ ددر الالليي ددز ع ددى أس دداس اهلوي د اجلن دداني ا ي ددل اجلن ددمل ،ددا ذل ددس قماع ددا العل ددل
ال ددكن احل ددول ع ددى الالع دديم الرعاي د ال ددمي  ،أن ُتددا تددااا فعال د لكش د ادديا الاللييددز منعدده
الال ددا ل دده( . )13أ ب ددت مسس د جاس ددت أتونن ددت إين ددس نن يالخ ددي الب ددا خم دوا إ ااي د حللاي د
ًو ا ث يا ا ث يني مز جمل ا يل اجلن مل مغاير اهلوي اجلن اني (.)14
أك د ددا ا سس د د م د ددن جاي د ددا أن الً د ددانون ال د ددا ص حلً د ددو ا ن د ددان حيل د ددمل ع د ددا احل د ددل
-9
ا وب ددي احل ددل احللاي د م ددن االعال دداا ا الالع ددفي حل د الًانوني د ع ددى احلي ددا ا اب د األس دري
ل ش ددخص أ الال دداخل فيأ ددا .كل ددا أن ع د الش ددخص أ كرامال دده للي د  .ي ددنص الً ددانون ال ددا ص حلً ددو
ا ن ددان كدديلس ع ددى أن م ددائل ا يددل اجلن ددمل اهلوي د اجلن دداني للي د ابحلددل ا وبددي احلددل
احللاي من الالاخل اشكل تع فمل حل قانوين احليا ا اب األسري ل شخص أ النيل من عاله
أ كرامالدده .تنالأددس سددانت كيدال ندديف ادديه االلالزامددا الا ليد االجلر أددا النشددا اجلن ددمل ا ث ددمل
قددانون العًددواب  .سددانت كي دال ندديف أي ددا لد ع ددو منظل د ل شددر البمددر الكددا ي ال د
2
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ت ددعى جااددا إىل اي ايد ًددو ا ن ددان ا نمًد  .مددن ادديا ا نم ددل ،ينبغددمل أن ت ددن سددانت
كي دال ندديف تش دريعا حيلددمل ال ددم االجاللاعي د الباني د العً ي د ل لث يددا ا ث يددني مز جددمل ا يددل
اجلن مل مغاير اهلوي اجلن اني (.)15

الالنلي البيئ األعلال الالجلا ي

ًو ا ن ان

سانت كيال نيف لخي
 -10أفا مسس جاست أتوننت إينس نن ُتلض احمليما
اال اي ا مددر ا ددب انبعددااث الكراددون الد متال ددأا احمليمددا  ،رددا يددس إىل خ ددا شددايا ل نظدداس
ا يكولوجمل .يأا الالملض م ا الغيا أي ا .يالعرض شع سانت كيال نيف أي ا لداثاث
ال ددا ا الزايددا لال ددرل ا ددر ا ددب ا تفدداع م دالوغ سددمر البمددر تغ د ا نددا  .مددا ا تفدداع م دالوغ
سددمر البمددر ددول اجلددز  ،تنالًددل ا يدداه ا احل د إىل األ اخددمل تال د ل إىل ،بًددا ا يدداه اجلوفي د  ،حلالب ددا
ما يكون ذلس عنا اال ا ا العابفمل أ أثندا ا دا العداص .احلداال الً دوغ ،كدن أن يدس
ت رل ا ر إىل الالخ مل الالاس عن اآلاب (.)16
أعراد ددت ا سس د د عد ددن جزعأد ددا ألن سد ددانت كيد دال ند دديف حلد د م د دالعا آلاث تغد د ا ند ددا
-11
االهنيا ا ناخمل الوشيس أن يا موا،نيأا خمر شدايا ناليجلد لديلس .أ أن انداك اجد إىل
اختدداذ إجدرا ا عاج د نددا خددر مباشددر ي مددل دوا،س سددانت كيدال ندديف ا ددب اهنيددا ا نددا (.)17
أ بددت ا سس د سددانت كي دال ندديف ابخت دداذ ا م دوا ا ناس ددب مددا ل أخ ددرغ ل الخمددي حل دداال
النزاع احملالل  ،ذلس من أجل منا نشول نزاع ا ب اهلجلر اجللاعي النامج عن تغ ا نا (.)18
 -12كلا أ بت ا سس سانت كيال نيف ابلشر ع فو ا أعلال ُت ي أقوغ أتابا لالغد
ا نا االهنيا ا ناخمل الوشيس ،ثت احلكوم ع ى االسالعاا ع ى نما اسا لوهنيدا ا نداخمل
موعا أق اه هناي عاس .)19(2020
فيل ددا يالع ددل ابحلوكل د الرش دديا  ،أ ب ددت ا سس د نن ت ال ددزس س ددانت كي دال ن دديف ابلً ددانون
-13
ا الع دل ا ددوم احليدا العامد أن تالخدي خمدوا إ اايد نددا الف دا ل ددلان الثًد الكافيد احلكومد
لالجلن االخمرااب ال ياسي الا ًرا،ي  .فالف ا مثال ئي دمل ع دى عجلدز الا ًرا،يد  .ع دى الدرحلم
من أن سانت كيال نيف اعاللا قانون النزاا احليا العام عاس  ،2013او قانون كافم
الف ددا  ،فًددا أث د بددا ش كب د اش د ن تمبيددل الب ددا ل دربام اكال ددال اجلن د ي عددن ،ريددل االس دالثلا
ا قام  .ابلالاص ،من ش ن اسالخااس احلكوم هليا الًانون أن يس إىل تشجليا حل دل األمدوال قبدول
أشخا قا يشك ون هتاياا لألمن الًوممل ا ب عاس جو إجرا ا تاقيل س يل (.)20
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ل الفر

احليا احلري األمان ع ى شخ ه

()21

 -14ال ظددت الو ق د ا ش ددرتك  1أن سددانت كي دال ندديف ا ددمل أ ددا ا ددا ،ددل اب نك يزي د
منمً البمر الكا ي ينفي عل ي إعااس  19كانون األ ل /ي لرب  .2008ال اال ،كان إيفرسون
"ا د ددمل" ميالش د ددم لكوم د ددا اب ع د ددااس ألكث د ددر م د ددن س د ددبع عش د ددر عام د ددا ،من د ددي ب د ددا احلك د ددم ع ي د دده 26
زيران/يونيه  ،2001لكن تشرين األ ل/أكالوار  ،2018خففت احملكل الع يا لشدر البمدر الكدا ي
كددم ا عددااس ولالدده إىل ال ددجلن مدداغ احليددا  ،ي د قددر أن إعددون إعددااس ميالشددم يرقددى اآلن إىل
عًوا ال إن اني أ مأين نظرا إىل ا الجلا ه ا ،وي  .ما ذلس ،مل ت غ سانت كيال نيف عًوا
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ا عددااس ،كلددا أهنددا مل تنفددي عددا توبدديا مددن االسدالعراض الددا
عًوا ا عااس(.)22

الشددامل لعدداس  2015اشد ن الالعدديي

 -15أ بت الو ق ا شرتك  1نن ت غمل سانت كيال نيف عًواد ا عدااس أن ت دالعيض عنأدا
اعًواد عا لد مالناسددب مالوافًد مددا ا عدداي الا ليد حلًددو ا ن ددان أن ختفد أ أ كدداس اب عددااس
ال تزال سا ي ا فعول أن تفرض قفا فو اي لعًوا ا عااس ،من اآلن ف اعاا نثر جعمل(.)23
ذكد ددر الو قد د ا شد ددرتك  1أند دده ع د ددى الد درحلم مد ددن اجلأد ددو ا بي لد د لالم د ددني تد ددا ي مد ددو فمل
-16
سد ددجلن بد ددا ب اجلولد د ابسد دال  .ففد ددمل
تًد ددا ير تفيد ددا حبد دداال خد ددرل تعد دديي
ال د ددجلون،
لذا /مددا س  ، 2018أ خددل كدديفن كي ددمل ا الشددفى اعددا أن قيدداه ثوث د مددن مددو فمل ال ددجلن خ دراوه
احللدداس .شددبا /فرباير  ،2018أبددي ألي ددرت إسددما اك ددر سدداقه عندداما ت ًددى اشددكل مباشددر
من ال د ما اشد ن دا
" باب ،ائش " أً ،أا أ ا مو فمل ال جلن .مل تر تًا ير عن أ
لذا /ما س .)24(2018
 -17أ بدت الو قد ا شدرتك  1نن تددر سدانت كيدال
مجيا ا عا ا الالعيي حل ه من خر ل ا عام ال يئ
ايه الالمًيًا (.)25

نديف ُتًيًددا موثوقد م دالً نزيأد
مرافل اال الجلا  ،أن تنشر نالائ مجيا

 -18أ بت الو قد ا شدرتك  1أي دا نن ُتظدر سدانت كيدال نديف العًدواب الد تنمدو ع دى
عًددال ادداين ،ددا ذلددس اجل ددا ،اعرتافددا منأددا نن ادديا العًددال يالعددا ض مددا ظددر الاسدالو ل العدديي
العًوا الوإن اني أ ا أين (.)26

إقام العال ،ا ذلس م ل ا فو من العًال ،سيا الًانون
 -19أ ب ددت الو قد د ا ش ددرتك  1نن تواب ددل س ددانت كيد دال ن دديف االعد درتاش ابخال ددا ال جلند د
عدا غ االسدالئناش اجلنائيد
الً ائي الالااع ل لجل ا كمل ا ا احملكلد الع يدا لشدر الكدا ي
ا الع ً اً ااي منشساا الب ا( .)27أخافت أن تا ي مو فمل ال جلون ينبغدمل أن يشدلل تدا يبا شدامو
ال ًو ا ن ان ابلالعا ن ما منظلا اجملاللا ا اين ا نمً (.)28

احلل ا شاك

احليا العام احليا ال ياسي

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

ذ

ا عاق مجيا

 -3احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

احلل ال م
 -21أ ب ددت الو ق د ا ش ددرتك  1ا ددلان ُت ددني ددر ش اال الجل ددا  ،ال س دديلا فيل ددا يالع ددل ابلغ دديا
الرعاي ال مي ال رش ال ممل تااا احلجلر ال ممل ،ذلس ل الً يل إىل أ ىن ا ركن من خمر
انالشا كوفيا ،19-ال سيلا ابلن ب لألشخا األشا عرخ ل خمر(.)30
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