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 مقدمة -أوال   
 
 مظـاهر االنستـا،، يعـاين وبـال  الصـري،، الـدلل، املتوسـ  ونـيسس كيتس سانت اقتصاد ظل   -1

 عــن األول الــو ي تقريرهــا الدولــةقــدمت  أن بعــد العــاملين،  ــى املــالين والركــود باألزمــة هائــل تــّث ر  
 اخنسـا  إىل العـاملين أد ى كـل مـن األزمـة والركـود املـالين فقـد اإلنسـان  حبالة  قـو  املتعلق سجل ها
 توافرهــا الــ ز  األ ــوال تــدهور يف وأســهما االحتــاد، إىل املاليــة الــدلل املتــّت   مــن التحــوي ت نســ ة
 حتـــديا   يواجــ  اقتصـــادها كــان ذلـــ ، علــ  عــ وة  .  الـــ  دامل اشــرة إىل األجن يـــة االســتثمارات جلــذ 
 يف 200 بنحــو اســتثنائيا   ارتساعــا   اإلمجــاي احمللــ  النــات  إىل العــا  الــدي ن نســ ة ارتســا  وهــو أال آلــر،
 .  2013 عا  يف اإلمجاي احملل  النات  من املائة
 حتقيقـــ  اســـتتاعت مـــا وهـــو بديلـــة، ماليـــة سياســـات   تتحـــر ى أن احلكومـــة علـــ  لزامـــا   فكـــان -2

 تــداب، ونس ــذت مصــداقية، الكلــ  ذا ل قتصــاد إ ــارا   صــم مت إذ. اخلارجيــة املســاعدة ِقوامهــا جبهــود  
 املت ـــرد، االقتصـــادي لتحقيـــق النمـــو ال زمـــة األ ـــوال وهتيئـــة لســـل الـــدي ن، ترمـــ  إىل صـــارمة ماليـــة
 حتقيـق علـ  يسـاعد مبنـا    اال تسـا  كـان فلتاملـا. السقـر و ـّة مـن والتخسيف املعيشة، مستوى ورفع
 يتصــــل أنــــ  كمــــا ونــــيسس، كيــــتس ســــانت حلكومــــة االســــجاتيجية األولويــــات إ ــــدى والتنميــــة النمــــو
 .  احلال وِضعاف السقراء رعاية يف يتمثل عريق بتقليد   وثيقا   اتصاال  

 املســتدا  النمــو مــن مســتوى لي لــ    االقتصــاد، إنعــا  ســ يل يف امل ذولــة اجلهــود أســهمت وقــد -3
ــن األجــل التويــل  لتــول   ك ــ،ا   زمخــا   احلكومــة إعتــاء يف الوقــت، مــرور مــع املــوا نن  يــاة نوعيــة ُُيس 
 أكــرب لتحقيــق فــر    إىل املاليــة التحــديات حتــو ل ضــمان يف ولعــل  . العامــة النسقــات إدارة يف احلصــافة
 والثقافيـــــة االجتماعيـــــة شـــــع ها  قـــــو  بصـــــو ن احلكومـــــة التـــــزا  علـــــ  واضـــــحة داللـــــة ممكنـــــة منسعـــــة

 .واالقتصادية والسياسية
 امل ــادرات لتنسيــذ ال زمــة املــوارد مــن مزيــد توليــد إىل املتَّخــذة املاليــة التــداب، هــدفت ف السعــل، -4

 يف االحتــــاد تنميـــة يف األمهيـــة  امســـة وبـــرام  مشــــاريع وإنشـــاء االجتمـــاع  الضـــمان بشـــ كة املتعلقـــة
 السقــــر لــــ  فــــو  األشــــخا  مــــن املزيــــد رفــــع كــــذل ، األساســــ ، هــــدفها وكــــان. التويــــل األجــــل
 وأُلســــرهم هلــــم الثــــروة ولتحقيــــق الو نيــــة التنميــــة جهــــود يف أكــــرب بدرجــــة   لإلســــها  السرصــــة ومــــنحهم
ونـــــيسس  كيـــــتس ســـــانت وتعكـــــف  كومـــــة. هادفـــــا   حتقيقـــــا   و مو ـــــاهتم أهـــــدافهم خمتلـــــف وحتقيـــــق

     .األساسية احلقو  هذه التزايد يف أعدادهم اآللذة موا نيها منح باستمرار عل 
  

 وعملية التشاور المنهجية -ثانيا   
 
اهليئـات احلكوميـة، شـرُية عريضـة مـن اعتمـع تشـمل يعكس هذا التقريـر جهـود وإسـهامات  -5

ومنهـــا وزارة اخلارجيـــة، ووزارة الصـــحة واخلـــدمات االجتماعيـــة والتنميـــة اعتمعيـــة والشـــ ون اجلنســـانية، 
وزارة األمـــــــن القــــــوم  ووزارة العـــــــدل والشــــــ ون القانونيـــــــة، ومكتــــــ  أمـــــــن املظـــــــا ، ووزارة التعلــــــيم و 
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 ذلـــ  واملنظمـــات اـــ، احلكوميـــة، مبـــا فيهـــا رابتـــة األشـــخا  ذوي اإلعاقـــة، واعتمـــع املـــدين، مبـــا يف
 التوائف الدينية.

تتساعــل أي سياســات و نيــة بشــّن  قــو  اإلنســان، وضــع ومــن املهــم اإلشــارة إىل أنــ  ق ــل  -6
فعلــ  ســ يل اجلهــات ذات الصــلة صــا  ة املصــلحة ومــع عامــة اجلمهــور.  رو  احلكومــة املعنيــة مــعفــ

املثـــال، أجــــرت وزارة التنميــــة اعتمعيــــة والثقافــــة والشـــ ون اجلنســــانية، بالشــــراكة املســــتمرة مــــع منظمــــة 
، مشــــاورات  و نيــــة ق ــــل صــــيااة وهيئــــة األمــــم املتحــــدة للمــــرأةاألمــــم املتحــــدة للتسولــــة  اليونيســــف  

ــــة. ع ُمــــنح اجلمهــــور العــــا  أيضــــا  يف وقــــت  ال ــــق فرصــــة  االســــجاتيجية الو نيــــة للحمايــــة االجتماعي
بـــالتعليم مشـــرو  الوثيقـــة هـــذا. كمـــا ُأجريـــت مشـــاورات واســـعة بشـــّن السياســـة املتعلقـــة يف تـــدقيق ال

 .2013ة عا  ق ل االنتهاء من وضعها يف هنايوالتدري  املهي والتقي 
حمســـ   آلـــر لتحـــاور كـــل مـــن اعتمـــع ‘ املشـــاورة الو نيـــة الســـنوية بشـــّن االقتصـــاد‘وتشـــكل  -7

املـــدين واملنظمـــات اـــ، احلكوميـــة والشـــ ا  والقتـــاعن العـــا  واخلـــا  مـــع احلكومـــة بشـــّن القضـــايا 
 رة عل  امليزانية السنوية.االجتماعية واالقتصادية الراهنة امل ث  

  
 منذ االستعراض الدوري الشامل السابقما استجد م  تطورات  -ثالثا   

 
 حقوق اإلنسان النهوض بَتوسُّع الحكومة في التزامها ب -ألف 

 
 الخدمات االجتماعية  

افــة  ــى إب ــان فــجة لقــد ظل ــت احلكومــة ثابتــة  علــ  التزامهــا بتحســن نوعيــة  يــاة املــوا نن ك -8
الـــربام  واملشـــاريع االجتماعيـــة الراميـــة إىل مـــن لـــ ل تعزيـــز إ ـــاز االقتصـــادي واملـــاي، ركـــود النشـــا  

حتقيـــق رفـــاه األســـرة، وتعمـــيم املنظـــور اجلنســـاين، وضـــمان  ـــا  املشـــاركة واالخنـــرا  يف عمليـــة التنميـــة 
الو نية، وتعزيز  قو  التسل، وحتسن نوعيـة احليـاة. وتُواصـل هـذه امل ـادرات التصـدي بسعاليـة لعـدد  

تــدلل ال الــت تواجههــا أضــعف السئــات يف اتمعنــا باالســتعانة بتــداب، وقائيــة وتــداب،مــن التحــديات 
 .إعادة التّهيلو 

 
 استراتيجية الحد م  الفقر  
يف إ ــار التــداب، املصــاِ  ة الداعمــة ، 2013-2011الربنــام  اإلرشــادي املتعــدد الســنوات للســجة   

   لل لدان األ راف يف بروتوكول السكر
يف إ ــــــار التــــــداب، ، 2013-2011ملتعــــــدد الســــــنوات للســــــجة الربنــــــام  اإلرشــــــادي او  ــــــد  -9

حقَّقـــــــة يف السجتـــــــن  األ ـــــــراف يف بروتوكـــــــول الســـــــكر، املصـــــــاِ  ة الداعمـــــــة لل لـــــــدان
ُ
املكاســـــــ  امل

 ــــدة  ، ليســــاعد بـــذل  احلكومــــة يف التخسيـــف مــــن2013-2010و 2009-2006 الســـابقتن،
الــت ليــة احملربام  الــوالتوس ــع يف  أزمــة الســكرمــا بعــد دلعــة آنــذاس يف ســيا  نآثــار األزمــة االقتصــادية امل
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ــــز علــــ  احلــــد مــــن السقــــر، وضــــمان احلمايــــة االجتماعيــــة، وتنميــــة القتــــا  اخلــــا ، وللــــق فــــر   ترك 
 العمل.

 
 االسجاتيجية ولتة العمل الو نيتان للحماية االجتماعية  

ال يزال احلد  من السقـر يشـكل إ ـدى القضـايا اإلةائيـة األساسـية بالنسـ ة إىل سـانت كيـتس  -10
، عــن  ريــق وزارة اخلــدمات االجتماعيــة والتنميــة 2013ونــيسس. لــذل ، أ لقــت احلكومــة يف عــا  

االســــــجاتيجية ولتــــــة العمــــــل الــــــو نيتن للحمايــــــة ، والشــــــ ون اجلنســــــانية آنــــــذاساعتمعيــــــة والثقافــــــة 
، بالتعــــاون مــــع مكتــــ  اليونيســــف يف شــــر  الكــــاري  ومكتــــ  2017-2013للســــجة  اعيــــةاالجتم

 هيئة األمم املتحدة للمرأة املتعدد األقتار يف الكاري .
يف ، السقــر لتخسيــف مــن و ــّةلم ــادرات أن ال لــد شــهد منــذ أعــوا  وجــود وعلــ  الــرام مــن  -11

ل اإل ـــــار النـــــاظم لتقـــــد  الـــــذي يشـــــك   1998قـــــانون املســـــاعدة اإلةائيـــــة االجتماعيـــــة لعـــــا  إ ـــــار 
برنااـــا   24املســاعدة االجتماعيـــة يف ســـانت كيـــتس ونـــيسس، وعلـــ  الــرام مـــن وجـــود مـــا يربـــو علـــ  

 فقـد لـزِ  نـيسس،للمساعدة االجتماعية يف سانت كيـتس، وتنسيـذ بـرام  مماثلـة بـنسس العـدد تقري ـا  يف 
املــوارد العامــة دــو إدمــاء السقــراء يف مســار التنميــة هي كلــة هــذه امل ــادرات والــربام  مبــا يضــمن توجيــ  

وبإجيـــــاز، تشـــــكل االســـــجاتيجية الو نيـــــة للحمايـــــة مبزيـــــد مـــــن الكســـــاءة والسعاليـــــة. االقتصــــادية العـــــا  
، االجتماعيــة ُمكو نــا   اســم  األمهيــة مــن مكو نــات اجلهــود الو نيــة امل ذولــة يف ســ يل احلــد  مــن السقــر

 اجتماعية  كوم  مستدا  وشامل ومتكامل. سيشكل األساس لنظا  محاية  
العناصـــــر األساســـــية التاليـــــة  تعزيـــــز املســـــاعدة االجتماعيـــــة،  الو نيـــــة وتتنـــــاول االســـــجاتيجية -12

وحتســن نوعيــة التعلــيم والتــدري ، وتيســ، تكلســة لــدمات الرعايــة الصــحية للجميــع وإتا ــة إمكانيــة 
تعزيـــز اإلنتاجيـــة والقـــدرة التنافســـية، وزيـــادة  صـــول اجلميـــع عليهـــا، وتعزيـــز ســـو  العمـــل مبـــا يضـــمن 

 .وكاالت التنمية االجتماعيةإمكانية احلصول عل  فر  العمل، وزيادة قدرات 
لتشــريعات الدالليــة احلاليــة برييــة  كــن احلكومــة مــن ا وتشــج ع االســجاتيجية علــ  اســتعرا  -13

جتماعيـة، فضـ   عـن للـق بيئـة تشـريعية تسـاعد الوفاء بالتزاماهتا الو نية والدوليـة املتعلقـة باحلمايـة اال
 عل  إص ، نظا  احلماية االجتماعية.

ــل2013ولــ ل عــا   -14 األوىل مــن االســجاتيجية املر لــة األعمــال التحضــ،ية لتنسيــذ  ت، تواص 
 أنشتة رئيسية ه   ةالو نية للحماية االجتماعية. فاضتلعت الوزارة بث ث

  ذيةإ از لتة العمل التنسي •
ـــــام اســـــتحداق وثيقـــــة  • ـــــد الواليـــــات املتعلقـــــة باملســـــ ولية املشـــــجكة يف اـــــاالت  للربن لتحدي

  التكوين والتمكن والرعاية والتوجي 
 تدري  موظس  املساعدة االجتماعية عل  استخدا  تقنيات الرصد والتقييم. •
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 " Chile Puente Programme " ‘ شـــــيلل ســـــوراجلبرنـــــام  ‘ لــــــ اك احملـــــ (MEND)) ‘دمينـــــ‘ ةـــــوذء  
 للتخسيف من و ّة السقر

، وهــــو ةــــوذء للممارســــة ‘لربنــــام  جســــور يف شــــيل ‘تشــــكل هــــذه امل ــــادرة مواءمــــة  و نيــــة  -15
" وهــــ  MEND " ‘مينــــد‘الُسضــــل  يف اــــال التخسيــــف الشــــامل مــــن و ــــّة السقــــر. ويُقصــــد باالســــم 

تكـــــــــــوين األســـــــــــرة  "Mould, Empower, Nurture and Direct Familiesاأل ـــــــــــرف األوىل لربنـــــــــــام  "
و كينهــا ورعايتهــا وتوجيههــا يف ســانت كيــتس ونــيسس. وسيســاعد هــذا الربنــام  األفــراد واألســر علــ  

 رفع مستوى أدائهم الوظيس .
ــزت احلكومــة اهتمامهــا علــ  االقتصــاد األلضــر  2014ويف عــا   -16 النمــو لتحقيــق  كوســيلة، رك 

حتــاد واملسـاعدة، يف الوقــت نسسـ ، يف احلـد مــن السقـر. وارتُئيــت ضـرورة صــو   املتـ ردين يف اال والتنميـة
سياســـــات لتعزيـــــز اإلنصـــــاف يف اـــــاالت اإلســـــكان، واســـــتخدا  األراضـــــ ، والتـــــدري  األكـــــاد   

 والتدري  عل  املهارات، وإمكانية احلصول عل  املياه والتاقة النظيسة، والرعاية الصحية. 
تكــوين األســرة و كينهــا ورعايتهــا هــذا الربنــام  التجــري ، برنــام   أســرة يف 21 شــاركتقــد و  -17

  ماليــة ولــدمات ذات صــلةمنحــة  أفــادت مــن و ،  برنــام  مينــد  وتوجيههــا يف ســانت كيــتس ونــيسس
تعزيـــز  اســـ  األســـرة. وسُتســـاعد زيـــادة اخلـــدمات أيضـــا  يف تيســـ، عمليـــة ا ـــاذ القـــرار هتـــدفان إىل 

 ديد واكتسا  املهارات امل ئمة لسو  العمل. بشّن املالية، وتيس، حت
ــــدعم املــــاي والنسســــ  يف إ ــــار الربنــــام  علــــ  مــــدى  -18 ــــ ، ســــتتلق   األســــر ال إضــــافة  إىل ذل

 عامن. ويرتكز الربنام  عل  العناصر الس عة التالية 
  أفرادهالتحديد أشكال أساسية  ةلكل أسرة ما ال يقل عن ث ث وفَّرستُ  - األسر حتديد •
ــــة ســــنوية -الصــــحة والرفــــاه • وضــــمان  ألفرادهــــا ســــُيتل  إىل األســــر إجــــراء فحوصــــات   ي

  ال و ضور دورات إع مية عن الصحةحتصن األ س
 ،املدرســـــةجدد علـــــ  يف الـــــ استضـــــتلع األســـــر مبســـــ ولية ضـــــمان انتظـــــا  أ ساهلـــــ - التعلـــــيم •

  درسةواملعل من الت تنظمها امل اجتماعات اآلباءا و ضوره
لألســرة واملشــاركة يف  لقــات عمــل  ســُيتل  إىل األســر  صــي  وقــت - ديناميــة األســرة •

الوالديـــة، علــ  ســ يل املثـــال. ومــن املتوقـــع أن  الرعايــةاــاالت كالصـــحة واملي زنــة و  تنمويــة يف
ةــاء  إجيابيــا ، عا سيــا  واجتماعيــا   ال ــالرين واأل ســال يف األســرةةــاء ُتســهم هــذه األنشــتة يف 

  الشخصية وتنمية الع قات الداعمةيف بناء املرونة  ذل  سهميُ ل
  لتة لتحسينها وض عستقيَّم أ وال املعيشة يف املنازل وست - اإلسكان •
علــــ  حتديــــد مهــــاراهتم امل ئمــــة لســــو  العمــــل  ونسُيشــــجَّع أفــــراد األســــرة ال ــــالري - العمــــل •

  نساذهم إىل سو  العملذل  لتيس، وستصمَّم الربام  التدري ية ت عا  ل
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األســـرة. إذ ســـتتعلم  اســـتكون املي زنـــة أ ـــد األنشـــتة األساســـية الـــت تضـــتلع  ـــ - الـــدلل •
 .ذي تتلقاها يف إ ار هذا الربنام األسر كيسية إدارة اإلعانة املالية ال

تكــــوين األســــرة أ ــــد املكو نــــات األساســــية لربنــــام   ســــ وليةالقيمــــة املتمثلــــة يف املوتشــــكل  -19
ق لألســــر يف إ ــــاره احلصــــول علــــ  و كينهــــا ورعايتهــــا وتوجيههــــا يف ســــانت كيــــتس ونــــيسس. وســــيحِ 

اجتمــاعيون . وُيكلَّـف مرشـدون ددةإذا اسـتوفت الشــرو  احملـ ،اإلعانـة املاليـة عـن  ريــق بتاقـة ائتمـان
 .عل  دو أفضل مبساعدة األسر عل  إدارة األموال

أداء األســر يف عمليــة ا ـــاذ القــرار قـــد حتس ــن ويكـــون  أن يكـــون صــوَّرمـــن املتوبعــد عــامن،  -20
تقيــيم لألســر  أفرادهــا قــد اكتســ وا مــن املهــارات مــا جيعلهــم أكثــر قابليــة للتوظيــف. ع ســُيجرى بعدئــذ  

ـــن الـــ أن  ي  ققتـــ  برييـــة  رجيهـــا مـــن الربنـــام . ومـــن املتوقـــعذاملســـتسيدة للتحق ـــق مـــن جوانـــ  التحس 
ــــزداد عــــدد األســــر املســــتسيدة ــــام   80إىل  2015عــــا  يف  ي أســــرة يف  140أســــرة، وأن يريتــــ  الربن

 .2017أسرة يف عا   200و 2016 عا 
 

 االسجاتيجية الو نية لش كة الضمان االجتماع   
لشـ كة الضـمان االجتمـاع  لـدى اسـتحداثها وفقـا  للتوصـيات االسـجاتيجية الو نيـة  ُرمسـت  -21

 تهـــــــدفوبينمـــــــا املتعلـــــــق بتقيـــــــيم شـــــــ كة الضـــــــمان االجتمـــــــاع .  2009احملـــــــددة يف تقريـــــــر عـــــــا  
االســـــجاتيجية إىل إنشـــــاء معـــــاي، اســـــتحقا  واضـــــحة وســـــجل مركـــــزي للمســـــتسيدين وأدوات للرصـــــد 

تقـــد  اخلـــدمات  توليـــا  لكســـاءةة قائمـــتماعيــة اليف تو يـــد الـــربام  االج أيضـــا   تســـاعدفإهنـــا والتقيــيم، 
 لتمكينهم من أن ينعموا حبياة  كر ة. االجتماعية إىل املوا نن

 
 رعاية األحداث  
 مرفق األ داق املختل    

ـــــل‘ل إنشـــــاء يشـــــك   -22 ـــــو هـــــورايزنز املخـــــتل  إلعـــــادة التّهي ـــــذي أُ ـــــز يف أيلـــــول/‘مركـــــز ني     ، ال
تقـد  الرعايـة القائمـة علـ  إعـادة التّهيـل إىل الشـ ا  ل، جزءا  من اسـجاتيجية شـاملة 2012 س تمرب

 يف اعتمع. وإعادة إدماجهم جرائم الذين ارتك وا 
فصــل األ ــداق عــن   ــداقهــذا املرفــق إلعــادة تّهيــل األالكيسيــة الــت أُنشــ   ــا ضــمن تو  -23

 مع عملية حتسن  الة اكتظاظها.  اشيا  ال الرين يف السجون 
املقيمـن فيـ  مـن الشـ ا  والشـابات.  التسـل إىلاء لـدمات جيـدة للرعايـة وةـويقد  املركـز   -24

ألـــرى، االستشـــارة، واخلـــدمات القانونيـــة، والتـــدري   وتشـــمل هـــذه اخلـــدمات، مـــن مجلـــة لـــدمات  
ت التدري يـــــة يف إدارة الريضـــــ  األكـــــاد   والســـــي واملهـــــي، والتتـــــوير املهـــــي. كمـــــا أصـــــ حت الـــــدورا

للــربام  الراميــة إىل مســاعدة املقيمــن  احليويــةوعمليــة ا ــاذ القــرار، علــ  ســ يل املثــال، مــن املكونــات 
 يف املركز عل  اكتسا  مهارات اجتماعية جيدة والتحو ل إىل موا نن ُمنتجن.
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ســا  أعــد هم جيــدا  للنهــو  ، تلق ــ  موظســو املركــز تــدري ا  مكث  2012ويف الربــع األول مــن عــا   -25
 مبهمة إعادة التّهيل.

معلمـــا  قـــد أ  ـــوا تـــدري هم يف تت يـــق منهجيـــات قائمـــة علـــ   51، كـــان 2013وبنهايـــة عـــا   -26
املشـــاركة فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد التريـــ،ات الســـلوكية لـــدى أ ســـال املـــدارس. وتُنسَّـــذ  اليـــا  م ـــادرات مـــن 

حمـــاكم األ ـــداق وُتســـتحدق، كـــذل ، ُعـــدة أدوات  ق يـــل تـــدري  املرشـــدين االجتمـــاعين ومـــوظس 
 للكشف امل ك ر عن التري،ات السلوكية وصعوبات التعل م لتستخدمها املدارس.

 
 األطفال  
 استعرا  الربنام  الو ي للحضانة  

اســتعرا  للربنــام  الــو ي عمليــة التســل القــائم منــذ أعــوا ، نُســذت ةــاء كجــزء مــن مشــرو   -27
إىل  ســعيا  بتــدري  مــوظس  القضــاء ومــراق  الســلوس واــ،هم مــن املــوظسن املعنيــن، بــدأت للحضــانة 

ن و تعزيــز ترييــ،  يــاة التســل يف االحتــاد. وتلق ــ  بعــل مــوظس  وزارة التنميــة اعتمعيــة، وال ســيما املعنيــ
تزويــدهم بــاألدوات ال زمــة لتقــد  اخلــدمات  مــن أجــلخبــدمات محايــة التســل، تــدري ا  مكثســا  مــنهم 

 مبستوى ممتاز.
 

 الربوتوكول الو ي املتعلق بالتسل  
 2012فراــت وزارة التنميــة االجتماعيــة واعتمعيــة والثقافــة والشــ ون اجلنســانية لــ ل عــا   -28

منــع إيــذاء  يفالصــ  ســاعد هــذا   الربوتوكــول ولتــة العمــل الــو نين املتعلقــن بالتســل. ويمــن صــو  
 علــــ لتــــة العمــــل  عن، بينمــــا ســــتُ ملســــّلةوإدارة هــــذه ا مواإلبــــ   عــــن  ــــاالت إيــــذائه  ســــالاأل

التصــال باجلهــات صــا  ة املصــلحة ألاــرا  تنسيــذ الربوتوكــول. كمــا ااســتحداق برنــام  للتــدري  و 
تقـــد  هـــذه الوثيقـــة التوجيـــ  إىل مقـــدم  لـــدمات محايـــة التســـل فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد  ـــاالت إيـــذاء 

 ، وضمان محاية التسل.مبس ولياهتم مقدم  اخلدمات ل، واعجافا ساأل
 

 عاية األ سالاملراق ة ور  لسإعادة إنشاء ا  
دعمـــت احلكومـــة إعـــادة تعزيـــزا  للجهـــود امل ذولـــة مـــن أجـــل صـــو ن  قـــو  شـــ ابنا ورفـــاههم،  -29

ومرشــدين مــرب ن  وتتــّل ف عضــويت  مــن. 2012يف آذار/مــارس عايــة األ ســال ور  إنشــاء الــس املراق ــة
 ونقابـة املهـن القانونيـةاجتماعين وألصائين يف مر لة التسولـة امل كـرة ومهنيـن   يـن وقـوات األمـن 

 ورجال الدين.
 

 التعليم  
تقيـــيم   ،منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتسولـــة  اليونيســـفمـــن  بـــدعم  ، ، ُأجـــري2013يف عـــا   -30

عيقـــة إلمكانيـــة احلصـــول علـــ  لـــدمات ا
ُ
ـــة امل كـــرة. وقـــد لت يعـــة احلـــواجز امل لتعلـــيم يف مر لـــة التسول
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األ ســال وأضــعسهم  ــذه  تــع اســُتعن  ــذا التقيــيم يف حتديــد اســجاتيجيات هتــدف إىل ضــمان تريتيــة 
   اخلدمات.

الـــــت فُــــر  مـــــن صـــــواها ، ‘الورقـــــة ال يضــــاء املتعلقـــــة بــــالتعليم والسياســـــات العامــــة‘وتشــــكل  -31
    . ويف شــــــ ا /2019-2009التعلــــــيم لــــــ ل الســــــجة لتتــــــور خمتتــــــا  تسصــــــيليا   ،2009 عــــــا  يف

بريــر  وضــع جــدول زمــي  تنسيــذ الورقــة ال يضــاء ورصــد تنسيــذها، أُنشــئت جلنــة تُعــ  ب2011فربايــر 
 لتنسيذ خمتلف لت  الورقة وبرااها.

 
 التعليم السي واملهي  

تقـــد  لفـُـــو   الـــس التعلـــيم الســـي واملهـــي وُعـــزز الربنـــام  الـــو ي للتـــدري  علـــ  املهـــارات  -32
إىل هـذا ي ـالن املالشـ ا  اـ، امللتحقـن باملدرسـة التـ   وإىل مهـي عـاي اجلـودة إىل  - تدري  في

 النو  من التدري . 
وحتت توجيـ  الـس التعلـيم السـي واملهـي، اسـُتحدثت لتـة و نيـة شـاملة للتعلـيم والتـدري   -33

الســـي واملهـــي هتـــدف إىل ضـــمان حتســـن عمليـــت تعلـــيم املهـــارات والتـــدري  عليهـــا يف االحتـــاد. ومـــن 
 التعلــــيم الســــي‘، وعنواهنــــا السرعــــ   2018املقــــرَّر اســــتعرا  سياســــة التعلــــيم الســــي واملهــــي يف عــــا  

. إال أن ‘واملهـــي للجميـــع  وســـيلة لتحقيـــق التنميـــة ال شـــرية والتنميـــة املســـتدامة والـــتعل م مـــدى احليـــاة
، وهـــو مـــا ســـُيمك ن مـــن 2016للمجلـــس أن ينظـــر يف إجـــراء اســـتعرا  ملنتصـــف املـــدة لـــ ل عـــا  

 إجراء ما يلز  من تعدي ت ل لو  األهداف احملددة.
 واملهي لتحقيق األهداف التالية وقد ُرمست سياسة التعليم السي  -34

 عملية التعليم السي واملهي لتقد  رؤية مجاعية وتوجي  اسجاتيج    أ  
تشــكيل إ ــار ملواصــلة تتــوير وتعزيــز التعلــيم الســي واملهــي كوســيلة لتحقيــق التنميــة      
 املستدامة 
يف مجيـــع مرا ـــل  تـــوجيه بلـــو رة فهـــم مشـــجس ملسهـــو  التعلـــيم الســـي واملهـــي كم ـــدأ   ء  

منتقيـــا  لعمليـــة  صـــي  املـــوارد، وتقـــد  بـــرام  تلـــ    ا  لـــيم، حبيـــ  تشـــكل هـــذه السياســـة أساســـالتع
 الشهادات منح متتل ات سو  العمل، وتضع معاي، للتقييم و 

لُيســهم التعلــيم الســي واملهــي يف وضــع ان الشــ ك  ال زمــوالــرب  توجيــ  الشــراكات   د  
 ية املستدامة وتنسيذه  برنام  عمل للتنم

ـــــ  ل  هـ   يف أمـــــاكن  والنهـــــو   ـــــا، مهـــــارات املتعل مـــــن والعـــــاملنتتـــــوير تقـــــد  التوجي
 الدراسة والعمل ويف  ياهتم املهنية  

 توجي  إدارة نظا  شامل للتعليم السي واملهي وتوجي  عمليات    و  
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ـــــنيزر فيمـــــا بـــــن مقـــــدم  اخلـــــدمات  ز   ـــــربام وا ،وامل سســـــات ،توجيـــــ  الت واجلهـــــات  ،ل
 ا اعــال السياســاري واــ،ه مــن اعــاالت السياســاتية لتحقيــقالصــلة بــن هــذ عزيــزصــا  ة املصــلحة، وت
 التنمية املستدامة.

 
 امل سسة الو نية للتعليم بسانت كيتس ونيسس  

، يف 2015ّة يف عــا  نشــ، املتتجلــ  مهمــة امل سســة الو نيــة للتعلــيم بســانت كيــتس ونــيسس -35
، عـــن  ريـــق ملـــرب نمبســـتوى التحصـــيل الدراســـ  للتـــ  ، بسضـــل تســـر د قـــوة شـــراكتها مـــع ا النهـــو "
. "ســتثمار يف قتــا  التعلــيم العــا  الــذي ســُيعد  أ ســال األمــة للــتعل م والنجــا، يف بيئــة ســريعة التريــ،  اال

ح وبترب عــــات أفــــراد اجلمهــــور،  كــــن للتــــ   احملــــرومن اإلفــــادة مــــن  ائســــة متنوعــــة مــــن بــــرام  املــــن
 الدراسية، واملنح املالية، واجلوائز.

 
 امل ئمة لأل سالاملدارس   

املــــدارس ‘،  ظيــــت أربـــع مــــدارس ابتدائيـــة يف نــــيسس بسرصـــة قيــــادة م ـــادرة 2012يف عـــا   -36
هــــدف هــــذا الربنــــام  حتســــن املعــــاي، املدرســــية كــــان . و الــــت أ لقتهــــا اليونيســــف ‘امل ئمــــة لأل ســــال

 الجكيــــز علــــ  التســــل،املعتمــــدة وتعزيــــز جــــودة تعلــــيم التــــ   بتعزيــــز ث ثــــة م ــــاد  رئيســــية هــــ   
مدرســـة  14للجميـــع. وقـــد قـــادت هـــذه امل ـــادرة  ـــى اآلن لتعلـــيم الكامـــل واملشـــاركة الد قرا يـــة، وا

 ابتدائية عامة بسانت كيتس ونيسس. 
ن يف ذلـ  األوليـاء ا النموذء جلميع اجلهات صـا  ة املصـلحة يف اـال التعلـيم، مبـويتيح هذ -37

 درَّسة شك   وموضوعا ، وكذل  يف عمليات ا اذ القرار.بنيرائها يف املواد امل اإلدالءواأل سال، 
 اإلدارة اإلجيابيــة للســلوسعلــ  اعتمــاد أســلو   ‘ ئمــة لأل ســالاملــدارس امل‘وتشــجع م ــادرة  -38

ء دراســـ  عـــن ا إعـــادة إقـــرار منهـــو مبـــا ُيقـــق مـــا يلـــ   ضـــمان إنشـــاء نظـــم حلمايـــة التســـل ونساذهـــا، 
للجميـع وحمس ـزة علـ  الـتعل م،  تعزيـز هتيئـة فصـول شـاملةو ، الصحة واحلياة األسرية يقـو  علـ  املهـارات

 يف املدارس. ،اعتمع، فض   عن نوالديالتشجيع عل  مشاركة الو ،  سن اإلدارة الت بيةتعزيز و 
 

 ا، املختلتةالسصول   
التعلـــيم اـــ، املخـــتل  علـــ  أســـاس  2011أقـــر ت ســـانت كيـــتس ونـــيسس يف أيلول/ســـ تمرب  -39

االبتــدائ  يف ثــ ق مــن أكــرب املــدارس التعلــيم مــن الثالــ  إىل الســادس  سوفجتــري  للتــ   يف الصــ
ـــذ هـــذا القـــرار يف أعقـــا    اال يانـــات اإل صـــائية بّهنـــ ســـل متُ ظهـــور نزعـــة االبتدائيـــة يف ال لـــد. وقـــد ا  

نـديز، أُرجـع سـ    إىل املـدارس االبتدائيـة. فاسـتنادا  إىل االسـتعرا  للل جنساين يف جامعة اـر  األ
ن الثالـ  إىل السـادس يف سوف مـالذي أجرتـ  الـوزارة، وباألدلـة التجري يـة، أُشـ، إىل أن ال نـن يف الصـ

 أداؤهم األكاد   أفضل.بيئات تعل م لل نن فق  يكون 
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، استضــافت وزارة التعلــيم سلســلة مــن احللقــات الدراســية 2013ويف تشــرين األول/أكتــوبر  -40
ـــزت هـــذه اجللســـات علـــ  ال نـــن مـــن الراميـــة إىل  كـــن التـــ   ســـجاتيجيات لزيـــادة اخنـــرا  اال. ورك 

 تــويرالعتــداد بــالنسس، وتالتــ   يف املدرســة والسصــل، ورفــع مســتوى التحصــيل الدراســ ، وتعزيــز ا
 السلوكيات االجتماعية اإلجيابية فيما بن الت  . 

 
 ‘زالسو دو  حتالف‘ برنام   

شــــ كة الشــــركاء املتحــــدة للتنميــــة الدوليــــة علــــ  اتســــا  منحــــة مــــع  وق عــــت وكالــــة الواليــــات -41
 مـن احلصـول الشـ ا  تمك ن. ويف إ ـار هـذا الربنـام ، يـ‘السـوز دـو حتـالف‘لتنسذ برنـام   األمريكين

عل  فر  بسضل اخلربة العمليـة واملـوارد املاليـة املقدمـة مـن جهـات ألـرى، ومشـاركة القتـا  اخلـا . 
   مهامها.عل  حتقيق ها ليساعد ‘السوز دو‘ء ا ويدر   الربنام  املنظمات ا، احلكومية عل  منه

 2012تس ونــيسس يف عــا  يف نظــا  املــدارس بســانت كيــ ‘الســوزدــو ‘إقــرار منهجيــة يـُع ــد و  -42
   /األول مــــن نوعــــ  علــــ  هــــذا املســــتوى يف املنتقــــة. فســــ  الســــجة مــــا بــــن كــــانون الثاين/ينــــاير وأيلــــول

    أيلــــــــول/ 29شــــــــابا ، و ر جــــــــت أول ُدفعــــــــة يف  120، ُدر   عليهــــــــا مــــــــا اموعــــــــ  2012ســـــــ تمرب 
الرابعــــــة عشــــــرة   بــــــن ســــــنالصــــــف الرابــــــع الثــــــانوي ت الُدفعــــــة شــــــ ا  يف . وضــــــمَّ 2012ســــــ تمرب 
عشـرة  مـن مخـس مــدارس ثانويـة هـ   مدرسـة باســت، الثانويـة، ومدرسـة واشـنتن أرشــي الد  والسادسـة

الثانوية، ومدرسة ف،تشايلد الثانويـة، ومدرسـة كـايون الثانويـة، ومدرسـة تشـارلز إي ميلـز الثانويـة. وقـد 
  ال  من هذا الربنام  الذي دا  ث ثة أعوا . 300أفاد دو 

 للربنام  السوائد التالية و  -43
ــــن شــــ ا  ســــانت كيــــتس ونــــيسس اقتصــــاديا  علــــ  أســــاس الرياضــــة ويقــــد  هلــــم   أ    ك 

 التدري  عل  املهارات احلياتية  
ــز ِقوامــ  الرياضــة مــن أجــل       ــن قــدرة امل سســات الشــريكة علــ  تنسيــذ ةــوذء مرك  ُيس 
عمـــل  مبـــا يف ذلـــ عـــاالت إحلا ـــا ،  كـــن استنســـال  ويســـهل توســـيع نتاقـــ  ليريتـــ  أشـــد ا ،التنميـــة

ورســـو  التعلـــيم اإلضـــافية، وتـــروي  املهـــارات واخليـــارات  رو، القيـــادةالشـــ ا ، ومنـــع اجلر ـــة، وتنميـــة 
 احلياتية الصحية 

ــــدعم اســــتحداق اــــاالت عمــــل مّمونــــة   ء   يعــــزز إنشــــاء شــــ كة داعمــــة للتــــ   وي
 للش ا  
اضــة لتنميــة الشــ ا  وملتزمــة الرييســتحدق شــ كة منظمــات قــادرة علــ  اســتخدا    د  
 بذل .
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 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
  اشيا  مع التـزا  احلكومـة بتـوف، األدوات ال زمـة لتنميـة مهـارات القـرن احلـادي والعشـرين يف -44

مشـــرو  ، التكنولوجيـــاإدارة ، يف إ ـــار عمـــل 2013أفـــراد شـــع ها، أ ـــزت احلكومـــة يف عـــا  ضـــسوف 
 ، إمكانية التعل م االفجاض . من ع ال ، و  7 000 الذي أتا، لـ ‘ول لكل  ال  اسو  حمم‘

وعـن  ريـق وزارة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت السـلكية وال سـلكية، شـرعت احلكومــة  -45
ستضــــم  ،شــــاملةشــــ كة  كوميــــة واســــعة يف تنسيــــذ لتــــة ث ثيــــة املرا ــــل إل ــــ    2013يف عــــا  

تصـــاالت الســـلكية وال ســـلكية، وشـــ كة تعليميـــة، وشـــ كة ل تصـــاالت الســـلكية شـــ كة   كوميـــة ل 
 .للشر ة وال سلكية

هيئـــة شـــر  الكـــاري  ل تصـــاالت الســـلكية واـــ، الســـلكية املـــوفرة مـــن الشـــ كة التعليميـــة، و  -46
ل ال نيــة التحتيــة ال زمــة لــرب  مجيــع املــدارس العامــة بشــ كة تعليميــة واملموَّلــة مــن ال نــ  الــدوي، تشــك  

مــن السصــول بشــ كة فصــل كــل    ريت. وســيُ ميريابايــت 24بنتــا  عــريل بســرعة تُــدار عــرب اإلنجنــت 
. كمــــا السضــــاءات املستو ــــة املشــــجكةوكــــذل  بعــــل  ،لمــــوظسن اإلداريــــنتــــوفر لاتصــــال الســــلك  

ــــيمنظــــا  ‘سُتشــــري ل هــــذه الشــــ كة  ــــإدارة التعل ــــر  مــــن إنشــــائ  مــــ لرا ،  ‘املعلومــــات املتعلــــق ب الــــذي ُف
تعليمــ ، وا،هــا  واحللــول القائمــة علــ  التــدريس يف فريــقبــن املــدارس، التحــاور الشــ ك  دعم وســت  

 من التت يقات املتصلة بش كة اإلنجنت.
 

 الشباب  
حلكومــــــة يف كــــــانون ومــــــن أجــــــل للــــــق فــــــر  عمــــــل للشــــــ ا ، أ لقــــــت ا ،حتسيــــــزا  للنمــــــو -47

. وقـد ُصـم م هـذا املشـرو  ‘وتتـوير املشـاريعبرنام  التدري  علـ  املهـارات، ‘ 2012األول/ديسمرب 
مهـــارات الزراعـــة وتتـــوير املشـــاريع ملســـاعدهتم علـــ  عـــن العمـــل تعلـــيم الشـــ ا  العـــا لن مـــن أجـــل 

 اكتسا  املهارات الت قد تكون متلوبة يف ظل االقتصاد اجلديد.
سـذت هــذه امل ــادرة بتنسـيق مشــجس بــن وزارة التنميـة االجتماعيــة واعتمعيــة، ووزارة التعلــيم ونُ  -48

، امل لســة مــن عــدد ‘بربنــام  التــدري  علــ  املهــارات وتتــوير املشــاريع‘واملعلومــات، وامل سســة املعنيــة 
شـــابا  بتـــدري هم يف اـــال الزراعـــة  36أفـــادت امل ـــادرة دـــو قـــد القتـــاعن العـــا  واخلـــا ، و قـــادة مـــن 

متجــرا   33و املركزيــة بعــل أكــرب أســوا  ال لــد أ مــد  أ ــد هــذه املشــاريع رفــوف   ،ونتيجــة  لــذل املائيــة. 
 .السلسل احللوحمليا  مبنتجات  كالتما م واخلس  و 

ليمـنح  ‘ كـن الشـع برنـام  ‘اسـتثمارات السـكر، اسـُتحدق تنويـع ندو  صـوبتمويـل مـن  -49
ـنهم مـن احلصـول علـ  لـسرصـة ال، وال سـيما الشـ ا ، عن العمـل املوا نن العا لن تعل م مهـارات ُ ك 

 فر  عمل قص،ة األجل  هيدا  حلصوهلم عل  وظائف  ويلة األجل.
ــــام   كــــن الشــــع ‘ويف إ ــــار  -50 ــــة ‘برن هــــ   مشــــرو  تشــــرييل ، ُشــــري لت ســــتة مشــــاريع فرعي

التـــدري  واإلدارة يف املشـــاريع املـــ ه لن، واملشـــرو  الـــو ي لتحســـن الُ ـــ  التحتيـــة، وم ـــادرة  املتـــدر بن
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، وم ــــادرة التــــدري  علــــ  املهــــارات وتتــــوير مهــــن ال نــــاء ، وامل ــــادرة املتعلقــــة بــــاملرأة يف اــــالالزراعيــــة
 املشاريع، وامل ادرة املتعلقة باملرأة يف املشاريع الصري،ة.

 ذا الربنام   ك ن بعل األفراد من العثور عل  وظائف دائمة.كنتيجة هلو  -51
 

 الُمسّنون  
 2014 وز/يوليـ   1وافقت احلكومة علـ  زيـادة معاشـات الضـمان االجتمـاع  اعت ـارا  مـن  -52

املائـــــة  يف 7.5معـــــا  الســـــن الـــــدنيا للتقاعـــــد بنســـــ ة ارتســـــع  التحديـــــد بالنســـــ  التاليـــــة علـــــ  وجـــــ  
ــــات املتحــــدة شــــهريا ، و  430إىل  400 مــــن اــــ، معــــا  املســــاعدة ارتســــع دوالرا  مــــن دوالرات الوالي

دوالرا  مـــــن دوالرات الواليـــــات  255يف املائـــــة ليصـــــل إىل  2القـــــائم علـــــ  دفـــــع اشـــــجاكات بنســـــ ة 
مجيـــع املعاشـــات األلـــرى املمنو ـــة يف أي عـــا  ســـابق ارتسعـــت املتحـــدة شـــهريا . عـــ وة علـــ  ذلـــ ، 

 2011أو  2010عـــــــوا  األاملعاشــــــات املمنو ــــــة يف ارتسعـــــــت يف املائــــــة، و  6بنســــــ ة  2010 لعــــــا 
 املائة. يف 1بنس ة  2013املعاشات املمنو ة يف عا  ارتسعت يف املائة، بينما  2 بنس ة 2012 أو
اإلعســـاء مـــن رســـو  لـــدمات الرعايـــة ولألشـــخا  يف ســـن الثانيـــة والســـتن فمـــا فـــو   ـــق  -53

 يف املرافق العامة للرعاية الصحية. الصيدالنية دوية الصحية واأل
لرئيســ  ا ‘برنــام  الرعايــة املنزليــة‘الــذكرى الســنوية الرابعــة عشــرة إلنشــاء  2015ويُوافــق عــا   -54

عــوزين لرعايــة املــدرَّبون املــوا نن املســن ن امل،  يــ  يــزور مقــدمو اإلدارة اخلــدمات االجتماعيــة التــابع 
 .لدمات الرعايةيقدمون هلم يف حمل إقامتهم و 

ولــــ ل شــــهر تشــــرين األول/أكتــــوبر مــــن كــــل عــــا ، حتتســــل الــــوزارة باملســــن ن وتــــنظم  ائســــة  -55
مســ،ة شــهر ‘متنوعــة مــن األنشــتة ُتشــركهم فيهــا، مبــا يف ذلــ  إجــراء زيــارات إىل املــدارس، وتنظــيم 

    .‘عشاء املوا نن ك ار السن و سلهم الراق ‘السنوية، وإ    م ادرة  ‘املسن ن
ــــة للمســــن ن تشــــمل تقــــد   -56 وتواصــــل احلكومــــة دعــــم عــــدد مــــن بــــرام  املســــاعدة االجتماعي

 استحقاقات اذائية وسكنية و  ية.
 

 األشخاص ذوو اإلعاقة  
أجــــرت  كومــــة ســــانت كيــــتس ونــــيسس لــــ ل جولــــة استعراضــــها الــــدوري الشــــامل األوىل  -57

لُتقــي م ا تياجــات هــذه السئــة  ،ذوي إعاقــة مــن اعتمــع، ألــت أشخاصــا  واســعة شــرُية مشــاورات  مــع 
 من األفراد الت عادة  ما تُعترب فئة ُمهمَّشة.

وكــان اهلـــدف مـــن ذلـــ  زيـــادة مســتوى مشـــاركة األشـــخا  ذوي اإلعاقـــة وممثلـــيهم مشـــاركة    -58
  كاملة يف مناقشة االتساقية الدولية حلقو  األشخا  ذوي اإلعاقة.

، أصــــ ح اجلمهــــور أكثــــر وعيــــا  بقضــــايا األشــــخا  ذوي 2014ويف تشــــرين األول/أكتــــوبر  -59
اإلعاقــة وبــرابتتهم احملليــة لــ ل نقــا  مائــدة مســتديرة أُذيــع علــ  اهلــواء م اشــرة  علــ  حمتــة إذاعيــة 
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وتلسزيونيــة حمليــة. وأثــار النقــا  عــدة قضــايا وانضــم  إليــ  العديــد مــن أفــراد اعتمــع عــرب الرســائل النصــي ة 
 وسائ  التواصل االجتماع .وش كة فيس وس وا،ها من 

 
 الصحة  

علــــ  حتســــن إمكانيــــة احلصــــول علــــ  لــــدمات صــــحية تركيزهــــا الــــدؤو  تواصــــل احلكومــــة  -60
 مضمونة وميسورة التكلسة.

 حتدي  نظا  السج ت الو ي ليشمل تسجيل املواليد والوفيات. 2012بدأ يف عا  و  -61
، هنضــــت احلكومــــة باألعمــــال التحضــــ،ية ال زمــــة لتنسيــــذ النظــــا  الــــو ي 2013ويف عــــا   -62

وكالـــة  بالتعـــاون مـــعأُ لقــت ، الـــت ‘الســـج ت الو نيــة الت يـــة‘للتــّمن الصـــح  عقـــ  إ ــا  م ـــادرة 
 .األنديزاملتحدة للتنمية الدولية وجامعة ار   الواليات

ونــيسس بنظــا  تــّمن للرعايــة صــحية فعــال مــن مــوا ي ســانت كيــتس مجيــع وضــمانا  إلمــداد  -63
صـــا   لألمـــرا  اخلتـــ،ة، يتواصـــل 

ُ
 يـــ  التكلســـة وشـــامل وُمســـتدا ، للحـــد مـــن العـــ ء املـــاي امل

  ذا الشّن.اعم عة  اسجشاد عملية ا اذ القرار امل ني ة عل  أدلة بالتقديرات
، تصــوير الثــدي باألشــعةلــدمات   يــة تشــمل  اآلنويريتــ  نظــا  الرعايــة الصــحية الــو ي  -64

سـنن، مـن أجـل ايـة األسـنان والعيـون، ورعايـة املوعـ ء سـر ان الثـدي، ورعجـو ا ، ولدمة اإلسـعاف 
 رفاههم العا .مستوى حتسن احلالة الصحية العامة ملوا نينا و 

 
 اإلسكان  

. ويف إ ــــار ‘ســــز مـــواد ال نــــاءالربنـــام  املتعلــــق حب‘، أقــــر ت احلكومــــة 2011يف  زيران/يونيـــ   -65
ُثمَّنـــة مبــا يصـــل إىل املسروضــة هــذا الربنــام ، ُ سَّـــل الضــرائ  

دوالر  400 000علـــ  مــواد ال نــاء امل
مســـاكن ملـــن   يســـ ق هلـــم امـــت س منـــزل. وقـــد بنـــاء مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة املســـتخدمة يف 

ن مــن املقــرر إهنــاؤه يف  ، إذ كــا2013الربنــام  إىل الربــع األول مــن عــا  فــجة إ ــاز مــد دت احلكومــة 
، وهــدفت بــذل  إىل دعــم قتــا  اإلنشــاءات واملســاعدة يف التخسيــف 2012كــانون األول/ديســمرب 

 من تزايد التل  عل  املساكن. 
صــندو  ‘، أ لــق صــندو  تنويــع اســتثمارات الســكر م ــادرة 2012ويف كــانون الثاين/ينــاير  -66

مشــاريع شــجيع املــوا نن علــ  االســتثمار يف لت ‘حتقيــق التمكــن االقتصــادي بــدعم قتــا  اإلســكان
 صـــندو  املســـاعدة علـــ  ســـداد‘. كمـــا أنشـــّ صـــندو  تنويـــع اســـتثمارات الســـكر الســـكنيةاأل يـــاء 

ــــذي يســــمح ملقــــدم  التل ــــات املســــتحق ن للتمويــــل يف إ ــــار  ‘القيمــــة العقاريــــة صــــندو  حتقيــــق ‘ال
 املتلوبة. بسداد القيمة ‘التمكن االقتصادي بدعم قتا  اإلسكان
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ـــع احلـــد األقصـــ   ،للـــراا ن يف امـــت س منـــازلإاـــراء وقـــد روجعـــت امل ـــادرة جلعلهـــا أكثـــر  -67 فرُف
ـــر ت بنـــود وشـــرو  جديـــدة دللـــت  يـــز النســـاذ يف  ـــوز/ ـــل ســـعر السائـــدة الثابـــت. وأُق     للـــدي ن وُلس 

   .2012يولي  
االقتصـــادي بـــدعم قتـــا  صـــندو  حتقيـــق التمكـــن ‘، ُعـــد ل اـــددا  برنـــام  2013ويف عـــا   -68

توســـيع نتـــا  اشـــجا ات االســـتحقا  حبيـــ  تشـــمل مقـــدم  التل ـــات املـــالكن  ـــدف ، ‘اإلســـكان
مقــدم  قصــر اســتحقا  التمويــل فقــ  علــ  بالسعــل، بعــدما كانــت يف الســابق ت اإلنشــاء قيــدعقــار ل

 ال اعثن لعقارات جديدة أو الذين يشرعون يف ال ناء.  التل ات
، مــن ملكيــة األراضــ  واملنــازل كــن املــوا نن مــن أجــل وســعيا  إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود  -69

ســـــكنية ألـــــرى تـــــجاو، قتعـــــة أر   500علـــــ  توزيـــــع  2014وافقـــــت احلكومـــــة يف  زيران/يونيـــــ  
 قد  مربع، يف عدة منا ق جبزيرة سانت كيتس. 15 000و 4 000مسا تها بن 

األراضــــ  علــــ  هــــذا النحــــو إلتا ــــة إمكانيــــة الشــــراء  وقــــد ُصــــم مت هــــذه اخليــــارات لشــــراء -70
لألشــــخا  املنتمــــن إىل أدح الشــــرائح االقتصــــادية وضــــمان قــــدرة املــــوا نن علــــ  التنقــــل يف اجتــــاه 

 األراض  واملنازل.تمل   صعودي ب
، دلـــل صـــندو  تنويـــع اســـتثمارات الســـكر، اـــددا ، يف شـــراكة مـــع 2013ويف  وز/يوليـــ   -71

. وتقـــد  هـــذه امل ـــادرة ‘برنـــام  القـــرو  لتعزيـــز اإلســـكان‘م سســـاتنا املاليـــة احملليـــة يف االحتـــاد بتقـــد  
دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة كحــد أقصــ  بســعر فائــدة  100 000 اجلديــدة قروضــا  بقيمــة

ملــوا نن سـكان املنـازل الـت ســتُنسَّذ فيهـا أعمـال تــرميم إىل ايف املائـة علــ  قيمـة القـر   5ي لـ  ثابـت 
 امل اين أو إعادة تصميمها أو توسيعها.

املتعلــق بامليزانيــة، أعلــن رئــيس الــوزراء آنــذاس أن احلكومــة ُمق لــة  2014وأثنــاء لتــا  عــا   -72
منــــزل  300إىل إمــــداد هتــــدف ، ‘30املســــتقل  املوئــــل‘تنسيــــذ م ــــادرة ســــكنية جديــــدة تُــــدع  علــــ  

 بالتاقة بّلوا، التاقة الشمسية.
 

 العنف المنزلي  
إن ســانت كيــتس ونــيسس ُملز مــة قانونــا  حبمايــة النســاء والستيــات مــن التعــر   للعنــف املنــزي  -73

اإلداريــة آلليــات القانونيــة و متال ــة بإنشــاء اوالعنــف اجلنســ ، مبــا يف ذلــ  التحــر   اجلنســ . والدولــة 
االنتصــاف بســ ل مــد هن بإمكانيــة و ال زمــة حلمايــة النســاء والستيــات محايــة  كافيــة مــن أشــكال العنــف 

تــدري  مــوظس  إنســاذ  مواصــلةهــود مــن ق يــل اجلعادلــة وفعالــة. وحتقيقــا  لــذل ، تواصــل الدولــة بــذل 
ـــــزيالقـــــانون ومـــــوظس  القضـــــاء بشـــــّن التعامـــــل مـــــع ظـــــاهرة  وتوعيـــــة وســـــائ  اإلعـــــ    ،العنـــــف املن

  ا. واجلمهور
، أُنشــ  جبهــاز قــوات الشــر ة امللكيــة لســانت كريســتوفر ونــيسس 2012نيســان/أبريل  1ويف  -74

و ــــدة لاصــــة بالضــــحايا، للتعامــــل مــــع قضــــايا مــــن بينهــــا العنــــف املنــــزي وإيــــذاء األ ســــال. ويعمــــل 
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تابعــة إلدارة اخلــدمات االجتماعيــة. شــر ة مــن الو ــدة اخلاصــة بالضــحايا الأعــوان نــيسس أربعــة  جبزيــرة
ووفقــا  ملــا ورد مــن إفــادات، فقــد "زاد" معــدل اإلبــ  ، فيمــا يتعلــق جبــرائم االاتصــا ، "زيــادة  ك ــ،ة" 

 بإنشاء هذه الو دة.
التــدري  إىل أفـــراد الشـــر ة تـــوفر إىل ضـــحايا اإليــذاء و وتُقــد  احلكومـــة لــدمات االستشـــارة  -75

كــومين بشــّن التعامــل مــع ظــاهرري احلوظسن اــ،هم مــن املــو  جيــ  النسســ ستشــاري التو مو واملمر ضــن 
 العنف املنزي والعنف اجلنساين.

ــــذت احلكومــــة  -76 ويف إ ــــار عمــــل إدارة الشــــ ون اجلنســــانية، بالتعــــاون مــــع جهــــاز الشــــر ة، نس 
يمـا مح ت عامة ملكافحة العنف اجلنسـ ، عـن  ريـق الكنـائس وأمـاكن العمـل واحملتـات اإلذاعيـة وف

 بن منظمات اعتمع املدين.
لألشـــخا  علـــ  لـــ  م اشـــر وقـــد أتا ـــت إدارة الشـــ ون اجلنســـانية االتصـــال بث ثـــة أرقـــا   -77

 الذين يلتمسون املساعدة ألنسسهم أو لري،هم فيما يتعلق حبوادق العنف املنزي.
 

 القانون والنظا   
واإلدانــــة فيمــــا وإىل زيــــادة معــــدالت الكشــــف  شــــاملةإن  اجــــة ال لــــد إىل مهــــارات حتقيــــق  -78

 .رائم القتل جبهاز قوات الشر ةاحلكومة إىل استحداق و دة جليتصل باجلرائم، دفعت 
ــع نتــا  اســتخدا   -79 وُنشــر يف عــدة منــا ق اســجاتيجية نظــا  تلسزيــون الــدائرة املريلقــة كمــا ُوس 

   باالحتاد لزيادة تعزيز جهود الكشف عن اجلر ة.
، ُنشـــــر بعـــــل أفـــــراد الشـــــر ة يف بعـــــل املـــــدارس لكـــــ ح جتنيـــــد 2014-2013ويف الســـــجة  -80

 يف املدارس ورد   وادق العنف فيها.العصابات 
، كــان ُطتَـّ  إلنشــاء فريــق ملكافحـة جــرائم الســل ، وو ـدة حبــوق بشــّن 2013ويف عـا    -81

ــد،  جــرائم احلــر  املوو ــدة للتحقيــق يف  اقتســاء أثــر األســلحة الناريــة،  ــدف دعــم لتــة  كــل ذلــ تعم 
 اجلر ة. احلد من

وقــد تلق ــت و ــدة حبــوق اقتســاء أثــر األســلحة الناريــة املســاعدة مــن امل ــادرة األمنيــة حلـــو   -82
 ال حر الكاري  الستعادة عدد متزايد من األسلحة من الشوار .

 
 العمل الالئق  

برنــام  العمــل املتعلــق بالعمــل ‘العمــل تنسيــذ مجيــع عناصــر وزارة ، بــدأت 2012لــ ل عــا   -83
منظمــة العمــل الدوليــة، وهــو برنــام  إةــائ  عــامل  انضــم ت إليــ  منظمــة دول الــذي اعتمدتــ   ‘ال ئــق

 .ككل ،شر  ال حر الكاري ، عل  الصعيد دون اإلقليم ، ومنتقة اجلماعة الكاري ية
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الدوليـــة واجلهــــات احملليـــة صــــا  ة العمـــل  اليــــا ، بالتعـــاون مــــع منظمـــة العمــــل وزارة وتعمـــد  -84
املصـلحة، إىل ضــمان حتقيـق النجــا، يف عـدد مــن اعـاالت املتصــلة باملوضـو ، مبــا يف ذلـ  اســتعرا  
تشـريعات العمــل وحتـديثها، وتعزيــز نظـم املعلومــات املتعلقـة بســو  العمـل، وتــروي  سياسـات ألمــاكن 

يدز واألمـــرا  اـــ، الســـارية، وزيـــادة العمـــل شـــاملة للجميـــع بشـــّن فـــ،وس نقـــ  املناعـــة ال شـــرية/اإل
التحــــاور بــــن احلكومــــة وأربــــا  العمــــل والعــــاملن بشــــّن القضــــايا االجتماعيــــة واالقتصــــادية الو نيــــة 

 والدولية.
 

 رفع احلد األدح لألجور  
 2014 عقــ  إجـــراء مشـــاورة  و نيــة مـــع اجلهـــات الرئيســية صـــا  ة املصـــلحة يف آ /أاســـتس -85

شخصــا ، رفعــت  27وصــدور تقريــر بشــّن احلــد األدح لألجــور عــن جلنــة و نيــة استشــارية م ل ســة مــن 
مـــــن  9إىل  8يف املائـــــة  مـــــن  12.5 كومـــــة ســـــانت كيـــــتس ونـــــيسس احلـــــد األدح لألجـــــور بنســـــ ة 

دوالرا  مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  360إىل  320لواليــات املتحــدة يف الســاعة أو مــن ادوالرات 
   .2014تشرين الثاين/نوفمرب  1يف األس و   اعت ارا  من 

  
 التدابير التشريعية -باء 

 
 2013عا  لنون قضاء األطفال قا  

. وقــد رفــع قــانون 2013اســتعا  ال لــد عــن قــانون األ ــداق بقــانون قضــاء األ ســال لعــا   -86
امــا . ويــرد أدنــاه اثــي عشــر عقضــاء األ ســال الســن القانونيــة للمســ ولية اجلنائيــة مــن  انيــة أعــوا  إىل 

 من   اقت اس
 

 املس ولية اجلنائية  
أو أال يـُـدان فاقـدا  لألهليـة اجلنائيـة يُسـج   أن يكـون التسـل دون سـن الثانيـة عشـرة   أ  

  بارتكا  جر ة
ــل الشــخ  يف ســن العاشــرة علــ  4مــن املــادة  3عمــ   بــالسقرة السرعيــة       ، ال يتحم 

األقـــل ودون ســـن الثانيـــة عشـــرة املســـ ولية اجلنائيـــة عـــن أي فعـــل أو امتنـــا  عـــن فعـــل مـــا   يث ـــت أنـــ  
 .جي  علي  أال يّتي  أو  تنع عن أن  قادرا  عل  معرفة وقت إتيان السعل أو االمتنا  عن  كان 

فصـــل األ ـــداق اجلـــادن عـــن الســـجناء  2013ضـــمن قـــانون قضـــاء األ ســـال لعـــا  يكمـــا  -87
 ال الرين.

اجلنـــائ  واســـُتكمل حبيـــ  ، ُ ـــد ق النظـــا  2013ومبوجـــ  قـــانون قضـــاء األ ـــداق لعـــا   -88
 .العقوبات املقرَّرة يف قضايا االعتداء اجلنس  عل  الُقص رزيدت 
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بترييـــ، تعريـــف  كمـــا ع ـــدَّل هـــذا القـــانون قـــانون األ ـــداق الســـابق لـــ  ليســـ  باملعـــاي، الدوليـــة -89
 األ داق الوارد في  مبا يضمن  ت ع مجيع األشخا  دون سن الثامنة عشرة باحلماية.

 
 2013ل لعا  ي( الطفقانون )رعاية وتبنّ   

ــــة  ،2013باعتمــــاد قــــانون الرعايــــة والت ــــي  لعــــا   -90 اعتمــــدت احلكومــــة تشــــريعا  جديــــدا  حلماي
 تس  باملعاي، الدولية  ذا الشّن.لاأل سال 

هـــذا  هـــاتشـــريعات ال لـــد املتعلقـــة باتساقيـــة  قـــو  التســـل، مك نراجعـــت احلكومـــة  بعـــد أنو  -91
القانون، إىل جان  التداب، التالية، مـن مواءمـة اموعـة قوانينهـا الدالليـة املتعلقـة بالتسـل مـع م ـاد  

 االتساقية وأ كامها  
  2013األ سال لعا   إلرياء قانون األ داق  فالقانون النافذ اآلن هو قانون قضاء •
  2013رعاية وت ي   التسل يف عا   س ن  قانون  •
  2012تنقيح قانون إعالة التسل يف عا   •
  2012يف عا   لالتس ة اال    عل  أ والإمكانيو الوصاية واحلضانة س ن  قانون  •
  2013يف عا  املتعلق بوضع التسل قانون التنقيح  •
    2013لعا  عاية األ سال ور  املراق ةتعديل قانون الس  •
 .2014سن  قانون مكافحة العنف املنزي يف عا   •

  
 2014عا  لقانون مكافحة العنف المنزلي   

ـــن قـــانون مكافحـــة العنــــف املنـــزي لعـــا   -92 عمـــل إدارة الشــــ ون  احلكومــــة يف إ ـــار 2014مك 
والتثقيـــف اجلنســـ  والعنـــف ضـــد املـــرأة  إذكـــاء وعـــ  اجلمهـــور بقضـــايا محـــل املراهقـــاتاجلنســـانية مـــن 

 والتسل.
وُيصــــن ف هــــذا التشــــريع ملكافحــــة إيــــذاء األ ســــال والعنــــف املنــــزي جــــرائم العنــــف اجلنســــ   -93

واالاتصا  وسسا، احملـار  بّهنـا جـرائم لتـ،ة ويسـر  عقوبـات م ئمـة لكـل منهـا علـ  اجلُنـاة، مبـن 
 فيهم أقار  الضحية.

ــــــن قــــــانون مكافحــــــة  -94 مــــــن اعتمــــــاد سياســــــات  ،كــــــذل   ،العنــــــف املنــــــزي احلكومــــــةوقــــــد مك 
 وتشريعات ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة والتسل، وال سيما العنف املنزي والعنف اجلنس .

 
 2011عا  ل ،اإلجراءات الجنائية المعدِّل لقانونانون الق  

، بــــإدراء مــــادة اجلنــــائ مــــن القــــانون املعــــد ل للقــــانون  05-4يُعــــد ل هــــذا القــــانون السصــــل  -95
الثامنـــة  ظـــر دلـــول األشـــخا  دون ســـن ‘م اشـــرة ، بعنـــوان  16بعـــد املـــادة  ،17، املـــادة جديـــدة
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ـــر إىل امل هـــ  الليليـــة أو احلانـــات أو نـــوادي القمـــار أو أي ‘عشـــرة ، وحتظـــر هـــذه املـــادة دلـــول الُقص 
 ل الرين.ألرى لاكن ترفي  أم
يهــــدف مشــــرو  قــــانون اعــــجا  االتصــــاالت  -2011قــــانون اعــــجا  االتصــــاالت، لعــــا   -96
ــــيسس التشــــريع  ملكافحــــة اجلر ــــة. ويــــن  مشــــرو   2011 لعــــا  إىل تعزيــــز إ ــــار ســــانت كيــــتس ون

املشــرو  والقــانوين" جلميــع شــ كات االتصــاالت الســلكية وال ســلكية، مبــا "القــانون علــ  االعــجا  
 وإدارة الربيد. اإلبرا  االتصاالت عرب اهلاتف واإلنجنت ونظميف ذل  

 
 2012عا  لر قانون المساواة في األجو   

ي يُعـر ف هــذا القــانون املســاواة يف األجـور بّهنــا معــدل أو جــدول األجـور علــ  األعمــال الــذ -97
 ال ينتوي عل  أي عناصر تسريق بن العاملن والعام ت.

ويضمن هذا القانون املساواة يف األجـر بـن الرجـل واملـرأة يف مكـان العمـل وجُيـر   خمالسـة ر   -98
 العمل أو وكيل  القانون.

عـــ وة علـــ  ذلـــ ، يـــن  أ ـــد أ كـــا  القـــانون علـــ  إزالـــة ومنـــع التمييـــز علـــ  أســـاس نـــو   -99
يف العمل املـدفو  األجـر، وعلـ  ا ـاذ مـا يلـز  مـن تـداب، يف املسـائل املتصـلة بـذل  أو  جنس العامل
 النامجة عن .

ر  إىل أمــر بــدفع متــّلرات األجــور توجيــ  كمــا يُنشــ  هــذا القــانون حمكمــة ُطو هلــا ســلتة  -100
 دان جبر ة االمتنا  عن دفع األجور.العمل امل

 
 2012لعا  م الشخصية، لجرائالقانون المعدِّل لقانون ا  

ميـا  يعاِقــ  عليــ  اجر إمبوجـ  القــانون املــذكور أعـ ه، يُعــجف بسعــل االاتصـا  بوصــس  فعــ    -101
 القانون، وعقوبت  القصوى السجن امل بَّد. 

وإىل جانــ  القــانون اجلنــائ  الــذي ُيشــر   يف قضــية إيــذاء األ ســال  مبــا يف ذلــ  اإليــذاء ذو  -102
أُقر  تشريع جديد حلماية التسـل لتقـد  مسـتوى إضـايف مـن احلمايـة   يكـن متا ـا  الت يعة اجلنسية ، 

 من ق ل لأل سال الذين كانوا يتعر ضون لإليذاء ال دين واجلنس .
صـا  يف إ ـار مشـرو  إصـ ، قـانون  -103

ُ
وقد ِصي  هذا القانون عل  ةـ  التشـريع النمـوذج  امل

األســـرة، التــــابع ملنظمــــة دول شــــر  ال حــــر الكــــاري . ويُنشــــ  القــــانون نظامــــا  شــــام   جلميــــع املرا ــــل 
احلامســــة يف قضــــية محايــــة التســــل، مبــــا يشــــمل إقــــرار أ كــــا  قانونيــــة بشــــّن اإلبــــ   عــــن احلــــاالت 

مـــن الجتي ـــات قيـــق يف القضـــايا، ووضـــع لتـــ  الرعايـــة، والتمـــاس االنتصـــاف القـــانوين بتائســـة والتح
. ويشـكل هـذا القـانون اجلديـد سـ يل  انتصـاف  اإلضـافية، وإتا ة تشكيلة مـن تـداب، التـدلل املمكنة

ــــز علــــ  الســــلوس اــــ،  ــــز علــــ  محايــــة التســــل الضــــحية، ل فــــا  للقــــانون اجلنــــائ  الــــذي يرك  مــــدين يرك 
 .جاينلل شرو امل
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 تعزيز حقوق اإلنسان -جيم 
 

 التوعية بحقوق اإلنسانالشباب م  أجل مشروع   

وبّشــكال دعــم ألــرى ، أ لــق شــ ا  االحتــاد، بــدعم  مــاي 2014يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  -104
مــن منظمــة األمــم املتحــدة للجبيــة والعلــم والثقافــة  اليونســكو ، مشــروعا  للشــ ا  مــن أجــل التوعيــة 

 قــو  يف ســانت كيــتس ونــيسس. ويهــدف املشــرو  إىل إذكــاء وعــ  الشــ ا  بّمهيــة  إلنســاناحبقــو  
مــن أنشــتة الع قــات العامــة، فضــ   عــن  لقــات العمــل واحملاضــرات واحللقــات  مبجموعــةاإلنســان 

   راسية. وستدعم هذه التوعية تنمية الش ا  ليص حوا أكثر إملاما  حبقوقهم اإلنسانية.الد
إ دى النتـائ  الرئيسـية للمشـرو  احمللـ  للشـ ا  مـن أجـل التوعيـة حبقـو  اإلنسـان وتتجل   -105
إنشــــاء نــــاد احتــــادي للشــــ ا  حلقــــو  اإلنســــان. ويهــــدف املشــــرو  كــــذل  إىل الــــجوي  إلنصــــاف  يف

  ين انُتهكت  قوقهم، بالدفا  عنهم يف احملاكم والوسا ة يف النزاعات.األشخا  الذ
 

   ‘حقوق اإلنسانم  أجل شباب ‘ المنظمة الدولية مشروع  
يف برنــام   أ  لــق  2015آذار/مــارس  5و 4 يــوم  بســانت كيــتس ونــيسس يفرب ــون ملشــارس ا -106

يهـــدف إىل  ‘مـــن أجـــل  قـــو  اإلنســـانشـــ ا  ‘اليونســـكو واملنظمـــة الدوليـــة مشـــروعا  مشـــجكا  بـــن 
 تعميم تعليم  قو  اإلنسان يف مجيع أداء سانت كيتس ونيسس.

ود ر بـــت  لقـــات العمــــل املعقـــودة  ـــذا الشــــّن املعلمـــن مـــن كلتــــا اجلزيـــرتن علـــ  تــــدريس   -107
عروضــــا   قــــدموالت  ــــم. وقــــد شــــاركوا يف الــــدروس، و  ‘شــــ ا  مــــن أجــــل  قــــو  اإلنســــان‘ء ا منهــــ

عــن مــواد إعــ ن األمــم املتحــدة العــامل  حلقــو  اإلنســان، وأ ــزوا بعــل التكليســات العمليــة بالسيــديو 
 التعليم . ‘ش ا  من أجل  قو  اإلنسان‘املشمولة بربنام  

  
 التحديات والقيود -رابعا   

 
عقـــ  اجلولـــة األوىل ل ســـتعرا  الـــدوري الشـــامل لســـانت كيـــتس ونـــيسس، ا ـــذت الدولـــة،  -108

، وإن كانــت ضــرورية، لتث يــت  الــة الــدي ن ووضــع الصــع ةالعامليــة، بعــل القــرارات الــت هزهتــا األزمــة 
 مستدا .مسار  التها املالية عل  

ــــام  و  -109 ــــدوي إىل دعــــم برن ــــتس ونــــيسس احمللــــ  دعــــت احلكومــــة صــــندو  النقــــد ال ســــانت كي
للحكومــة لــدعم  ‘  ا تيــا  ترتيــ‘اســتحداق إىل ذا الربنــام  أفضــ  هــ االقتصــادي. وقــدل نتعــا  

 اهليكلية ال زمة. إجراء اإلص  ات 
ســـق عليهـــا بعـــل اإلجـــراءات املتَّ  ،صـــندو  النقـــد الـــدويبالتعـــاون مـــع  ،واعتمـــدت احلكومـــة -110
 لدي ن وإنشاء إ ار لرصد متّلرات اإلنسا . لإعادة هيكلة عملية ، ألت اإلع ن عن إجراء سلسا  
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ُســما ة بـــ ،مــن اإلجــراءاتوهــدفت السئــة التاليــة  -111
 إىل ،‘إصــ  ات القتــاعن املــاي والعــا ‘ امل

قتــاع  اخلدمــة املدنيــة والشــركات العامــة وتنسيــذ علــ  إصــ  ات دلــال تعزيــز اإلدارة املاليــة العامــة بإ
إ ـــار متوســـ  األجــــل ا،هـــا مـــن أنشـــتة اإلدارة املاليـــة العامـــة، كصـــو  قـــانون للمشـــجيات وإنشـــاء 

 س يل املثال ال احلصر.  ، عل لإلنسا 
، كـــان االشـــجا  اإلصـــ  اتالسئـــة الثالثـــة مـــن  هـــوويف إ ـــار إصـــ  ات القتـــا  املـــاي، و  -112

. ويف الت ـار مـدى صـ بة امل سسـات املاليـةوتـ ّلَّف أساسـا  مـن ، احملدد ضـمان اسـتقرار القتـا  املـاي
ـــزت علـــ  إنشـــاء  متوســـتة األجـــل، ســـعت اجلهـــود امل ذولـــة إىل  معـــاي،إ ـــار السئـــة األلـــ،ة، الـــت رك 

 استحداق اسجاتيجية متوستة األجل إلدارة الدي ن، وإص ، نظا  املعاشات.
ومــن اجللــ  أن التــداب، املتَّخــذة خلســل الــدي ن وااللتــزا  بــالقيود املسروضــة يف إ ــار صــندو   -113

 التريل  عليها.  كن حتديات متعددة، وإن كانتتر،  النقد الدوي
  
 خاتمةال -خامسا   

 
تُررثّم  حكومررة سررانت كيررتس ونرريفس عاليررا  حقرروق اإلنسرران وتحمررل التزاماتهررا الدوليررة  -114
 محمل الِجد.على  الشأن بهذا
وستواصرررل الحكومرررة االتصرررال بشرررركائها الررردوليي ، بمرررا فررري ذلررر  المفو رررية السرررامية  -115

لحقرروق اإلنسرران، التماسررا  للمسرراعدة القّيمررة لتررتمك  مرر  الوفرراء بالتزاماتهررا نحررو  ي ررات األمررم 
 وتنفررذ التوصرريات الترري تلّقتهررا فرري ةطررار الجولررة األولررىالمنشررأة بموجررا معا رردات، المتحرردة 

 التالية. هوالتي ستتلقا ا في جوالتي الشامل الستعراض الدور م  ا
وترحررا سررانت كيررتس ونرريفس بعمليررة االسررتعراض الرردوري الشررامل كوسرريلة لتحسرري   -116

جهود ررررا فرررري مجررررال حقرررروق اإلنسرررران وتطلررررا مجررررددا  ةلررررى الرررردول والكيانررررات الثالثررررة دعررررم 
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