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أوال -مقدمة
 -1ظل اقتصاد سانت كيتس ونـيسس املتوسـ الـدلل ،الصـري ،،وبـال االنستـا ،،يعـاين مظـاهر
تــّثر هائــل باألزمــة والركــود املــالين العــاملين ،ــى بعــد أن قــدمت الدولــة تقريرهــا الــو ي األول عــن
سجلها املتعلق حبالة قـو اإلنسـان فقـد أدى كـل مـن األزمـة والركـود املـالين العـاملين إىل اخنسـا
نس ـ ة الــدلل املتــّت مــن التحــوي ت املاليــة إىل االحتــاد ،وأســهما يف تــدهور األ ـوال ال ـ ز توافرهــا
جلــذ االســتثمارات األجن يــة امل اشــرة إىل ال ـ د .ع ـ وة عل ـ ذل ـ  ،كــان اقتصــادها يواج ـ حتــديا
آلــر ،أال وهــو ارتســا نس ـ ة الــدين العــا إىل النــات احملل ـ اإلمجــاي ارتساعــا اســتثنائيا بنحــو  200يف
املائة من النات احملل اإلمجاي يف عا .2013
 -2فكــان لزامــا عل ـ احلكومــة أن تتحــرى سياســات ماليــة بديلــة ،وهــو مــا اســتتاعت حتقيق ـ
جبهــود قِوامهــا املســاعدة اخلارجيــة .إذ صــممت إ ــارا ل قتصــاد الكل ـ ذا مصــداقية ،ونســذت تــداب،
مالي ــة ص ــارمة ترم ـ إىل لس ــل ال ــدين ،وهتيئ ــة األ ـوال ال زم ــة لتحقي ــق النم ــو االقتص ــادي املت ــرد،
ورفع مستوى املعيشة ،والتخسيف مـن و ـّة السقـر .فلتاملـا كـان اال تسـا مبنـا يسـاعد علـ حتقيـق
النم ــو والتنمي ــة إ ــدى األولوي ــات االسـ ـجاتيجية حلكوم ــة س ــانت كي ــتس ون ــيسس ،كم ــا أنـ ـ يتص ــل
اتصاال وثيقا بتقليد عريق يتمثل يف رعاية السقراء ِ
وضعاف احلال.
 -3وقــد أســهمت اجلهــود امل ذولــة يف سـ يل إنعــا االقتصــاد ،لي لـ مســتوى مــن النمــو املســتدا
التويــل األجــل ُُيســن نوعيــة يــاة املـوا نن مــع مــرور الوقــت ،يف إعتــاء احلكومــة زمخــا ك ـ،ا لتــول
احلصــافة يف إدارة النسقــات العامــة .ولعــل يف ضــمان حتــول التحــديات املاليــة إىل فــر لتحقيــق أكــرب
منسعـ ــة ممكن ـ ــة دالل ـ ــة واض ـ ــحة عل ـ ـ الت ـ ـزا احلكوم ـ ــة بص ـ ــون ق ـ ــو ش ـ ــع ها االجتماعي ـ ــة والثقافي ـ ــة
والسياسية واالقتصادية.
 -4ف السعــل ،هــدفت التــداب ،املاليــة املتَّخــذة إىل توليــد مزيــد مــن املـوارد ال زمــة لتنسيــذ امل ــادرات
املتعلق ــة بشـ ـ كة الض ــمان االجتم ــاع وإنش ــاء مش ــاريع وبـ ـرام امس ــة األمهي ــة يف تنمي ــة االحت ــاد يف
األج ــل التوي ــل .وك ــان ه ــدفها األساسـ ـ  ،ك ــذل  ،رف ــع املزي ــد م ــن األش ــخا ف ــو لـ ـ السق ــر
وم ــنحهم السرص ــة لإلس ــها بدرج ــة أك ــرب يف جه ــود التنمي ــة الو ني ــة ولتحقي ــق الث ــروة هل ــم وألُس ــرهم
وحتقيـ ــق خمتلـ ــف أهـ ــدافهم و مو ـ ــاهتم حتقيقـ ــا هادفـ ــا .وتعكـ ــف كومـ ــة سـ ــانت كيـ ــتس ونـ ــيسس
باستمرار عل منح موا نيها اآللذة أعدادهم يف التزايد هذه احلقو األساسية.

ثانيا -المنهجية وعملية التشاور
 -5يعكس هذا التقريـر جهـود وإسـهامات شـرُية عريضـة مـن اعتمـع تشـمل اهليئـات احلكوميـة،
ومنهــا وزارة اخلارجيــة ،ووزارة الصــحة واخلــدمات االجتماعيــة والتنميــة اعتمعيــة والش ـ ون اجلنســانية،
ووزارة التعلـ ـ ــيم ووزارة األمـ ـ ــن القـ ـ ــوم ووزارة العـ ـ ــدل والش ـ ـ ـ ون القانونيـ ـ ــة ،ومكت ـ ـ ـ أمـ ـ ــن املظـ ـ ــا ،
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واملنظمــات اــ ،احلكوميــة ،مبــا فيهــا رابتــة األشــخا
التوائف الدينية.

ذوي اإلعاقــة ،واعتمــع املــدين ،مبــا يف ذل ـ

 -6ومــن املهــم اإلشــارة إىل أنـ ق ــل وضــع أي سياســات و نيــة بشــّن قــو اإلنســان ،تتساعــل
ف ـرو احلكومــة املعنيــة مــع اجلهــات ذات الصــلة صــا ة املصــلحة ومــع عامــة اجلمهــور .فعل ـ س ـ يل
املث ــال ،أج ــرت وزارة التنمي ــة اعتمعي ــة والثقاف ــة والشـ ـ ون اجلنس ــانية ،بالشـ ـراكة املس ــتمرة م ــع منظم ــة
األم ــم املتح ــدة للتسول ــة اليونيس ــف وهيئ ــة األم ــم املتح ــدة للمـ ـرأة ،مش ــاورات و ني ــة ق ــل ص ــيااة
االس ـ ـجاتيجية الو ني ــة للحماي ــة االجتماعي ــة .ع ُم ــنح اجلمه ــور الع ــا أيض ــا يف وق ــت ال ــق فرص ــة
الت ــدقيق يف مش ــرو الوثيق ــة ه ــذا .كم ــا أُجري ــت مش ــاورات واس ــعة بش ــّن السياس ــة املتعلق ــة ب ــالتعليم
والتدري املهي والتقي ق ل االنتهاء من وضعها يف هناية عا .2013
 -7وتشــكل ‘املشــاورة الو ني ــة الســنوية بشــّن االقتص ــاد‘ حمس ـ آلــر لتح ــاور كــل مــن اعتم ــع
امل ــدين واملنظم ــات ا ــ ،احلكومي ــة والش ـ ا والقت ــاعن الع ــا واخل ــا م ــع احلكوم ــة بش ــّن القض ــايا
االجتماعية واالقتصادية الراهنة امل ثرة عل امليزانية السنوية.

ثالثا -ما استجد م تطورات منذ االستعراض الدوري الشامل السابق
وسع الحكومة في التزامها بالنهوض بحقوق اإلنسان
ألف -تَ ُّ
الخدمات االجتماعية
 -8لقــد ظلــت احلكومــة ثابتــة علـ التزامهــا بتحســن نوعيــة يــاة املـوا نن كافــة ــى إبــان فــجة
ركــود النشــا االقتصــادي واملــاي ،مــن ل ـ ل تعزيــز إ ــاز ال ـربام واملشــاريع االجتماعيــة الراميــة إىل
حتقي ــق رف ــاه األس ــرة ،وتعم ــيم املنظ ــور اجلنس ــاين ،وض ــمان ــا املش ــاركة واالخن ـرا يف عملي ــة التنمي ــة
الو نية ،وتعزيز قو التسل ،وحتسن نوعيـة احليـاة .وتُواصـل هـذه امل ـادرات التصـدي بسعاليـة لعـدد
مــن التحــديات الــت تواجههــا أضــعف السئــات يف اتمعنــا باالســتعانة بتــداب ،وقائيــة وتــداب ،التــدلل
وإعادة التّهيل.
استراتيجية الحد م الفقر

الربنــام اإلرشــادي املتعــدد الســنوات للســجة  ،2013-2011يف إ ــار التــداب ،املصــا ِ ة الداعمــة
لل لدان األ راف يف بروتوكول السكر

 -9و ـ ــد الربن ـ ــام اإلرش ـ ــادي املتع ـ ــدد الس ـ ــنوات للس ـ ــجة  ،2013-2011يف إ ـ ــار الت ـ ــداب،
املص ـ ـ ــا ِ ة الداعم ـ ـ ــة لل ل ـ ـ ــدان األ ـ ـ ـ ـراف يف بروتوك ـ ـ ــول الس ـ ـ ــكر ،املكاسـ ـ ـ ـ امل َّ
حقق ـ ـ ــة يف السجت ـ ـ ــن
ُ
الس ــابقتن 2009-2006 ،و ،2013-2010ليس ــاعد ب ــذل احلكوم ــة يف التخسي ــف م ــن ــدة
آثــار األزمــة االقتصــادية املندلعــة آنــذاس يف ســيا مــا بعــد أزمــة الســكر والتوســع يف الـربام احملليــة الــت
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ترك ــز علـ ـ احل ــد م ــن السق ــر ،وض ــمان احلماي ــة االجتماعي ــة ،وتنمي ــة القت ــا اخل ــا  ،ولل ــق ف ــر
العمل.

االسجاتيجية ولتة العمل الو نيتان للحماية االجتماعية
 -10ال يزال احلد من السقـر يشـكل إ ـدى القضـايا اإلةائيـة األساسـية بالنسـ ة إىل سـانت كيـتس
ونــيسس .لــذل  ،أ لقــت احلكومــة يف عــا  ،2013عــن ريــق وزارة اخلــدمات االجتماعيــة والتنميــة
اعتمعي ـ ــة والثقاف ـ ــة والشـ ـ ـ ون اجلنس ـ ــانية آن ـ ــذاس ،االسـ ـ ـجاتيجية ولت ـ ــة العم ـ ــل ال ـ ــو نيتن للحماي ـ ــة
االجتماعي ــة للس ــجة  ،2017-2013بالتع ــاون م ــع مكتـ ـ اليونيس ــف يف ش ــر الك ــاري ومكتـ ـ
هيئة األمم املتحدة للمرأة املتعدد األقتار يف الكاري .
 -11وعل ـ الــرام مــن أن ال لــد شــهد منــذ أع ـوا وجــود م ــادرات للتخسيــف مــن و ــّة السقــر ،يف
إ ـ ــار قـ ــانون املس ـ ــاعدة اإلةائيـ ــة االجتماعيـ ــة لع ـ ــا  1998الـ ــذي يشـ ــكل اإل ـ ــار النـ ــاظم لتق ـ ــد
املســاعدة االجتماعيــة يف ســانت كيــتس ونــيسس ،وعل ـ الــرام مــن وجــود مــا يربــو عل ـ  24برنااــا
للمساعدة االجتماعية يف سانت كيـتس ،وتنسيـذ بـرام مماثلـة بـنسس العـدد تقري ـا يف نـيسس ،فقـد لـ ِز
هيكلــة هــذه امل ــادرات وال ـربام مبــا يضــمن توجي ـ امل ـوارد العامــة دــو إدمــاء السق ـراء يف مســار التنميــة
االقتصـ ــادية العـ ــا مبزيـ ــد مـ ــن الكسـ ــاءة والسعاليـ ــة .وبإجيـ ــاز ،تشـ ــكل االس ـ ـجاتيجية الو نيـ ــة للحمايـ ــة
االجتماعيــة ُمكونــا اســم األمهيــة مــن مكونــات اجلهــود الو نيــة امل ذولــة يف س ـ يل احلــد مــن السقــر،
سيشكل األساس لنظا محاية اجتماعية كوم مستدا وشامل ومتكامل.
 -12وتتنـ ــاول االس ـ ـجاتيجية الو نيـ ــة العناصـ ــر األساسـ ــية التاليـ ــة تعزيـ ــز املسـ ــاعدة االجتماعيـ ــة،
وحتســن نوعيــة التعلــيم والتــدري  ،وتيســ ،تكلســة لــدمات الرعايــة الصــحية للجميــع وإتا ــة إمكانيــة
صــول اجلميــع عليهــا ،وتعزيــز ســو العمــل مبــا يضــمن تعزيــز اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية ،وزيــادة
إمكانية احلصول عل فر العمل ،وزيادة قدرات وكاالت التنمية االجتماعية.
 -13وتشــجع االسـجاتيجية علـ اســتعرا التشـريعات الدالليــة احلاليــة برييــة كــن احلكومــة مــن
الوفاء بالتزاماهتا الو نية والدوليـة املتعلقـة باحلمايـة االجتماعيـة ،فضـ عـن للـق بيئـة تشـريعية تسـاعد
عل إص  ،نظا احلماية االجتماعية.
 -14ول ـ ل عــا  ،2013تواصــلت األعمــال التحض ـ،ية لتنسيــذ املر لــة األوىل مــن االس ـجاتيجية
الو نية للحماية االجتماعية .فاضتلعت الوزارة بث ثة أنشتة رئيسية ه
• إ از لتة العمل التنسيذية
• اس ـ ــتحداق وثيق ـ ــة للربن ـ ــام لتحدي ـ ــد الوالي ـ ــات املتعلق ـ ــة باملس ـ ـ ولية املش ـ ــجكة يف ا ـ ــاالت
التكوين والتمكن والرعاية والتوجي
• تدري موظس املساعدة االجتماعية عل استخدا تقنيات الرصد والتقييم.
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ةـ ــوذء ‘مين ـ ـد‘ ) ((MENDاحمل ـ ـاك لـ ـ ـ ‘برنـ ــام اجلسـ ــور لشـ ــيل ‘ ""Chile Puente Programme
للتخسيف من و ّة السقر
 -15تش ــكل ه ــذه امل ــادرة مواءم ــة و ني ــة ‘لربن ــام جس ــور يف ش ــيل ‘ ،وه ــو ة ــوذء للممارس ــة
ال ُسض ــل يف ا ــال التخسي ــف الش ــامل م ــن و ــّة السق ــر .ويُقص ــد باالس ــم ‘مين ــد‘ " "MENDوهـ ـ
األ ـ ـ ـ ـ ــرف األوىل لربن ـ ـ ـ ـ ــام " "Mould, Empower, Nurture and Direct Familiesتك ـ ـ ـ ـ ــوين األس ـ ـ ـ ـ ــرة
و كينهــا ورعايتهــا وتوجيههــا يف ســانت كيــتس ونــيسس .وسيســاعد هــذا الربنــام األفـراد واألســر علـ
رفع مستوى أدائهم الوظيس .
 -16ويف عــا  ،2014ركــزت احلكومــة اهتمامهــا علـ االقتصــاد األلضــر كوســيلة لتحقيــق النمــو
والتنميـة املتـردين يف االحتــاد واملسـاعدة ،يف الوقــت نسسـ  ،يف احلـد مــن السقـر .وارتُئيــت ضـرورة صــو
سياس ـ ــات لتعزي ـ ــز اإلنص ـ ــاف يف ا ـ ــاالت اإلس ـ ــكان ،واس ـ ــتخدا األراضـ ـ ـ  ،والت ـ ــدري األك ـ ــاد
والتدري عل املهارات ،وإمكانية احلصول عل املياه والتاقة النظيسة ،والرعاية الصحية.
 -17وقــد شــاركت  21أســرة يف هــذا الربنــام التجـري  ،برنــام تكــوين األســرة و كينهــا ورعايتهــا
وتوجيههــا يف ســانت كيــتس ونــيسس برنــام مينــد  ،وأفــادت مــن منحــة ماليــة ولــدمات ذات صــلة
هت ــدفان إىل تعزي ــز اسـ ـ األس ــرة .وستُس ــاعد زي ــادة اخل ــدمات أيض ــا يف تيس ــ ،عملي ــة ا ــاذ القـ ـرار
بشّن املالية ،وتيس ،حتديد واكتسا املهارات امل ئمة لسو العمل.
 -18إض ــافة إىل ذل ـ ـ  ،سـ ــتتلق األس ــر ال ــدعم املـ ــاي والنسس ـ ـ يف إ ــار الربنـ ــام عل ـ ـ مـ ــدى
عامن .ويرتكز الربنام عل العناصر الس عة التالية
• حتديد األسر  -ستُوفَّر لكل أسرة ما ال يقل عن ث ثة أشكال أساسية لتحديد أفرادها

• الص ــحة والرفـ ــاه -س ــيُتل إىل األسـ ــر إج ـ ـراء فحوصـ ــات ي ــة سـ ــنوية ألفراده ــا وضـ ــمان
حتصن األ سال و ضور دورات إع مية عن الصحة
• التعلـ ــيم  -ستضـ ــتلع األسـ ــر مبس ـ ـ ولية ضـ ــمان انتظـ ــا أ ساهل ـ ـا يف ال ـ ـجدد عل ـ ـ املدرسـ ــة،
و ضورها اجتماعات اآلباء واملعلمن الت تنظمها املدرسة
• ديناميــة األســرة  -ســيُتل إىل األســر صــي وقــت لألســرة واملشــاركة يف لقــات عمــل
تنمويــة يف اــاالت كالصــحة وامليزنــة والرعايــة الوالديــة ،عل ـ س ـ يل املثــال .ومــن املتوقــع أن
تُســهم هــذه األنشــتة يف ةــاء ال ــالرين واأل ســال يف األســرة عا سيــا واجتماعيــا ةــاء إجيابيــا،
ليُسهم ذل يف بناء املرونة الشخصية وتنمية الع قات الداعمة
• اإلسكان  -ستقيَّم أ وال املعيشة يف املنازل وستوضع لتة لتحسينها

ـجع أفـ ـراد األس ــرة ال ــالريون علـ ـ حتدي ــد مه ــاراهتم امل ئم ــة لس ــو العم ــل
• العم ــل  -سيُش ـ َّ
وستصمم الربام التدري ية ت عا لذل لتيس ،نساذهم إىل سو العمل
َّ
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• ال ــدلل  -س ــتكون امليزن ــة أ ــد األنش ــتة األساس ــية ال ــت تض ــتلع ـا األس ــرة .إذ س ــتتعلم
األسر كيسية إدارة اإلعانة املالية الذي تتلقاها يف إ ار هذا الربنام .
 -19وتشـ ــكل القيمـ ــة املتمثلـ ــة يف املس ـ ـ ولية أ ـ ــد املكونـ ــات األساسـ ــية لربنـ ــام تكـ ــوين األسـ ــرة
و كينه ــا ورعايته ــا وتوجيهه ــا يف س ــانت كي ــتس ون ــيسس .وس ـ ِ
ـيحق لألس ــر يف إ ــاره احلص ــول علـ ـ
اإلعانـة املاليـة عـن ريــق بتاقـة ائتمـان ،إذا اسـتوفت الشــرو احملـددة .ويُكلَّـف مرشـدون اجتمــاعيون
مبساعدة األسر عل إدارة األموال عل دو أفضل.
 -20وبعــد عــامن ،مــن املتصـ َّـور أن يكــون أداء األســر يف عمليــة ا ــاذ الق ـرار قــد حتســن ويكــون
أفرادهــا قــد اكتسـ وا مــن املهــارات مــا جيعلهــم أكثــر قابليــة للتوظيــف .ع ســيُجرى بعدئــذ تقيــيم لألســر
املســتسيدة للتحقــق مــن جوان ـ التحســن ال ـذي ققت ـ برييــة رجيهــا مــن الربنــام  .ومــن املتوقــع أن
ي ــزداد ع ــدد األس ــر املس ــتسيدة يف ع ــا  2015إىل  80أس ــرة ،وأن يريت ـ ـ الربن ــام  140أسـ ــرة يف
عا  2016و 200أسرة يف عا .2017

االسجاتيجية الو نية لش كة الضمان االجتماع
ُ -21رمسـت االسـجاتيجية الو نيـة لشـ كة الضـمان االجتمـاع لـدى اسـتحداثها وفقـا للتوصـيات
احملـ ـ ــددة يف تقري ـ ـ ــر ع ـ ـ ــا  2009املتعل ـ ـ ــق بتقي ـ ـ ــيم ش ـ ـ ـ كة الض ـ ـ ــمان االجتم ـ ـ ــاع  .وبينم ـ ـ ــا ه ـ ـ ــدفت
االس ـ ـجاتيجية إىل إنشـ ــاء معـ ــاي ،اسـ ــتحقا واضـ ــحة وسـ ــجل مركـ ــزي للمسـ ــتسيدين وأدوات للرصـ ــد
والتقيــيم ،فإهنــا تســاعد أيضــا يف تو يــد ال ـربام االجتماعيــة القائم ـة توليــا لكســاءة تقــد اخلــدمات
االجتماعية إىل املوا نن لتمكينهم من أن ينعموا حبياة كر ة.
رعاية األحداث

مرفق األ داق املختل
 -22يش ـ ــكل إنش ـ ــاء ‘مرك ـ ــز ني ـ ــو ه ـ ــورايزنز املخ ـ ــتل إلع ـ ــادة التّهي ـ ــل‘ ،ال ـ ــذي أُ ـ ــز يف أيل ـ ــول/
س تمرب  ،2012جزءا من اسـجاتيجية شـاملة لتقـد الرعايـة القائمـة علـ إعـادة التّهيـل إىل الشـ ا
الذين ارتك وا جرائم وإعادة إدماجهم يف اعتمع.
 -23وتضــمن الكيسيــة الــت أُنش ـ ــا هــذا املرفــق إلعــادة تّهيــل األ ــداق فصــل األ ــداق عــن
ال الرين يف السجون اشيا مع عملية حتسن الة اكتظاظها.
 -24ويقد املركـز لـدمات جيـدة للرعايـة وةـاء التسـل إىل املقيمـن فيـ مـن الشـ ا والشـابات.
وتش ــمل ه ــذه اخل ــدمات ،م ــن مجل ــة ل ــدمات أل ــرى ،االستش ــارة ،واخل ــدمات القانوني ــة ،والت ــدري
األكـ ــاد والسـ ــي واملهـ ــي ،والتتـ ــوير املهـ ــي .كمـ ــا أص ـ ـ حت الـ ــدورات التدري يـ ــة يف إدارة الريض ـ ـ
وعمليــة ا ــاذ القـرار ،علـ س ـ يل املثــال ،مــن املكونــات احليويــة للـربام الراميــة إىل مســاعدة املقيمــن
يف املركز عل اكتسا مهارات اجتماعية جيدة والتحول إىل موا نن ُمنتجن.
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 -25ويف الربــع األول مــن عــا  ،2012تلقـ موظســو املركــز تــدري ا مكثســا أعــدهم جيــدا للنهــو
مبهمة إعادة التّهيل.
 -26وبنهايــة عــا  ،2013كــان  51معلمــا قــد أ ـوا تــدري هم يف تت يــق منهجيــات قائمــة عل ـ
املشــاركة فيمــا يتعلــق بتحديــد التري ـ،ات الســلوكية لــدى أ ســال املــدارس .وتُ َّنســذ اليــا م ــادرات مــن
ق يــل تــدري املرشــدين االجتمــاعين ومــوظس حمــاكم األ ــداق وتُســتحدق ،كــذل  ،عُــدة أدوات
للكشف امل كر عن التري،ات السلوكية وصعوبات التعلم لتستخدمها املدارس.
األطفال

استعرا

الربنام الو ي للحضانة

 -27كجــزء مــن مشــرو ةــاء التســل القــائم منــذ أعـوا  ،نُســذت عمليــة اســتعرا للربنــام الــو ي
للحضــانة بــدأت بتــدري مــوظس القضــاء وم ـراق الســلوس واــ،هم مــن املــوظسن املعنيــن ،ســعيا إىل
تعزيــز ترييــ ،يــاة التســل يف االحتــاد .وتلقـ بعــل مــوظس وزارة التنميــة اعتمعيــة ،وال ســيما املعنيـون
مــنهم خبــدمات محايــة التســل ،تــدري ا مكثســا مــن أجــل تزويــدهم بــاألدوات ال زمــة لتقــد اخلــدمات
مبستوى ممتاز.

الربوتوكول الو ي املتعلق بالتسل
 -28فراــت وزارة التنميــة االجتماعيــة واعتمعيــة والثقافــة والش ـ ون اجلنســانية ل ـ ل عــا 2012
مــن صــو الربوتوكــول ولتــة العمــل الــو نين املتعلقــن بالتســل .ويســاعد هــذا الص ـ يف منــع إيــذاء
األ سـ ــال واإلب ـ ـ عـ ــن ـ ــاالت إيـ ــذائهم وإدارة هـ ــذه املسـ ــّلة ،بينمـ ــا سـ ــتُعن لتـ ــة العمـ ــل عل ـ ـ
اســتحداق برنــام للتــدري واالتصــال باجلهــات صــا ة املصــلحة ألا ـرا تنسيــذ الربوتوكــول .كمــا
تقــد هــذه الوثيقــة التوجي ـ إىل مقــدم لــدمات محايــة التســل فيمــا يتعلــق بتحديــد ــاالت إيــذاء
األ سال ،واعجاف مقدم اخلدمات مبس ولياهتم ،وضمان محاية التسل.

إعادة إنشاء الس املراق ة ورعاية األ سال
 -29تعزي ـزا للجهــود امل ذولــة مــن أجــل صــون قــو ش ـ ابنا ورفــاههم ،دعمــت احلكومــة إعــادة
إنشــاء الــس املراق ــة ورعايــة األ ســال يف آذار/مــارس  .2012وتتــّلف عضــويت مــن مـربن ومرشــدين
اجتماعين وألصائين يف مر لة التسولـة امل كـرة ومهنيـن يـن وقـوات األمـن ونقابـة املهـن القانونيـة
ورجال الدين.
التعليم
 -30يف ع ــا  ،2013أُج ــري ،ب ــدعم م ــن منظم ــة األم ــم املتح ــدة للتسول ــة اليونيس ــف  ،تقي ــيم
لت يع ــة احل ـواجز املعيق ــة إلمكاني ــة احلص ــول عل ـ ل ــدمات التعل ــيم يف مر ل ــة التسول ــة امل ك ــرة .وق ــد
ُ
GE.15-13295

7/20

A/HRC/WG.6/23/KNA/1

اســتُعن ــذا التقيــيم يف حتديــد اسـجاتيجيات هتــدف إىل ضــمان تريتيــة تــع األ ســال وأضــعسهم ــذه
اخلدمات.
 -31وتشـ ــكل ‘الورقـ ــة ال يضـ ــاء املتعلقـ ــة بـ ــالتعليم والسياسـ ــات العامـ ــة‘ ،الـ ــت فُـ ــر مـ ــن صـ ــواها
يف عـ ـ ــا  ،2009خمتتـ ـ ــا تسصـ ـ ــيليا لتتـ ـ ــور التعلـ ـ ــيم ل ـ ـ ـ ل السـ ـ ــجة  .2019-2009ويف ش ـ ـ ـ ا /
فربايــر  ،2011أُنشــئت جلنــة تُع ـ بتنسيــذ الورقــة ال يضــاء ورصــد تنسيــذها بريــر وضــع جــدول زمــي
لتنسيذ خمتلف لت الورقة وبرااها.

التعليم السي واملهي
 -32فُ ــو الــس التعلــيم الســي واملهــي وعُــزز الربنــام الــو ي للتــدري عل ـ املهــارات لتقــد
تدري في  -مهـي عـاي اجلـودة إىل التـ وإىل الشـ ا اـ ،امللتحقـن باملدرسـة امليـالن إىل هـذا
النو من التدري .
 -33وحتت توجيـ الـس التعلـيم السـي واملهـي ،اسـتُحدثت لتـة و نيـة شـاملة للتعلـيم والتـدري
الســي واملهــي هتــدف إىل ضــمان حتســن عمليــت تعلــيم املهــارات والتــدري عليهــا يف االحتــاد .ومــن
املق ـ َّـرر اس ــتعرا سياس ــة التعل ــيم الس ــي وامله ــي يف ع ــا  ،2018وعنواهن ــا السرعـ ـ ‘التعل ــيم الس ــي
وامله ــي للجمي ــع وس ــيلة لتحقي ــق التنمي ــة ال شـ ـرية والتنمي ــة املس ــتدامة وال ــتعلم م ــدى احلي ــاة‘ .إال أن
للمجلــس أن ينظــر يف إج ـراء اســتعرا ملنتصــف امل ــدة ل ـ ل عــا  ،2016وهــو مــا ســيُمكن م ــن
إجراء ما يلز من تعدي ت ل لو األهداف احملددة.
 -34وقد ُرمست سياسة التعليم السي واملهي لتحقيق األهداف التالية
أ

تقد رؤية مجاعية وتوجي اسجاتيج لعملية التعليم السي واملهي

تشــكيل إ ــار ملواصــلة تتــوير وتعزيــز التعلــيم الســي واملهــي كوســيلة لتحقيــق التنميــة

املستدامة

ء بل ــورة فه ــم مش ــجس ملسه ــو التعل ــيم الس ــي وامله ــي كم ــدأ ت ــوجيه يف مجي ــع مرا ــل
التعل ــيم ،حبي ـ تش ــكل ه ــذه السياس ــة أساس ـا منتقي ــا لعملي ــة ص ــي امل ـوارد ،وتق ــد ب ـرام تلـ ـ
متتل ات سو العمل ،وتضع معاي ،للتقييم ومنح الشهادات
توجي ـ الش ـراكات وال ـرب الش ـ ك ال زم ـان ليُســهم التعلــيم الســي واملهــي يف وضــع
د
برنام عمل للتنمية املستدامة وتنسيذه
هـ تق ـ ــد التوجي ـ ـ لتت ـ ــوير مه ـ ــارات املتعلم ـ ــن والع ـ ــاملن والنه ـ ــو
الدراسة والعمل ويف ياهتم املهنية
و
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توجي ـ ـ الت ـ ــنيزر فيم ـ ــا ب ـ ــن مق ـ ــدم اخل ـ ــدمات ،وامل سس ـ ــات ،وال ـ ـربام  ،واجله ـ ــات
ز
صــا ة املصــلحة ،وتعزيــز الصــلة بــن هــذا اعــال السياســاري واــ،ه مــن اعــاالت السياســاتية لتحقيــق
التنمية املستدامة.

امل سسة الو نية للتعليم بسانت كيتس ونيسس
 -35تتجلـ مهمــة امل سســة الو نيــة للتعلــيم بســانت كيــتس ونــيسس ،املنشـّة يف عــا  ،2015يف
"النهــو مبســتوى التحصــيل الدراس ـ للت ـ  ،بسضــل تســرد قــوة ش ـراكتها مــع امل ـربن ،عــن ريــق
االســتثمار يف قتــا التعلــيم العــا الــذي ســيُعد أ ســال األمــة للــتعلم والنجــا ،يف بيئــة س ـريعة التريــ."،
وبتربع ــات أفـ ـراد اجلمه ــور ،ك ــن للتـ ـ احمل ــرومن اإلف ــادة م ــن ائس ــة متنوع ــة م ــن بـ ـرام امل ــنح
الدراسية ،واملنح املالية ،واجلوائز.

املدارس امل ئمة لأل سال
 -36يف ع ــا  ،2012ظي ــت أرب ــع م ــدارس ابتدائي ــة يف ن ــيسس بسرص ــة قي ــادة م ــادرة ‘امل ــدارس
امل ئم ــة لأل س ــال‘ ال ــت أ لقته ــا اليونيس ــف .وك ــان ه ــدف ه ــذا الربن ــام حتس ــن املع ــاي ،املدرس ــية
املعتمـ ــدة وتعزيـ ــز جـ ــودة تعلـ ــيم الت ـ ـ بتعزيـ ــز ث ثـ ــة م ـ ــاد رئيسـ ــية ه ـ ـ الجكيـ ــز عل ـ ـ التسـ ــل،
واملش ــاركة الد قرا ي ــة ،والتعل ــيم الكام ــل للجمي ــع .وق ــد ق ــادت ه ــذه امل ــادرة ــى اآلن  14مدرس ــة
ابتدائية عامة بسانت كيتس ونيسس.
 -37ويتيح هذا النموذء جلميع اجلهات صـا ة املصـلحة يف اـال التعلـيم ،مبـن يف ذلـ األوليـاء
درسة شك وموضوعا ،وكذل يف عمليات ا اذ القرار.
واأل سال ،اإلدالء بنيرائها يف املواد امل َّ
 -38وتشــجع م ــادرة ‘املــدارس امل ئمــة لأل ســال‘ علـ اعتمــاد أســلو اإلدارة اإلجيابيــة للســلوس
مب ــا ُيق ــق م ــا يل ـ ض ــمان إنش ــاء نظ ــم حلماي ــة التس ــل ونساذه ــا ،وإع ــادة إق ـرار منه ـاء دراس ـ ع ــن
الصحة واحلياة األسرية يقـو علـ املهـارات ،وتعزيـز هتيئـة فصـول شـاملة للجميـع وحمسـزة علـ الـتعلم،
وتعزيز سن اإلدارة الت بية ،والتشجيع عل مشاركة الوالدين ،فض عن اعتمع ،يف املدارس.

السصول ا ،املختلتة
 -39أق ــرت س ــانت كي ــتس ون ــيسس يف أيلول/س ـ تمرب  2011التعل ــيم ا ــ ،املخ ــتل عل ـ أس ــاس
جتـري للتـ يف الصـسوف مــن الثالـ إىل الســادس التعلــيم االبتــدائ يف ثـ ق مــن أكــرب املــدارس
االبتدائيــة يف ال لــد .وقــد ا ــذ هــذا الق ـرار يف أعقــا ظهــور نزعــة تُســلم ال يانــات اإل صــائية بّهن ـا
للل جنساين يف جامعة اـر األنـديز ،أُرجـع سـ إىل املـدارس االبتدائيـة .فاسـتنادا إىل االسـتعرا
الذي أجرتـ الـوزارة ،وباألدلـة التجري يـة ،أُشـ ،إىل أن ال نـن يف الصـسوف مـن الثالـ إىل السـادس يف
بيئات تعلم لل نن فق يكون أداؤهم األكاد أفضل.

GE.15-13295

9/20

A/HRC/WG.6/23/KNA/1

 -40ويف تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2013استضــافت وزارة التعلــيم سلســلة مــن احللقــات الدراســية
الراميــة إىل ك ــن الت ـ م ــن ال نــن .ورك ــزت ه ــذه اجللس ــات عل ـ االس ـجاتيجيات لزي ــادة اخن ـرا
الت ـ يف املدرســة والسصــل ،ورفــع مســتوى التحصــيل الدراس ـ  ،وتعزيــز االعتــداد بــالنسس ،وتتــوير
السلوكيات االجتماعية اإلجيابية فيما بن الت .

برنام ‘حتالف دو السوز‘
 -41وقعـ ــت وكالـ ــة الواليـ ــات املتحـ ــدة للتنميـ ــة الدوليـ ــة عل ـ ـ اتسـ ــا منحـ ــة مـ ــع ش ـ ـ كة الشـ ــركاء
األمريكين لتنسذ برنـام ‘حتـالف دـو السـوز‘ .ويف إ ـار هـذا الربنـام  ،يـتمكن الشـ ا مـن احلصـول
عل فر بسضل اخلربة العمليـة واملـوارد املاليـة املقدمـة مـن جهـات ألـرى ،ومشـاركة القتـا اخلـا .
ويدر الربنام املنظمات ا ،احلكومية عل منهاء ‘دو السوز‘ ليساعدها عل حتقيق مهامها.
 -42ويـُعــد إق ـرار منهجيــة ‘دــو الســوز‘ يف نظــا املــدارس بســانت كي ـتس ونــيسس يف عــا 2012
األول م ــن نوعـ ـ عل ـ ـ ه ــذا املس ــتوى يف املنتق ــة .فس ـ ـ الس ــجة م ــا ب ــن ك ــانون الثاين/ين ــاير وأيل ــول/
سـ ـ ـ ـ تمرب ُ ،2012در عليه ـ ـ ــا م ـ ـ ــا اموعـ ـ ـ ـ  120ش ـ ـ ــابا ،و رج ـ ـ ــت أول ُدفع ـ ـ ــة يف  29أيل ـ ـ ــول/
الدفع ـ ــة شـ ـ ـ ا يف الص ـ ــف الراب ـ ــع الث ـ ــانوي ب ـ ــن س ـ ــن الرابع ـ ــة عش ـ ــرة
سـ ـ ـ تمرب  .2012وض ـ ـ َّـمت ُ
والسادسـة عشـرة مـن مخـس مــدارس ثانويـة هـ مدرسـة باســت ،الثانويـة ،ومدرسـة واشـنتن أرشــي الد
الثانوية ،ومدرسة ف،تشايلد الثانويـة ،ومدرسـة كـايون الثانويـة ،ومدرسـة تشـارلز إي ميلـز الثانويـة .وقـد
أفاد دو  300ال من هذا الربنام الذي دا ث ثة أعوا .
 -43وللربنام السوائد التالية
التدري

ك ــن شـ ـ ا س ــانت كي ــتس ون ــيسس اقتص ــاديا علـ ـ أس ــاس الرياض ــة ويق ــد هل ــم
أ
عل املهارات احلياتية
ُيســن قــدرة امل سســات الش ـريكة عل ـ تنسيــذ ةــوذء مركــز قِوام ـ الرياضــة مــن أجــل

التنميــة ،كــن استنســال ويســهل توســيع نتاق ـ ليريت ـ أشــد اعــاالت إحلا ــا ،مبــا يف ذل ـ عمــل
الش ـ ا  ،ومن ــع اجلر ــة ،وتنمي ــة رو ،القي ــادة ورس ــو التعل ــيم اإلض ــافية ،وت ــروي امله ــارات واخلي ــارات
احلياتية الصحية
للش ا
بذل .

10/20

وي ــدعم اسـ ــتحداق اـ ــاالت عمـ ــل مّمونـ ــة

ء
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د
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 -44اشيا مع التـزا احلكومـة بتـوف ،األدوات ال زمـة لتنميـة مهـارات القـرن احلـادي والعشـرين يف
ضــسوف أف ـراد شــع ها ،أ ــزت احلكومــة يف عــا  ،2013يف إ ــار عمــل إدارة التكنولوجيــا ،مشــرو
‘ اسو حممول لكل ال ‘ الذي أتا ،لـ  7 000ال  ،ومن ع ،إمكانية التعلم االفجاض .
 -45وعـن ريـق وزارة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت السـلكية وال سـلكية ،شـرعت احلكومــة
يف ع ــا  2013يف تنسي ــذ لت ــة ث ثي ــة املرا ــل إل ـ ـ شـ ـ كة كومي ــة واس ــعة ش ــاملة ،ستض ــم
ش ـ كة كوميــة ل تصــاالت الســلكية وال ســلكية ،وش ـ كة تعليميــة ،وش ـ كة ل تصــاالت الســلكية
وال سلكية للشر ة.
 -46والش ـ كة التعليمي ــة ،امل ــوفرة م ــن هيئ ــة ش ــر الك ــاري ل تص ــاالت الس ــلكية وا ــ ،الس ــلكية
املمولــة مــن ال نـ الــدوي ،تشــكل ال نيــة التحتيــة ال زمــة لـرب مجيــع املــدارس العامــة بشـ كة تعليميــة
و َّ
تُــدار عــرب اإلنجنــت بنتــا ع ـريل بســرعة  24ميريابايــت .وســيُريت كــل فصــل مــن السصــول بش ـ كة
اتص ــال السـ ــلك تـ ــوفر للمـ ــوظسن اإلداريـ ــن ،وكـ ــذل بعـ ــل السضـ ــاءات املستو ـ ــة املشـ ــجكة .كمـ ــا
ستُش ــريل ه ــذه الش ـ ـ كة ‘نظ ــا املعلومـ ــات املتعل ــق ب ــإدارة التعل ــيم‘ الـ ــذي فُ ــر م ــن إنش ــائ م ـ ـ لرا،
وســتدعم التحــاور الش ـ ك بــن املــدارس ،واحللــول القائمــة عل ـ التــدريس يف فريــق تعليم ـ  ،وا،هــا
من التت يقات املتصلة بش كة اإلنجنت.
الشباب
 -47حتسيـ ـ ـزا للنم ـ ــو ،وم ـ ــن أج ـ ــل لل ـ ــق ف ـ ــر عم ـ ــل للش ـ ـ ـ ا  ،أ لق ـ ــت احلكوم ـ ــة يف ك ـ ــانون
صـمم هـذا املشـرو
األول/ديسمرب ‘ 2012برنام التدري علـ املهـارات ،وتتـوير املشـاريع‘ .وقـد ُ
م ــن أج ــل تعل ــيم الش ـ ا الع ــا لن ع ــن العم ــل مه ــارات الزراع ــة وتت ــوير املش ــاريع ملس ــاعدهتم عل ـ
اكتسا املهارات الت قد تكون متلوبة يف ظل االقتصاد اجلديد.
 -48ونُسـذت هــذه امل ــادرة بتنسـيق مشــجس بــن وزارة التنميـة االجتماعيــة واعتمعيــة ،ووزارة التعلــيم
واملعلومــات ،وامل سســة املعنيــة ‘بربنــام التــدري عل ـ املهــارات وتتــوير املشــاريع‘ ،امل لســة مــن عــدد
م ــن ق ــادة القت ــاعن الع ــا واخل ــا  ،وق ــد أف ــادت امل ــادرة د ــو  36ش ــابا بت ــدري هم يف ا ــال الزراع ــة
املائيــة .ونتيجــة لــذل  ،أمــد أ ــد هــذه املشــاريع رفــوف بعــل أكــرب أسـوا ال لــد املركزيــة و 33متجـرا
حمليا مبنتجات كالتما م واخلس والسلسل احللو.
 -49وبتمويـل مـن صـندو تنويـع اسـتثمارات السـكر ،اسـتُحدق ‘برنـام كـن الشـع ‘ ليمـنح
املوا نن العا لن عن العمـل ،وال سـيما الشـ ا  ،السرصـة لـتعلم مهـارات ُ كـنهم مـن احلصـول علـ
فر عمل قص،ة األجل هيدا حلصوهلم عل وظائف ويلة األجل.
 -50ويف إ ــار ‘برن ــام ك ــن الش ــع ‘ُ ،ش ــريلت س ــتة مش ــاريع فرعي ــة ه ـ ـ مش ــرو تش ــرييل
املتــدربن امل ـ هلن ،واملشــرو الــو ي لتحســن الُ ـ التحتيــة ،وم ــادرة التــدري واإلدارة يف املشــاريع
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الزراعي ــة ،وامل ــادرة املتعلق ــة ب ــاملرأة يف ا ــال مه ــن ال ن ــاء ،وم ــادرة الت ــدري عل ـ ـ امله ــارات وتت ــوير
املشاريع ،وامل ادرة املتعلقة باملرأة يف املشاريع الصري،ة.
 -51وكنتيجة هلذا الربنام

كن بعل األفراد من العثور عل وظائف دائمة.

المسنّون
ُ

 -52وافقت احلكومة علـ زيـادة معاشـات الضـمان االجتمـاع اعت ـارا مـن  1وز/يوليـ 2014
بالنس ـ ـ التاليـ ــة عل ـ ـ وج ـ ـ التحديـ ــد ارتسـ ــع معـ ــا السـ ــن الـ ــدنيا للتقاعـ ــد بنس ـ ـ ة  7.5يف املائـ ــة
م ــن  400إىل  430دوالرا م ــن دوالرات الوالي ــات املتح ــدة ش ــهريا ،وارتس ــع مع ــا املس ــاعدة ا ــ،
الق ـ ــائم علـ ـ ـ دف ـ ــع اشـ ـ ـجاكات بنسـ ـ ـ ة  2يف املائ ـ ــة ليص ـ ــل إىل  255دوالرا م ـ ــن دوالرات الوالي ـ ــات
املتحــدة شــهريا .ع ـ وة عل ـ ذل ـ  ،ارتسعــت مجيــع املعاش ــات األلــرى املمنو ــة يف أي عــا س ــابق
لعـ ـ ــا  2010بنس ـ ـ ـ ة  6يف املائـ ـ ــة ،وارتسعـ ـ ــت املعاشـ ـ ــات املمنو ـ ـ ــة يف األع ـ ـ ـوا  2010أو 2011
أو  2012بنس ة  2يف املائة ،بينما ارتسعت املعاشات املمنو ة يف عا  2013بنس ة  1يف املائة.
 -53ولألش ــخا يف س ــن الثاني ــة والس ــتن فم ــا ف ــو ــق اإلعس ــاء م ــن رس ــو ل ــدمات الرعاي ــة
الصحية واألدوية الصيدالنية يف املرافق العامة للرعاية الصحية.
 -54ويُوافــق عــا  2015الــذكرى الســنوية الرابعــة عشــرة إلنشــاء ‘برنــام الرعايــة املنزليــة‘ الرئيسـ
ـدربون امل ـوا نن املســنن املعــوزين
التــابع إلدارة اخلــدمات االجتماعيــة  ،يـ يــزور مقــدمو الرعايــة املـ َّ
يف حمل إقامتهم ويقدمون هلم لدمات الرعاية.
 -55ولـ ـ ل ش ــهر تشـ ـرين األول/أكت ــوبر م ــن ك ــل ع ــا  ،حتتس ــل ال ــوزارة باملس ــنن وت ــنظم ائس ــة
متنوعــة مــن األنشــتة تُشــركهم فيهــا ،مبــا يف ذل ـ إج ـراء زيــارات إىل املــدارس ،وتنظــيم ‘مســ،ة شــهر
م ادرة ‘عشاء املوا نن ك ار السن و سلهم الراق ‘.
املسنن‘ السنوية ،وإ
 -56وتواص ــل احلكوم ــة دعـ ــم ع ــدد م ــن ب ـ ـرام املس ــاعدة االجتماعي ــة للمسـ ــنن تش ــمل تقـ ــد
استحقاقات اذائية وسكنية و ية.
األشخاص ذوو اإلعاقة
 -57أج ــرت كوم ــة س ــانت كي ــتس ون ــيسس لـ ـ ل جول ــة استعراض ــها ال ــدوري الش ــامل األوىل
مشــاورات مــع شــرُية واســعة مــن اعتمــع ،ألــت أشخاصــا ذوي إعاقــة ،لتُقــيم ا تياجــات هــذه السئــة
همشة.
من األفراد الت عادة ما تُعترب فئة ُم َّ
 -58وكــان اهلــدف مــن ذل ـ زيــادة مســتوى مشــاركة األشــخا
كاملة يف مناقشة االتساقية الدولية حلقو األشخا ذوي اإلعاقة.

ذوي اإلعاقــة وممثلــيهم مشــاركة

 -59ويف تشـ ـرين األول/أكت ــوبر  ،2014أصـ ـ ح اجلمه ــور أكث ــر وعي ــا بقض ــايا األش ــخا ذوي
اإلعاقــة وب ـرابتتهم احملليــة ل ـ ل نقــا مائــدة مســتديرة أُذيــع عل ـ اهل ـواء م اشــرة عل ـ حمتــة إذاعيــة
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وتلسزيونيــة حمليــة .وأثــار النقــا عــدة قضــايا وانضــم إليـ العديــد مــن أفـراد اعتمــع عــرب الرســائل النصــية
وش كة فيس وس وا،ها من وسائ التواصل االجتماع .
الصحة
 -60تواص ــل احلكوم ــة تركيزه ــا ال ــدؤو علـ ـ حتس ــن إمكاني ــة احلص ــول علـ ـ ل ــدمات ص ــحية
مضمونة وميسورة التكلسة.
 -61وبدأ يف عا  2012حتدي نظا السج ت الو ي ليشمل تسجيل املواليد والوفيات.
 -62ويف عـ ــا  ،2013هنضـ ــت احلكومـ ــة باألعمـ ــال التحض ـ ـ،ية ال زمـ ــة لتنسيـ ــذ النظـ ــا الـ ــو ي
للتــّمن الصــح عق ـ إ ــا م ــادرة ‘الســج ت الو نيــة الت يــة‘ ،الــت أُ لقــت بالتعــاون مــع وكالــة
الواليات املتحدة للتنمية الدولية وجامعة ار األنديز.
 -63وضــمانا إلمــداد مجيــع مـوا ي ســانت كيــتس ونــيسس بنظــا تــّمن للرعايــة صــحية فعــال مــن
ومس ــتدا  ،للح ــد م ــن الع ـ ء امل ــاي املص ــا لألم ـرا اخلت ــ،ة ،يتواص ــل
ي ـ التكلس ــة وش ــامل ُ
ُ
اسجشاد عملية ا اذ القرار امل نية عل أدلة بالتقديرات اعمعة ذا الشّن.
 -64ويريت ـ نظــا الرعايــة الصــحية الــو ي اآلن لــدمات يــة تشــمل تصــوير الثــدي باألشــعة،
ولدمة اإلسـعاف جـوا ،وعـ ء سـر ان الثـدي ،ورعايـة األسـنان والعيـون ،ورعايـة املسـنن ،مـن أجـل
حتسن احلالة الصحية العامة ملوا نينا ومستوى رفاههم العا .
اإلسكان
 -65يف زيران/يونيـ ـ  ،2011أق ــرت احلكوم ــة ‘الربن ــام املتعل ــق حبس ــز مـ ـواد ال ن ــاء‘ .ويف إ ــار
ثمنــة مبــا يصــل إىل  400 000دوالر
هــذا الربنــام َّ ُ ،ســل الض ـرائ املسروضــة عل ـ م ـواد ال نــاء امل َّ
ُ
م ــن دوالرات الوالي ــات املتح ــدة املس ــتخدمة يف بن ــاء مس ــاكن مل ــن يس ـ ق هل ــم ام ــت س من ــزل .وق ــد
مــددت احلكومــة فــجة إ ــاز الربنــام إىل الربــع األول مــن عــا  ،2013إذ كــان مــن املقــرر إهنــاؤه يف
كــانون األول/ديســمرب  ،2012وهــدفت بــذل إىل دعــم قتــا اإلنشــاءات واملســاعدة يف التخسيــف
من تزايد التل عل املساكن.
 -66ويف كــانون الثاين/ينــاير  ،2012أ لــق صــندو تنويــع اســتثمارات الســكر م ــادرة ‘صــندو
حتقيــق التمكــن االقتصــادي بــدعم قتــا اإلســكان‘ لتشــجيع امل ـوا نن عل ـ االســتثمار يف مشــاريع
األ ي ــاء الس ــكنية .كم ــا أنش ــّ ص ــندو تنوي ــع اس ــتثمارات الس ــكر ‘ص ــندو املس ــاعدة علـ ـ س ــداد
القيم ــة العقاريـ ــة‘ ال ــذي يسـ ــمح ملق ــدم التل ـ ــات املس ــتحقن للتمويـ ــل يف إ ــار ‘صـ ــندو حتقيـ ــق
التمكن االقتصادي بدعم قتا اإلسكان‘ بسداد القيمة املتلوبة.
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 -67وق ــد روجع ــت امل ــادرة جلعله ــا أكث ــر إا ـراء لل ـراا ن يف ام ــت س من ــازلُ ،فرف ــع احل ــد األقص ـ
ولس ــل س ــعر السائ ــدة الثاب ــت .وأُق ــرت بن ــود وش ــرو جدي ــدة دلل ــت ي ــز النس ــاذ يف ــوز/
لل ــدين ُ
يولي .2012
 -68ويف عــا  ،2013عُــدل اــددا برنــام ‘صــندو حتقيــق التمكــن االقتصــادي بــدعم قتــا
اإلســكان‘ ،ــدف توســيع نتــا اش ـجا ات االســتحقا حبي ـ تشــمل مقــدم التل ــات املــالكن
لعقــار قيــد اإلنشــاء بالسعــل ،بعــدما كانــت يف الســابق تقصــر اســتحقا التمويــل فق ـ عل ـ مقــدم
التل ات ال اعثن لعقارات جديدة أو الذين يشرعون يف ال ناء.
 -69وســعيا إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود مــن أجــل كــن امل ـوا نن مــن ملكيــة األراض ـ واملنــازل،
وافقـ ــت احلكوم ـ ــة يف زيران/يوني ـ ـ  2014عل ـ ـ توزي ـ ــع  500قتع ـ ــة أر سـ ــكنية أل ـ ــرى ت ـ ـجاو،
مسا تها بن  4 000و 15 000قد مربع ،يف عدة منا ق جبزيرة سانت كيتس.
ص ــممت ه ــذه اخلي ــارات لشـ ـراء األراضـ ـ علـ ـ ه ــذا النح ــو إلتا ــة إمكاني ــة الشـ ـراء
 -70وق ــد ُ
لألش ــخا املنتمـ ــن إىل أدح الش ـ ـرائح االقتصـ ــادية وضـ ــمان ق ــدرة امل ـ ـوا نن عل ـ ـ التنقـ ــل يف اجتـ ــاه
صعودي بتمل األراض واملنازل.
 -71ويف وز/يوليـ ـ  ،2013دل ــل ص ــندو تنوي ــع اس ــتثمارات الس ــكر ،ا ــددا ،يف شـ ـراكة م ــع
م سســاتنا املاليــة احملليــة يف االحتــاد بتقــد ‘برنــام القــرو لتعزيــز اإلســكان‘ .وتقــد هــذه امل ــادرة
اجلديــدة قروضــا بقيمــة  100 000دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة كحــد أقص ـ بســعر فائــدة
ثابـت ي لـ  5يف املائـة علـ قيمـة القـر إىل املـوا نن سـكان املنـازل الـت ســتُنسَّذ فيهـا أعمـال تــرميم
امل اين أو إعادة تصميمها أو توسيعها.
 -72وأثنــاء لتــا عــا  2014املتعلــق بامليزانيــة ،أعلــن رئــيس الــوزراء آنــذاس أن احلكومــة ُمق لــة
عل ـ ـ تنسي ــذ م ــادرة س ــكنية جدي ــدة تُ ــدع ‘املوئ ــل املس ــتقل  ،‘30هت ــدف إىل إم ــداد  300من ــزل
بالتاقة بّلوا ،التاقة الشمسية.
العنف المنزلي
 -73إن ســانت كيــتس ونــيسس ُملزمــة قانونــا حبمايــة النســاء والستيــات مــن التعــر للعنــف املنــزي
والعنــف اجلنس ـ  ،مبــا يف ذل ـ التحــر اجلنس ـ  .والدولــة متال ــة بإنشــاء اآلليــات القانونيــة واإلداريــة
ال زمــة حلمايــة النســاء والستيــات محايــة كافيــة مــن أشــكال العنــف ومــدهن بإمكانيــة االنتصــاف بسـ ل
عادلــة وفعالــة .وحتقيقــا لــذل  ،تواصــل الدولــة بــذل اجلهــود مــن ق يــل مواصــلة تــدري مــوظس إنســاذ
الق ـ ــانون وم ـ ــوظس القض ـ ــاء بش ـ ــّن التعام ـ ــل م ـ ــع ظ ـ ــاهرة العن ـ ــف املن ـ ــزي ،وتوعي ـ ــة وس ـ ــائ اإلعـ ـ ـ
واجلمهور ا.
 -74ويف  1نيســان/أبريل  ،2012أُنشـ جبهــاز قـوات الشــر ة امللكيــة لســانت كريســتوفر ونــيسس
و ــدة لاص ــة بالض ــحايا ،للتعام ــل م ــع قض ــايا م ــن بينه ــا العن ــف املن ــزي وإي ــذاء األ س ــال .ويعم ــل
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جبزيــرة نــيسس أربعــة أعـوان شــر ة مــن الو ــدة اخلاصــة بالضــحايا التابعــة إلدارة اخلــدمات االجتماعيــة.
ووفقــا ملــا ورد مــن إفــادات ،فقــد "زاد" معــدل اإلبـ  ،فيمــا يتعلــق جبـرائم االاتصــا " ،زيــادة ك ــ،ة"
بإنشاء هذه الو دة.
 -75وتُقــد احلكومــة لــدمات االستشــارة إىل ضــحايا اإليــذاء وتــوفر التــدري إىل أف ـراد الشــر ة
واملمرضــن ومستشــاري التوجيـ النسسـ واــ،هم مــن املـوظسن احلكــومين بشــّن التعامــل مــع ظــاهرري
العنف املنزي والعنف اجلنساين.
 -76ويف إ ــار عم ــل إدارة الشـ ـ ون اجلنس ــانية ،بالتع ــاون م ــع جه ــاز الش ــر ة ،نس ــذت احلكوم ــة
مح ت عامة ملكافحة العنف اجلنسـ  ،عـن ريـق الكنـائس وأمـاكن العمـل واحملتـات اإلذاعيـة وفيمـا
بن منظمات اعتمع املدين.
 -77وقــد أتا ــت إدارة الش ـ ون اجلنســانية االتصــال بث ثــة أرقــا عل ـ ل ـ م اشــر لألشــخا
الذين يلتمسون املساعدة ألنسسهم أو لري،هم فيما يتعلق حبوادق العنف املنزي.
القانون والنظا
 -78إن اج ــة ال ل ــد إىل مه ــارات حتقي ــق ش ــاملة وإىل زي ــادة مع ــدالت الكش ــف واإلدان ــة فيم ــا
يتصل باجلرائم ،دفعت احلكومة إىل استحداق و دة جلرائم القتل جبهاز قوات الشر ة.
 -79كمــا ُوســع نتــا اســتخدا نظــا تلسزيــون الــدائرة املريلقــة ونُشــر يف عــدة منــا ق اس ـجاتيجية
باالحتاد لزيادة تعزيز جهود الكشف عن اجلر ة.
 -80ويف السـ ــجة  ،2014-2013نُشـ ــر بعـ ــل أف ـ ـراد الشـ ــر ة يف بعـ ــل املـ ــدارس لك ـ ـ ح جتنيـ ــد
العصابات يف املدارس ورد وادق العنف فيها.
 -81ويف عـا  ،2013كــان ُطتَّـ إلنشــاء فريــق ملكافحـة جـرائم الســل  ،وو ـدة حبــوق بشــّن
اقتســاء أثــر األســلحة الناريــة ،وو ــدة للتحقيــق يف جـرائم احلــر املتعمــد ،كــل ذلـ ــدف دعــم لتــة
احلد من اجلر ة.
 -82وقــد تلقــت و ــدة حبــوق اقتســاء أثــر األســلحة الناريــة املســاعدة مــن امل ــادرة األمنيــة حلــو
ال حر الكاري الستعادة عدد متزايد من األسلحة من الشوار .
العمل الالئق
 -83لـ ل عــا  ،2012بــدأت وزارة العمــل تنسيــذ مجيــع عناصــر ‘برنــام العمــل املتعلــق بالعمــل
ال ئــق‘ الــذي اعتمدتـ منظمــة العمــل الدوليــة ،وهــو برنــام إةــائ عــامل انضــمت إلي ـ منظمــة دول
شر ال حر الكاري  ،عل الصعيد دون اإلقليم  ،ومنتقة اجلماعة الكاري ية ،ككل.
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 -84وتعم ــد وزارة العم ــل الي ــا ،بالتع ــاون م ــع منظم ــة العم ــل الدولي ــة واجله ــات احمللي ــة ص ــا ة
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
العمــل شــاملة للجميــع بشــّن فــ،وس نق ـ املناعــة ال ش ـرية/اإليدز واألم ـرا اــ ،الســارية ،وزيــادة
التح ــاور ب ــن احلكوم ــة وأرب ــا العم ــل والع ــاملن بش ــّن القض ــايا االجتماعي ــة واالقتص ــادية الو ني ــة
والدولية.

رفع احلد األدح لألجور
 -85عق ـ إج ـراء مشــاورة و نيــة مــع اجلهــات الرئيســية صــا ة املصــلحة يف آ /أاســتس 2014
وصــدور تقريــر بشــّن احلــد األدح لألجــور عــن جلنــة و نيــة استشــارية م لســة مــن  27شخصــا ،رفعــت
كومـ ــة سـ ــانت كيـ ــتس ونـ ــيسس احلـ ــد األدح لألجـ ــور بنس ـ ـ ة  12.5يف املائـ ــة مـ ــن  8إىل  9مـ ــن
دوالرات الواليــات املتحــدة يف الســاعة أو مــن  320إىل  360دوالرا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة
يف األس و اعت ارا من  1تشرين الثاين/نوفمرب .2014

باء -التدابير التشريعية
قانون قضاء األطفال لعا 2013
 -86اســتعا ال لــد عــن قــانون األ ــداق بقــانون قضــاء األ ســال لعــا  .2013وقــد رفــع قــانون
قضــاء األ ســال الســن القانونيــة للمس ـ ولية اجلنائيــة مــن انيــة أع ـوا إىل اثــي عشــر عامــا .ويــرد أدنــاه
اقت اس من

املس ولية اجلنائية
أ
بارتكا جر ة

يُسـج

أن يكـون التسـل دون سـن الثانيـة عشـرة فاقـدا لألهليـة اجلنائيـة أو أال يـُـدان

عم ـ بــالسقرة السرعيــة  3مــن املــادة  ،4ال يتحمــل الشــخ يف ســن العاشــرة عل ـ
األقــل ودون ســن الثانيــة عشــرة املس ـ ولية اجلنائيــة عــن أي فعــل أو امتنــا عــن فعــل مــا يث ــت أن ـ
وقت إتيان السعل أو االمتنا عن كان قادرا عل معرفة أن جي علي أال يّتي أو تنع عن .
 -87كمــا يضــمن قــانون قضــاء األ ســال لعــا  2013فصــل األ ــداق اجلــادن عــن الســجناء
ال الرين.
 -88ومبوجـ ـ ق ــانون قض ــاء األ ــداق لع ــا  ُ ،2013ــدق النظ ــا اجلن ــائ واس ــتُكمل حبيـ ـ
املقررة يف قضايا االعتداء اجلنس عل ال ُقصر.
زيدت العقوبات َّ
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 -89كمــا عــدَّل هــذا القــانون قــانون األ ــداق الســابق ل ـ ليس ـ باملعــاي ،الدوليــة بترييــ ،تعريــف
األ داق الوارد في مبا يضمن تع مجيع األشخا دون سن الثامنة عشرة باحلماية.
قانون (رعاية وتبنّي) الطفل لعا 2013
 -90باعتم ــاد ق ــانون الرعاي ــة والت ــي لع ــا  ،2013اعتم ــدت احلكوم ــة تش ـ ـريعا جدي ــدا حلماي ــة
األ سال لتس باملعاي ،الدولية ذا الشّن.
 -91وبع ــد أن راجع ــت احلكوم ــة تشـ ـريعات ال ل ــد املتعلق ــة باتساقي ــة ق ــو التس ــل ،مكنه ــا ه ــذا
القانون ،إىل جان التداب ،التالية ،مـن مواءمـة اموعـة قوانينهـا الدالليـة املتعلقـة بالتسـل مـع م ـاد
االتساقية وأ كامها
• إلرياء قانون األ داق فالقانون النافذ اآلن هو قانون قضاء األ سال لعا 2013
• سن قانون رعاية وت ي التسل يف عا 2013
• تنقيح قانون إعالة التسل يف عا 2012
• سن قانون الوصاية واحلضانة وإمكانية اال

عل أ وال التسل يف عا 2012

• تنقيح القانون املتعلق بوضع التسل يف عا 2013
• تعديل قانون الس املراق ة ورعاية األ سال لعا 2013
• سن قانون مكافحة العنف املنزي يف عا .2014
قانون مكافحة العنف المنزلي لعا 2014
 -92مك ــن ق ــانون مكافح ــة العن ــف املن ــزي لع ــا  2014احلكوم ــة يف إ ــار عم ــل إدارة الشـ ـ ون
اجلنســانية مــن إذكــاء وع ـ اجلمهــور بقضــايا محــل املراهقــات والتثقيــف اجلنس ـ والعنــف ضــد امل ـرأة
والتسل.
 -93ويُصـ ــنف هـ ــذا التش ـ ـريع ملكافحـ ــة إيـ ــذاء األ سـ ــال والعنـ ــف املنـ ــزي ج ـ ـرائم العنـ ــف اجلنس ـ ـ
واالاتصا وسسا ،احملـار بّهنـا جـرائم لتـ،ة ويسـر عقوبـات م ئمـة لكـل منهـا علـ اجلُنـاة ،مبـن
فيهم أقار الضحية.
 -94وق ـ ــد مك ـ ــن ق ـ ــانون مكافح ـ ــة العن ـ ــف املن ـ ــزي احلكوم ـ ــة ،ك ـ ــذل  ،م ـ ــن اعتم ـ ــاد سياس ـ ــات
وتشريعات ملكافحة التمييز والعنف ضد املرأة والتسل ،وال سيما العنف املنزي والعنف اجلنس .
القانون المعدِّل لقانون اإلجراءات الجنائية ،لعا 2011
 -95يُع ــدل ه ــذا الق ــانون السص ــل  05-4م ــن الق ــانون املع ــدل للق ــانون اجلن ــائ  ،ب ــإدراء م ــادة
جدي ــدة ،امل ــادة  ،17بع ــد امل ــادة  16م اش ــرة ،بعنـ ـوان ‘ ظ ــر دل ــول األش ــخا دون س ــن الثامن ــة
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عشــرة‘ ،وحتظــر هــذه املــادة دلــول ال ُقصــر إىل امل ه ـ الليليــة أو احلانــات أو ن ـوادي القمــار أو أي
أماكن ترفي ألرى لل الرين.
 -96ق ــانون اعـ ـجا االتص ــاالت ،لع ــا  -2011يه ــدف مش ــرو ق ــانون اعـ ـجا االتص ــاالت
لع ــا  2011إىل تعزيـ ــز إ ـ ــار سـ ــانت كيـ ــتس ون ــيسس التش ـ ـريع ملكافحـ ــة اجلر ـ ــة .ويـ ــن مشـ ــرو
القــانون عل ـ االع ـجا "املشــرو والقــانوين" جلميــع ش ـ كات االتصــاالت الســلكية وال ســلكية ،مبــا
يف ذل االتصاالت عرب اهلاتف واإلنجنت ونظم اإلبرا وإدارة الربيد.
قانون المساواة في األجور لعا 2012
 -97يُعـرف هــذا القــانون املســاواة يف األجـور بّهنــا معــدل أو جــدول األجـور علـ األعمــال الــذي
ال ينتوي عل أي عناصر تسريق بن العاملن والعام ت.
وجيـر خمالسـة ر
 -98ويضمن هذا القانون املساواة يف األجـر بـن الرجـل واملـرأة يف مكـان العمـل ُ
العمل أو وكيل القانون.
 -99ع ـ وة عل ـ ذل ـ  ،يــن أ ــد أ كــا القــانون عل ـ إزالــة ومنــع التمييــز عل ـ أســاس نــو
جنس العامل يف العمل املـدفو األجـر ،وعلـ ا ـاذ مـا يلـز مـن تـداب ،يف املسـائل املتصـلة بـذل أو
النامجة عن .
 -100كمــا يُنش ـ هــذا القــانون حمكمــة ُطوهلــا ســلتة توجي ـ أمــر بــدفع متــّلرات األجــور إىل ر
العمل املدان جبر ة االمتنا عن دفع األجور.
القانون المعدِّل لقانون الجرائم الشخصية ،لعا 2012

 -101مبوجـ القــانون املــذكور أعـ ه ،يُعــجف بسعــل االاتصـا بوصــس فعـ إجراميـا يعاقِـ عليـ
القانون ،وعقوبت القصوى السجن امل بَّد.
 -102وإىل جانـ القــانون اجلنــائ الــذي يُشــر يف قضــية إيــذاء األ ســال مبــا يف ذلـ اإليــذاء ذو
الت يعة اجلنسية  ،أُقر تشريع جديد حلماية التسـل لتقـد مسـتوى إضـايف مـن احلمايـة يكـن متا ـا
من ق ل لأل سال الذين كانوا يتعرضون لإليذاء ال دين واجلنس .
 -103وقد ِصي هذا القانون عل ةـ التشـريع النمـوذج املصـا يف إ ـار مشـرو إصـ  ،قـانون
ُ
األس ــرة ،الت ــابع ملنظم ــة دول ش ــر ال ح ــر الك ــاري  .ويُنشـ ـ الق ــانون نظام ــا ش ــام جلمي ــع املرا ــل
احلامسـ ــة يف قضـ ــية محايـ ــة التسـ ــل ،مبـ ــا يشـ ــمل إق ـ ـرار أ كـ ــا قانونيـ ــة بشـ ــّن اإلب ـ ـ عـ ــن احلـ ــاالت
والتحقي ــق يف القض ــايا ،ووض ــع لت ـ الرعاي ــة ،والتم ــاس االنتص ــاف الق ــانوين بتائس ــة م ــن الجتي ــات
املمكنة ،وإتا ة تشكيلة مـن تـداب ،التـدلل اإلضـافية .ويشـكل هـذا القـانون اجلديـد سـ يل انتصـاف
م ــدين يرك ــز علـ ـ محاي ــة التس ــل الض ــحية ،ل ف ــا للق ــانون اجلن ــائ ال ــذي يرك ــز علـ ـ الس ــلوس ا ــ،
املشرو للجاين.
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جيم -تعزيز حقوق اإلنسان
مشروع الشباب م أجل التوعية بحقوق اإلنسان
 -104يف تشـرين الثــاين/نوفمرب  ،2014أ لــق شـ ا االحتــاد ،بــدعم مــاي وبّشــكال دعــم ألــرى
مــن منظمــة األمــم املتحــدة للجبيــة والعلــم والثقافــة اليونســكو  ،مشــروعا للش ـ ا مــن أجــل التوعيــة
حبقــو اإلنســان يف ســانت كيــتس ونــيسس .ويهــدف املشــرو إىل إذكــاء وعـ الشـ ا بّمهيــة قــو
اإلنســان مبجموعــة مــن أنشــتة الع قــات العامــة ،فض ـ عــن لقــات العمــل واحملاض ـرات واحللقــات
الدراسية .وستدعم هذه التوعية تنمية الش ا ليص حوا أكثر إملاما حبقوقهم اإلنسانية.
 -105وتتجل إ دى النتـائ الرئيسـية للمشـرو احمللـ للشـ ا مـن أجـل التوعيـة حبقـو اإلنسـان
يف إنش ــاء ن ــاد احت ــادي للشـ ـ ا حلق ــو اإلنس ــان .ويه ــدف املش ــرو ك ــذل إىل ال ــجوي إلنص ــاف
األشخا الذين انتُهكت قوقهم ،بالدفا عنهم يف احملاكم والوسا ة يف النزاعات.
مشروع المنظمة الدولية ‘شباب م أجل حقوق اإلنسان‘
 -106شــارس املربــون بســانت كيــتس ونــيسس يف يــوم  4و 5آذار/مــارس  2015يف برنــام أ لــق
مش ــروعا مش ــجكا ب ــن اليونس ــكو واملنظم ــة الدولي ــة ‘ش ـ ا م ــن أج ــل ق ــو اإلنس ــان‘ يه ــدف إىل
تعميم تعليم قو اإلنسان يف مجيع أداء سانت كيتس ونيسس.
 -107ودرب ــت لق ــات العم ــل املعق ــودة ــذا الش ــّن املعلم ــن م ــن كلت ــا اجلزيـ ـرتن علـ ـ ت ــدريس
منهـ ـاء ‘ش ـ ـ ا م ــن أج ــل ق ــو اإلنس ــان‘ لت ــم .وق ــد ش ــاركوا يف ال ــدروس ،وق ــدموا عروض ــا
بالسيــديو عــن م ـواد إع ـ ن األمــم املتحــدة العــامل حلقــو اإلنســان ،وأ ــزوا بعــل التكليســات العمليــة
املشمولة بربنام ‘ش ا من أجل قو اإلنسان‘ التعليم .

رابعا -التحديات والقيود
 -108عق ـ اجلولــة األوىل ل ســتعرا الــدوري الشــامل لســانت كيــتس ونــيسس ،ا ــذت الدولــة،
الــت هزهتــا األزمــة العامليــة ،بعــل الق ـرارات الصــع ة ،وإن كانــت ضــرورية ،لتث يــت الــة الــدين ووضــع
التها املالية عل مسار مستدا .
 -109ودع ــت احلكومـ ــة ص ــندو النقـ ــد ال ــدوي إىل دعـ ــم برن ــام سـ ــانت كي ــتس ونـ ــيسس احملل ـ ـ
ل نتعــا االقتصــادي .وقــد أفضـ هـذا الربنــام إىل اســتحداق ‘ترتيـ ا تيــا ‘ للحكومــة لــدعم
إجراء اإلص ات اهليكلية ال زمة.
 -110واعتمــدت احلكومــة ،بالتعــاون مــع صــندو النقــد الــدوي ،بعــل اإلج ـراءات املتَّســق عليهــا
سلسا ،ألت اإلع ن عن إجراء عملية إعادة هيكلة للدين وإنشاء إ ار لرصد متّلرات اإلنسا .
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 -111وهــدفت السئــة التاليــة مــن اإلج ـراءات ،املســماة ب ـ ‘إص ـ ات القتــاعن املــاي والعــا ‘ ،إىل
ُ
تعزيــز اإلدارة املاليــة العامــة بإدلــال إصـ ات علـ قتــاع اخلدمــة املدنيــة والشــركات العامــة وتنسيــذ
ا،ه ــا م ــن أنش ــتة اإلدارة املالي ــة العام ــة ،كص ــو ق ــانون للمشـ ـجيات وإنش ــاء إ ــار متوسـ ـ األج ــل
لإلنسا  ،عل س يل املثال ال احلصر.
 -112ويف إ ــار إص ـ ات القت ــا امل ــاي ،وه ــو السئ ــة الثالث ــة م ــن اإلص ـ ات ،ك ــان االشـ ـجا
احملدد ضـمان اسـتقرار القتـا املـاي ،وتـّلَّف أساسـا مـن الت ـار مـدى صـ بة امل سسـات املاليـة .ويف
إ ــار السئ ــة األل ــ،ة ،ال ــت رك ــزت علـ ـ إنش ــاء مع ــاي ،متوس ــتة األج ــل ،س ــعت اجله ــود امل ذول ــة إىل
استحداق اسجاتيجية متوستة األجل إلدارة الدين ،وإص  ،نظا املعاشات.
 -113ومــن اجلل ـ أن التــداب ،املتَّخــذة خلســل الــدين وااللت ـزا بــالقيود املسروضــة يف إ ــار صــندو
النقد الدوي تتر ،حتديات متعددة ،وإن كان كن التريل عليها.

خامسا -الخاتمة
رثم حكومررة سررانت كيررتس ونرريفس عاليررا حقرروق اإلنسرران وتحمررل التزاماتهررا الدوليررة
 -114تُر ّ
بهذا الشأن على محمل ِ
الجد.
 -115وستواصررل الحكومررة االتصررال بشررركائها الرردوليي  ،بمررا فرري ذل ر المفو ررية السررامية
لحقرروق اإلنسرران ،التماسررا للمسرراعدة القيّمررة لتررتمك مر الوفرراء بالتزاماتهررا نحررو ي ررات األمررم
المتحرردة المنشررأة بموجررا معا رردات ،وتنفررذ التوصرريات الترري تل ّقتهررا فرري ةطررار الجولررة األولررى
م االستعراض الدوري الشامل والتي ستتلقا ا في جوالته التالية.
 -116وترحررا سررانت كيررتس ونرريفس بعمليررة االسررتعراض الرردوري الشررامل كوسرريلة لتحسرري
جهود ررا ف رري مج ررال حق رروق اإلنس رران وتطل ررا مج ررددا ةل ررى ال رردول والكيان ررات الثالث ررة دع ررم
المبادرات والبرامج الوطنية الرامية ةلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للجميع.
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