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 ،٢٠١١ينـاير   /كانون الثاين  ٢٨ سانت كيتس ونيفيس تقريرها الوطين يف        تقدم  -١
  . ملالستعراض الدوري الشااملعين باللفريق العامل العاشرة خالل الدورة 

 ،وقد استعرضت سانت كيتس ونيفيس التوصيات املقدمة خالل احلوار التفـاعلي            -٢
لـدورة  إىل ا الردود التالية    مبوجب هذا  وهي تقدم    ٥٦-٧٦ - ١-٧٦الواردة يف الفقرات    و

  .  جمللس حقوق اإلنسانالسابعة عشرة

  ١-٧٦التوصية     
قـوق  بالنـهوض حب  يـه   رجعة ف  الاً  ملتزمة التزام سانت كيتس ونيفيس     برحت ما  -٣

 قوق اإلنسان الدولية األساسية حل  صكوك   ال تعززهااليت  املبادئ  هي تقدر    و  ومحايتها، اإلنسان
سانت كيتس ونيفيس التصديق على مجيع هذه الـصكوك        ولن يكون مبقدور  .  طبيعتها حبكم
ك الصكويف  واصلة النظر   مبتوصية  ستقبل ال  ها لكن ، وأسباب أخرى  املواردبسبب نقص   اً  حالي

  . استعراضهاوتنضم إليها بعد  اليت مل
 باسـتعراض تحديـد  لتقوم على وجه ال  جلنة وطنية أساسية،     أنشئتهلذه الغاية،   اً  وحتقيق  -٤

وجيب التأكيـد علـى أن قـرار    . هذه الصكوك وتقدمي توصياهتا إىل هيئة صنع القرار للنظر فيها     
 الصلة قبل التصديق عليهـا، مبـا يف         لعوامل ذات لبعض ا تقييم  يستند إىل   التصديق عليها جيب أن     

متكـن   لزيادة ضـمان  لتشريعات ذات الصلة    لستعراض الالزم لقدرات الدولة وكذلك      االذلك  
 .  االلتزامات املطلوبة منهاوأداء مجيعتفاقيات االمبعايري  وفاءمن السانت كيتس ونيفيس 

 ٥-٧٦ - ٢-٧٦توصيات ال    

بالتفصيل يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق      نة  املبيقوق  احلسانت كيتس ونيفيس    تتبىن    -٥
إىل بعد تنضم  ملسانت كيتس ونيفيس    أن  على الرغم من    و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 ،٢٠٠٥عـام   ل مبا يف ذلك قانون التعلـيم        - حملية مالئمة  تشريعات   فإن لديها  ،هذا الصك 
 ،)العمـل مدونة يف انتظار (ون العمل قانو ،العمالة محايةقانون  و،القانون الوطين لإلسكانو
 ،املستشفيات وإغاثة الفقـراء   قانون   و ، وقانون الزواج  ،لألجر عن العمل  قانون احلد األدىن    و
من أجـل   جذور يف دستور البلد      هلا كلها  ،العماليةنقابات  القانون  و ،قانون الصحة العامة  و

 . محاية احلقوق املمنوحة ملواطنيهاتعزيز 
توقيع والتصديق على العهد الدويل     بالتوصية  الت كيتس ونيفيس    سانوال تقبل     -٦

 . ١-٧٦ إىل ردها على التوصية رقمحتيل  هالكناً حالياخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 ٨-٧٦ - ٦-٧٦توصيات ال    

االنضمام إىل اتفاقيـة    املتعلقة ب  التوصياتتقبل   أنسانت كيتس ونيفيس    ل ميكنال    -٧
إىل  و ،ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          مناهضة التعذيب وغ  

 . الربوتوكول االختياري امللحق هبا
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الفصل وينص  . سانت كيتس ونيفيس أن دستورها حيظر التعذيب      تؤكد  ومع ذلك،     -٨
أي ع  إخـضا ال جيوز    " بشكل حمدد على أنه    "الالإنسانيةاحلماية من املعاملة    "املعنون  الثاين  

وتـرى   ."إىل أي معاملة أخرى مشاهبة    أو  الالإنسانية أو املهينة    املعاملة  شخص للتعذيب أو    
اآلليـات اإلداريـة     املـدعوم مـن   سانت كيتس ونيفيس أن اإلطار الدستوري والتشريعي        

 يتيحـان  اإلعالم املفتوحة واحلرة،     وسائطوكذلك  الضرر  لشكاوى وجرب   واملؤسسية لتقدمي ا  
 .  احلاالت ومعاجلتهاهذهاإلبالغ عن 

 ٩-٧٦التوصية     

 إىلهي حتيل  هذه التوصية وقبولبهلا يسمح يف وضع سانت كيتس ونيفيس  ليست  -٩

 .اًتنظر يف التوصية حالي اأهناً جمددتؤكد  واردوده من ٢ و١الرقمني 

  ١٠-٧٦التوصية     
 هالكن اًحاليمن هذه التوصية    اجلزء األول   قبول  سانت كيتس ونيفيس     ليس بوسع   -١٠

  . ١-٧٦إىل ردها على التوصية رقم حتيل 
بني اجلنـسني   وشؤون املساواة   االجتماعية  اخلدمات  وزارة الصحة والثقافة و   وتقوم    -١١
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكولني االختياريني امللحقني         باستعراضاً  حالي
عليهـا  اقية حقوق الطفل بغية التصديق       وكذلك الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتف     ،اهب

  . ٢٠١١قبل هناية عام 

 ١١-٧٦التوصية     

 يس بوسعها قبولول ١-٦٧سانت كيتس ونيفيس إىل ردها على التوصية رقم     حتيل    -١٢
  . حالياًهذه التوصية 

 ١٢-٧٦التوصية     

 . ٥يف الفقرة الوارد سانت كيتس ونيفيس إىل ردها حتيل   -١٣

 ١٣-٧٦التوصية     

تقدر القصد  تقول إهنا   و ١-٧٦سانت كيتس ونيفيس إىل ردها على التوصية        حتيل    -١٤
أن التصديق على االتفاقية الدولية     ترى   لكنها ال  ،محاية أسر املهاجرين  املتمثل يف   توصية  المن  

ألن  ، لتحقيق هـذا اهلـدف     يضروروأفراد أسرهم   حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين      
 .  حتظى بالفعل باحلماية الكافية يف ظل تشريعاهتا احملليةجرينملهااأفراد أسر حقوق 
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  ١٦-٧٦ - ١٤-٧٦ ةالتوصي    
 . ذه التوصياتهب قبلتو ٩رقم يف الفقرة الوارد سانت كيتس ونيفيس إىل ردها حتيل   -١٥

  ١٧-٧٦التوصية     
 . ٩يف الفقرة الوارد إىل ردها حتيل  و،سانت كيتس ونيفيس هذه التوصية تقبل  -١٦

 ٢٠-٧٦ - ١٨-٧٦توصية ال    

 . اًحالي هذه التوصية يف وضع يسمح هلا بقبولسانت كيتس ونيفيس  ليست  -١٧

 ٢١-٧٦التوصية     

 . اًحاليهذه التوصية  قبولسانت كيتس ونيفيس  ال تستطيع  -١٨

 ٢٢-٧٦التوصية     

 قبولليس بوسعها و ١-٧٦سانت كيتس ونيفيس إىل ردها على التوصية رقم     حتيل    -١٩
 . اًحاليزء األول من هذه التوصية اجل

نـب  ا إىل ج  ،بأن الدستور والتـشريعات الوطنيـة      جازماًاحلكومة اعتقاد   وتعتقد    -٢٠
 .حقوق اإلنسان للمـواطنني    ومحاية   تكفل بالفعل إىل حد كبري تشجيع      ،سياسات احلكومة 

تزال  ا ال فإهن،يف مجيع الصكوكاً طرفتصبح بعد  ملعلى الرغم من أن سانت كيتس ونيفيس و
 . اليت تعزز حقوق اإلنسانالفضلى املمارسات األخذ بملواصلة تكرس جهودها 

قبول عروض املساعدة التقنية اليت من شأهنا       مستعدة ل سانت كيتس ونيفيس    وستظل    -٢١
 . أن تعزز حقوق اإلنسان

 ٢٩-٧٦ - ٢٣-٧٦توصيات ال    

شكل  حلقوق اإلنسان سي   مؤسسة وطنية إنشاء  سانت كيتس ونيفيس ترى أن      رغم أن     -٢٢
فإهنا تعترب  سياسات حقوق اإلنسان بني اجلهات املعنية،       بشأن  حتسني التنسيق   خطوة كبرية حنو    

هذا االسـتنتاج مـن     قد مت التوصل إىل     و. عن احلكومة   مستقالًاً  كيانهذا الكيان، يف الواقع،     
ان وضـمانات   تكوين جلان حقوق اإلنـس    "بشأن   ٢لفقرة  لاً  وخصوصبادئ باريس،   ملدراسة  

 . "االختصاص واملسؤوليات" بشأن ) د(٣، والفقرة "االستقالل والتعددية

إنشاء وتأسيس  املتعلقة ب توصيات  ال قبولسانت كيتس ونيفيس     ليس بوسع ولذلك    -٢٣
 . وحدها مسؤولية احلكومة  منليسألن القيام بذلك هذا الكيان 
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أو /والتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة       باً  جدياً  التزام تلتزم احلكومة    ،ومع ذلك   -٢٤
من أجل زيادة تعزيز ومحاية     هذه  الوطنية  الرصد  إلنشاء آليات   اً   الذين يبدون استعداد   األفراد

 . حقوق اإلنسان

ـ  ، وديوانه املظاملأمني   سوف تواصل احلكومة دعم عمل       ،يف غضون ذلك  و  -٢٥ ي ذ ال
 حقوق مواطين سـانت كيـتس      وإعمالية   حلما ٢٠٠٦عام  أمني املظامل ل  لقانون  اً  أنشئ وفق 
تضع  و ، على درجة عالية من االستقاللية واملوضوعية      احلفاظهذه املؤسسة    وتواصل. ونيفيس
 اإلدارات مظاملهم يف عالقاهتم مع النظر والتحقيق يفجلميع املواطنني فرصة يتيح  اً  سليماً  أساس

 .  اآلخرينالعمومينياملوظفني وة يالس احلكوماجملاحلكومية والسلطات العامة و

 ٣٠-٧٦التوصية     

 . سانت كيتس ونيفيس هذه التوصية تقبل  -٢٦

 ٣٦-٧٦ - ٣١-٧٦توصيات ال    

 املكلفني بواليات يف    سانت كيتس ونيفيس توجيه دعوة دائمة إىل مجيع       ليس بوسع     -٢٧
 بـول قليس بوسعها   بالتايل،  واً،  حاليجمللس حقوق اإلنسان    التابعة   اإلجراءات اخلاصة    إطار
ملعاجلة سانت كيتس ونيفيس أن تؤكد استعدادها       تود   ،ومع ذلك . والقيام بذلك توصيات  ال

 . على أساس كل حالة على حدةالشواغل مجيع 

  ٣٧-٧٦التوصية     
 الكيانات املسؤولة عـن التـرويج       توطيدسانت كيتس ونيفيس إىل     سوف تسعى     -٢٨

إدارة بشكل أخـص     و ،اجلنسانيةون  شؤاملسؤولة عن ال  سيما    وال ،حلقوق النساء واألطفال  
املؤسسات املؤسسة هي يف طليعة     وهذه  . األطفالما يتعلق ب  في،  املراقبة وخدمات محاية الطفل   

حلكومة ة الرئيسية اليت تستخدمها ا    األسلحبوصفها أحد   محاية الطفل يف االحتاد     العاملة على   
 إىل الرعايـة    ونتـاج ين حي باألطفال الذ اصة فيما يتعلق    خب و ،حقوق األطفال مراعاة  لضمان  
 . والقضايا ذات الصلة واحلضانة التبين وحاالت ،لقانونواألطفال املخالفني ل ،واحلماية

  ٣٨-٧٦التوصية     
بدأ املساواة بني اجلنسني وغريها مـن أشـكال         إجياد تفهم مل  نظام التعليم   يستهدف    -٢٩

الـشامل  شجيع على االحتـرام      الت فإىل جانب  ،كما سبق بيانه يف تقريرنا الوطين     و. املساواة
 معاجلة الشواغل يف  لمساعدة  للمساعدة القانونية   مكتب ل  مت إنشاء    ، والتقيد هبا  القانونلسيادة  

لألشـخاص الـذين    العدالة   إمكانية حتقيق توفري  لاحملرومني يف اجملتمع و   القانونية لألشخاص   
فيس أن هناك حاجة    سانت كيتس وني  ترى   ،ومع ذلك .  بذلك سبل القيام يفتقرون عادة إىل    

الذي تضطلع  للدور األساسي   وإىل مناصرة أكرب     ،اجملال يف هذا    هاجلمهور ووعي لزيادة ثقافة   
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االحتاد بالتايل التزامه بدعم اجلهود الراميـة إىل        وجيدد  . لنساء والفتيات يف اجملتمع النامي    به ا 
 . حتقيق هذا اهلدف

  ٣٩-٧٦التوصية     
وقانون العمل  األطفال،  النساء و  الشباب و  توظيفن  قانومن خالل   سعت احلكومة،     -٣٠
سوف تسعى  و.  إىل وضع معايري ملعاملة النساء يف أماكن العمل        ،احلد األدىن لألجور  قانون  و

مواصلة ضمان تنفيذ   إىل   ، عن طريق وزارة العمل والشؤون اجلنسانية      ،سانت كيتس ونيفيس  
 . مجيع املستويات علىاهلامة هذه التشريعات 

  ٤٠-٧٦صية التو    
 . سانت كيتس ونيفيس هذه التوصية تقبل  -٣١

 ٤١-٧٦التوصية     

 أن قانون   وتضيف إىل ذلك   ٢٦يف الفقرة   الوارد  سانت كيتس ونيفيس إىل ردها      حتيل    -٣٢
 أفعـال االغتـصاب     جيّرمـان تعديل القانون اجلنائي    قانون  اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص، و    

 . املؤبدأقصاها السجن بعقوبة غتصاب االو جرمية وُيعاقب مرتكب. واالعتداء اجلنسي

اإلرشاد يف وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية واجملتمعية والـشؤون         وتقدم إدارة     -٣٣
 . اجلنسانية الدعم واملشورة لضحايا اجلرمية

   ٤٢-٧٦التوصية     
ويبدي  العقاب البدين مسألة مثرية للخالف    ف. ذه التوصية هبسانت كيتس ونيفيس     تقبل  -٣٤

املنفـذ  بني العقـاب    اً  واضحاً  سانت كيتس ونيفيس متييز   ومتيز   .آراء متباينة اجلمهور حوهلا   عامة  
واالعتداء اجلـسدي الـذي     ) ٢٠٠٥ لعام   قانون التعليم (لقواعد صارمة يف النظام التعليمي      اً  وفق

االعتداء ت  حاال إدارة املراقبة وخدمات محاية الطفل    وحيظر قانون   . األطفال ضدأشخاص  يرتكبه  
ينص على أحكـام     قضايا رعاية ومحاية األطفال و     ٢٠٠٠قانون العنف املرتيل لعام     ويتناول  . هذه

 قانون التعليم على  ينص   ، ذلك إىل وباإلضافة. القصراألشخاص الذين يعتدون على     عاقبة  مالئمة مل 
سانت وستظل  . ستقبليف امل حمدد  هبدف إلغائه يف املدارس يف تاريخ       مواصلة النظر يف هذه املسألة      

 . لتشاور بشأن هذه املسألةمستعدة لكيتس ونيفيس 

  ٤٣-٧٦التوصية     
  قبـول  ليس بوسعها   لكن ٢٦يف الفقرة   الوارد  سانت كيتس ونيفيس ردها     تكرر    -٣٥

 . هذه التوصية يف هذا الوقت
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 ٤٨-٧٦ - ٤٤-٧٦توصيات ال    

.  اتفاقية حقـوق الطفـل     سانت كيتس ونيفيس التمسك باملبادئ املعلنة يف      تواصل    -٣٦
ـ  ت  ال ،االحتاد فتح نقاش عام حول مسألة سن املسؤولية اجلنائية        وبينما يعتزم    أي اً  وجد حالي

 . املتعلقة هبذا املوضوع غري مقبولةتوصيات بالتايل فإن الوالية عامة إلحداث تغيري و

عشرة ة  شخص دون الرابع  بأنه  الطفل  يعرف  فهو  : بني أمرين قانون األحداث    ومييز  -٣٧
وبالتايل فإن هذا القانون يوفر     . اًأحداث بني الرابعة عشرة والثامنة عشرة       األشخاصيعترب   هلكن

 . لفئتني من األشخاصهلاتني ااحلماية الكاملة 

  ٤٩-٧٦التوصية     
أن الفصل الثاين من دسـتورها      تؤكد   و ،سانت كيتس ونيفيس هذه التوصية     تقبل  -٣٨

 أو اآلراء ،املـوطن األصـلي  ساس العرق أو القبيلـة أو  حيظر التمييز ضد أي شخص على أ  
 ،انتـهكت حقوقه رى أن ي أي شخص لذلك، فإن و،السياسية أو اللون أو العقيدة أو اجلنس 

 .  أمام احملكمةالتماس اإلنصاف ،يف أي وقتيستطيع، 

علـى   تأكيدالسانت كيتس ونيفيس وتكرر . حلظر التمييز  األساسالدستور   ويرسي  -٣٩
 . برنامج أو إدارةأو   أو سياسةنظام أساسيمبوجب   التمييزمتارس ولة الأن الد

ماية مجيع أفراد اجملتمع من التمييز بغض النظر عـن          حباً  جدياً  احلكومة التزام وتلتزم    -٤٠
 . امليول اجلنسية

  ٥٦-٧٦ - ٥٠-٧٦توصيات ال    

تود   لكنها ، هذه التوصيات  يف وضع يسمح هلا بقبول    سانت كيتس ونيفيس     ليست  -٤١
 . اجلنسيامليلمتيز ضد األشخاص على أساس  التأكيد على أن الدولة ال

لتمييز على أساس حمكمة بأنه تعرض لأمام ما ادعى اً شخصيبني أن ال يوجد سجل و  -٤٢
على أساس معينني أشخاص ضد  العنف  عن ممارسة   أي تقرير    يعرف وجود   ومل ، اجلنسي امليل

 . ميوهلم اجلنسية

 ،هذه املـسألة  مناقشة  يف   راك اجلمهور إشيف  سانت كيتس ونيفيس    تستمر  وسوف    -٤٣
  .من خالل عملية تشاورية

        


