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   االستعراض الدوري الشامليف إطارمنهجية إعداد املعلومات   -أوالً   
كُِلفَت وزارة اخلارجية مبسؤولية تنسيق عملية التشاور الواسعة اليت حثـت علـى               -١

 ومبسؤولية وضع التقريـر     ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان      من  ) أ(١٥ الفقرة   إجرائها
 االسـتعراض   يف إطـار  املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات      "النهائي الذي أُعّد وفق     

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف " الدوري الشامل
قـدمها أصـحاب    الـيت   طية  اخلة و شفهياملسامهات ال تجميع  ب يف هذا التقرير     وأُعد  -٢

القطاع العام واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف كل مـن   أي   -املصلحة ذوو الصلة    
  . أُجريت معهم قبل حترير التقرير وأثناءهيف املشاورات اليتسانت كيتس ونيفس، 

  معلومات أساسية عن البلد واإلطار املعياري واملؤسسي  - ثانياً  
يف البحر الكـارييب  الواقعة  ليوارد  من جزر   جزيرتني  احتاد   هيس ونيفس   سانت كيت   -٣
 كيلـومتراً مربعـاً؛   ١٦٨ -سانت كيتس ( كيلومتراً مربعاً ٢٦١تبلغ مساحتهما اإلمجالية   و

، كان عدد سكان سانت كيتس ونـيفس        ٢٠٠٩ويف هناية عام    ).  كيلومتراً مربعاً  ٩٣ -ونيفس  
  ). نسمة١٢ ٣٧٢ - نسمة، ونيفس ٣٩ ٥٩٥ -س سانت كيت( نسمة ٥١ ٩٦٧  يقدَّر ب

وميـنح  . ١٩٨٣سـبتمرب   / أيلول ١٩ االحتاد استقالله عن اململكة املتحدة يف        ونال  -٤
الدستور جزيرة نيفس درجة كبرية من االستقالل الذايت حتت قيادة رئيس الوزراء مع احلق يف      

نـصب رئـيس    ويشغل صاحب املقام جوزيف باري من حزب إصالح نيفس م         . االنفصال
  .الوزراء يف الوقت احلايل

 منـوذج ويستمينـستر الـسياسي       ه يتخذ  البلد عضواً يف الكومنولث، فإن     وبوصف  -٥
منصب رئيسة الدولة ويقوم احلاكم     فيه  نكلترا  إحتتل ملكة   الذي  نظام احلكم   ل اًالربيطاين أساس 

لسلطة التنفيذية  ثالث سلطات هي ا   من  احلكم  ويتألف نظام   . العام بتمثيلها يف سانت كيتس    
وإىل تنظـيم   للراشـدين   يستند إىل االقتراع العـام      ووالسلطة التشريعية والسلطة القضائية     
  .انتخابات حرة ونزيهة بصورة منتظمة

 احلكم يف البلد يقوم على نظام دميقراطي احتادي برملاين متعدد األحزاب، فإن           ومبا أن   -٦
ن سانت كيتس أو بأغلبية املقاعد األحد عـشر         احلزب الذي يفوز بأغلبية املقاعد الثمانية ع      

يف احلكومة االحتادية هو الذي يشكّل احلكومة ملدة مخس سنوات جيوز بعدها إعـادة            املتاحة
 ٢٥وقد فاز حزب العمال يف سانت كيتس يف االنتخابات العامة اليت أُجريت يوم              . انتخابه

يميون والدوليون أهنا كانت انتخابات     ، واليت الحظ املراقبون اإلقل    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
وعليه، أدى صاحب املقام الدكتور     . اجملموع صحيحة وذات مصداقية، فحاز ستة مقاعد يف      
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وفاز حزب حركـة العمـل   . على التوايلديرتل دوغالس اليمني كرئيس وزراء لوالية رابعة       
  . زعيم املعارضةعدفيشغل مق حزب حركة املواطنني املعنيني يف نيفس أماالشعبية مبقعدين؛ 

  دستور سانت كيتس ونيفس  -ألف   
 وهو أعلى قانون يف البلد ويؤكد يف ديباجتـه حـق            ١٩٨٣ُسنَّ الدستور يف عام       -٧

أو النسب  أو املوطناملواطنني يف محاية حقوقهم وحرياهتم األساسية بغض النظر عن العرق أو        
  .اآلراء السياسية أو لون البشرة أو العقيدة أو اجلنس

وتتعلق هذه احلقوق، املعروضة بإجياز يف الفصل الثاين من الدستور، حبماية احلق يف               -٨
احلياة واحلرية وأمن الشخص على نفسه واملساواة أمام القانون ومحايـة القـانون وحبريـة               

  .معيات ومحاية حرمة احلياة اخلاصة لكل شخصاجلالوجدان والتعبري والتجمع وتكوين 
مينح الفصل الثاين من الدستور كل شخص يدعي انتهاك أي من           وعالوة على ذلك،      -٩

  .أحكام الدستور احلق يف رفع دعوى أمام احملكمة العليا من أجل رد احلق إىل نصابه
تعزيز حقوق اإلنسان يف مكان العمل، ينص الدستور على إنشاء جلنـة خدمـة              ول  -١٠

للرقابة على أداء املوظفني     العامة،   الشرطة وجلنة اخلدمة العامة وجملس الطعون اخلاص باخلدمة       
  .العموميني واختيارهم وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم

  السلطة التنفيذية  -باء   
وجيوز للحـاكم   . ختضع السلطة التنفيذية يف سانت كيتس ونيفس لصاحبة اجلاللة          -١١

ني له، وهو    أو عن طريق موظفني تابع      مباشرة السلطة التنفيذية ينوب عنها يف ممارسة     العام أن   
 دعـم   هو النائب الذي يرجَّح حصوله علـى      يعّين رئيس الوزراء من بني النواب الربملانيني و       

  .أغلبية النواب
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز للحاكم العام أن يعني مجيع الوزراء اآلخرين مـن بـني                 -١٢

اء مع رئـيس  ويشكل أولئك الوزر  . األعضاء يف اجلمعية الوطنية، بالتشاور مع رئيس الوزراء       
  .للجمعية الوطنية وللحاكم العامتقدمي مقترحات الوزراء احلكومة اليت تتوىل مسؤولية 

  السلطة القضائية  -جيم   
يستمد النظام القضائي يف سانت كيتس ونيفس جـذوره مـن القـانون العـام                 -١٣

د وهـي تطبـق، يف حـدو      . وحمكمة االحتاد هي احملكمة العليا لشرق الكارييب      . اإلنكليزي
اختصاصها، القانون العام اإلنكليزي والقوانني التشريعية الصادرة عن جملس اجلمعية الوطنية           

  .وهي برملان االحتاد
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 على الفصل بني السلطة التـشريعية       اوينص دستور سانت كيتس ونيفس وتشريعاهت       -١٤
سـاس  والسلطة القضائية، واضعاً بذلك حجـر األ      ) اليت تشمل احلكومة  (والسلطة التنفيذية   

االدعـاءات املتعلقـة    قضايا من بينـها     عدة  يف  احملاكم  وتنظر  . لنظام قضائي مستقل ونزيه   
 حلرمة احلقوق   سليماًوقد أظهرت احملكمة، منذ إنشائها، احتراماً       . بانتهاكات احلقوق املدنية  

  .األساسية وانسجاماً يف القرارات اليت أصدرهتا بشأن حرمة تلك احلقوق
يتمتع بصالحية البت يف    العليا  احملكمة  من مستشاري   يرة قاض مقيم    وُيعيَّن لكل جز    -١٥

كمـة  احملأما احملكمة األدىن درجة فهي      . مجيع القضايا اليت ُتعرض على احملاكم األعلى درجة       
.  والبـسيطة  املدنيةاجلنائية و ذات االختصاص اجلزئي اليت تنظر باألساس يف القضايا         اجلزئية  

حمكمة االستئناف التابعة ملنظمـة دول      اجلزئية أمام   كمة  احملوعليا  الأحكام احملكمة   وُتستأنف  
وُتقدَّم طلبات االستئناف النهائية يف معظم القضايا إىل اللجنة القضائية التابعة           . شرق الكارييب 

  .للمجلس امللكي يف اململكة املتحدة

  التشريعات واالتفاقيات الدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -دال   
تتبىن سانت كيتس ونيفس ممارسات حقوق اإلنسان املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة         -١٦
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف غريمها من صكوك حقوق اإلنسان مبا فيها الـصكوك              و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع  : األساسية التالية اليت مت التصديق عليها حىت اآلن   الدولية  
ز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكـول            أشكال التميي 

  .االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل
العناصر  بعض   تتضمنوسانت كيتس ونيفس طرف كذلك يف املعاهدات التالية اليت            -١٧

نسان وهي االتفاقية الدولية ملناهضة الفـصل العنـصري يف          تعزيز ومحاية حقوق اإل   املتعلقة ب 
األلعاب الرياضية واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهـائن            
واتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، مبـن فـيهم املوظفـون           

التفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل، ونظـام        الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها، وا   
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب            
الوطنية، وبروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه           

تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكـول مكافحـة          املكمل التفاقية األمم امل   
هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة الناريـة             
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة       

  . احلدود الوطنيةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
وبرملان سانت كيتس ونيفس مسؤول عن وضع القوانني حلفـظ الـسلم والنظـام       -١٨

واحلكم الرشيد ومن اختصاصاته أيضاً تعديل أي حكم من أحكام الدستور وفق اإلجراءات             
وجيوز للربملان أن ميارس سلطته التشريعية عن طريق مشاريع القوانني اليت . املنصوص عليها فيه
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بيد أن تلك املشاريع ال تصري قوانني نافذة        . ا اجلمعية الوطنية ويوافق عليها احلاكم العام      تقره
  .إال بعد صدورها يف اجلريدة الرمسية

عدد الدوائر االنتخابية باإلضـافة إىل      من عدد نواب يطابق     اجلمعية الوطنية   وتتألف    -١٩
). وز عددهم ثلثي عدد النواب    يتجاعلى أال   (جملس الشيوخ   من أعضاء   أو أكثر   أعضاء  ثالثة  

رئـيس  يوصي  جملس الشيوخ، بينما    أعضاء  تعيني ثلث   بحلاكم العام   ا زعيم املعارضة    يوصيو
  . اآلخرينتعيني الثلثنيبالوزراء 

 الـذي   - اجمللس التشريعي جلزيرة نيفس      -وجلزيرة نيفس جملسها التشريعي اخلاص هبا         -٢٠
  .لم والنظام واحلكم الرشيد يف جزيرة نيفس حفظ السما يعرف باسم قواننيجيوز له سن 

 حقوق اإلنسان تتناول  وقد سن برملان سانت كيتس ونيفس عدداً من القوانني اليت             -٢١
  : ه ما يلي، نذكر منأو تتطرق إليها

  القانون املتعلق باتفاقيات جنيف  )أ(
  قانون األحداث  )ب( 
  األطفال على الوصايةقانون   )ج( 

  )العملقوانني انتظار صدور مدونة يف (قانون العمل   )د(
  عن العمللألجر األدىن د احلقانون   )ه( 
  قانون الزواج  )و( 
  الفقراءقانون املستشفيات وإغاثة   )ز( 
  قانون الصحة العامة  )ح( 
  العماليةقانون النقابات   )ط( 
  العملقانون محاية   )ي( 
  قانون العنف املرتيل  )ك( 
  عمل األطفال) تقييد(قانون   )ل( 
  عمل النساء والشباب واألطفالقانون   )م( 
  قانون أمانة املظامل  )ن( 
  قانون السجون  )س( 
  االجتار باألشخاص) منع(قانون   )ع( 
  حياة الطفل) احملافظة على(قانون   )ف( 
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  قانون اجلرائم ضد األشخاص  )ص( 
  قانون تعديل القانون اجلنائي  )ق( 
  جاتقانون امللكية اخلاص بالنساء املتزو  )ر( 
  القانون الوطين للسكن  )ش( 
  قانون الشرطة  )ت( 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثالثاً   
، أخـذت حكومـة     ٢١باإلضافة إىل الدستور وإىل القوانني املشار إليها يف الفقرة            -٢٢

تشجع على ازدهار وحفـظ حقـوق       مساعدة   بيئة   توفريسانت كيتس ونيفس على عاتقها      
  .ما تعهدت بالوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن الصكوك الدولية حلقوق اإلنساناإلنسان ك

سانت كيتس ونيفس أن عليها التزامات بتقدمي تقارير إىل هيئـات           تدرك  ويف حني     -٢٣
معاهدات حقوق اإلنسان فيما خيص تلك املعاهدات اليت هي طرف فيها، فـإن مواردهـا               

  .ام تقدمي التقارير يف الوقت احملددالبشرية احملدودة ال تزال تشكل عقبة أم
وتلتزم حكومة سانت كيتس ونيفس بتنفيذ االلتزامات الدولية يف جمـال حقـوق               -٢٤

اإلنسان عن طريق سن تشريعات وطنية وهي ترحب بكل مساعدة تلقاها يف جمال صـياغة               
  .املناسبة هلذا الغرضالالزمة والتشريعات 

       ت هبمة إنشاء منظمـات غـري حكوميـة،         وعلى الرغم من أن احلكومة قد شجع        -٢٥
غري أن عدداً مـن     . ال توجد يف البلد حالياً أي جمموعات حملية للدفاع عن حقوق اإلنسان           

منظمات اجملتمع املدين، كجمعية سانت كيتس ونيفس لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنظمـة            
ـ  سانت كيتس ونـيفس    لشباب   والرابطة الربملانية الفوز مع النساء،     شروع النـاجحني   ، وم

، ونقابة العمال واملهن يف سـانت كيـتس         الرجال ركائز سانت كيتس   اجملتمعيني، ومنظمة   
 اليت تسعى مجيعها إىل تعزيز حقوق اإلنسان         من املنظمات  ونيفس، ونقابة املدرسني، وغريها   
  .وإىل تثقيف أعضائها يف هذا الشأن

 يف اآلونة األخـرية     تستقبلوهي مل   وتتعاون احلكومة مع املنظمات اإلنسانية عموماً         -٢٦
  .قوق اإلنسانمعنية حبأية زيارات أو بعثات حتقيق من جانب جمموعات دولية 

                القـراءة األوىل لقـانون أمانـة املظـامل         عرضت،  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١ويف    -٢٧
 أحكام يوتقض. ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨ يف اجلمعية الوطنية ومت إقراره الحقاً يف ٢٠٠٦لعام 

مكتب أمني املظامل بغرض محاية وإعمال حقوق مواطين سانت كيـتس           بإنشاء  هذا القانون،   
لتحديد ويقوم أمني املظامل بالتحقيق يف أي إجراء إداري تتخذه سلطة من السلطات             . ونيفس
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ويقدم أمني املظامل توصـياته     . ما إذا كان مثة ما يدل على سوء إدارة من قبل السلطة املعنية            
. قاً لنتائج التحقيق ويتناول فيها بوجه عام سبل حتسني املمارسات واإلجراءات اإلداريـة            وف

ويتمتع أمني املظامل باحلماية من اإلقالة من منصبه تعسفاً كما يتمتع بقدر كبري من االستقاللية 
احلكوميـة  بالـدوائر  مظاملهم املتعلقـة   يف  لينظرواملوضوعية ويضمن جلميع املواطنني فرصة      

  .تسويتهاو

  حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات  -رابعاً   

  احلقوق االجتماعية واالقتصادية  -ألف   
فوفّرت . سعت احلكومة على مدى سنوات إىل حتسني تنميتها البشرية واالجتماعية           -٢٨

ومنذ إقفال صناعة السكر يف     . خدمات شبكة األمان االجتماعي ألضعف الفئات يف اجملتمع       
وقـد  . ، أُعطيت األولوية يف هذا اجملال للعمال السابقني يف تلك الصناعة          ٢٠٠٥يوليه  /متوز

  :ةاالجتماعيالشبكة  نسيج لتدعيمكانت اجملاالت التالية نقاطاً حمورية يف استراتيجية احلكومة 

  التعليم  -١  
برناجمـاً شـامالً    عن طريق وزارة التعليم      والسكانتوفر احلكومة جلميع املواطنني       -٢٩
أقصى حد واملـسامهة    منها إىل   واالستفادة  قدراهتم  م مدى احلياة لتمكينهم من تطوير       للتعلي

  .بشكل هادف يف التنمية الوطنية
، صار التعليم إلزامياً لألطفال من سن اخلامسة حىت سـن الـسادسة             ١٩٦٧ومنذ عام     -٣٠

  .صة على حد سواءعشرة وهو ما سّهل بالضرورة توفري التعليم الثانوي يف املؤسسات العامة واخلا
مببدأ املساواة بني اجلنسني    التوعية  نظام التعليم، يف الوعي     أهداف  من  هدفان  تمثل  يو  -٣١

يف سانت   حقوق املواطنني عدة أمور منها    وبأشكال أخرى من املساواة إىل جانب زيادة فهم         
  .، وفق التعريف الوارد يف الدستوركيتس ونيفس

. وضع وتنفيذ السياسات التعليمية   ل اإلطار القانوين    ٢٠٠٥ قانون التعليم لعام     يوفرو  -٣٢
فمن األهداف الرئيسية لذلك القانون جعل التعليم اجليد متاحاً جلميع مواطين سانت كيتس             
ونيفس يف مؤسسات تشجع منو الفرد واجملتمع روحياً وثقافياً وأخالقيـاً وفكريـاً وبـدنياً               

  .واجتماعياً واقتصادياً
 باألهداف اإلمنائية لأللفية، فإن األهداف اليت حققتها سانت كيـتس           أّما فيما يتعلق    -٣٣

ونيفس يف جمال التعليم تفوق األهدف اإلمنائية لأللفية يف هذا اجملال إذ إهنـا تـوفر التعلـيم                  
  .للجميع من املرحلة ما قبل االبتدائية إىل املرحلة الثانوية
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لية إدارة وتقدمي اخلدمات التعليمية     وتضطلع وحدة التعليم يف الطفولة املبكرة مبسؤو        -٣٤
  .لألطفال يف سن مبكرة يف سانت كيتس ونيفس

على ، حول التعليم والتدريب  األكثر رسوخاً وتتمحور فرص التعليم ما بعد الثانوي،         -٣٥
التقين واملهين ومتكّن من تركوا املدارس من اكتساب املهارات والكفاءات الالزمـة            املستوى  

  . جماالت مهنية خمتلفةلدخول سوق العمل يف

  الصحة  -٢  
باستخدام صحة سكان االحتاد    محاية  وزارة الصحة هي املؤسسة األوىل املسؤولة عن          -٣٦

املوارد املتاحة إلزالة العقبات اليت حتول دون حتقيق اإلنصاف يف احلصول على الرعاية الصحية 
 وترمي السياسة املتبعة يف جمـال       . مبادئ العدالة واالحترام والرتاهة والفعالية     تطبيقعن طريق   

  .كلفة معقولةتالصحة إىل ضمان حصول السكان بالقدر الكايف على الرعاية الصحية اجليدة ب
لرعايـة  لماليـاً   دعماً  وزارة الصحة   تقدم  تيسري احلصول على الرعاية الصحية،      ول  -٣٧

ـ ف. الصحية على صعيد الصحة العامة وعلى الصعيد املؤسسي على حـد سـواء             دمات اخل
أما على الصعيد املؤسسي، فتتاح     . باجملاناألولية تتاح مجيعها تقريباً     لرعاية الصحية   لاألساسية  

ويـدفع  . مجيع اخلدمات باجملان لألشخاص دون سن الثامنة عشرة وفوق سن الثانية والستني           
ت هاتني الفئتني العمريتني رمساً أدىن للحصول على اخلدما       الذين ال يندرجون يف     األشخاص  

  .كوصفات العالج والتشخيص واإلقامة يف املستشفيات
وُتتاح الرعاية الصحية قبل الوالدة جلميع النساء احلوامل واألطفال دون سن الثامنة              -٣٨

 يفويف سانت كيتس     مركزاً   ١١عشرة باجملان يف مجيع املراكز الصحية اجملتمعية البالغ عددها          
  . يف نيفسةاملراكز الصحية اجملتمعية الست

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
قـوق  شـعبة حل  إليدز يف وزارة الـصحة      ل، أنشأت األمانة الوطنية     ٢٠٠٧يف عام     -٣٩

الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان الـيت تطـال         لتكون آلية قُطرية تتلقى      اإلنسان
  . والتصدي هلااألشخاص حاملي فريوس نقص املناعة البشرية

، استضافت سانت كيتس ونيفس مؤمتر األبطال من ٢٠٠٤نوفمرب /ن الثاينويف تشري  -٤٠
لتشجيع احلوار  أتاح حمفالً   اململكة املتحدة الذي     و اجلماعة الكاريبية املشترك بني   أجل التغيري   

اإليدز يف صفوف أصحاب املصلحة األساسيني      /والتوعية مبشكلة فريوس نقص املناعة البشرية     
واشتمل االجتماع على جلسة خمصصة للربملـانيني مـن أجـل           . من منطقة البحر الكارييب   

التشريعات واقتراحها وإصالحها، إىل جانـب      الدعوة إىل   مساعدهتم على اكتساب مهارات     
احلمـاس  مفعمـني ب  وغادر املشاركون املـؤمتر     . رصد وحشد املوارد املتاحة داخل بلداهنم     

  .كافحة الوصم والتمييز كل داخل جمتمعهيف م" أبطاالً من أجل التغيري"وتعهدوا بأن يكونوا 
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، أُجري تقييم وطين شامل للقوانني والـسياسات املتعلقـة          ٢٠٠٧يف عام     )أ(  
 وطنية واسعة كما شجعت ة تلك العملية مشاورومشلت. اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية

  .نقاشاً حاداً على املستوى احمللي
إلزالة أي اختالف   تخدمة يف املختربات    توحيد مجيع االستمارات املس   ينبغي    )ب(  

  .الذي ُيطلب من الشخص إجراؤهفيها على أساس االختبار 
تعديل قانون الصحة العامة من أجـل إدراج فـريوس نقـص املناعـة              ينبغي    )ج(  
  .اإليدز يف فئة األمراض اليت جيب تبليغ املسؤول الطيب احلكومي املعّين هبا بواسطة رمز حمدد/البشرية
 إطار ذلك املشروع، كان مقرراً أن حتصل البلدان على املساعدة التقنية من أجل         ويف  -٤١

غري أن هـذا    . وضع تشريعات وسياسات منوذجية ميكن لكل بلد أن يكّيفها مع واقعه احمللي           
  .اإلصالحات التشريعية الالزمة مل تر النور حىت اآلنواألمر مل يتحقق 

  .التوصيات السالفة الذكربعض دة تقنية لتنفيذ وترّحب سانت كيتس ونيفس بأي مساع  -٤٢
الفئات السكانية األكثـر عرضـة      "تستهدف  عمليات تدخل   ومن الضروري تنفيذ      -٤٣

كالرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال والعاملني يف جتـارة          " واليت يصعب الوصول إليها   
اإليـدز  /عة البشرية وقد أَسس ُجهد التصدي على الصعيد الوطين لفريوس نقص املنا         . اجلنس

اإليدز من أجل الوصـول     /شراكات مع منظمات إقليمية معنية بفريوس نقص املناعة البشرية        
إىل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال والعاملني يف جتارة اجلنس ومتكينهم من االستفادة 

 يوظـف   الناجحة برنامج املنشط اجملتمعي الذي    العمليات   تلك   مشلتو. الوقايةعمليات  من  
  . اإلمداداتوتوزيعاملخاطر أساليب احلد من لتعليم نظراء معلمني 

 وفريوس نقص املناعـة     يةاجلنسواألمور   حدوث بعض التحسن، فإن اجلنس       رغمو  -٤٤
أمور ال تزال من احملرَّمات وال يزال الوصم والتمييز يشكالن عقبتني رئيسيتني أمـام               البشرية

، والتمـاس   اليت تنتقل باالتصال اجلنـسي    ج األمراض   االستشارة والفحص الطوعيني، وعال   
  .الرعاية والدعم عند اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

  العمل  -٣  
 ووقع على ١٩٩٦انضم احتاد سانت كيتس ونيفس إىل منظمة العمل الدولية يف عام   -٤٥

  .عالقات العملبشأن ذات أولوية اتفاقية اتفاقيات أساسية وعلى مثاين 
ويكرس دستور سانت كيتس ونيفس محاية حقوق العمال عن طريق تعزيز حرية التجمع                -٤٦

  .وتكوين اجلمعيات وحظر أعمال السخرة والتمييز على أساس العرق أو نوع اجلنس وغريمها
ولدى سانت كيتس ونيفس تاريخ طويل وعريق يف العمل النقـايب ويف التمـسك                -٤٧

وقد كانت نقابـة املهـن      .  واحترامهما ية اجلماع ضةواملفاومببدأي حرية تكوين اجلمعيات     
             والعمال يف سانت كيتس ونيفس يف طليعة العمل النقـايب يف هـذا البلـد إذ ُسـجِّلت يف                
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أخـرى  رابطـات   وأُنـشئت كـذلك     .  وال تزال تزاول نشاطها إىل اليـوم       ١٩٤٠عام  
طها داخل االحتاد مبوجب قـانون      أرباب العمل منها نقابة املدرِّسني اليت متارس نشا       /للعمال

  .١٩٤٠النقابات الصادر يف عام 
وعالوة على ذلك، يشكل قانون العمل وقانون محاية العمل جـزءاً مـن اإلطـار                 -٤٨

  .ة اجلماعياملفاوضة األحكام املتعلقة باحلق يف العمل الالئق ويف يدعمالتشريعي الذي 
من أجل تيسري حتسني مستوى معيـشة       وقد ُسّن تشريع يتعلق باحلد األدىن لألجور          -٤٩

  .األسر املعيشية
يكون األجر متناسباً مع املؤهالت وال مييَّز       ينبغي أن   و. وُيحظر التمييز جبميع أنواعه     -٥٠

  .فيه بني النساء والرجال

  املسائل اجلنسانية  -٤  

  املرأة  )أ(  
ـ              -٥١ د املـرأة   سانت كيتس ونيفس طرف يف اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنـف ض

املـرأة  ، ويف اتفاقية البلدان األمريكية ملـنح        "اتفاقية بيليم دو بارا   "واملعاقبة عليه واستئصاله    
  .احلقوق السياسيةاملرأة ، ويف اتفاقية البلدان األمريكية ملنح احلقوق املدنية

مائة امرأة وشابة من خمتلف األحزاب الـسياسية يف سـانت           عدد يناهز   وقد مت تدريب      -٥٢
يف جماالت كالتعبئة اجملتمعيـة ومتويـل احلمـالت         دون انتماءات حزبية    تس ونيفس ونساء    كي

 واإلعداد للحياة العامة    املراسموالصكوك الدولية للنهوض باملرأة ودستور سانت كيتس ونيفس و        
  .وغري ذلك من امليادين بغرض جتهيزهن لتويل مناصب سياسية أو لدعم محالت نساء أخريات

 الوقت احلاضر ثالث مجاعات لدعم املرأة يعّبرن عن احلاجة إىل حتقيـق             وهناك يف   -٥٣
املساواة يف صنع القرارات السياسية، وتوجد إحدى تلك اجلماعات يف نيفس واُألخريان يف             

  .سانت كيتس
 الشؤون اجلنسانية مكتباً ومركز تدريب لتعليم املهارات املـدرة          إدارةوقد أنشأت     -٥٤

  .واملهارات احلياتية للنساء ذوات الدخل املنخفض بشكل مستمرع وتنظيم املشاريللدخل 
، اختذت احلكومة االحتادية قراراً يتعلق بالسياسة العامـة         ١٩٩٧سبتمرب  /ويف أيلول   -٥٥

وقد اختار العديد من الـشابات      . أبرز حق األمهات املراهقات يف التعليم يف املدارس العامة        
  . وإكمال دراستهن الثانوية ويف بعض احلاالت تعليمهن اجلامعياملدرسةالعودة إىل 

  الطفل  )ب(  
من الوكاالت احلكومية الرئيسية املـسؤولة      هي  وخدمات محاية الطفل    إدارة املراقبة     -٥٦

عن ضمان احترام حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق باألطفال احملتاجني إىل الرعاية واحلمايـة              
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وغـري  سرة احلاضنة   لدى األ ون وفيما خيص حاالت التبين والرعاية       واألطفال املخالفني للقان  
  .ذلك من املسائل ذات الصلة

ويتـوخى  .  رعاية ومحاية الطفل   ٢٠٠٠ويتناول قانون العنف املرتيل الصادر يف عام          -٥٧
تعرضوا الذين أو  أو نفسية ةجسديملعاناة هذا القانون كفالة احلماية لألشخاص الذين تعرضوا   

من التعـرض   للمضايقة أو التحرش داخل أسرهم، والذين حيتاجون إىل احلماية           جسدية أو    ملعاناة
ويقر القانون بضعف حال األطفال الذين يعيشون يف كنف تلك األسر، ويتناول            . ملزيد من األذى  

  .حتديداً محايتهم عن طريق وسائل منها إصدار أوامر زجرية وأوامر محاية
زارة التنمية االجتماعية واجملتمعية والشؤون اجلنسانية دعمـاً        وإدارة املشورة ب  قدم  تو  -٥٨

ورعاية الطفل من أجل توفري املـشورة لألطفـال الـذين           إدارة املراقبة   وثيق مع   التعاون  بالقيماً  
تسىن مل مشل اُألسـر بـشكل       يحىت  األوصياء عليهم   ووكذلك آلبائهم   إلساءة املعاملة   يتعرضون  

  .سليم
لك مع وحدة تنشئة الطفولة املبكرة واجملتمع احمللي وكذلك مـع           كذاإلدارة  عمل  تو  -٥٩

           املعرضـني  املمرضات العامالت يف املستشفى حىت يتم يف مرحلة مبكرة حتديـد األطفـال            
  .إلساءة املعاملة

يف مؤسسة   سيما طفل صغري أو رضيع      وال ،ويف احلاالت اليت جيب فيها إيداع طفل        -٦٠
جناح طب األطفال يف املستشفى الرئيسي يف سـانت كيـتس           خدم  ُيستعلى وجه السرعة،    

 إليداع األطفال املعرضني ال يستخدم ملجأ األطفال إال كحل أخري       و. ُيستخدم كمكان آمن  
  .جملس إدارةيتوالهلا   دعم مايل من احلكومة لكن إدارتهعلىامللجأ صل حيو. لخطرل

   اإلعاقةواألشخاص ذو  -٥  
باسـتخدام  يفس ملتزمة بصون حقوق املعوقني يف جمتمعها        حكومة سانت كيتس ون     -٦١

  .كل ما ميكن من اآلليات اليت تليب احتياجاهتم
احلكومة وحدة التعليم اخلاصة وهي مرفق تعليمي يلـيب         أنشأت  ففي جمال التعليم،      -٦٢

ويوجد فرع هلذه الوحدة    . احتياجات األطفال الذين يواجهون جمموعة متنوعة من الصعوبات       
 جزيرة حيث ُتقدَّم اخلدمات التعليمية لألطفال الذين يعانون من صـعوبات تعـوق              يف كل 

  .منوهم على مجيع املستويات
خصيصاً ملساعدة الطالب على اكتساب املهارات األساسية يف        التعليم  وُوضع منهاج     -٦٣

 يـة االجتماعتنميـة القـدرات     :  وهـي  يةالشخصالتنمية  سبع جماالت رئيسية من جماالت      
تنميـة  يف مادة الرياضـيات؛ و    وتنمية القدرات   القراءة والكتابة؛   معرفة  ؛ واللغة و  يةطفوالعا

ـ  تنمية القدرات اإلبداعيـة   ؛ والتربية البدنية؛ و   ياالعلوم والتكنولوج القدرات يف    ؛ ة واجلمالي
  .والتربية األخالقية والدينية
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راءة يف مستوى   ، ُشرع يف تنفيذ سياسة التصدي خللل الق       ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   -٦٤
التعليم االبتدائي بغرض حتقيق أهداف منها تلبية احتياجات األطفال الذين جيدون صعوبة يف             

  .خلل القراءةأعراض تظهر عليهم والتعلم /القراءة
وال تقر احلكومة حبق األطفال املعاقني يف التعليم فحسب، وإمنا تقر كذلك حبقهم يف                -٦٥

واستضافت سانت كيـتس  .  بوصفهم رياضيني من نوع خاص     التنافس الرياضي حملياً وعاملياً   
 ٢٠٠٩أبريل  /ونيفس االجتماع التجاري لألوملبياد اخلاص جملموعة البحر الكارييب يف نيسان         

وتدعم احلكومة مشاركة األطفال    . ووقعت على اتفاق شراكة دويل متعلق باألوملبياد اخلاص       
  .ذوي االحتياجات اخلاصة يف ذلك األوملبياد

 ذوي اإلعاقات الـشديدة  البالغنيبتدريب ) Ades Place(ويقوم مركز إيِدس بليس   -٦٦
  .وبإشراكهم يف مشاريع من قبيل األعمال احلرفية اليدوية وغسل املالبس وإعداد الطعام

  الشباب  -٦  
متنوعة يف سانت   حمافل  ة  مثو.  الشباب أنشطة وبرامج تركز على الشباب      إدارةتنسق    -٦٧

وهناك عدة برامج خاصـة  . م فكرة حرية الشباب يف التعبري داخل االحتاد     كيتس ونيفس تدع  
على قنوات اإلذاعة والتلفزيون ُصمِّمت خصيصاً لتشجيع الشباب على التعبري          تبث  بالشباب  

  .عن آرائهم بشأن املسائل اليت هتمهم
فاالً أطالذي يشترك األطفال يف تقدميه      " لألطفال فقط "ويستضيف الربنامج اإلذاعي      -٦٨

ويذاع هذا الربنامج أيام السبت صباحاً وهو يشجع األطفـال          . ال تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة    
  .واجملتمع بكامله على املشاركة يف مناقشة مسائل حتظى باهتمام وطين من منظور الطفل

فهو برنامج تلفزيـوين  ) منرب الشباب(" Youth Express From the Steps"أما برنامج   -٦٩
وُتتـاح  . بشكل يتيح للشباب مناقشة مجيع املشاكل اليت تعنيهم بشكل صريح ومباشر          ُصمم  

ـ ربملـان   العقد  للربملانيني الشباب فرصة تقليد اإلجراءات الربملانية أثناء         فيتنـاول  . صوريال
األطفال بالنقاش مشاريع القوانني وغريها من املسائل بنفس الطريقة اليت يتم هبـا ذلـك يف                

  .يقيالربملان احلق
بـشأن   ويْدعى الشباب، يف إطار املشاورة الوطنية اليت تعقدها احلكومـة سـنوياً             -٧٠

ابتكار يف  والتحديات حيث يشاركون بقوة     يف عملية حتديد املشاكل     املسامهة  ، إىل   االقتصاد
  .حلول قابلة للتنفيذ

  جتمعات ومناظرات الشباب املنظَّمة وحلقـات      تشملوهناك أنشطة أخرى متنوعة       -٧١
  .املناقشة اخلاصة بالشباب واالجتماعات العامة اليت تعقدها مجاعات الشباب
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  املسنون  -٧  
تبلـغ               أن مـن جممـوع األشـخاص الـذين           ٢٠٠٤ُتظهر البيانات املتعلقة بعام       -٧٢

 ٤٠,٢ أعمارتصل  ،  ) يف املائة  ٥,٨أي  ( شخصاً   ٢ ٨٢٠عددهم  فأكثر   سنة   ٦٥ أعمارهم
 ٨٥تتعدى أعمارهم   من هذا اجملموع     يف املائة    ٥,٦، وأن    فأكثر  سنة ٧٥إىل   يف املائة تقريباً  

العمر املتوقع يف سانت كيتس ونيفس مرتفع نسبياً لكل مـن الـذكور             متوسط  و. سنة
وعلى الرغم من أن املسنني ال حيتلون مكاناً بارزاً يف اإلحـصاءات املتعلقـة              . واإلناث

بالغ املسنون منه يعاين يكون الفقر الذي املرجح أن بالفقر، فإن األحباث تشري إىل أنه من     
  .بسبب دخلهم احملدوداحلدة 
وقد استحدثت احلكومة عن طريق خمتلف الوزارات عدداً من الـربامج واملـشاريع              -٧٣

  : لفائدة املسنني
استطاع االحتاد تنفيذ جوانب متنوعة من برناجمه لتوفري احلماية االجتماعيـة            •

الضمان االجتماعي واملساعدة االجتماعيـة     برامج  ري  للمسنني عن طريق توف   
اليت تشتمل على توفري الرعاية الصحية واألدوية باجملان للمسنني الذين يعانون           

  .اإليدز/كفريوس نقص املناعة البشريةسارية وغري سارية من أمراض مزمنة 
 احلصول على مزايـا  نيلمسنيتيح هذا الربنامج ل -قانون الضمان االجتماعي   •

ترتبط بالتقاعد وباملرض املؤقت وباإلصابات النامجة عن العمل وبالنفقـات          
ال يعتمـد علـى     برناجماً  وميول الضمان االجتماعي    . الطبية ونفقات اجلنازة  

مـساعدات   ويتيح قـانون     .للمعاشات التقاعدية وإعانات العجز    اتاملسامه
ساعدة لتلقي  للمسنني املعدمني احلصول على امل    ) ١٩٩٩(التنمية االجتماعية   

  .الرعاية الطبية وتطبيب العيون واإلصالحات املرتلية
 األدىن للرعاية   املستوىيعرض مشروع السياسة املتعلقة برعاية املسنني بإجياز         •

  .اليت جيب أن يتلقاها املسنون يف مؤسسات الرعاية
استطاع مسنون من جمتمعْين حمليْين املشاركة يف نادي السنوات الذهبية منـذ        •

ويتيح هذا النـادي    .  نظامياً  عضواً ٩٠ويضم هذا النادي حنو     . ٢٠٠٦ عام
  .للمسنني فرصة املشاركة يف أنشطة ترفيهية داخل جمتمعاهتم أثناء النهار

هناك عدد من املتقاعدين أعضاء يف جمالس إدارة منظمات مهمة ويـسامهون             •
  .يف عملية صنع القرار يف تلك املنظمات

  ملعوقني الـذين   الفقراء أو   ارتلية للمسنني املعدمني أو     ُتقدَّم خدمة املساعدة امل    •
  .ال ميكنهم رعاية أنفسهم بأنفسهم وال مبساعدة أفراد أسرهم
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عن طريق بنك التنمية يف سـانت كيـتس         مشاريع بالغة الِصَغر    تسىن متويل    •
ونيفس للعمال السابقني يف صناعة السكر وألفراد آخرين، مبن فيهم املسنون،           

  .هم من احلصول على قروض مبعدالت فائدة ضئيلةبغية متكين

  السكن واملأوى  -٨  
 حيسن نوعية حيـاة     معقول على حنو  إن احلكومة ملتزمة بتوفري السكن الالئق بسعر          -٧٤

التكلفة لألسر  نخفضاملوقد استثمرت احلكومة يف توفري السكن . السكان ومستوى معيشتهم
لدخل املتوسط عن طريق بنـاء مئـات الوحـدات          ذات ا الفقرية والشرائح الدنيا من األسر      

وترمي السياسة العامة للسكن واملأوى باختصار إىل تعزيز اإلنصاف يف احلـصول            . السكنية
  .كلفتهتعلى السكن وتيسري الوصول إليه وتقليل 

  . اكتظاظها أماكن السكن ومننقصوال تزال بعض األسر املعيشية تعاين من   -٧٥
 شراكة مع القطاع اخلاص عن طريـق تـوفري األراضـي            وقد دخلت احلكومة يف     -٧٦

وقد أعـادت   . كلفة لألسر املتوسطة الدخل   تالمعقولة  لشركات البناء من أجل بناء مساكن       
مبوظفي اخلدمة املدنية والذي تشرف     اخلاص  العقاري  الرهن  برنامج  احلكومة كذلك النظر يف     

  .كلفةتوض أقل وكالة إقراض من أجل تيسري احلصول على قرعلى إدارته 

  احلكم الرشيد  -باء   
تعتزم احلكومة مواصلة التشاور مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين عمومـاً              -٧٧

     .بغية استحداث هنج أكثر توحيداً ومشوالً إزاء إعمال حقوق اإلنسان علـى أرض الواقـع              
  . من الربامجوال تزال حكومة سانت كيتس ونيفس تشجع احلكم الرشيد بواسطة عدد

اجتماعات عامـة   عقد  لرئيس الوزراء وجلميع وزرائه     " وجهاً لوجه "ويتيح برنامج     -٧٨
  .أو عن طريق اهلاتف أو اإلنترنتاحلاضرين شخاص األوتلقِّي أسئلة من 

، أُذيعت على قنوات اإلذاعة احمللية أول حلقة من         ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول ويف    -٧٩
وهـو   االحتـاد،    زعيمويتلقى  . وهو برنامج ميتد ساعة كاملة    " ءاسأل رئيس الوزرا  "برنامج  

دوغالس، األسئلة من عامة اجلمهور يف أمور       . رئيُس الوزراء صاحب املقام الدكتور ديرتل ل      
  .شىت، مباشرةً أثناء الربنامج

ويطلع عامة اجلمهور على آخر املستجدات من اإلحاطات اإلعالمية احلكومية اليت             -٨٠
 عن طريق وسائط اإلعالم احمللية وُتعَرض على موقع رئيس الوزراء على اإلنترنت             تنَتج وتذاع 

  .يف شكل تسجيل بالصوت والصورة
وهناك برامج أخرى ُشرع يف تنفيذها ومن مجلتها املؤمتر الصحفي الشهري الـذي               -٨١

مـشاورة  يعقده رئيس الوزراء والتغطية التلفزيونية املباشرة الجتماعات اجلمعية الوطنيـة ولل     
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الوطنية بشأن االقتصاد، إىل جانب إنشاء وحدة االتصاالت يف مكتب رئيس الوزراء وإنشاء             
موقع رئيس الوزراء على اإلنترنت والتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني بـشأن مـشاريع              

  .الربملانيف إقرارها القوانني قبل 

  التحديات واملعوقات  -خامساً  

  ت الدولية األساسية حلقوق اإلنسانالتصديق على املعاهدا  -ألف   
رغم أن سانت كيتس ونيفس تأسف لكوهنا ليست دولة طرفاً يف عدد أكـرب مـن         -٨٢

 حقوق  بتعزيزمعاهدات حقوق اإلنسان، فإن هذا ال يعطي صورة حقيقية عن التزام احلكومة             
لتصديق علـى   مواطنيها ومحاية تلك احلقوق، وإمنا هو نتيجة لقلة مواردها ولعدم رغبتها يف ا            

ورغم كل ذلك، فإن    . الترتيبات املناسبة لتشجيع تنفيذها على حنو هادف      دون اختاذ   صكوك  
  . مفيداالحتاد سيضاعف جهوده من أجل املشاركة يف هذه املبادرات الدولية على حنو

  السجون  -باء   
ال تزال احلكومة تلتمس السبل إىل احلد من االكتظاظ الـذي يـشهده الـسجن                 -٨٣

وال يزال التعاون مع هيئة دولية مستمراً فيما يتعلق ببناء سـجن أو مركـز          . مي حالياً احلكو
وقد مت إعداد التصميم وخصصت احلكومة بالفعـل قطعـةً أرض لـذلك            . جديد إصالحي
بيـد أن بنـاء دار      .  البالغني األحداث عن املذنبني  وال يتم يف الوقت احلاضر عزل       . املشروع

.  والذي شارف على االنتهاء، سيحد بشكل كبري من هذه املشكلةللشباب املعرَّضني للخطر،
 البديلة على جهود احلكومة للحـد مـن         األحكامصدور قانون   تأثري  اإلشارة كذلك إىل    وينبغي  

ومبوجب هذا القانون،   . برنامج إصالح السجون  إعادة التأهيل يف إطار     ولتشجيع  معاودة اإلجرام   
  .عاضة عنه بالعمل اجملتمعي حتت إشراِف مسؤوليتم العدول عن خيار احلبس واالست

  العنف املرتيل  -جيم   
وقّعت سان كيتس ونيفس على عدد من اتفاقيات وإعالنات األمم املتحدة مبا فيها               -٨٤

، وإعالن األمم املتحدة بشأن     ١٩٧٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام          
، وإعالن األلفية ١٩٩٥بيجني لعام عمل ، ومنهاج ١٩٩٣م القضاء على العنف ضد املرأة لعا 

املتعلقة بـاملرأة   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥رقم  لألمم املتحدة   التابع   جملس األمن    والئحة،  ٢٠٠٠لعام  
  .والسالم واألمن
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وحيظر قانون العنف املرتيل العنف الذي يـؤدي أو يـرجَّح أن يـؤدي إىل األذى                  -٨٥
ويدرج القانون املذكور كذلك األفعال التالية      . عاناة النفسية  أو امل  يةاجلنساملعاناة  اجلسدي أو   

ملـضايقة  التهديد باستخدام العنف واإلكراه واحلرمان التعسفي من احلرية وا        :  وهي جرائمبوصفها  
  . قد يبلغ حد اإليذاء النفسي أو التخويف أو االضطهادوأي تصرف عدواين أو حترش

دولة املكلف بوالية العمل من أجل القضاء على        الفرع   ي الشؤون اجلنسانية ه   وإدارة  -٨٦
من مهة يف توعية عامة اجلمهور عن طريق تدريب         اإلدارة   هبديه هذ تورغم ما   . العنف املرتيل 

 مكتب  فتحواملمرضات وغريهم، و  واملستشارين  ، كأفراد الشرطة    املعنينياملوظفني احلكوميني   
 لتقدمي الدعم املادي واملعنوي للضحايا،      املساعدة القانونية، واستحداث آليات أخرى    لتقدمي  

  .فإن العنف املرتيل مل يتوقف

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -دال   
أثناء املشاورة الوطنية، مت توجيه نداء إىل احلكومة من أجل التصديق علـى اتفاقيـة      -٨٧

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كتعبري عن التزامها جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة كما ُدعيت             
 تشريع وطين لصون    وضع إعادة النظر يف قوانني البناء لكي تليب املعايري الدولية إىل جانب             إىل

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -هاء   
موظف متفـرغ   وزارة الصحة يعمل فيه     بإنشاء مكتب حلقوق اإلنسان     بالرغم من     -٨٨

ط اإلعالم ويف أوساط مقدِّمي الرعاية الصحية، فـإن   للمكتب عن طريق وسائ   ورغم الدعاية   
االستفادة منه ظلت دون املستوى املنشود إذ إن األشخاص املصابني يعزفون عن الذهاب إليه              

وجيري النظر يف   .  الوصم والتمييز حىت يف أوساط الرعاية الصحية       خوفاً من من تلقاء أنفسهم    
نونية حيث ميكن اللجوء إىل منـسق يـسدي         نقل املكتب املذكور إىل مكتب املساعدة القا      
  . ألصحاب الشكاوىاملشورة بشأن سبل االنتصاف القانونية املتاحة

ومع أن السياسات الوطنية العامة تشجب االختبار اإلجباري ألغـراض التوظيـف              -٨٩
  .القوات املسلحةب لاللتحاقالعامة، فإن ذلك االختبار ال يزال شرطاً مطلوباً 

احلقوق اإلنسانية  سوى القليل من التقدم باجتاه هتيئة بيئات داعمة حتمي          ومل يتحقق     -٩٠
  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةبألشخاص املصابني أو املتضررين ل

  الديانة الراستافارية  -واو   
ألن ستافاريني أثناء املشاورة عـن قلقهـم        امجاعات الر اثنتني من   أعرب ممثلون عن      -٩١

ستافاريني، احقوقهم، بوصفهم ر  وألن  احترام اآلخرين من وجهة نظرهم،      ديانتهم ال حتظى ب   
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ورأى أولئك املمثلون أن أعضاء حركتـهم يتعرضـون للوصـم        . قد انُتهكت بدافع التمييز   
وجيب على احلكومة أن تواصل شراكتها مع املنظمات غري احلكومية من أجـل             . والتهميش

أي فرد للتمييز على أساس العرق أو الدين        ضمان عدم تعرض    لتنفيذ برامج تثقيف اجلمهور     
  .أو نوع اجلنس أو غري ذلك

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -سادساً 

  التعليم  -ألف   
 يف نظام التعلـيم إىل جانـب        باجلودةحترص احلكومة على معاجلة الشواغل املتصلة         -٩٢

التعلـيم   رة التعليم ورقة بيضاء بشأن تطـوير      ونشرت وزا . العصرمناسباً هلذا   جعل النظام   
رفع املستوى وزيادة املوارد إىل أقصى حد     "بعنوان ٢٠١٩-٢٠٠٩التعليمية للفترة   والسياسة  

وتربز هـذه الوثيقـة     ".  تعزيز فرص اجلميع يف النجاح     -واالرتقاء إىل املمارسات الفضلى     
  . القرن احلادي والعشرينتوفري تعليم جيد يفلالوطنية األولويات واالستراتيجيات 

 ضمان حصول مجيع الطـالب علـى        يف الرؤية املعروضة يف الورقة البيضاء       تتمثلو  -٩٣
  ".التعليم للجميع"تعليم جيد يف سياق سياسة توفري 

وتعرض الورقة البيضاء ألول مرة أموراً منها املبادرات التالية اليت تليب احتياجـات               -٩٤
  :التعليممجيع أصحاب املصلحة يف نظام 

 سيكون لزاماً على اآلباء حضور احللقات الدراسية والـربامج  -تثقيف اآلباء    •
التدريبية لتثقيف اآلباء، كلما دعت الضرورة إىل ذلك، من أجل مـساعدة            
اآلباء الذين قد ال تكون لديهم املهارات املطلوبة إلرشاد وتوجيه أوالدهـم            

لشديد االعتماد على التكنولوجيـا     بالطريقة املناسبة يف عامل ما بعد احلداثة ا       
   .يف القرن احلادي والعشريناملتطورة 

سُتنشأ جلنة استشارية لتثقيف املدّرسني وسُيعهد إليها مبهمة تقدمي املـشورة            •
على الصعيد   املدّرسنيتدريب  /تثقيفاحتياجات  للمؤسسات اجلامعية بشأن    

ـ   الوطين وتقدمي توصيات     ـ دورات أو بـرامج     فيما يتعلق ب املهـين  وير  التط
  .لمدّرسنيل

هيئـة  ويلـه مـن     لتحاملهارات  للتدريب على   الربنامج الوطين   تنظيم  سيعاد   •
ُتعـىن  قانونية شبه مستقلة تستند إىل قاعدة عريضة        إىل هيئة    حكومية صرفة 

  .بتلبية مجيع احتياجات البلد من التدريب
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دّرس يف أداء   كفاءة وفعالية امل  ستقّيم قدرة    اليت   -سياسة تقييم أداء املدّرسني      •
مهمته وتوفر وسيلة رمسية إليصال املعلومات إىل املدّرس بشأن نقاط القـوة            

  .أدائه عمله ولتوثيقاملتصلة بوالضعف 
مستويات يهدف إىل حتسني    ساعات الدرس   لفترة ما بعد    برنامج وطين منظَّم     •

  .االبتدائي التعليمالنشاط البدين لألطفال يف سن 
خفض معدالت  :  بغية حتقيق األهداف التالية     النظراء ساطةوالربنامج الوطين إلرشاد     •

السلوك املعادي للمجتمع لدى الشباب؛ ومتكينهم من أن يصريوا قدوة لغريهـم؛            
  . الدنياوطالب الصفوفالعليا وتقوية العالقات بني طالب الصفوف 

  .الطالبال يزال صندوق الطالب للتعليم والتعلُّم برناجما منوذجياً يتيح الفرص جلميع  •

  الصحة  -باء   
 تركز علـى اجملـاالت      ٢٠١٢-٢٠٠٨وضعت الوزارة خطة وطنية للصحة للفترة         -٩٥

  :احليوية التالية اليت حتظى باألولوية
 والغرض هو احلد من معدل االعـتالل والوفيـات          - الساريةاألمراض املزمنة غري     •

ـ       (الساريةاملرتبطة باألمراض املزمنة غري       صـياغة ور  سانت كيتس ونـيفس يف ط
  ).الساريةمشروع قرار يصدر عن األمم املتحدة بشأن األمراض غري 

  . والغرض هو حتسني التغذية واحلالة البدنية للسكان-التغذية والنشاط البدين  •
 والغرض هو تعزيز برامج التحصني وصحة الطفل واملراهق         -الصحة األسرية    •

املسنني واألشـخاص  وصحة األسنان والفم وصحة الرجال والرعاية اخلاصة ب     
  .ذوي اإلعاقة البدنية والصحة اإلجنابية وصحة النساء وتنظيم األسرة

 والغرض هو إدراج جوانب تتعلق بتقوية املؤسسات -نظمة الصحية  األتطوير   •
التنسيق يف  و واألحباث يف جمال الصحة وزيادة قدرات املختربات         باملعلوماتو

  .لتكنولوجياحاالت الكوارث الصحية والصيانة وتقييم ا
 والغرض هو تعزيز صحة الـسكان       -الصحة العقلية وإساءة استعمال املواد       •

 والعـالج   املستوى األمثل من املشورة   العقلية واحملافظة عليها عن طريق توفري       
  .حتفظ سالمتهممأمونة والرعاية للمرضى يف بيئة 

 -اجلنسي  اليت تنتقل باالتصال    اإليدز واألمراض   /فريوس نقص املناعة البشرية    •
، وإجراء األحباث   والدعوةهذا الوقاية وتوفري العالج والرعاية والدعم       ويشمل  

  .، وتنسيق وإدارة الربامجومراقبة األوبئة
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تفتيش األمـاكن وتنظيـف     تشمل   يتعلق األمر هنا بتوفري برامج       -الصحة والبيئة    •
يوانية عن   وحتقيق األمن الغذائي ومنع انتشار األمراض البشرية واحل        شبكات الصرف 
يف املرافئ، وإدارة النفايـات الـصلبة،       واملراقبة الصحية   التصدير،  /طريق االسترياد 

  .ومكافحة ناقالت اجلراثيم، ورصد نوعية املاء ومياه الصرف واملياه العادمة
املـوارد  املتعلقة بـإدارة    علومات  اململ هذا نظام     ويش -تنمية املوارد البشرية     •

والتدريب والتطوير واألداء واإلنتاجية والـصحة      البشرية وعمليات التوظيف    
  .والسالمة املهنيتني

  السالمة واألمن  -جيم   
حيتل األمن الوطين الصدارة يف جدول أعمال احلكومة االستراتيجي الرامي إىل صيانة              -٩٦

وال يزال معدل اجلرائم الـيت      . أمن املواطنني والزوار على حد سواء واحملافظة على سالمتهم        
دم فيها األسلحة النارية ويرتكبها بعض الشبان يف بعض اجملتمعات احمللية مصدر قلـق              ُتستخ

وتضطلع وزارة األمن الوطين بواليتها عن طريق وكاالهتا كما ُتعىن جبدول           . للحكومةرئيسي  
هتيئة مناخ يساعد على حتقيق االستقرار      مبا يف ذلك    أعمال احلكومة يف جمال األمن والسالمة       

  .القتصادي واالجتماعي والتنمية املستدامة الشاملةالسياسي وا
، جلنةً تقوم ٢٠٠٤، الذي صدر يف عام  املعنية باجلرميةوقد أنشأ قانون اللجنة الوطنية  -٩٧

بالتحقيقات والتحريات يف النشاط اإلجرامي داخل االحتاد مع التركيز بوجه خـاص علـى              
رمية املنظمة وغري ذلـك مـن اجلـرائم         العقاقري واملخدرات والتدليس وغسيل األموال واجل     

ويرمي القانون املذكور كـذلك إىل      . ومت تشكيل اللجنة رمسياً وهي تقوم بوظائفها      . اخلطرية
  . تيسري التعاون بني وكاالت إنفاذ القوانني يف جمال مكافحة اجلرمية

مـن أجـل    ملكافحة األسلحة النارية    أنشأت احلكومة أيضاً وحدة داخل الشرطة       و  -٩٨
  . ساعدة يف تفكيك العصاباتامل

يتعـرض  ويعد كل من االجتار باألشخاص واالجتار باملخدرات اخلطـرية جرميـة              -٩٩
  .تسليممرتكبوها لل

املعتمدة على الكالب البوليـسية وتوسـيع       ) K-9 (٩-وقد مت تعزيز الوحدة كاف      -١٠٠
  .ةوحدة التحقيقات اجلنائية لكي توفر خدماهتا ملزيد من اجملتمعات احمللي

الشرطة بشكل عام ويف تيسري     كفاءة  التطورات التكنولوجية يف حتسني     استخدمت  و  -١٠١
  . سليمتسجيل وتتبُّع األنشطة اإلجرامية على حنو

  .لتشريعات ونظام العقوبات فهي عملية مستمرةلأما االستعراضات الشاملة   -١٠٢
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -دال   
 ٢٠٠٦ستراتيجية الوطنية املتعلقة باملعلومات واالتصاالت لعـام        استلزمت اخلطة اال    -١٠٣

وتوفر الوحدة اليت أنشئت    . إنشاء وحدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل احلكومة      
فرصة أكرب جلميع أفراد اجملتمع للحصول على التكنولوجيا والتدريب ولالستفادة من وسائل            

، سيحصل طالب الصف اخلامس يف مجيـع        ٢٠١١-٢٠١٠ويف السنة الدراسية    . االتصال
 كمبادرة حكومية جديدة لتمكني الشباب      حممولةاملدارس الثانوية يف االحتاد على حواسيب       

ويتعلـق  . من احلصول على أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة استفادهتم منها         
كان و. دارس الثانوية يف املستقبل   نطاقه ليشمل مجيع تالميذ امل    سيوسَّع  األمر هنا بربنامج رائد     

زيـادة   مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التعليم والتنويـع و          الغرض من 
هو التنافسية، الذي اشترك يف متويله االحتاد األورويب وحكومة سانت كيتس ونيفس،            القدرة  

ماد القطاعات  عن طريق زيادة اعت   مستدام ونشط   تشجيع تطوير قطاع معلومات واتصاالت      
متطور يف نفـس  خدمات  توفري قطاعاالستراتيجية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و     

االجتماعية واجملتمعات احمللية واألفراد ودعم إصالح القطـاع العـام          الفئات  اجملال ومتكني   
  .على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتباالعتماد 

  توقعات الدولة  -  سابعاً   
احلكومـة تلـتمس    ال تـزال    لذلك  وحتاد سانت كيتس ونيفس غين بسكانه،       اإن    -١٠٤

قوق اإلنـسان،  املتعلق حباملساعدة من أجل بناء القدرات، خاصةً يف جمال التدريب والتثقيف  
. ومن أجل جتميع البيانات اإلحصائية يف وحدة رئيسية وحيدة وحتليلها واإلبـالغ بـشأهنا             

 مساعدة تقنية لتمكينها من التصديق على مزيد        وسترحب سانت كيتس ونيفس كذلك بأي     
لواجبات وااللتزامات الناشئة عن تلك االتفاقيات      مث تنفيذ ا  من االتفاقيات واملعاهدات الدولية     
  .واملعاهدات على املستوى الوطين

        


