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علرر  اً بررار  اً دوليرراً ل َمْ لمررالرردورا المررام  عمليررة اتسررت را  ترررس سررايت  يررت  ويرري  -١
وحنررررن ونوأررررو     يمررررارد يف هررررذه املبررررادرة   ت زيررررز  قررررو  اايتررررا  و ايت ررررا  طريررررا  ررررما 

 وير ب باتقرتا ات الرامية إىل اترتقاء برباجمنا الوطنية حلقو  اايتا  
وجيرب  قرو  اايترا  حلبامل راي  الدوليرة  اتلترزا علر   راسخولن يبالغ إ    ديا عزمنا ال -٢

اجملتمع الردو   استجابةما ي يا اً    شّح املوارد  البمرية من ا واملالية   ث   ااشارة من جديد إىل
  اليت ت ترب  رورية

يف جمرررال األخررر ة    تتررلا الءررروء علرر  ب ررر  اا ررا ات  ويررري  وتررود سرررايت  يررت   -٣
 ت زيز ب   احلقو  األساسية ملواطنينا و ايت ا 

 األشخاص ذوو اإل اقة  
والمؤو  اجلنتايية واخلردمات اتجتماعيرة م ويرة للجم يرة  اجملتم يةستمنح و ارة التنمية  -٤

ذوا ااعاقات ملتاعدهتا علر  دعرع  جرر سرائا عنردما تتلقر  اجلم يرة  اعلرة ألشخاص الوطنية ل
 لتلّقر ا احل ومرة (  وهرو هيةرة  يمر هتSIDFيف متو /يوليه تربع هبا صندو  تنويع صرناعة التر ر  

  موال اتستثمار 
شررا ة مرع يف والمؤو  اجلنتايية واخلدمات اتجتماعية  و ارة التنمية اجملتم ية وستدخل -٥

املباين  وتءرم اجملموعرة املترت دعة  الدخول إىلبم    يةاجلم ية تستءاعة  لقة عمل/دورة تدريب
 امل ندسني امل ماريني وامل ندسني واملقاولني 

  ٢0١6عل  لغة ااشارة يف الربع الثالث من عا   الو ارة تدريباً هذه يتلق  موأ و وس -6
 التزامنررا امايررة  جررزء مررن" :٢0١٥عررا  يف وقررال رئرري  الررو راء يف خنابرره عررن امليزاييررة  -٧

و قررروق م  ررر    وقيمرررت م ات القررردر  و  خمتل رررو   واملقيمرررو ملواطنرررا  نررروري علي ررراال رامرررة امل وت زيرررز
لتيترر  التفررديا علرر  ات اقيررة األمررم املتحرردة  خنرروات ٢0١6القابلررة للتفرررت  سررتحتخذ يف عررا  
 حلقو  األشخاص ذوا ااعاقة" 

 تع ي  حقوق اإلنسان  
والمؤو  اجلنتايية واخلدمات اتجتماعيرة م دبرة  رداء مرع  اجملتم يةينمت و ارة التنمية  -٨

اسرتثارة النقراخب وفروص  هبردتة بم   "يرو   قرو  اايترا " املفلح اجل ات الرئيتية صا بة
  القائمةتقييم املواقف والتياسات والربامج الراهنة واقرتاح وسائل لتد الثغرات 

وسي قد ممرروع المربام مرن  جرل  قرو  اايترا  الترابع ملننمرة األمرم املتحردة للرتبيرة  -٩
 واهلرردت مررن هررذه بية يف شررباف/عرباير وال لررم والثقاعررة  اليويترر و( ممرراورات مررع جمموعررات شرربا

 للمبام من  جل  قو  اايتا   إيماء ياد   هواملماورات 
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 تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  
مجررررع  تمررررتمل واجباهتمررررا علرررر   و اتبرررراً  تن يررررذياً  عّينررررت إدارة المررررؤو  اجلنتررررايية موأ رررراً  -١0

قارير  وسريدرَّم املوأرف التن يرذا علر  تقردق التقرارير البيايات بايتنا  واملتاعدة عل  إعداد الت
  ٢0١6عن اتت اقيات الدولية يف  يار/مايو 

التقريرر  والمؤو  اجلنتايية واخلدمات اتجتماعية  الياً  اجملتم يةوتتت ر  و ارة التنمية  -١١
  ٢0١6ومن املقرر إعادة تقدميه يف هناية آذار/مارس  ؛لات اقية  قو  الن ب املت لا

 المساواة و دم التميي   
و ارة التنميررة اجملتم يررة والمررؤو  اجلنتررايية واخلرردمات برريمررارد مرردير المررؤو  اجلنتررايية  -١٢

التحرخب اجلنتر  الرذا ب النموذج  املت لااتجتماعية يف جلنة خاصة تست را  ممروع القايو  
   قد قريباً سيح  سي ر  عل  رؤساء احل ومات يف اجتماع اجلماعة ال اريبية الذا

املت لقرررة مررر اوس الواسرررت ر  بروتو رررول ارررث بالفررريا ة القايوييرررة  م لَّرررف   و مت موأرررف -١٣
 يلررت الوثيقررة إىل جملرر  الررو راء يف آذار/مررارس  رر  و ح  ال نف املنررز  واجلنترر  والتفرردا هلمررا برر

 الدو  للمر ة  باليو    د األيمنة اليت ا نحلع هبا ا ت اتً هو هذا و  يننر عي ا ويواعا علي ا 
تننرررريم دورات مررررن  جررررل متويررررل مررررن "الفررررندو  ال نرررردا للمبررررادرات ا ليررررة"  قررررد وردو  -١٤

 ١٥  وبررررد  الترررردريب يف (القررررائم علرررر  يرررروع اجلررررن   اجلنترررراين توعيررررة الرجررررال بررررال نفلتدريبيررررة 
 آخر يف اجملتمرع ا لر  تدريب يف سجن صا بة اجلاللة  ومن املقرر تننيم  ٢0١6شباف/عرباير 

  خدمة عامة اتيف إيتاج إعالي األموال  يءاً  تخد وستحت
و شارت هيةة األمم املتحدة للمتاواة برني اجلنترني ومت رني املرر ة شر اهًة إىل اسرت دادها  -١٥

دائمني عل  ت مريم مراعراة املننرور اجلنتراين وامليزيرة الريت المناء األلتقدق املتاعدة التقنية لتدريب 
 نوع اجلن  باألط ال و املت لقة باتعتبارات تراع  
مررن  جررل املواعقررة وقحررد  املمررروع ال رعرر  للتوعيررة اجلنتررايية إىل مفرررت التنميررة ال رراري   -١6

ررذت عررن   وهررو مبررادرة ٧األساسررية  لال تياجرراتيف إطررار الفررندو  اتسررتةماين  علرر  متويلرره اُتح
خدمررة عامررة  وترردريب  اتيررإعاليترراج ا وسيمررمل ذلررو  مررواتً  مفرررت التنميررة ال رراري   طريررا

  يفللمرؤو  اجلنترايية  التنترياج رات اسرتحدا  اجلنتايية  وإعادة  اتعتباراتاألشخاص عل  
  ل و ارة 

 وهرو بريرامج لردعم الوالردين املرراهقني -ممرروع عيروت"   زيز"ت وعحر  املمروع ال رع  لر -١٧
إطرررار الفرررندو  اتسرررتةماين  يف مرررن  جرررل املواعقرررة علررر  متويلرررهعلررر  مفررررت التنميرررة ال ررراري   -

لتردريب ا  مروال مرن  جرلعلر   الربيرامج حفرلويف  الرة املواعقرة  سي  ٧األساسرية  لال تياجات
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تن يرذ  يحترتَشرد بره يفرين  وتدريب املوأ ني  وو ع دليل عل  ا تتام امل ارات  وتدريب امليت  
 الربيامج 

  وسرري ني  اجمللرر   عررور الن ررليف املواعقررة علرر  ت يررني جملرر  املراقبررة ورعايررة  ويحننررر  اليرراً  -١٨
 جمل  التبين  ذلو إيمائه  جلنة قءاء األط ال و 

وأ   إدارة املراقبرررة وخررردمات ملرررتررردريب داخلررر  تننررريم  ٢0١6يف شرررباف/عرباير  وجررررس -١٩
وإدارة احلرررراتت   اتاألخالقيررررقواعررررد و   واشررررتمل الترررردريب علرررر   تابررررة التقررررارير  ايررررة الن ررررل 

 ال ردية 

 الحق في العمل وفي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤاتية  
والمررررؤو   اجملتم يررررة بررررائن و ارة التنميررررة إىل  يررررةت تررررزال إدارة ال مررررل تقررررد  دورات تدريب -٢0

الزبائن الرذين يبحثرو  عرن عمرل إىل م ترب  يءاً وُتيل الو ارة  اجلنتايية واخلدمات اتجتماعية 
  أيفالتو 

 الحق في الضمان االيتما ي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق  
عرر  ممرروع قرايو   وسيجرا قريبراً  ؛الوطنية ةاتجتماعي احلمايةاتيجية اسرت  تحن َّذ  الياً  -٢١

 عل  الربملا   ةاتجتماعي احلماية
األسرررا إعاليررات خدمررة عامررة لتوعيررة النرراس بالربيررامج إيترراج يف الوقررت الررراهن  وجيرررا -٢٢
  غ  مت ني  تنمةة  توجيه""صوْ 
ألَسرررر لترررجّل الررروطين الاتستمرررارا الرررذا و رررع "اختبرررار اخلبررر  ومرررن املقررررر    يرررزور  -٢٣

و   ي ر   ٢0١6يف آذار/مارس  والوسائل    املباشرة لقياس متتوس الدخل" اتُتادَ امل يمية 
  املفلحةصا بة خرس األ ات اجلعل  جمل  الو راء و  هذا اتختبار

تغيررر   -دورة علررر  اايرتيرررت تت لرررا باشرررراد املرررواطنني  ويترررت مل موأ رررو الرررو ارة  اليررراً  -٢٤
 من  جل التنمية الل بة" قواعد "

 الحق في الصحة  
لتقيرريم  ٢0١٥عررا    واخرررعحقرردت  لقررة عمررل مررع األم ررات املراهقررات يف املرردارس يف  -٢٥

 صحت ن وا تياجاهتن األخرس 
 اليراً   واملر رز ال قليةمر ز ال الج الن ارا لألمرا  من  جل مبوارد  ب ة  وجرس الت ّ د -٢6
مررن     واهلرردت الرئيتررعقليررةملفررابني بر مرا  ألعررراد اسرريوعر ال رالج النرراجع لهررو   و التمررييدقيرد 
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إ تررام م ررارات ال رريق املتررتقل وتقرردق ال ررالج يف جمرراتت م اعحررة هررو تيترر  هررذه املبررادرة 
يف   وتنروير امل رارات وال رالج امل رينالمخفية  الفحية والنناعة  ة المخفيةوالرعاياملخدرات  

 بيةة عالجية  إطار

 الحق في التعليم  
والمررؤو  اجلنتررايية واخلرردمات اتجتماعيررة  عرررب شرررا ات  اجملتم يررةتترر   و ارة التنميررة  -٢٧

منحرة دراسية لألم ات املراهقات  وسرتقدَّ  الَنح املي  إتا ة عرصبني القناعني ال ا  واخلاص  إىل 
 اليو  الدو  للمر ة  يف دراسية من هذا القبيل

"ييرررو  مؤسترررة منررربخ جديرررد يف مرررن  جرررل إعررردادمتويرررل مرررن اتُتررراد األورو  وقرررد ورد  -٢٨
 يف بريامج عنو  النبخ هذا التمويل تتخد  يح وس  دار للمبام امل ر ني للخنر   وه "زهورايزي
ريا ررررية  خرررررس عررررن طريررررا  و دواتللريا ررررة يف اهلررررواء النلررررا  شررررراء  ج ررررزة وسرررريجرا -٢٩

وسرري و  األ رردا " الررذا و رر ته مننمررة دول شررر  البحررر ال رراري    قءرراء"ممررروع إصررالح 
 يف إطار استحدا  بريامج للرتبية البديية  هذا المراء

م ررراي   و رررعلو ررر ت و ارة الت لررريم  بررردعم مرررن اتُتررراد األورو  يف إطرررار ج رررود قرررد و  -٣0
ومي رن  يتتم ب يه مت املللمؤهالت الوطنية  ت هيل مناسبة للت ليم التقين والتدريب التقين  إطاراً 

   وواعقت عل  هذا ااطار ويقو  عل  امل اي  مقارية و داته الدراسية دولياً 

 التوايات الواردة في الجولة الثانية من االستعراض  
 ويررري  الثاييرررة مرررن اتسرررت را  املت لرررا بترررايت  يرررت   توصرررية يف اجلولرررة ١٣٣تلقينرررا  -٣١
وال مررررين جمللررر   قرررو  اايترررا ؛ و  ررريَا  الثالثرررة ثنررراء الررردورة  ٢0١٥تمررررين الثررراين/يوعمرب  يف

  بت ييديا توصية ٥٨ت من ا و نيتوصية  ٧٥ بر علماً 
  و  اطرررت هبرررا علمررراً  ويررري  ويررررد  ديررراه مررروجز للتوصررريات الررريت قبلت رررا سرررايت  يرررت   -٣٢

 تب املو وع امفن ًة 

 ن اق االلت امات الدولية -الف 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية: قبلت
  ٨-٩١  و٧-٩١  و6-٩١  و٥-٩١  و٤-٩١  و٣-٩١  و٢-٩١  و١-٩١ 

 ١0-٩١  و٩-٩١و
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 بالتوصيات التالية:اً احاطت  لم
  ٨-٩٢و  ٧-٩٢  و6-٩٢  و٥-٩٢  و٤-٩٢  و٣-٩٢  و٢-٩٢  و١-٩٢ 

  ١٥-٩٢  و١٤-٩٢  و١٣-٩٢  و١٢-٩٢  ١١-٩٢و  ١0-٩٢و  ٩-٩٢و
  ٢٢-٩٢  و٢١-٩٢  و٢0-٩٢  و١٩-٩٢  و١٨-٩٢  و١٧-٩٢  و١6-٩٢و
  ٢٩-٩٢  و٢٨-٩٢  و٢٧-٩٢  و٢6-٩٢  و٢٥-٩٢  و٢٤-٩٢  و٢٣-٩٢و
 ٣٣-٩٢  و٣٢-٩٢  و٣١-٩٢  و٣0-٩٢و

 نتنفيذ االلت امات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسا -باء 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصية التالية: قبلت
 ١١-٩١ 

 بالتوصية التالية:اً احاطت  لم
 ٣٤-٩٢ 

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -ييم 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية:  قبلت
 ١٤-٩١  و١٣-٩١  و١٢-٩١ 

 التالية:بالتوصيات  اً احاطت  لم
  ٤١-٩٢  و٤0-٩٢  و٣٩-٩٢  و٣٨-٩٢  و٣٧-٩٢  و٣6-٩٢  و٣٥-٩٢ 

 ٤٣-٩٢  و٤٢-٩٢و

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -دال 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيتني التاليتني: قبلت
 ١6-٩١  و١٥-٩١ 
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 التعاون مع هيئات المعاهدات -هاء 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيتني التاليتني: قبلت
 ١٨-٩١  و١٧-٩١ 

 التعاون مع اإليراءات الخااة -واو 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 :تني التاليتنيبالتوصياً احاطت  لم
 ٤٥-٩٢  و٤٤-٩٢ 

 المساواة و دم التميي  -زاي 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية: قبلت
 ٢٥-٩١  و٢٤-٩١  و٢٣-٩١  و٢٢-٩١و  ٢١-٩١  ٢0-٩١  و١٩-٩١ 

 بالتوصيات التالية:اً احاطت  لم
  ٥٢-٩٢  و٥١-٩٢  و٥0-٩٢  و٤٩-٩٢  و٤٨-٩٢  و٤٧-٩٢  و٤6-٩٢ 

 ٥6-٩٢  و٥٥-٩٢  و٥٤-٩٢  و٥٣-٩٢و

 حق الفرد في الحياة والحرية وامنه الشخصي -حاء 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية: قبلت
  ٣٢-٩١  و٣١-٩١  و٣0-٩١  و٢٩-٩١  و٢٨-٩١  و٢٧-٩١و  ٢6-٩١ 

 ٣٩-٩١  و٣٨-٩١  و٣٧-٩١  و٣6-٩١  و٣٥-٩١  و٣٤-٩١  و٣٣-٩١و
 بالتوصيات التالية:اً احاطت  لم

  6٣-٩٢  و6٢-٩٢  و6١-٩٢  و60-٩٢  و٥٩-٩٢  و٥٨-٩٢  و٥٧-٩٢ 
  ٧0-٩٢  و6٩-٩٢  و6٨-٩٢  و6٧-٩٢  و66-٩٢  و6٥-٩٢  و6٤-٩٢و
 ٧٣-٩٢  و٧٢-٩٢  و٧١-٩٢و
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 إقامة العدل  بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -طاء 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصية التالية: قبلت
 ٤-٩١0 

 الحق في العمل وفي التمتع بشروط  مل  ادلة ومؤاتية  -ياء 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصية التالية: قبلت
 ٤١-٩١ 

 مستوى معيشي الئقالتمتع بالحق في الضمان االيتما ي وفي   -كاف 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية: قبلت
 ٤٧-٩١  و٤6-٩١  و٤٥-٩١  و٤٤-٩١  و٤٣-٩١  و٤٢-٩١ 

 الحق في الصحة -الم 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيتني التاليتني: قبلت
 ٤٩-٩١  و٤٨-٩١ 

 التعلمالحق في  -ميم 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية: قبلت
 ٥٢-٩١  و٥١-٩١  و٥0-٩١ 
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 األشخاص ذوو اإل اقة -نون 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيات التالية:  قبلت
 ٥6-٩١  و٥٥-٩١  و٥٤-٩١  و٥٣-٩١ 

 المهايرون والاليئون وملتمسو اللجوء -سين 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 بالتوصيتني التاليتني:اً احاطت  لم
 ٧٥-٩٢  و٧٤-٩٢ 

 الحق في التنمية  بما في ذلك القضايا البيئية - ين 
 ونيفسرد سانت كيتس   

 التوصيتني التاليتني: قبلت
 ٥٨-٩١  و٥٧-٩١ 

    


