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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

ت أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        جتميع للمعلوما     
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  سانت كيتس ونيفيس    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات             
ة، ويف غري ذلك من وثائق      اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعني         

 آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات       وال يتضمن التقرير أي   . ذات الصلة األمم املتحدة الرمسية    
الصادرة العامة  يف التقارير   باستثناء ما ورد منها     من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

.  جملس حقوق اإلنسان   ادهاعتماليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
وقـد  . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           

ويف حال عـدم  . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتمع مراعاة دورية التقرير  أُعّد  
كانـت   إن   ق املتاحـة  ـر التقارير والوثائ  ـوجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخ      

ألمـم  اوثـائق   الوملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف           . تزال صاحلة  ال
قد ُيعـزى إىل    حمددة  مسائل  بشأن  التركيز  إىل  علومات أو   املاالفتقار إىل   ، فإن    الرمسية املتحدة

ليات الدولية  للتفاعل أو التعاون مع اآل املتدينأو إىل املستوى    /عدم التصديق على معاهدة ما و     
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة   

  هليئات املعاهدات
ة للقضاء على مجيع أشكال     االتفاقية الدولي 
 التمييز العنصري

): ١٤املادة  (شكاوى األفراد     ال توجد   ٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول ١٣
  ال

ـ       ز ـاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي
  ضد املرأة

  -  ال توجد  ١٩٨٥ أبريل/نيسان ٢٨

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتان  (إجراءات التحقيق       ٢٠٠٦ يناير/كانون الثاين ٢٠
  نعم): ٩و

  -  ال توجد  ١٩٩٠يوليه /متوز ٢٤  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري للعهد و االجتماعية والثقافية،االقتصادية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق    :طرفاً فيها  املعاهدات اليت ليست سانت كيتس ونيفيس     

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول امللحـق          ،)٣(ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الد
 واتفاقيـة   ،والـسياسية  املدنية   امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    الثاين  لربوتوكول االختياري   بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وا      

 والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        ،مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
 األطفال يف الرتاعات املسلحة، بإشراكالطفل املتعلق ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق  و ،والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية              
 واالتفاقية ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، اإلعاقة  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي    ،مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
 

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم  ا األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روم
  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

  فقط ١٩٥١ بالنسبة التفاقية عام ،نعم  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
   نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٦( هباة امللحقة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٧(ت األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفاقيا
  ال  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

  على النظـر يف سانت كيتس ونيفيس  ،  ١٩٩٩ يف عام    ، جلنة حقوق الطفل   شّجعت  -١
  .)٨(سية املتعلقة حبقوق اإلنسانالصكوك الدولية األخرى الرئي االنضمام إىل إمكانية

 علـى    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني سانت كيتس ونيفـيس         عتوشّج  -٢
 املتعلقـة   ١٩٥٤واتفاقية عام     املتعلق بوضع الالجئني،   ١٩٦٧بروتوكول عام   االنضمام إىل   

  حـاالت   املتعلقـة باحلـد مـن      ١٩٦١ واتفاقية عـام     ،بوضع األشخاص عدميي اجلنسية   
  .)٩(اجلنسية انعدام
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 يف مجلة أمور،   ،٢٠٠٧٠يف عام    )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      ذكرت  -٣
 كثرية أوضـاع    ، فيما خيص القانون اجلنائي، يشبه من نواحٍ       وضع سانت كيتس ونيفيس    أن

قانوهنا اجلنائي قد   إن  يث  األعضاء يف منظمة دول شرق البحر الكارييب، ح       الدول  العديد من   
وتنعكس . إجراء عملية هامة ملراجعة القانون اجلنائي قد تأخر كثرياً        الزمن، كما أن    عفا عليه   

القانون يف كل من مضمونه وما ينص عليه من إجـراءات         اليت تشوب ذلك    جوانب القصور   
  .)١٠(سيما فيما يتعلق باالعتداء اجلنسي على األطفال وال
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        أفادت،  ٢٠٠٦يف عام   و  -٤
 عن قلق بالغ إزاء تدين الـسن القانونيـة          ١٩٩٩أعربت يف عام    قد  جلنة حقوق الطفل     أن

 ،وألن املادة املتعلقة مبنع القسوة على األحـداث ومحايتـهم      )  سنوات ٨(للمسؤولية اجلنائية   
محاية خاصة لألطفال الـذين تتـراوح       توفري   ال تكفل    ،ثاملنصوص عليها يف قانون األحدا    

   .)١١( سنة١٨ و١٦أعمارهم بني 

  والبنية األساسية حلقوق اإلنساناملؤسسي اإلطار   - جيم  
 سانت كيتس ونيفيس مؤسسة وطنية       لدى ، مل تكن  ٢٠١٠سبتمرب  /يلولأ ٢٩حىت    -٥

ت الوطنية لتعزيـز ومحايـة      جلنة التنسيق الدولية للمؤسسا   من قبل   حلقوق اإلنسان معتمدة    
  .)١٢(حقوق اإلنسان

  تدابري السياسة العامة  -دال   
نظـام  بوضع   سانت كيتس ونيفيس   حقوق الطفل  جلنة   توص أ ١٩٩٩ ،يف عام   -٦

مجيع األطفال حىت سن الثامنة     وشامل جلمع البيانات يغطي مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية         
 مبن فـيهم األطفـال املعوقـون،    ،جداًملستضعفني ال ااألطف  على  حتديداً التركيزعشرة، مع   

 واألطفال اخلاضعون لنظام قضاء األحداث، واألطفال       األطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر،     و
الذين يعيشون يف أسر يقوم عليها أحد الوالدين، واألطفال املولودون خارج إطار الزوجيـة،          

  .)١٣(فال املودعون يف مؤسساتواألطفال الذين تعرضوا لالعتداء اجلنسي، واألط
 مل تضع بعد خطة عمل وطنية سانت كيتس ونيفيس  ألنهاقلقعن  اللجنة أعربتو  - ٧

الطفل ند إىل حقوق    تسيتشمل هنجاً   شجعت الدولة على النظر يف تنفيذ خطة         كما   ،لألطفال
  .)١٤(الطفلرعاية  علىز يركيقتصر على الت اًجهن ال
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  اإلنسان على أرض الواقعتعزيز ومحاية حقوق   - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )١٥(هيئة املعاهدة
 آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
  ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام         جلنة القضاء على التمييز العنصري

للجنة املعنية بالقضاء على التمييز     ا
  ضد املرأة

  ٢٠٠٢تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام   -  ٢٠٠٢ يونيه/حزيران  ٢٠٠٢

عام تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ       -  ١٩٩٩مايو /أيار  ١٩٩٧  جلنة حقوق الطفل
  على التوايل ٢٠٠٢عام  و١٩٩٧

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال   دعوة دائمةُوجهت

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
  .مل ترسل أية رسالة الفترة قيد االستعراض، أثناء  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 استبياناً أرسلها املكلفون    ٢٣من أصل    استبيانأي   على    سانت كيتس ونيفيس   ردمل ت   الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  . )١٦(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  نسان قوق اإلاملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
سانت كيـتس   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        ، حثت   ٢٠٠٢يف عام     -٨

ونيفيس على زيادة بذل اجلهود لتوعية اجملتمع باحلاجة إىل تغيري املواقف النمطية والتمييزيـة              
هة حنو األوالد والرجـال      مبا يف ذلك من خالل برامج موج       ، والفتيات النساءاملتعلقة بأدوار   

  .)١٧(سيما لتعزيز فكرة تقاسم األبوين للمسؤوليات وال
يف سانت كيـتس     ألسر املعيشية اليت تعوهلا نساء    اأن نسبة   باليونيسيف  فادت  وأ  - ٩

اللجنة املعنية  ، أعربت   ٢٠٠٢ويف عام   . )١٨(٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٤٥ونيفيس بلغت   
تتمتـع   املرأة ه على الرغم من كون ألنة خاصها بصفةن قلقع بالقضاء على التمييز ضد املرأة   

ستوى تعليم أعلى باملقارنة مع الرجل، فإن ذلك ال يترجم إىل ترقيتها لتقلد مناصب عاليـة       مب
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ن عمل املرأة ال يزال يتركز أساساً       إأو إىل زيادة مرتباهتا، حيث      /يف القطاعني العام واخلاص و    
  .)١٩(ف بأجور أقليف القطاع غري الرمسي ويف وظائ

، الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة     ٢٠١٠ويف عام     -١٠
 احملظـورة   أسـس التمييـز    من الدستور ال تغطي مجيع       ١٥ملنظمة العمل الدولية أن املادة      

وأهنـا  ) يف االستخدام واملهنة  ( التمييزمكافحة  من اتفاقية   ) أ)(١(١املنصوص عليها يف املادة     
أثناء العمل يف القطاع اخلـاص، يف  حيدث تنص، فيما يبدو، على احلماية من التمييز الذي     ال

التمييز املتعلق وليس حني أن قانون محاية العمل ال يتصدى إال إىل التمييز املتعلق بإهناء اخلدمة              
  .)٢٠(جبميع جوانب االستخدام واملهنة

  ن الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية واألم  -٢  
ين  ويف تـشر   ٢٠٠٧ديـسمرب   /األول يف كـانون     ،وتت سانت كيتس ونيفيس   ّص  -١١
إىل وقـف تطبيـق عقوبـة       يـدعوان   لجمعية العامـة    ، ضد قرارين ل   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .)٢١(اإلعدام
ووفقاً آلخر بيانات متاحـة صـدرت عـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                   -١٢

 ٣٥,٢ يف سانت كيتس ونيفيس ٢٠٠٨ل العمد يف عام واجلرمية، بلغت نسبة القت باملخدرات
 عن مكتـب    ٢٠٠٧الصادر يف عام     ويف التقرير املشترك     .)٢٢(من السكان  ١٠٠ ٠٠٠لكل  

حـصاءات  اإل، الذي استخدمت فيه     املخدرات واجلرمية والبنك الدويل   األمم املتحدة املعين ب   
 ٣٠ -البحـر الكـارييب   قة منطجرائم القتل يف    معدالت  تاحة يف ذلك الوقت، لوحظ أن       امل
 يف أي منطقة أخـرى يف       كانت أعلى مما هي عليه     - شخص سنوياً    ١٠٠ ٠٠٠لكل   ةلحا

  .)٢٣(العامل وأهنا ازدادت يف السنوات األخرية
، أشار تقرير اليونيسيف إىل أن سانت كيتس ونيفيس تعاين مـن            ٢٠٠٩ويف عام     -١٣

عـصابات  أنشطة الاخنراط املراهقني يف     مما يسهم يف     ،كوهنا حمطة لدخول وخروج املخدرات    
، أشارت اليونيسيف    أيضاً ٢٠٠٩ويف عام   . املخدرات واألسلحة الصغرية واخلفيفة   واالجتار ب 

 ١,٢ من   ١٩٩٨ و ١٩٩٠ بني عامي     املمتدة إىل أن نسبة جرائم األحداث ارتفعت يف الفترة       
  .)٢٤(ترتفع ال تزال  يف املائة من بني مجيع اجلرائم وأن هذه النسبة١٧يف املائة إىل 

األمـم املتحـدة املعـين       عن مكتب    ٢٠٠٧الصادر يف عام    وأشار التقرير املشترك      -١٤
 باملخدرات واجلرمية والبنك الدويل إىل أن معدالت االغتصاب يف سانت كيـتس ونيفـيس             

 من البلدان اليت ردت على الدراسـات االستقـصائية          ١٠٢ لأعلى من املتوسط املرجح      هي
  . )٢٥(باالجتاهات اإلجراميةاملتعلقة 

قد رّحبت مبا اعُتمد    وعلى الرغم من أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              -١٥
، ٢٠٠٢أعربـت، يف عـام      فقـد   ملنع العنف ضد املرأة،     من تشريعات وما ُنفذ من برامج       

حـاالت  ايـد   تزالعنف املـرتيل؛ و   خباصة   و ،ارتفاع معدالت العنف  استمرار  قلقها إزاء    عن
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 عن  النساءعزوف  إزاء  االعتداء اجلنسي على الفتيات وال سيما من جانب رجال أكرب سناً؛ و           
 ذلـك ألن مثـة      ،ضد أزواجهن فيما يتعلق بالعنف املرتيل     تقدمي شكاوى واإلدالء بشهادات     

  .)٢٦(يعترب أن مثل هذا العنف مسألة خاصةقانوناً غري مدّون فيما خيص الوالء األسري 
محايـة األطفـال    دوائر   أنه يتم سنوياً إبالغ   باليونيسيف  أفادت  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -١٦
هذه احلـاالت إمهـال     تشمل  و. االعتداء على األطفال  من حاالت    حالة   ٢٠٠متوسطه   مبا

واالعتداء اجلنسي علـى  )  يف املائة  ٢٠(واالعتداء اجلسدي على الطفل     )  يف املائة  ٦٢(الطفل  
 يف  ٤(وإعالة األطفال    ،) يف املائة  ٥( تتعلق بالوصول إىل األطفال      وقضايا)  يف املائة  ٨( الطفل
صـادر عـن اليونيـسيف يف    ويف تقريـر  . )٢٧() يف املائـة ١(والتخلي عن األطفال   ) املائة
االعتداء اجلنسي على األطفال، أشارت أفرقة املناقشة يف سانت كيـتس           بشأن   ٢٠١٠ عام

أزواج األمهـات  يرتكبـها  ل هي تلـك الـيت   على األطفا اتأهم االعتداء إىل أن   ونيفيس  
لبقـاء،  من أجل ا  على الرجال   مالياً  عتمدن  أن النساء وبناهتن غالباً ما ي     ؛ و )٢٨(معاشروهن أو

 وقـدمت اليونيـسيف يف    . )٢٩(شخص بالغ آخر  أي  هو شريك األم أم     أكان الرجل   سواء  
كافحـة  لـق مب   معلومات عن الدعم املقدم إىل احلكومة لوضع بروتوكـول يتع          ٢٠٠٧ عام

  .)٣٠(االعتداء على الطفل
 من  ٤، أشارت جلة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن املادة            ٢٠١٠ويف عام     -١٧

طفل أو تشغليه أو عرضه     ال ال حتظر استخدام     ١٩٩٤قانون جملس املراقبة ورعاية الطفل لعام       
احلكومة بيان التدابري اليت    لبت إىل   ، وط باحيةاإلعروض  الأو  املواد  ، أو إلنتاج    البغاءألغراض  

عت اللجنـة   ، شجّ ٢٠٠٢ويف عام   . )٣١(اختذهتا أو اليت تعتزم اختاذها لضمان مثل هذا احلظر        
جية ياملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سانت كيتس ونيفيس على أمور منها صياغة استرات     

  .)٣٢(والبغاءاالجتار ملكافحة واسعة النطاق 
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع حاالت إسـاءة            ١٩٩٩ ويف عام   -١٨

استعمال املخدرات واملؤثرات العقلية يف صفوف الشباب وأوصت احلكومة باختـاذ مجيـع             
التدابري املناسبة حلماية األطفال من االستخدام غري املشروع للمخدرات واملؤثرات العقليـة            

  .)٣٣( واالجتار هبا على حنو غري مشروع املواد هذه إنتاجومنع استخدام األطفال يف
ال تزال مـستخدمة    البدنية  وال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بقلق بالغ ألن العقوبة             -١٩

  .)٣٤( وأوصت سانت كيتس ونيفيس باختاذ مجيع التدابري املناسبة حلظرها،على نطاق واسع

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أن برامج جتنيـب األحـداث نظـام القـضاء          ب ٢٠٠٩ عام    اليونيسيف يف  أفادت  -٢٠

والسجون يف سانت كيتس ونيفيس تنفذ بشكل غري رمسي، وأن الدولة حتتاج إىل توسـيع               
  .)٣٥(.نطاق هذه الربامج وتوفري القدرات املهنية الالزمة هلا
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بالقلق ألن قانون   املستمر  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن شعورها        ١٩٩٩ويف عام     -٢١
بارتكاب احلدث املدان   " جبلد"األمر   ال يزال خيول قضاة احملاكم       ١٩٦٧لعام  البدنية  لعقوبة  ا

  .)٣٦(جرمية
بـالنظر إىل    ،، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة        ٢٠٠٩ويف عام     -٢٢
أمر صـادر   " أن فرض العمل اجلربي قد يكون مطلوباً مبوجب          ،من الدستور ) أ)(٣(٦ املادة
  .)٣٧("األمر الصادر عن احملكمة"وطالبت احلكومة بتوضيح معىن ونطاق " احملكمةعن 

  سريةاألياة احلاحلق يف الزواج ويف   -٤  
 إىل بيانات مستمدة مـن      ٢٠٠٧أشار تقرير منظمة الصحة للبلدان األمريكية لعام          -٢٣

ت  تـبني أن معـدال     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عامي  لالوالدة يف مستشفيات الوالدة     عنابر  سجالت  
وأوضـحت  . )٣٨( يف نيفـيس    يف املائـة   ٣٥ويف سانت كيـتس      يف املائة    ٢٠تبلغ   الزواج

اآلباء غري املقـيمني مـع      نسب   أن من خصائص املنطقة ارتفاع       ٢٠٠٩اليونيسيف يف عام    
يعيش فيها األب مع أفراد اليت أسرهم وأن بيانات مستمدة من التسعينات تبني أن نسبة األسر 

، الحظت جلنة حقوق الطفل     ١٩٩٩ويف عام   . )٣٩( يف املائة  ٢٩تبلغ  يف سانت كيتس     أسرته
 وأوصت سانت كيتس ونيفيس   ، وأثر ذلك على األطفال    "الوحيدة الوالد "رتفاع عدد األسر    ا

ويف عـام  . )٤٠(على األطفـال  "للعالقات املتقطعة ) "املالية والنفسية (بإجراء دراسة عن اآلثار   
 على التمييز ضد املرأة سانت كيتس ونيفيس على اختاذ          ، حثت اللجنة املعنية بالقضاء    ٢٠٠٢

. )٤١(املساعدة القانونية وعلى  تدابري تشريعية مناسبة لتيسري حصول املرأة على إعانات الطفل          
الطفل نفقة  ، أوصت جلنة حقوق الطفل ببذل جهود لضمان استرداد مبالغ           ١٩٩٩ويف عام   

  .)٤٢(من الوالدين الذين يهاجرون
غم من أن جلنة حقوق الطفل الحظت اخنفاض العدد اإلمجايل لألطفـال            وعلى الر   -٢٤

بإجراء دراسـة    ١٩٩٩يف عام   يفيس  نأوصت سانت كيتس و   فقد  احملرومني من بيئة أسرية،     
لتقييم حالة الذكور من األطفال داخل البيئة األسرية واحتمال إيداعهم يف مؤسسات الرعاية             

  .)٤٣(أو الكفالة/البديلة و

  تكوين اجلمعيات واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية حرية   -٥  
، إىل أن ممارسـة     ٢٠١٠يف عـام     أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية        -٢٥

معلومـات يف أي    بتقدمي  واملطالبة  عمليات تفتيش   السلطات العامة حلقها التقديري يف إجراء       
 ،خطر التدخل يف اإلدارة الداخلية لنقابات العمال      ى   هي ممارسة تنطوي عل    وقت من األوقات  

  .)٤٤(من قانون نقابات العمال) ٢(٣٣احلكومة اختاذ التدابري الالزمة لتعديل املادة وطلبت من 
ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سانت كيـتس  ، حثّ ٢٠٠٢ويف عام     -٢٦

 وصول املرأة إىل عملية صنع القرار، وكذلك        تدابري خاصة مؤقتة لتحسني   اختاذ  ونيفيس على   
على اعتماد برامج لتغيري طبيعة اخلطاب السياسي يف احلمالت السياسية لتحقيق قدر أكرب من              
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 شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة  وأشار مصدر من . )٤٥(إشراك املرأة يف تلك احلمالت   
 ٦,٧بلغـت   ا املرأة يف الربملان الوطين      النسبة املئوية للمقاعد اليت حتتله    أن   إىل   ٢٠١٠عام   يف
  .)٤٦(٢٠١٠املائة يف عام  يف
يف أنه ال يتم الترويج علـى نطـاق واسـع           باليونيسيف  أفادت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧

بشكل عام يف إدارة املدارس أو االضطالع       واملراهقني  إلشراك األطفال   كيتس ونيفيس    سانت
ال يوجد سوى القليل جداً من       هاهج الدراسية، وأن  بأدوار قيادية يف األنشطة اخلارجة عن املن      

  .)٤٧(يف هذا اجملالاآلليات الرمسية 

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن مـشروع            ٢٠١٠يف عام     -٢٨

عن العمـل  اة يف األجور بني النساء والرجال  قانون املساواة يف األجور ال يعكس مبدأ املساو       
 وحثت احلكومة على ضمان أن يشمل التشريع إشارة صرحية إىل هـذا         ،تساويةاملقيمة  الذي  

  .)٤٨()١٠٠رقم االتفاقية (متتثل بالكامل التفاقية املساواة يف األجور لكي املبدأ 

  ستوى معيشي مناسبيف التمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  
  إىل الدراسة االستقـصائية    ٢٠٠٧أشار تقرير منظمة الصحة للبلدان األمريكية لعام          -٢٩

 واليت تـشري إىل أن النـساء        مستوى الفقر يف سانت كيتس ونيفيس     م  ّيقاليت تُ  ٢٠٠٠لعام  
 يف املائة من جمموع الفقراء يف سانت كيتس وأن نسبة الفقراء العاملني             ٥٦يشكلن ما نسبته    

 فـإن النـساء     ،أما يف نيفيس  .  يف املائة    ٥٧تبلغ   على شهادة التعليم الثانوي   غري احلاصلني   
 يف املائة من جمموع الفقراء وأن نسبة الفقراء العاملني غري احلاصلني علـى              ٢٦نسبة  يشكلن  

 إىل أن   ٢٠٠٩وأشارت اليونيـسيف يف عـام       . )٤٩( يف املائة  ٣٧شهادة التعليم الثانوي تبلغ     
فمستوى الفقر لدى أطفال . على حقوق الطفلبقوة ة عرب األجيال تؤثر     الالمساواة االجتماعي 

اجلزيرة هو أعلى مستوى يف منظمة دول شرق الكارييب، حيث تبلغ نسبة األطفال الفقـراء               
  .)٥٠(املائة  يف٦٦,٣الرابعة والعشرين  يف املائة واألطفال دون ٤٦,٢دون سن اخلامسة عشرة 

ـ  األمم املتحدة اإلمنائي      برنامج أفاد،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠ مـن  أن معـدل اهلجـرة      ب
 ٣٧ يف املائة وأن التحويالت املالية من املهاجرين بلغـت           ٤٤,٣كيتس ونيفيس هو     سانت

حويالت املالية من ن معدل التوأ ،٢٠٠٧يف عام  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    
  .)٥١( دوالراً للشخص الواحد٧٣٩ املهاجرين بلغ

خـصائص احلالـة     بأن   ٢٠٠٧لعام   تقرير منظمة الصحة للبلدان األمريكية       دوأفا  -٣١
أمـراض  انتشار األمراض املزمنة غري املعدية، حيث تشكل        هذا البلد يطغى عليها     الوبائية يف   
ومتويـل  تنظـيم   ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب واألورام اخلبيثة حتدياً أمـام           السكري و 
  .)٥٣( بالغر قلقدهو مصدانة يف صفوف املراهقني كما أن انتشار الب. )٥٢(اخلدمات
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت               -٣٢
األحيـاء ألمهـات    أن نسبة املواليد    ب اليونيسيف   وأفادت ،)٥٤(احلمل يف صفوف املراهقات   

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز   وحثت  . )٥٥(٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٩مراهقات بلغت   
تبـاع  اتشجيع  ضد املرأة الدولة على تكثيف محالت التوعية والتثقيف اجلنسي الراميني إىل            

. يف املدارس ويف اجملتمع بشكل عام بغية منع حاالت احلمـل          وذلك  سلوك جنسي مسؤول    
 سـات وبـرامج   بإشراك الرجال يف تصميم وتنفيذ مجيع استراتيجيات وسيا       اللجنة  وأوصت  

  .)٥٦(األسرةتنظيم 
أن االفتقار لدراسة تركز على السكان لتحديد       باليونيسيف  أفادت  ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٣

حال دون احلصول على تقـديرات دقيقـة        قد  ،  ةعدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     
ـ              راهقني لإلصابة بالفريوس يف صفوف الشباب، وأن احلاجة ماسة إىل وضع برامج لتثقيف امل

 ٢٠٠٨أن دراسـة أجريـت يف عـام    باليونيسيف أفادت كما . الوقاية هبذا الفريوسبشأن  
 يف املائة من املراهقني الناشـطني جنـسياً يـستخدمون           ٢١,١ال تتجاوز    أن نسبة أظهرت  

هنم يشعرون باحلرج   جلنس وأن معظم املراهقني يقولون إ     افيها  كل مرة ميارسون    يف  الرفاالت  
  .)٥٧(اء الرفاالت من املخازنفيما يتعلق بشر

وعـدم تـوفر    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انعدام احلماية القانونية،             -٣٤
وإزاء عدم كفاية اجلهود املبذولة لتيـسري       ذوي اإلعاقة،   املرافق واخلدمات املالئمة لألطفال     

  .)٥٨( بوجه عاماجملتمعويف األطفال يف النظام التعليمي هؤالء إدماج 

  احلق يف التعليم  -٨  
، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن قانون التعلـيم            ٢٠١٠يف عام     -٣٥

 ٥ ينص على التعليم األساسي اجملاين جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني             ١٩٧٥لعام  
 بـشأن   ١٩٩٩رت باملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل يف عام          وذكّ ، عاماً ١٦وأعوام  

التعليم االبتدائي، وتـدين قـدرة      مرحلة  ارتفاع نسبة تسرب الذكور يف الصفوف العليا من         
وذكرت جلنـة   . التعليم االبتدائي، وارتفاع معدالت التغيب    مرحلة  على القراءة يف     الذكور

هم اخلرباء أن القوانني واألنظمة اليت جتعل االلتحاق باملدارس أمراً إلزامياً جلميع األطفال تـس             
احلكومـة تقـدمي    وطلبت مـن     أشكال عمل األطفال     أبدرجة كبرية يف القضاء على أسو     

، أوصت جلنـة    ١٩٩٩ويف عام   . )٥٩(هلذا الغرض زمنياً  معلومات عن التدابري الفعالة واحملددة      
حقوق الطفل سانت كيتس ونيفيس مبراجعة برناجمها التعليمي هبدف حتسني نوعيته وصـلته             

وضمان تعليم الطالب مهارات جتمع بني القـدرات األكادمييـة واملهـارات            باالحتياجات  
تنفيذ تدابري إضافية لتشجيع األطفال، وال سيما الذكور، على البقـاء يف            والسعي ل احلياتية؛  

  .)٦٠(املدارس وال سيما خالل فترة التعليم اإللزامي



A/HRC/WG.6/10/KNA/2 

GE.10-16933 10 

لألمهات املراهقات  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن السياسة اليت تسمح             -٣٦
  .)٦١(اجلزيرتنيكلتا  يف ظام التعليمي مل تنفذ بشكل متساوٍبالرجوع إىل الن

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
أي  ، مهـاجر  ٤ ٥٠٠بأن هناك   ،  ٢٠٠٩يف عام    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   أفاد    -٣٧
عت مفوضية األمـم املتحـدة       وشجّ .)٦٢(البلدسكان  جمموع   يف املائة من     ٩,٢ميثل نسبة    ما

معها فيما يتعلق بالتدفقات املختلطـة      والتشاور  لشؤون الالجئني احلكومة على تعزيز احلوار       
للمهاجرين اليت تواجهها البالد، مبا يف ذلك من خالل إجراء مشاورات تتعلـق باملهـاجرين    

  .)٦٣(الذين ال ميلكون وثائق والذين يتم الكشف عن وجودهم على أراضيها
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن البلد مل يصدر أي تـشريع                -٣٨

أو لوائح إدارية بشأن أوضاع ملتمسي اللجوء أو الالجئني، كما أنه مل يضع إجـراًء             تنفيذي  
اقترحـت   وإىل جانب وضع نظام اللتماس اللجوء قابل للتطبيـق،        . وطنياً اللتماس اللجوء  

ملتحدة لشؤون الالجئني تشجيع سانت كيتس ونيفيس على ضـمان محايـة          مفوضية األمم ا  
  .)٦٤(األشخاص عدميي اجلنسية وفقاً للمعايري الدولية

  احلق يف التنمية  -١٠  
 إىل أن مصانع ٢٠٠٧منظمة الصحة للبلدان األمريكية يف عام صادر عن أشار تقرير    -٣٩

ال سـيما يف    ( االقتـصادي    السكر كانت من الناحية التارخييـة أهـم مـصدر للنـشاط           
 بعد ثالثة قرون من العمل، مما ترك        ٢٠٠٥ام  وقد أغلقت هذه املصانع يف ع     ). كيتس سانت
الطلب على اخلدمات الصحية واالجتماعية     تزايد  أدى إىل    شخص دون عمل و    ١ ٥٠٠قرابة  

لبحـر  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة ا     أفادت  ،  ٢٠١٠ ويف عام    .)٦٥(احلكومية
يف مقاصدها  وضعت استراتيجية للتكيف، يتمثل أهم      قد  أن سانت كيتس ونيفيس     بالكارييب  

ع االقتصادي وضمان أن ال يكون التحـول االجتمـاعي          يالتحول من إنتاج السكر إىل التنو     
السياحة والزراعة  دعائم  وقد وضعت استراتيجية التكيف هذه باالستناد إىل        . جمهداً للسكان 
  .)٦٦(املالية ملعلومات واخلدماتوتكنولوجيا ا

شـديدة التعـرض    سانت كيتس ونيفيس    ، أكدت اليونيسيف أن     ٢٠٠٩ويف عام     -٤٠
العجز العـام   هنا تعاين من ارتفاع يف      جتماعية والبيئية واالقتصادية وأ   للصدمات اخلارجية اال  

. )٦٧(االجتماعيعلى االستجابة لالحتياجات املتعلقة باالستثمار      هذا البلد   من قدرة   الذي حيّد   
بأنه ليس  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        أفادت  ،  ٢٠١٠ويف عام   

  .)٦٨(استراتيجية وطنية للتنمية املستدامةلدى سانت كيتس ونيفيس 
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  ملنجزات وأفضل املمارسات والتحديات والقيودا    -ثالثاً   
بادرات الدولة الطرف فيما يتعلق بالبيئـة       ملتقديرها  أعربت جلنة حقوق الطفل على        -٤١

ورحبت بإنشاء برنامج للتغذية يف املدارس لألطفال املسجلني يف املرحلة االبتدائية؛           . الدراسية
؛ واجلهود املبذولـة لـضمان      طفال الذين يعجز آباؤهم عن شرائه     الزي املدرسي لأل  وتوفري  

وية؛ والسياسة اليت تسمح بعودة األمهات       يف املائة من التالميذ يف املرحلة الثان       ١٠٠تسجيل  
  . )٦٩(العادياملراهقات إىل النظام املدرسي 

خدمات الرعاية توفري والحظت جلنة حقوق الطفل اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف جمال        -٤٢
 فضالً عن االخنفاض النـسيب  ، يف املائة من األطفال    ١٠٠الصحية األولية؛ وال سيما، حتصني      

التغذية ووفيات الرضع واألمهات؛ وبدء تنفيذ برامج لتوفري الرعايـة الطبيـة            ملعدالت سوء   
  . )٧٠() سنة١٦حىت (وعالج األسنان جماناً جلميع األطفال يف سن الدراسة 

أهـم  من ، الحظت للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن          ٢٠٠٢ويف عام     -٤٣
ـ    يتمثل يف    ماالعقبات أمام التنفيذ الكامل لالتفاقية        ١٩٩٨رت يف عـام  األعاصري الـيت دّم

أن آخر  باليونيسيف  أفادت  ،  ٢٠٠٩ويف عام   . )٧١(جمموع املساكن  يف املائة من     ٨٥نسبته   ما
أديا إىل انتشار الفيـضانات وال سـيما يف   ) ٢٠٠٧(ودين ) ٢٠٠٨(أومار  إعصارين، ومها 

  .)٧٢(الذين يعيشون فيهاالسكان املناطق الساحلية وأثرا على 
ية توفر املـوارد البـشرية      ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن حمدود      ١٩٩٩ويف عام     -٤٤

علـى التنفيـذ الكامـل      تأثرياً سـلبياً     أثرت   ، قد بارتفاع معدالت اهلجرة  املاهرة، مقترنةً   
، أشارت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر         ٢٠٠٥ويف عام   . )٧٣(لالتفاقية

سانت كيتس ونيفيس هي أحد بلدان البحر الكارييب اليت تعاين من فقـدان             الكارييب إىل أن    
  .)٧٤(عدد كبري من املهنيني يف قطاعي الصحة والتعليم

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاًَ   
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
لشؤون لالجئني استعدادها لتقدمي املـساعدة التقنيـة        أبدت مفوضية األمم املتحدة       -٤٥

  .)٧٥(خدمات التدريب وبناء القدراتتوفري لالجئني وبشأن الصياغة تشريع وطين 



A/HRC/WG.6/10/KNA/2 

GE.10-16933 12 

Notes    
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at at1 
April 2009  (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://treaties.un.org/.  

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance  
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”.  

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to 
the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem 
(Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 
Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  

 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention 
No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 
concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.  



A/HRC/WG.6/10/KNA/2 

13 GE.10-16933 

 8 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.104), para. 9.  
 9 UNHCR submission to UPR on St. Kitts and Nevis, p. 3.  
 10 United Nations Children’s Fund (UNICEF), The Status of Child Protection in St. Kitts/Nevis, the 

Need for a National Reporting Protocol, Barbados, 2007, p. 12. Available from 
http://www.unicef.org/barbados/cao_unicefeco_child_protection_Skn.pdf.  

 11 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Gender dialogue, issue No. 
18 (September 2006), p. 5. Available from 
http://www.eclac.org/portofspain/noticias/paginas/0/11850/GenderDialogueSeptember2006.pdf.  

 12 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/13/45, annex I.  

 13 CRC/C/15/Add.104, para. 11.  
 14 Ibid., para. 10.  
 15 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC  Committee on the Rights of the Child  

 16 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate 
holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for the purposes of this 
section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following documents: 
(a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) 
A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, 
para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, 
para. 120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, 
footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; 
(p) A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 
2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, 
para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2.  

 17 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW) (A/57/38 (Part II)), para. 104.  

 18 UNICEF, Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda 
(Barbados, 2009), p. 31. Available from http://www.unicef.org/barbados/Child_Rights_-
_The_Unfinished_Agenda.pdf.  

 19 A/57/38 (Part II), para. 99.  
 20 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1951 (No. 
111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010KNA111, second paragraph.  

 21 General Assembly resolutions 62/149 and 63/168; see  
http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10678.doc.htm and  
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/gashc3939.doc.htm.  

 22 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Homicide Statistics, Criminal Justice and 
Public Health Sources – Trends (2003-2008)”, Intentional homicide rate per 100,000 population. 
Available from http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-
statistics/Pivot_by_Country.20100201.xls.  

 23 UNODC and the Latin America and the Caribbean Region of the World Bank, Crime, Violence and 
Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean, report No. 37820 (March 2007), 
executive summary, p. iii. Available from 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPGENDER/Resources/Crimeandviolenceinthecar
ibbeanfullreport.pdf.  

 24 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 32.  
 25 Crime, Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean, p. 12 and 

executive summary, p. iv.   
 26 A/57/38 (Part II), para. 105.  
 27 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 32.  
 28 UNICEF, Child Sexual Abuse in the Eastern Caribbean (UNICEF and University of Huddersfield, 

Barbados, 2010), p. 15. Available from 
http://www.unicef.org/barbados/Child_Sexual_Abuse_Publication.pdf.  

 29 Ibid., p. 17.   



A/HRC/WG.6/10/KNA/2 

GE.10-16933 14 

 30 The Status of Child Protection in St. Kitts/Nevis, the Need for a National Reporting Protocol, p. 1.  
 31 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 092010KNA182, third paragraph.  

 32 A/57/38 (Part II), para. 112.  
 33 CRC/C/15/Add.104, para. 30. 
 34 Ibid., para. 20.  
 35 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 32.  
 36 CRC/C/15/Add.104, para. 32.   
 37 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), 2009, Geneva, doc. No. 
(ILOLEX) 092009KNA029, fifth paragraph.  

 38 Pan American Health Organization, Health in the Americas, 2007, Volume II – Countries: Saint Kitts 
and Nevis, p. 613. Available from 
http://www.paho.org/hia/archivosvol2/paisesing/Saint%20Kitts%20and%20Nevis%20English.pdf. 

 39 UNICEF, Children and Families in Transition: Young Parents and Caretakers in the Eastern 
Caribbean (Barbados, 2009), p. 9. Available from 
http://www.unicef.org/barbados/Children_and_Families_in_Transition_update.pdf.   

 40 CRC/C/15/Add.104, para. 21.  
 41 A/57/38 (Part II), para. 110.  
 42 CRC/C/15/Add.104, para. 22. 
 43 Ibid., para. 23.  
 44 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 
Convention, 1948 (No. 87), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010KNA087, second paragraph. 

 45 A/57/38 (Part II), para. 96.  
 46 United Nations Statistical Division coordinated data and analyses. Available from 

mdgs.un.org/unsd/mdg.  
 47 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 33.  
 48 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), 2010, Geneva, doc. No. 
(ILOLEX) 092010KNA100, first paragraph.  

 49 Health in the Americas, 2007, Volume II – Countries, Saint Kitts and Nevis, p. 610.  
 50 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 32.   
 51 United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 2009 – Country 

Fact Sheets - St. Kitts and Nevis”. Available from 
http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_KNA.html.   

 52 Health in the Americas, 2007, Volume II – Countries, Saint Kitts and Nevis, p. 610.  
 53 Ibid., p. 613.   
 54 A/57/38, part II, para. 101.  
 55 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 31.  
 56 A/57/38 (Part II), para. 102.   
 57 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, p. 33.  
 58 CRC/C/15/Add.104, para. 27.  
 59 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, Geneva, 
doc. No. (ILOLEX) 092010KNA182, tenth paragraph.  

 60 CRC/C/15/Add.104, para. 28.  
 61 Ibid., para. 28.  
 62 “Human Development Report 2009 – Country Fact Sheets - St. Kitts and Nevis”.   
 63 UNHCR submission to the UPR on St. Kitts and Nevis, p. 3.  
 64 Ibid., pp. 2–3.  
 65 Health in the Americas, 2007, Volume II – Countries, Saint Kitts and Nevis, p. 609.  
 66 ECLAC, Caribbean Regional Report for the Five-Year Review of the Mauritius Strategy for the 

further Implementation of the Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of 
Small Island Developing States (MSI+5) (May 2010), doc. LC/CAR/L.258, p. 52. Available from 
http://www.sidsnet.org/msi_5/docs/regional/caribbean/Caribbean_Regional_Synthesis-MSI5-
Final.pdf.  



A/HRC/WG.6/10/KNA/2 

15 GE.10-16933 

 67 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, pp. 32.  
 68 Caribbean Regional Report for the Five-Year Review of the Mauritius Strategy, p. 52.   
 69 CRC/C/15/Add.104, para. 4.   
 70 Ibid., para. 5.   
 71 A/57/38 (Part II), para. 92.  
 72 Children in Barbados and the Eastern Caribbean: Child Rights – the Unfinished Agenda, pp. 33.  
 73 CRC/C/15/Add.104, para. 7.  
 74 ECLAC, Migration in the Caribbean What do we know?, (Port of Spain, Trinidad and Tobago, 

January 2006), Doc UN/POP/EGM-MIG/2005/09, p. 15. Available from 
http://www.un.org/esa/population/meetings/IttMigLAC/P09_ECLAC(Port%20of%20Spain).pdf.  

 75 UNHCR submission to UPR on St. Kitts and Nevis, p. 3. 

        


