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 -١ترررس سررايت يررت ويرري عمليررة اتسررت را الرردورا المررامل َم ْلم راً دوليراً بررار اً عل ر
طري ررا ررما ت زي ررز ق ررو اايت ررا و ايت ررا وحن ررن ونوأ ررو يم ررارد يف ه ررذه املب ررادرة
وير ب باتقرتا ات الرامية إىل اترتقاء برباجمنا الوطنية حلقو اايتا
 -٢ولن يبالغ إ ديا عزمنا الراسخ علر اتلترزا بامل راي الدوليرة حلقرو اايترا وجيرب
شح املوارد البمرية من ا واملالية ث اً ما ي يا استجابة اجملتمع الردو
ااشارة من جديد إىل
ّ
اليت ت ترب رورية
تتررلا الءرروء عل ر ب ر
 -٣وتررود سررايت يررت ويرري
ت زيز ب احلقو األساسية ملواطنينا و ايت ا

اا ررا ات األخ ر ة يف جمررال

األشخاص ذوو اإل اقة
 -٤ستمنح و ارة التنمية اجملتم ية والمؤو اجلنتايية واخلردمات اتجتماعيرة م ويرة للجم يرة
الوطنية لألشخاص ذوا ااعاقات ملتاعدهتا علر دعرع جرر سرائا عنردما تتلقر اجلم يرة اعلرة
يف متو /يوليه تربع هبا صندو تنويع صرناعة التر ر  )SIDFوهرو هيةرة يمر هتا احل ومرة لتل ّقر
موال اتستثمار
 -٥وستدخل و ارة التنمية اجملتم ية والمؤو اجلنتايية واخلدمات اتجتماعية يف شررا ة مرع
اجلم ية تستءاعة لقة عمل/دورة تدريبية بم الدخول إىل املباين وتءرم اجملموعرة املترت دعة
امل ندسني امل ماريني وامل ندسني واملقاولني
-6

وسيتلق موأ و هذه الو ارة تدريباً عل لغة ااشارة يف الربع الثالث من عا ٢0١6

 -٧وقررال رئرري الررو راء يف خنابرره عررن امليزاييررة يف عررا  " :٢0١٥جررزء مررن التزامنررا امايررة
وت زي ررز ال رام ررة امل ن رروير علي ررا املواطن رو واملقيم رو خمتل رو الق رردرات وقيم ررت م و ق رروق م ر
القابلررة للتفرررت سررتحتخذ يف عررا  ٢0١6خنروات لتيتر التفررديا علر ات اقيررة األمررم املتحرردة
حلقو األشخاص ذوا ااعاقة"

تع ي حقوق اإلنسان
 -٨ينمت و ارة التنمية اجملتم ية والمؤو اجلنتايية واخلدمات اتجتماعيرة م دبرة رداء مرع
اجل ات الرئيتية صا بة املفلحة بم "يرو قرو اايترا " هبردت اسرتثارة النقراخب وفروص
تقييم املواقف والتياسات والربامج الراهنة واقرتاح وسائل لتد الثغرات القائمة
 -٩وسي قد ممرروع المربام مرن جرل قرو اايترا الترابع ملننمرة األمرم املتحردة للرتبيرة
وال لررم والثقاعررة اليويتر و) ممرراورات مررع جمموعررات شرربابية يف شررباف/عرباير واهلرردت مررن هررذه
املماورات هو إيماء ياد للمبام من جل قو اايتا
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تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
 -١0عيّن ررت إدارة الم ررؤو اجلنت ررايية موأ ر راً تن ي ررذياً و اتبر راً تم ررتمل واجباهتم ررا علر ر مج ررع
ريدرم املوأرف التن يرذا علر تقردق التقرارير
البيايات بايتنا واملتاعدة عل إعداد التقارير وس َّ
عن اتت اقيات الدولية يف يار/مايو ٢0١6
 -١١وتتت ر و ارة التنمية اجملتم ية والمؤو اجلنتايية واخلدمات اتجتماعية الياً التقريرر
املت لا بات اقية قو الن ل؛ ومن املقرر إعادة تقدميه يف هناية آذار/مارس ٢0١6

المساواة و دم التميي 
 -١٢يمررارد مرردير المررؤو اجلنتررايية ب رو ارة التنميررة اجملتم يررة والمررؤو اجلنتررايية واخلرردمات
اتجتماعية يف جلنة خاصة تست را ممروع القايو النموذج املت لا بالتحرخب اجلنتر الرذا
سي ر عل رؤساء احل ومات يف اجتماع اجلماعة ال اريبية الذا سيح قد قريباً

 -١٣و مت موأررف م لَّررف بالفرريا ة القايوييررة اررث واسررت ر بروتو ررول الم ر اوس املت لقررة
ب رال نف املنررز واجلنت ر والتفرردا هلمررا وح يلررت الوثيقررة إىل جمل ر الررو راء يف آذار/مررارس ر
يننر عي ا ويواعا علي ا وهذا هو د األيمنة اليت ا نحلع هبا ا ت اتً باليو الدو للمر ة
 -١٤وق ررد ورد متوي ررل م ررن "الف ررندو ال ن رردا للمب ررادرات ا لي ررة" م ررن ج ررل تنن رريم دورات
تدريبي ررة لتوعي ررة الرج ررال ب ررال نف اجلنت رراين الق ررائم علر ر ي رروع اجل ررن ) وب ررد الت رردريب يف ١٥
شباف/عرباير  ٢0١6يف سجن صا بة اجلاللة ومن املقرر تننيم تدريب آخر يف اجملتمرع ا لر
وستحتتخد األموال يءاً يف إيتاج إعاليات خدمة عامة

 -١٥و شارت هيةة األمم املتحدة للمتاواة برني اجلنترني ومت رني املرر ة شر اهةً إىل اسرت دادها
لتقدق املتاعدة التقنية لتدريب األمناء الدائمني عل ت مريم مراعراة املننرور اجلنتراين وامليزيرة الريت
تراع اتعتبارات املت لقة باألط ال وبنوع اجلن
 -١6وقحررد املمررروع ال رعر للتوعيررة اجلنتررايية إىل مفرررت التنميررة ال رراري مررن جررل املواعقررة
علر متويلرره يف إطررار الفررندو اتسررتةماين لال تياجررات األساسررية  ٧وهررو مبررادرة حاُتررذت عررن
طريررا مفرررت التنميررة ال رراري وسيمررمل ذلررو مرواتً ايترراج إعالي رات خدمررة عامررة وترردريب
األشخاص عل اتعتبارات اجلنتايية وإعادة اسرتحدا ج رات التنتريا للمرؤو اجلنترايية يف
ل و ارة
وعر املمروع ال رع لر "ت زيز ممرروع عيروت"  -وهرو بريرامج لردعم الوالردين املرراهقني
 -١٧ح
 عل ر مفرررت التنميررة ال رراري مررن جررل املواعقررة عل ر متويلرره يف إطررار الفررندو اتسررتةماينلال تياجات األساسرية  ٧ويف الرة املواعقرة سيحفرل الربيرامج علر مروال مرن جرل التردريب
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ترتشرد بره يف تن يرذ
عل ا تتام امل ارات وتدريب امليترين وتدريب املوأ ني وو ع دليل يح َ
الربيامج
 -١٨ويحننررر اليراً يف املواعقررة علر ت يررني جملر املراقبررة ورعايررة الن ررل وسرري ني اجمللر
إيمائه جلنة قءاء األط ال و ذلو جمل التبين

عررور

 -١٩وجرررس يف شررباف/عرباير  ٢0١6تننرريم ترردريب داخل ر مل روأ إدارة املراقبررة وخرردمات
اي ررة الن ررل واش ررتمل الت رردريب عل ر ر تاب ررة التق ررارير وقواع ررد األخالقي ر رات وإدارة احل رراتت
ال ردية

الحق في العمل وفي التمتع بشروط مل ادلة ومؤاتية
 -٢0ت ت ر رزال إدارة ال مر ررل تق ررد دورات تدريبير ررة إىل بر ررائن و ارة التنمي ررة اجملتم ير ررة والمر ررؤو
اجلنتايية واخلدمات اتجتماعية وُتيل الو ارة يءاً الزبائن الرذين يبحثرو عرن عمرل إىل م ترب
التوأيف

الحق في الضمان االيتما ي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -٢١تحن َّذ الياً اسرتاتيجية احلماية اتجتماعية الوطنية؛ وسيجرا قريبراً عرر ممرروع قرايو
احلماية اتجتماعية عل الربملا
 -٢٢وجيرررا يف الوقررت ال رراهن إيترراج إعاليررات خدمررة عامررة لتوعيررة النرراس بالربيررامج األسرررا
"صوغ مت ني تنمةة توجيه"
ْ
ألس ررر
رجل ال رروطين ل َ
 -٢٣وم ررن املق رررر ي ررزور اخلبر ر اتستم ررارا ال ررذا و ررع "اختب ررار الت ر ّ
اتُتاد يف آذار/مارس  ٢0١6و ي ر
امل يمية والوسائل املباشرة لقياس متتوس الدخل"
َ
هذا اتختبار عل جمل الو راء واجل ات األخرس صا بة املفلحة
 -٢٤ويتررت مل موأ ررو الررو ارة الي راً دورة عل ر اايرتيررت تت لررا باش رراد امل رواطنني  -تغي ر
"قواعد الل بة" من جل التنمية

الحق في الصحة
 -٢٥حعقرردت لقررة عمررل مررع األم ررات املراهقررات يف املرردارس يف واخررر عررا  ٢0١٥لتقيرريم
صحت ن وا تياجاهتن األخرس
 -٢6وجرس الت ّ د مبوارد ب ة من جل مر ز ال الج الن ارا لألمرا ال قلية واملر رز اليراً
قيرد التمررييد وهررو سرريوعر ال رالج النرراجع لألعرراد املفررابني بر مرا عقليررة واهلرردت الرئيتر مررن
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هررذه املبررادرة هررو تيت ر إ تررام م ررارات ال رريق املتررتقل وتقرردق ال ررالج يف جمرراتت م اعحررة
املخدرات والرعاية المخفية والنناعة الفحية المخفية وال رالج امل رين وتنروير امل رارات يف
إطار بيةة عالجية

الحق في التعليم
 -٢٧تتر و ارة التنميررة اجملتم يررة والمررؤو اجلنتررايية واخلرردمات اتجتماعيررة عرررب شررا ات
بني القناعني ال ا واخلاص إىل إتا ة عرص املينَح الدراسية لألم ات املراهقات وس َّ
رتقد منحرة
دراسية من هذا القبيل يف اليو الدو للمر ة
 -٢٨وق ررد ورد متوي ررل م ررن اتُت رراد األورو م ررن ج ررل إع ررداد من رربخ جدي ررد يف مؤست ررة "يي ررو
هورايزيز" وه دار للمبام امل ر ني للخنر وسيحتتخد هذا التمويل يف بريامج عنو النبخ
 -٢٩وسر رريجرا ش ر رراء ج ر ررزة للريا ر ررة يف اهل ر رواء النلر ررا و دوات ريا ر ررية خر رررس عر ررن طرير ررا
"ممررروع إصررالح قءرراء األ رردا " الررذا و ر ته مننمررة دول شررر البحررر ال رراري وسرري و
هذا المراء يف إطار استحدا بريامج للرتبية البديية
 -٣0وقررد و ر ت و ارة الت لرريم برردعم مررن اتُترراد األورو يف إطررار ج ررود لو ررع م رراي
ت هيل مناسبة للت ليم التقين والتدريب التقين إطاراً للمؤهالت الوطنية يتتم ب يه مت امل ومي رن
مقارية و داته الدراسية دولياً ويقو عل امل اي وواعقت عل هذا ااطار

التوايات الواردة في الجولة الثانية من االستعراض
 -٣١تلقين ررا  ١٣٣توص ررية يف اجلول ررة الثايي ررة م ررن اتس ررت را املت ل ررا بت ررايت ي ررت وي رري
يف تم ررين الثرراين/يوعمرب  ٢0١٥ثنرراء الرردورة الثالثررة وال م ررين جملل ر قررو اايتررا ؛ و رري َا
علماً بر  ٧٥توصية من ا و نيت  ٥٨توصية بت ييديا
 -٣٢وي رررد دي رراه م رروجز للتوص رريات ال رريت قبلت ررا س ررايت ي ررت وي رري
مفن ةً اتب املو وع

و اط ررت هب ررا علم راً

 ن اق االلت امات الدوليةالف 
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ١-٩١و ٢-٩١و ٣-٩١و ٤-٩١و ٥-٩١و 6-٩١و ٧-٩١و٨-٩١
و ٩-٩١و١0-٩١

GE.16-02718

5

A/HRC/31/16/Add.1

احاطت لماً بالتوصيات التالية:
 ١-٩٢و ٢-٩٢و ٣-٩٢و ٤-٩٢و ٥-٩٢و 6-٩٢و ٧-٩٢و٨-٩٢
و ٩-٩٢و ١0-٩٢و ١٢-٩٢ ١١-٩٢و ١٣-٩٢و ١٤-٩٢و١٥-٩٢
و ١6-٩٢و ١٧-٩٢و ١٨-٩٢و ١٩-٩٢و ٢0-٩٢و ٢١-٩٢و٢٢-٩٢
و ٢٣-٩٢و ٢٤-٩٢و ٢٥-٩٢و ٢6-٩٢و ٢٧-٩٢و ٢٨-٩٢و٢٩-٩٢
و ٣0-٩٢و ٣١-٩٢و ٣٢-٩٢و٣٣-٩٢

باء -تنفيذ االلت امات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسا ن
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصية التالية:
١١-٩١
احاطت لماً بالتوصية التالية:
٣٤-٩٢

ييم -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ١٢-٩١و ١٣-٩١و١٤-٩١
احاطت لماً بالتوصيات التالية:
 ٣٥-٩٢و ٣6-٩٢و ٣٧-٩٢و ٣٨-٩٢و ٣٩-٩٢و ٤0-٩٢و٤١-٩٢
و ٤٢-٩٢و٤٣-٩٢

دال -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيتني التاليتني:
 ١٥-٩١و١6-٩١
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هاء -التعاون مع هيئات المعاهدات
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيتني التاليتني:
 ١٧-٩١و١٨-٩١

واو -التعاون مع اإليراءات الخااة
رد سانت كيتس ونيفس
احاطت لماً بالتوصيتني التاليتني:
 ٤٤-٩٢و٤٥-٩٢

 المساواة و دم التميي زاي 
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ١٩-٩١و ٢١-٩١ ٢0-٩١و ٢٢-٩١و ٢٣-٩١و ٢٤-٩١و٢٥-٩١
احاطت لماً بالتوصيات التالية:
 ٤6-٩٢و ٤٧-٩٢و ٤٨-٩٢و ٤٩-٩٢و ٥0-٩٢و ٥١-٩٢و٥٢-٩٢
و ٥٣-٩٢و ٥٤-٩٢و ٥٥-٩٢و٥6-٩٢

حاء -حق الفرد في الحياة والحرية وامنه الشخصي
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ٢6-٩١و ٢٧-٩١و ٢٨-٩١و ٢٩-٩١و ٣0-٩١و ٣١-٩١و٣٢-٩١
و ٣٣-٩١و ٣٤-٩١و ٣٥-٩١و ٣6-٩١و ٣٧-٩١و ٣٨-٩١و٣٩-٩١
احاطت لماً بالتوصيات التالية:
 ٥٧-٩٢و ٥٨-٩٢و ٥٩-٩٢و 60-٩٢و 6١-٩٢و 6٢-٩٢و6٣-٩٢
و 6٤-٩٢و 6٥-٩٢و 66-٩٢و 6٧-٩٢و 6٨-٩٢و 6٩-٩٢و٧0-٩٢
و ٧١-٩٢و ٧٢-٩٢و٧٣-٩٢
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طاء -إقامة العدل بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصية التالية:
٤0-٩١

ياء -الحق في العمل وفي التمتع بشروط مل ادلة ومؤاتية
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصية التالية:
٤١-٩١

كاف -الحق في الضمان االيتما ي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ٤٢-٩١و ٤٣-٩١و ٤٤-٩١و ٤٥-٩١و ٤6-٩١و٤٧-٩١

 الحق فيالم 

الصحة

رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيتني التاليتني:
 ٤٨-٩١و٤٩-٩١

ميم -الحق في التعلم
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ٥0-٩١و ٥١-٩١و٥٢-٩١
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نون -األشخاص ذوو اإل اقة
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيات التالية:
 ٥٣-٩١و ٥٤-٩١و ٥٥-٩١و٥6-٩١

سين -المهايرون والاليئون وملتمسو اللجوء
رد سانت كيتس ونيفس
احاطت لماً بالتوصيتني التاليتني:
 ٧٤-٩٢و٧٥-٩٢

ين -الحق في التنمية بما في ذلك القضايا البيئية
رد سانت كيتس ونيفس
قبلت التوصيتني التاليتني:
 ٥٧-٩١و٥٨-٩١
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