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 املنهجية والعملية التشاورية  - أوالً  

 من أجل االستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ لوسيا سانتأُعد التقرير الوطين ل  -١
 .التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل

ت وزارة الشؤون اخلارجية مسؤولة عن تنسيق العملية وهي الـيت ترأسـت             وكان  -٢
 كمـا   .مسامهاهتماالجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، ومع املفوض الربملاين بغرض تلقي           

 وهـي هيئـة   - لوسيا سانتُعقدت اجتماعات مع فريق اجلهات الفاعلة من غري الدول يف      
إىل زعيم  أيضاً   وطُلب   .لوسيا سانت احلكومية يف    من املنظمات غري  طائفة واسعة   جامعة متثل   

إىل جمموعات  ُوجهت  عن طلبات مماثلة      ، فضالً مكتوبةإسهامات  /تقدمي مالحظات املعارضة  
كومية ال تنضوي حتت مظلة هذه اهليئة، مبا يف ذلك غرفـة التجـارة،              احلنظمات غري   من امل 

 "متحدون وأقويـاء  "سان، ومنظمة   ، وحمامي حقوق اإلن   لوسيا سانتواالحتاد الوطين لعمال    
 .اليت متثل مصاحل املثليني واملثليات

مشروع التقرير علـى اجلهـات       ُعّمموقبل استكمال هذا التقرير النهائي وتقدميه،         -٣
 .املعنية للتأكد من أن اإلسهامات املقدمة فُهمت وأدرجت يف التقرير بدقة

  معلومات أساسية عن البلد  - ثانياً  
 يف شرق البحر الكارييب، بني جزر األنتيل الصغرى، وقد حصلت           لوسيا سانتتقع    -٤

 حدود مباشرة مـع     لوسيا سانت ول .١٩٧٩فرباير  / شباط ٢٢على استقالهلا عن بريطانيا يف      
 .سانت فنسنت وجزر غرينادين، ومع بربادوس وجزيرة مارتينيك الفرنسية

أمانة منظمة دول شرق     عضو يف اجلماعة الكاريبية، وهي تستضيف        لوسيا سانتو  -٥
 لوسـيا  سـانت  يف منظمة دول شرق البحر الكارييب، فإن اً وبوصفها عضو.الكارييب البحر
يف االحتاد النقدي ملنطقة شرق البحر الكارييب وهي بالتايل تتقاسم مع دول هـذا           أيضاً  عضو  

ير الـسياسة  الكارييب، الذي يد البحر  شرقملنطقةهو املصرف املركزي اً مركزياً االحتاد بنك
 .النقدية وينظم األنشطة املصرفية التجارية ويشرف عليها يف البلدان األعضاء

االسـتعراض  (نـسمة    ١٧٢ ٣٧٠حـوايل   اً   حالي لوسيا سانتويبلغ عدد سكان      -٦
  .)٢٠٠٩ لعام لوسيا سانتاالقتصادي ل

ي تسبب يف    بيد أن الركود العامل    .على العائدات السياحية  اً  ويعتمد اقتصاد البلد أساس     -٧
 كما أن صناعة املوز اليت كانت .دى إىل اخنفاض معدالت النموأاخنفاض العائدات السياحية مما     

بسبب منافسة منتجي املوز األقل تكلفة وتقليص حجـم         مستمرة يف التراجع    مهمة يف املاضي    
يت طرأت على    وباإلضافة إىل التغريات ال    .املعاملة التفضيلية التجارية من جانب االحتاد األورويب      

القطاع الزراعي، شهد قطاع الصناعات التحويلية إغالق مصانع املالبس اخلفيفة واملنسوجات           
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مقرات نقل  ، مت   )نافتا(  ومع ظهور اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية       .يف أواخر التسعينيات  
 العوامل يف  وقد أسهمت هذه.إىل بلدان أخرى العديد من شركات الصناعات التحويلية اخلفيفة

لعديد مـن شـركات     لاً  كان مقر ارتفاع معدالت البطالة يف اجلزء اجلنويب من اجلزيرة الذي          
 ويشجع البلد املزارعني على تنويع إنتاجهم الزراعي والتركيز علـى           .الصناعات التحويلية هذه  

 .حماصيل أخرى مرحبة على املدى القصري، لتوفري فرص عمل ملزارعي املوز املشردين

الطرق اليت مشلت   اهلياكل األساسية   واستفادت مجيع قطاعات االقتصاد من حتسينات         -٨
 وقـد اجتـذبت هـذه       .املـوانئ واالتصاالت والصرف الصحي وإمدادات املياه ومرافق       

 العاملة املتعلمة، املستثمرين األجانـب  ةلبيئة السياسية املستقرة والقو   اإىل جانب   التحسينات،  
 .على االستثماراً  بيد أن الركود العاملي ال يزال يؤثر سلب.ت خمتلفةواحملليني يف عدة قطاعا

حنو حتقيـق املعـايري     اً  ملحوظاً   تقدم لوسيا سانتأحرزت  ورغم هذه التحديات،      -٩
فقـد   .تعزيز حقوق اإلنسان ملواطنيها   تساعد يف   الدولية يف اجملاالت االجتماعية الرئيسية اليت       

 حنو حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة   ، على سبيل املثال  ،اًكبرياً   تقدم لوسيا سانتأحرزت  
 بالفعل بعض    قد جتاوز  هذا البلد إن ما حققه     ويف الواقع،    .٢٠١٥لألمم املتحدة حبلول عام     

خبطى ثابتة ومرحية حنـو حتقيـق أهـداف         األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو يسري      أهم  غايات  
املؤشـرات االجتماعيـة    وهـذه   .  بعض احلاالت  أخرى، بل حنو جتاوز األهداف احملددة يف      

 بتحسني لوسيا سانتيف التنمية االجتماعية والتزام حكومة  تربر االستثمارات الكبريةاإلجيابية 
 .أفراد الشعبنوعية حياة 

من جرياهنا يف منطقـة البحـر       عدد   اإلمنائية، مثلها مثل     لوسيا سانتبيد أن قدرة      -١٠
سبب تعرضها للصدمات اخلارجية وضعفها أمام هذه الصدمات،       بحمدودة  الكارييب، ما زالت    

 األزمـة مما حيد من قدرة السياسات املالية املسايرة للتقلبات الدورية على التخفيف من تأثري              
 .املالية العاملية والكوارث الطبيعية اليت تتعرض هلا املنطقة

  نظام احلكم  - ألف  
 .رملاين، على غرار نظام وستمنستر الربيطاين      دميقراطي ب  لوسيا سانتاحلكم يف   نظام    -١١

 رئيسة للدولـة،  إليزابث بلد من بلدان الكومنولث، فإهنا تعترف بامللكة   لوسيا سانتومبا أن   
من السلطة التنفيذية والسلطة التـشريعية      نظام احلكم   تكون  ي و .ميثلها يف اجلزيرة حاكم عام    

 .السلطات واستقالل القضاءالفصل بني ويستند إىل مبدأي والسلطة القضائية، 

وُتجرى االنتخابات مبوجب الدستور كل مخس سنوات لكن ميكن عقد انتخابـات     -١٢
 وحيكم البلـد    . ورغم أن النظام متعدد األحزاب، فإن حزبني رئيسيني يهيمنان عليه          .مبكرة

بـدأ   الذي ميثل عادة حزب األغلبية يف الربملان، على أساس م          ،رئيس الوزراء وجملس الوزراء   
 .املسؤولية اجلماعية
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جملس النواب الذي     بربملان من غرفتني مها    لوسيا سانتوتتمثل السلطة التشريعية يف       -١٣
 على أساس االقتراع العام للبالغني يف سبع عشرة دائرة انتخابية؛           اً،منتخب   ممثالً ١٧يتألف من   

ستة أعضاء مـن    اكم  يعني احل  و .يعينهم احلاكم العام  اً   عضو ١١وجملس الشيوخ املؤلف من     
زعيم املعارضة، يه من صتورئيس الوزراء، وثالثة بناء على يه من صتوبناء على  جملس الشيوخ

  .اًعموم اجملتمعيه من صتوعضوين بناء على و
وميكن للحاكم العام حل الربملان يف أي وقت خالل فترة واليته اليت متتـد مخـس                  -١٤

ء إلجراء انتخابات مبكرة يف البلـد، أو بنـاء          سنوات، إما بناء على طلب من رئيس الوزرا       
 .تقدير احلاكم العام نفسه إذا ما أيد جملس النـواب حجـب الثقـة عـن احلكومـة            على

احلكومـات  انتقلت الـسلطة بـني       وقد   اً، راسخة جد  لوسيا سانتالدميقراطية يف    والعملية
 يف لوسـيا  سانتات يف    وحبسب الدستور، من املقرر إجراء االنتخاب      .ةيبطريقة سلم املتعاقبة  

 .٢٠١٢يناير /كانون الثاين

  الدستور  - باء  
 وأي قانون آخر يتعارض معه يكـون        لوسيا سانتالدستور هو القانون األمسى يف        -١٥
 إىل من الدستور على أن تعديل أي حكم من أحكام الدستور حيتاج       ٤١ وينص الباب    .باطالً
 .لربملان ثالثة أرباع املمثلني املنتخبني يف اموافقة

احلقـوق  نفـس    محاية   لوسيا سانت من الدستور جلميع مواطين      ١ويكفل الفصل     -١٦
 .واحلريات األساسية الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وينص هذا الفصل على أن مجيع األشخاص، بغض النظر عن العـرق، أو املـوطن                 -١٧
أو اجلنس، ملزمون باحترام حقوق اآلخرين      األصلي، أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة         

احلق يف  احلق يف احلياة؛    : يتمتعون مجيعاً باحلقوق التالية   وحرياهتم وباحترام املصلحة العامة، و    
م القـانون؛ حريـة     املساواة أمـا  احلرية؛ احلق يف التمتع حبماية القانون؛ األمن الشخصي؛         

محايـة  يف  ق  احل؛  األسرةمحاية  يف  ق  احل تعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛   حرية ال الوجدان؛  
حلرمان مـن   احلماية من ا  وغريه من املمتلكات؛    البيت  محاية حرمة   احلق يف   ؛  احلياة الشخصية 

من املعاملـة الالإنـسانية؛      احلمايةاملمتلكات دون تعويض؛ احلماية من العبودية والسخرة؛        
محايـة  علـى   أيـضاً   الفـصل   وينص  ؛  وما إىل ذلك  احلماية من التمييز على أساس العرق،       

 .قوانني الطوارئمبوجب األشخاص احملتجزين 

 من الدستور التعويض القضائي ألي فـرد يـدعي أن حقوقـه             ١٦املادة   وتضمن  -١٨
 وبالتايل فإن بإمكان أي فرد أو جمموعة من األفـراد           .األساسية انُتهكت أو حيتمل أن ُتنتهك     

 رفع دعوى أمام احملكمـة العليـا        ،ضوا للتمييز ون أن حقوقهم قد انتهكت، أو أهنم تعر       ربيعت
 .للحصول على تعويض
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جملس الشيوخ وجملس النواب؛    و  أخرى تتعلق بتشكيل الربملان    اًالدستور أحكام يتضمن  و  -١٩
 . وإنشاء اللجان؛ر االنتخابيةاإلجراءات الواجب اتباعها من جانب الربملان؛ وحتديد الدوائبو

 القضاء  - جيم  

وقـد اسـُتمدت     ي،نكليزالقانون العام اإل  إىل   لوسيا سانتام القانوين ل  يستند النظ   -٢٠
 .معظم قوانينها التشريعية من قوانني اململكة املتحدة

هي حمكمة الصلح واحملكمـة      ،حماكم من درجات خمتلفة   من  القضاء  ويتألف نظام     -٢١
ملـسائل اجلنائيـة     وتبت حمكمة الصلح يف ا     .الكارييبشرقي  نطقة  ملالعليا وحمكمة االستئناف    

 .األسـرة ختتص بقـضايا    خاصة  دائرة  أيضاً   وتوجد يف حمكمة الصلح      .واملدنية غري اخلطرية  
ُتحال  و .وتتناول احملكمة العليا القضايا املدنية واجلنائية الرئيسية، ويرأسها ثالثة قضاة دائمني          

يب، الـيت يوجـد     الكاريملنطقة شرقي   االستئناف من احملكمتني إىل حمكمة االستئناف       طلبات  
 .لوسيا سانتمقرها يف 

والسلطة القضائية جزء من النظام القانوين ملنطقة البحر الكارييب الشرقية، وتتشارك             -٢٢
هـذه  تتـألف    و .الدول األعضاء يف منظمة دول شرق البحر الكارييب يف حمكمة االستئناف          

 .قاضينيمن رئيس واحملكمة 

إىل حمكمة القـرار النـهائي أي إىل اللجنـة          من حمكمة االستئناف    الطعون  وحتال    -٢٣
 . اخلاص يف جملس اللوردات يف لندنيلمجلس امللكلالقضائية 

معاهـدة  ختصاص حمكمة العدل الكاريبية يف تفسري       باأيضاً   لوسيا سانتوتعترف    -٢٤
عمليات اجلماعة الكاريبية مبـا يف ذلـك الـسوق          اليت تنظم    ،املنقحةشاغاراماس بصيغتها   

   . املوحدان للجماعةقتصادواال

 الصكوك الدولية  - دال  

اتفاقيـة  :  طرف يف الصكوك اإلقليمية والدولية التالية حلقوق اإلنسان        لوسيا سانت  -٢٥
اتفاقية القضاء   ؛ مجيع أشكال التمييز العنصري    حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على     

 منـهاج عمـل بـيجني       ؛ بـارا   اتفاقيـة بيلـيم دو     ؛لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     ع
 ؛فحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة     اتفاقية األمم املتحدة ملكا    ؛ا توافق برازيلي  ؛)١٩٩٥ بيجني(

 التوقيع على العهـد     لوسيا سانت كما تعتزم    .نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     
 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف وقت قريب

نظام مزدوج، ال تنطبق الـصكوك      هو   لوسيا سانتنظام احلكم يف    ظر إىل أن    وبالن  -٢٦
حمليـة  تشريعات سن يف احملاكم الوطنية، وبالتايل جيب اً مباشراً الدولية حلقوق اإلنسان انطباق 

 .على الصعيد الداخلياً قانونياً  إلدماج االتفاقيات الدولية وإعطائها أثرأوالً
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  ومحايتهاسانتعزيز حقوق اإلن  - ثالثاً  

 األطفال  -ألف   

املكلفة مبـسؤولية تعزيـز     األساسية  متثل شعبة اخلدمات اإلنسانية الوكالة احلكومية         -٢٧
 . ومحايتهالوسيا سانتحقوق األطفال واملسنني يف 

 وضماهنا، زادت حكومـة     لوسيا سانت بتوسيع نطاق حقوق األطفال يف       والتزاماً  -٢٨
 وقد أُتيحت   .لألطفالاملخصصة   امليزانيةاعتمادات  اآلن   حىت   ٢٠٠٦ منذ عام    لوسيا سانت

من ضحايا    طفالً ٢٢اليت تأوي   ) ‘بدايات جديدة ‘( املؤقتة لألطفال    األموال لبناء دار اإلقامة   
 .يهدف إىل توفري العالج النفسياً عالجياً مركزأيضاً شمل الدار ت و.سوء املعاملة واإلمهال

يع مركز أبتون غاردنز للفتيات حبيث يضم مبـان         لتوسأيضاً  صت اعتمادات   وُخّص  -٢٩
 ويهدف هذا املركز إىل إعادة تأهيل املراهقات اللوايت عانني من احلرمان واإلمهـال              .سكنية

بفضل اً   وُيموَّل املركز أساس   .واهلجر واللوايت تعرضن لسوء املعاملة وبنت على حافة االحنراف        
 .حمليةجهات منحة حكومية وتربعات 

 وضع خطط لبناء ملحق مؤقت مبركز تدريب البنني املوجـود أصـالً        اً   حالي وجيري  -٣٠
 وسوف يتـيح    .، والفتيان الذين حيتاجون إىل الرعاية واحلماية      اجلاحننيوالذي يأوي الفتيان    

 للتنمية وهو   لوسيا سانتهذا الربنامج من صندوق     وُيموَّل   .امللحق الفصل بني هاتني الفئتني    
 .الذين حيتاجون إىل الرعاية واحلمايـة     فتيان  لل" مشاهبة للمرتل "ئة  صندوق يهدف إىل خلق بي    

 ثان يضم أربع وحدات الستيعاب الفتيان الذين يعـانون          مبىنإقامة  العمل على   أيضاً  وجيري  
 .من مشاكل سلوكية خطرية للغاية

من الذكور اجلاحنني ومت حتديد موقع آخر لبناء منشأة جديدة إلعادة تأهيل األحداث        -٣١
أيـضاً   وسوف يستوعب هذا املبىن      .يف هذا املرفق  بإيداعهم  أمر أحد القضاة    ّممن ي واإلناث،  

 .بأمر من احملكمة والذين اعُتربت بيئتهم املرتلية غري مالئمة        للمراقبة  األحداث الذين خيضعون    
 .ابية املرتلية أكثر مما تشبه املؤسسات العقةفق هو إنشاء مؤسسة تشبه البيئواهلدف من هذا املر

للدعم املدرسي وتقوم وزارة التحول االجتماعي والشباب والرياضة بتجريب برنامج    -٣٢
 وقـد بـدأ تنفيـذ هـذا الربنـامج يف        .املدرسة يف ثالثة جمتمعات حملية تعاين من احلرمان       

 واهلـدف الرئيـسي مـن       .٢٠١٣، ومن املتوقع أن يستمر حىت العام        ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 ١٦ و٨داء األكادميي لألطفال احملرومني الذين تتراوح أعمارهم بـني   املشروع هو حتسني األ   

الربنامج يف أنشطة   املشمولون ب  ويشارك األطفال    .وكذلك حتسني سلوكهم ومواقفهم    سنة،
 .خمتلفة منها الواجبات املرتلية، واملسرح والرسم وغريها من األنـشطة الترفيهيـة الـصحية             

وحتقيق ال يف املدارس، واملسامهة يف متكني اجملتمع احمللي       واهلدف النهائي هو ضمان بقاء األطف     
 . بتمويـل الربنـامج    لوسيا سانت وتقوم منظمة الدول األمريكية وحكومة       .التنمية الوطنية 

 .أطفال) ١٠٨(مائة ومثانية حنو حالياً ويستفيد من هذا الربنامج 
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التعاون مع شـعبة    ، ب لوسيا سانت، أنشأت قوة الشرطة امللكية يف       ٢٠٠٦ويف عام     -٣٣
 الفريق املعين مبساعدة األشخاص املعرضني للخطـر يف مشـال اجلزيـرة      ،اخلدمات اإلنسانية 

التحقيـق يف   إطـار    وقد اسُتحدثت هذه الوحدة لتوفري خدمات مالئمة للطفل يف           .وجنوهبا
 ومنذ اسـتحداث هـذا   . هذه احلاالت  ومتابعةمجيع حاالت االعتداء على األطفال وإمهاهلم       

 .ريق، حتقق حتسن كبري يف التحقيقات اليت جتريها الشرطة يف قضايا االعتداء على األطفال             الف
عن حتسني التعاون املؤسسي بني الشرطة وشـعبة اخلـدمات          أيضاً  وقد أسفر إنشاء الفريق     

 .اإلنسانية وشؤون األسرة يف املسائل ذات الصلة باالعتداء على األطفال

األطفال يف اإلجراءات   مراعاة الشهادات اليت ُيديل هبا      ) ٢٠٠٢(ويكفل قانون البيِّنة      -٣٤
 وقد أثبت استحداث تكنولوجيا الربط السمعي واملرئي مبوجب هذا القـانون أن             .القانونية

طفـل دون   ُيعامل أي    و .نسياجلعتداء  الهذه التكنولوجيا أساسية يف محاية األطفال ضحايا ا       
 ويف هـذه    . الشاهد املستضعف  ة جنسية معاملةَ  رميتتعلق جب سن الثانية عشرة يتقدم بشكوى      

احلاالت، قد ُيسمح للطفل اإلدالء بشهادته دون أن يرى املدعى عليه، أو أن يديل بـشهادة                
األطفال دون سن الثانية عشرة      إىلأن ُيطلب    ومبا أنه ال ميكن      .من مكان خارج قاعة احملكمة    

وعد الطفـل   "نة اليت يقدمها الطفل، إذا      أداء اليمني، فإن القانون ينص على قبول البي       ) ١٢(
  ."بقول احلقيقة

 برنامج مقـدمي    ٢٠٠٢وقد استحدثت مبادرة دعم منطقة البحر الكارييب يف عام            -٣٥
 املبكر لألطفال املعرضني للخطـر يف مرحلـة         النشيط ويوفر هذا الربنامج     .الرعاية املتجولني 

 من خالل زيارات مرتليـة تركـز علـى          وذلكالطفولة املمتدة من الوالدة إىل سن الثالثة،        
 ويستهدف الربنامج اجملتمعات احمللية اليت أضعفها الفقر،        .اآلباء واألمهات واألطفال  مشاركة  

واليت تشهد أكرب معدل من املواليد اجلدد واألطفال دون سن الثالثة الذين ال حيظون خبدمات               
 واهلدف الرئيسي من الربنامج هو .الرعاية النهارية أو خدمات ما قبل املدرسة على حنو كاف         

تعزيز معارف اآلباء واألمهات، وحتفيزهم على اعتماد السلوكيات اجليدة وتغيري املمارسات           
 ويتيسر ذلك من خالل الزيارات املنتظمة اليت يقوم هبا مقدمو           .غري السليمة يف تربية األطفال    
للعمـل مـع    اً  استعداداً  ومنتظماً  مكثف اً ويتلقى اجلوالون تدريب   .الرعاية املتجولون إىل املنازل   

 وقـد   .اً ويزور اجلوالون كل مرتل مرتني أسـبوعي       .األطفال واآلباء واألمهات وأفراد اُألسر    
يف اً  كـبري اً   حتـسن  ،٢٠٠٨ أجري يف عام     ،كشف تقييم لربنامج مقدمي الرعاية املتجولني     

 .لعالقات بني الطفل والوالدينيف االرعاية األبوية و

 تعليمال  - باء  

 نظام التعليم، وينص على إلزاميـة       ١٩٩٩ لعام   لوسيا سانتحيكم قانون التعليم يف       -٣٦
 .التعليم جلميع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني مخس سنوات ومخس عـشرة سـنة             

مع اتفاقية حقوق الطفل، يؤكد قانون التعليم على حقوق مجيع األطفال يف الـتعلم              اً  ومتاشي
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 لوسـيا  سانت وقد حققت    .طالب يف املدارس على أي أساس متييزي      وحيظر رفض قبول ال   
التعليم االبتدائي والثانوي للجميع وهي مستمرة يف التزامها بضمان حـق كـل طفـل يف                

 .احلصول على تعليم جيد

، يستطيع كل طفل اآلن احلصول على تعلـيم         التعليم الثانوي بفضل سياسة تعميم    و  -٣٧
 داخل نظام التعلـيم     حيتاج إىل بذل جهود متواصلة    املكسب    لكن احملافظة على هذا    .ثانوي

سياسة وخطـة حملـو     ُوضعت  ،  ٢٠٠٥ ويف عام    .واحلسابوالكتابة   القراءة   تالتعزيز مهار 
 .مدارس اجلزيـرة  مجيع  يف  احلساب  القراءة والكتابة و  األمية وسياسة وخطة لتنمية مهارات      

 وما بعـدها هتـدف إىل      ٢٠٠٩للفترة   يموُنفذت يف اآلونة األخرية خطة لتطوير قطاع التعل       
  .مالءمته لالحتياجاتوعلى نوعية التعليم وتنويعه بوجه اخلصوص التركيز 

ومراعاة للحساسيات املرتبطة باالحتياجات العاطفية واالجتماعية للطالب، وضعت          -٣٨
ـ "واألطفال حرماناً األطفال أشد  شبكات أمان خمتلفة لصاحل   لوسيا سانتحكومة   ني املعرض
من أشكال احلماية تضمن جلميع الطالب املساواة          ومتثل شبكات األمان هذه شكالً     ."للخطر

إعانات ) ب(تأجري الكتب املدرسية؛    ) أ: (يف احلصول على تعليم مالئم، وهي تشمل ما يلي        
برنامج اإلعانة على   ) د(؛  املدرسةلتوفري الوجبات الغذائية داخل     برنامج  ) ج(الكتب؛  لشراء  
 . النقل يف معظم املدارس الثانويةتكاليف

الثانوي، هناك زيادة كبرية يف عدد املنح الدراسية الـيت          ما بعد   وفيما يتعلق بالتعليم      -٣٩
 وباإلضافة إىل ذلك، فإن برنامج . ملتابعة التعليم العايل يف اخلارجلوسيا سانتتقدمها حكومة 

ة، يقدم مـساعدات ماليـة للطلبـة        منح كلية سري أرثر لويس اجملتمعية الذي متوله احلكوم        
 .احملرومني ملتابعة تعليمهم العايل يف تلك املؤسسة/الفقراء

املُعـدِّل لقـانون     ٢٠٠٧ لسنة   ١٣رقم  بالقانون  يف التعليم كذلك    ز احلق   وقد ُعزِّ   -٤٠
، جيوز ألي   يالتعديلالقانون   ومبوجب هذا    .٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٧الذي صدر يف    التعليم  

اً ية خاصة أن تقدم برنامج خدمات يف مرحلة الطفولة املبكرة يكـون مناسـب             مؤسسة تعليم 
 . سنوات، مبوافقة الوالدين٥الحتياجات األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

ويف مرحلة الطفولة املبكرة، هناك تركيز متواصل على سياسات فحص وتـسجيل              -٤١
 على الصعيد الوطين وعلى تطـوير       وترخيص ومراقبة وحتسني مرافق العناية بالطفولة املبكرة      

من امليزانيـة الوطنيـة     اً   وباإلضافة إىل ذلك، خصصت احلكومة جزء      .املعايري يف هذا اجملال   
 . للمسامهة يف متويل مراكز الطفولة املبكرة٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة

 أدواراًوالوحدة الوطنية للنهوض مبهارات التعلم      ت  عب املركز الوطين لتنمية املهارا    ويل  -٤٢
 للـشباب   األساسيةاملهنية واملهارات   /حامسة يف التعليم املستمر يف جماالت مثل املهارات التقنية        

فرصة ثانية  "تتيح  و وحتصل برامج املركز والوحدة على إعانة مالية سنوية من احلكومة            .والبالغني
تدريبات  ويوفر املركز خدمات و    . مدى احلياة  مسارات بديلة للتعلم املستمر   من خالل   " للتعلم
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يف جمموعة متنوعة من اجملاالت مثل التوجيه املهين والتدريب على املهارات التقنيـة واملهنيـة               
 .البحث عن عمل واالنتداب والتوظيفاملتعلقة بتقنيات وحلقات العمل 

ومما يؤكد التزام احلكومة بتوفري التعليم للجميع أنه ُيسمح جلميع املراهقات احلوامل              -٤٣
 .ملدرسة بعد الوالدةبالعودة إىل ا

  نوع اجلنس  -جيم   
شعبة العالقات بني اجلنسني هي وكالة حكومية تضطلع مبسؤولية تعزيـز املـساواة       -٤٤

 .لوسيا سانتواإلنصاف بني اجلنسني والنهوض حبقوق املرأة يف 

، التمكـيين التـدريب   وأنشطة التثقيف والتوعية،    على  اً  الشعبة أساس ز جهود   وتركّ  -٤٥
حبقوق املرأة وبقضايا املساواة بـني      التعريف  إىل زيادة   الرامية  ة  يالدعواألنشطة  عي و وبناء الو 
 من حيث صلتها بالتشريعات اليت تعزز سبل االنتصاف يف حاالت التمييـز             سيما الاجلنسني  

 .وتوفر هذه السبل

 بأن العنف ضد املرأة ميثل عقبة رئيسية أمام تقدم املـرأة          ،  لوسيا سانتإذ تعترف   و  -٤٦
لعنـف  املنطبقة يف حالـة ا    قانون اإلجراءات املستعجلة     ١٩٩٤فإهنا سّنت يف عام     ومتكينها،  

تتعلـق بتـوفري    أوامر  من خالل   سبل انتصاف لضحايا العنف املرتيل      الذي ينص على    املرتيل  
بـني  القائم   التالزمكذلك  الشعبة   وإذ تدرك    .يف البيت واإلجيار  وبتنظيم حق البقاء     مايةاحل

 حنو إنشاء آليات اسـتجابة      هاا توجه الكثري من جهود     املرأة والبطالة والفقر، فإهن    العنف ضد 
 .لنساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف اجلنساينلملساعدة لتقدمي ا

آمن للنساء  ملجأ   لتوفري   ٢٠٠١ مت تأسيس مركز دعم املرأة يف عام         ى ذلك، وبناء عل   -٤٧
 وييسر املركز توفري احلماية والدعم القـانوين        .رتيلالعنف امل هروباً من   منازهلن  الالئي ُيغادرن   

ضـحايا للعنـف    أيضاً   أن العديد من ضحايا العنف هم        لوسيا سانت وإذ تدرك    .واملشورة
جادة لتزويد الالجئات إىل املركز بقدر من االسـتقالل         اً  جهودأيضاً  االقتصادي، فإهنا تبذل    

 كمـا ُتـَزوَّد   .هارات الالزمة للعمـل املايل من خالل التوظيف والتدريب للحصول على امل    
الالجئات إىل املركز مبساكن دائمة من أجل مساعدهتن يف حتسني نوعية حياهتن ومتكينهن من            

 وتعتزم احلكومـة مواصـلة      .بأطفاهلنوبأنفسهن  العناية  االستفادة من الفرص اليت تتيح هلن       
ن من العنـف    هختلصضمان  ، و الالزمةحصول مجيع النساء على مجيع املوارد       لضمان  اجلهود  

 .واخلوف من العنف

باخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف احلياة العامة       املتعلقة  ويف حماولة ملعاجلة املخاوف       -٤٨
 مبساعدة املعهد الكارييب للمرأة     ،والسياسية على أعلى مستويات صنع القرار، نظمت الشعبة       

 الوعي بني الناخبات وتقدمي بعض      حوارات ومشاورات وطنية مع النساء لزيادة      ،يف السياسة 
زيادة مستوى  بىل مواصلة هذه اجلهود للتعجيل       وهناك حاجة إ   .التدريب والدعم للمرشحات  
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امرأة واحدة اً  ويوجد حالي.متثيل املرأة يف أعلى مستويات عملية صنع القرار السياسي يف البلد   
جملس الشيوخ  أيضاً  ترأس امرأة   ، وت  إضافة إىل أن اجمللس ترأسه امرأة      بني أعضاء جملس النواب   

 وتشكل .لوسيا سانت كما أن امرأة تشغل منصب احلاكم العام ل       .الذي يضم امرأتني أخريني   
، فيما يتزايـد عـدد      لوسيا سانت يف املائة من موظفي احلكومة يف        ٥٨,٧النساء العامالت   

 .مبختلف الوزاراتمنصب أمني دائم يشغلن النساء اللوايت 

املعاملـة يف العمـل والوظـائف       املـساواة يف    قانون تكافؤ الفرص و   وقد اعُتمد     -٤٩
 ويتضمن القانون علـى     . حلماية العمال من املمارسات التمييزية يف مكان العمل        ٢٠٠٠ لعام

ميثل خطوة هامة األمر الذي صاف يف حالة التعرض للتمييز اجلنساين،  انتوجه التحديد وسائل    
 وحيظر القـانون    . واألشخاص ذوي املسؤوليات األسرية    محاية حقوق املرأة العاملة   جمال  يف  

بشكل خاص التحرش اجلنسي، وحيظر على صاحب العمل بشكل خاص القيام بسلوك مـن       
  .حيظى هبا املوظف  حتديد نوع املعاملة والفرص اليت لدىهذا القبيل

 من اً، على مجيع مستويات وبرامج التعليم تقريب،لوسيا سانتوقد استفادت املرأة يف    -٥٠
مشروع يهدف  ،  ساعدة يف القضاء على هذا التفاوت      وللم .الرجلالفرص التعليمية أكثر من     

سبيل األولوية، ى ، وعل٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة وزارة التعليم الذي وضعته لنظرة االستراتيجية  ا
يف مجيع مـستويات    الطالب   فالطالبات يتفوقن على     .إىل رفع مستوى أداء الطالب الذكور     

لذكور أهنا تسعى   ومن بني األهداف الرئيسية خلطة حمو األمية املوجهة إىل الطالب ا           .التعليم
وتشمل االستراتيجيات احملـددة    " . بالقراءة والكتابة  الطالب الذكور إملام   ىرفع مستو "إىل  

  : لتحقيق هذا اهلدف ما يلي
 . األوالدجتميع وتوزيع املمارسات القائمة على البحوث اليت هلا تأثريات إجيابية على •

 .شراء ما يناسب الفتيان من املواد املستخدمة يف دروس حمو األمية •

تنظيم حلقات عمل تدريبية تركز على استراتيجيات التدريس لتلبيـة احتياجـات      •
 .الطلبة من الذكور

 .تحفيز األوالدلتوثيق أفضل املمارسات اليت يستخدمها املعلمون احملليون  •

  احلد من الفقر  - دال  
 وقد أشـارت    . يف هذا الوقت   لوسيا سانت الفقر أهم قضية اجتماعية تواجهها       لعل  -٥١

أنه بينما زاد الفقر النسيب زيادة طفيفة،       ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦(للفقر  أحدث دراسة تقييمية قطرية     
 وميكن أن يعـزى ذلـك إىل العديـد مـن            .الفقر املدقع نسبة  يف  كبري  فإنه ُسجل تراجع    

يت رعتها الدولة، واليت تكمِّلها األعمال اخلريية للمنظمات         اإلجراءات ال  اإلجراءات، خصوصاً 
 .الدينية وغريها من منظمات اجملتمع املدين
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 االستثمار يف اجملال االجتماعي والذي جاء كجزء من التقييم          ميزانيةويكشف حتليل     -٥٢
ـ      اً  الذي أُجري مؤخر   درت لشبكة األمان االجتماعي أن النفقات على املساعدة االجتماعية قُ

 مليون دوالر من دوالرات     ١٢,٦( مليون دوالر من دوالرات شرق الكارييب        ٣٤,١حبوايل  
 يف املائـة مـن      ١,٣من    وميثل ذلك أقل   .٢٠٠٨/٢٠٠٩يف السنة املالية    ) الواليات املتحدة 

 . يف املائة من نفقات احلكومة املركزية٢,٩الناتج احمللي اإلمجايل و

ار الربامج الرامية إىل تقدمي اخلدمات إىل الفقـراء يف          وتلتزم احلكومة بضمان استمر     -٥٣
 : ما يلي، على سبيل املثال ال احلصر، ويشمل ذلك.وبتعزيزها لوسيا سانت

يضمن تقدمي اخلـدمات األساسـية      الذي   للتنمية االجتماعية    لوسيا سانتصندوق   •
، اهلياكـل األساسـية    ويشمل ذلك تنفيذ مشاريع      .للمجتمعات احملرومة واملهمشة  

، وبناء القدرات وتعزيز املؤسـسات،  هاوتوفري التدريب على املهارات املهنية وتطوير     
 وخـدمات املـساعدة     ،وتيسري بناء وإعادة تأهيل شبكات املياه والصرف الصحي       

 : للتنمية االجتماعية ما يليلوسيا سانت ويدير صندوق .االجتماعية

وع يـشارك فيـه      وهو مـشر   - " التجرييب لوسيا سانتكودمياين  "برنامج   •
مرشدون اجتماعيون مدربون خمتصون بشؤون األسرة ومقدمو مـشورة يف          

حمليون يقومون بزيارات منتظمـة لألسـر       جمتمعيون   ومسؤولونجمال الدعم   
ويـصبحون  معها عالقات وثيقة ويقيمون املعيشية املعوزة خالل فترة عامني،     

ر باملـشاركة يف مجيـع    وتلتزم األس.بذلك القناة اليت ُيقدم من خالهلا الدعم      
املبادرات والربامج اهلادفة إىل حتسني نوعية حياهتا يف جماالت الصحة والتعليم           

 التدخل هـذه     وتعترب جماالت  .والديناميات األسرية والسكن والعمل والدخل    
 بناء اجلسر الذي يتيح للعائالت احلصول       ا يرتكز إليه  يتاألعمدة أو األسس ال   

 .من الفقرللتخلص اً فرصهلا وفر على اخلدمات األساسية وي

 وهي تتكون من عـدد مـن الـربامج االجتماعيـة      - املساعدة االجتماعية  •
لعامة، والتدريب على املهارات وبنـاء      اصادية اليت تتيح تقدمي املساعدة      واالقت

 .القدرات وتعزيز املؤسسات

م الـدع ويـوفّر    يقدم هذا الربنامج خدمات تعليمية       -برنامج معونة التعليم     •
 .اًلألسر الفقرية واحملرومة اقتصادي

 يقدم املساعدة لألفراد احملتاجني واملعوزين الـذين        -برنامج معونة اإلسكان     •
 للمسنني واملعـوقني    اً خاص اً اهتمام ويويل .يعيشون يف ظروف سكنية بائسة    

واألسر اليت لديها أطفال صغار، وكذلك لألسر املتضررة مـن الكـوارث            
 .الطبيعية واحلرائق

 وهو يسعى إىل حتسني املرافق      -الصندوق االستئماين لالحتياجات األساسية      •
 .الصحية والتعليمية يف اجملتمعات احملرومة
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 وهو يركز على تثبيت التربة واحلد من االهنيارات         -برنامج تثبيت املنحدرات     •
 . بشكل خاصاألرضية يف اجملتمعات الفقرية اليت تتعرض هلا

 سالمة  زيسعى إىل تعزي  برنامج   وهو   -تمكني األفراد   برنامج الفرص الشاملة ل    •
األسر املعيشية، واستيعاب شرحية من األشخاص غري املهرة يف سـوق           غذاء  

 األسر املعيشية عن    ومساعدة ،العمل، وتوفري التدريب على املهارات األساسية     
 .طريق التعليم والرعاية الصحية والتغذية والتمارين الرياضية

 حيصل احملرومون واملعوزون بفضل هذا الربنامج علـى         -ة العامة   برنامج املساعد  •
 يف تـوفري    هتممن دوالرات شرق الكارييب ملساعد    اً   دوالر ١٧٦بدل شهري قدره    
 .احتياجاهتم األساسية

وهـو يـسعى إىل تزويـد        -صندوق جيميز بلغراف لتنمية املؤسسات الصغرى        •
لعمل بإمكانية احلصول على االئتمان     األشخاص الفقراء أو احملرومني أو العاطلني عن ا       

الدعم التدرييب يف جمـال     ويوفر الصندوق كذلك     .لبدء مشاريعهم الصغرى اخلاصة   
املطلوبـة  شروط  من ال و .والدعم التجاري العام   األعمال التجارية، واملساعدة التقنية   

ميـة  يف جمال تنللتدرب استعداداً مقدم الطلب لالستفادة من حق الربنامج، أن ُيبدي       
 . بعد االنتهاء من هذا الربنامجإال وال يتاح احلصول على االئتمان .املشاريع

 وحدة تلقي الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة   - هاء  

 وينص القـانون    .٢٠٠٣صدر قانون الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة يف عام            -٥٤
 الشكاوى  ُتعىن بالنظر يف  ة  على إنشاء جلنة لتلقي الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة ووحد         

املعلومات املقدمة من أفـراد      وتتلقى هذه الوحدة الشكاوى وغريها من        .الشرطةأفراد  ضد  
هلذه العملية، يرأس وحدة       وتسهيالً .وتبت فيها الشرطة وحتقق فيها    أفراد  يدعون سوء سلوك    

باشر بشكل م  ويستطيع أي شخص، تأثر      .الشكاوى مدير مساعد ومفتش ورقيبان وعريف     
بتصرف مزعوم للشرطة أو مل يتأثر، أن يتقدم بشكوى بشأن سلوك قام به ضباط الـشرطة                

وضـمن   .تقدمي شـكوى  أيضاً   وهذا يعين أن أي شاهد عيان ميكنه         .برتبة مفتش وما دوهنا   
 ضد ضـباط الـشرطة       املرفوعة التسلسل اهلرمي لتلك الوحدة، حيقق الضباط يف الشكاوى       

الـشرطة يف   أفراد  ضد  املقدمة   وحتقق جلنة تلقي الشكاوى      .دىناآلخرين من ذوي الرتب األ    
 .الشكاوى املقدمة ضد الضباط الذين تفوق رتبهم رتبة مفتش

الشرطة هيئة مستقلة تتمثـل مـسؤوليتها       املقدمة ضد أفراد    شكاوى  تلقي ال وجلنة    -٥٥
حقيقـات  الت وتراقـب اللجنـة      .الشكاوىاإلجراءات املتعلقة ب  الرئيسية يف اإلشراف على     

أن أيـضاً   للجنة  وجيوز   .للقانوناً  بشكل حيادي وشامل وفق   إجرائها  لضمان  يها  وتشرف عل 
 .حتقيقاهتا اخلاصة فيما يتعلق بأي شكوىجتري 
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  املسنون  - واو  
 ملساعدة املسنني هبدف لوسيا سانترابطة أُسِّست ، ١٩٨٦أكتوبر /يف تشرين األول  -٥٦

 وبفضل الدعم املتجدد من أعـضاء       .كل فعال ش ب وسيال سانتالوفاء باحتياجات املسنني يف     
 ١٩٩٧يف عام   رابطة  ارتقت ال اللجنة، ومن الرابطة الدولية ملساعدة املسنني، ووزارة الصحة،         

 .للمسننيوطين جملس إىل 

 أجريت دراسة مع اجمللس، بتوجيه من وزارة الـصحة، لتحديـد            ١٩٩٩ويف عام     -٥٧
 لوسيا سانتيف  املسنني  ليت ينبغي اعتمادها لتعزيز مكانة      أنسب السياسات والتدابري العملية ا    

 : وقد أدت هذه الدراسة إىل تنفيذ الربامج التالية.هتموحتسني نوعية حيا

 ومقـدمي   املـسنني  أفراد األسرة األساسـيني و     تنفيذ محالت واسعة النطاق لتوعية     •
ومخسني من مقدمي    وقد مت تدريب ما جمموعه مائة        .باملسائل اليت هتم املسنني    الرعاية

لكبار الـسن   الرعاية  املُدرَّبني   ومن املتوقع أن يقدم بعض       .حىت اآلن ) ١٥٠(الرعاية  
 .لفترات أطولالبيت ألشخاص البقاء يف ؤالء يف منازهلم، حبيث ميكن هل

عن بناء هياكل  ، فضالًداخل املرتلالالزمة اإلصالحات  املسنني على إجنازمساعدة  •
 ومع ذلك ال تزال هناك حاجة إىل احلـصول علـى            .جةسكنية جديدة عند احلا   

 .مساعدة مالية أكرب، حىت يعمل هذا الربنامج بشكل أكثر كفاءة

االختالط مـع اآلخـرين وفـرص       فرص  بناء مركزين للرعاية النهارية للبالغني لتوفري        •
يف املـسنني   تشجع على أمناط احلياة الصحية وملساعدة       اليت  اكتساب خمتلف املهارات    

ة النهاريـة   وباإلضافة إىل مراكز الرعاي    (.لدخل، إذا رغبوا يف ذلك    لرسة نشاط ُمِدر    مما
 من  ُتقدَّم هلا املساعدة احلكومية   ،  لوسيا سانتيف  دور للمسنني    أربعاً  هذه، توجد حالي  

  ).أخرى يديرها القطاع اخلاصدور أيضاً خالل اإلعانات املالية الفصلية، وهناك 
 .وممتلكاهتم اخلاصةبدور املسنني يما يتعلق تقدمي إعفاءات ضريبية ف •

 .لمسننياحلكومية ل/تقدمي املساعدة املالية الشهرية •

 يف لوسـيا  سـانت مشاركة تعزيز  وقد أدى ذلك إىل   .للمسننيتنظيم ألعاب وطنية     •
 ويبلـغ أكـرب     .على الصعيدين اإلقليمي والدويل   باملسنني   اخلاصة   األلعابدورات  

 ٥٠، وقد فاز بسباقات     )٧٥( اخلامسة والسبعني    لوسيا سانتاملنافسني الرياضيني يف    
 . متر٢٠٠ متر و١٠٠ ومتراً

 .لمسننيل تنظيم مسابقات سنوية وإقامة حفالت لتسليم اجلوائز تكرمياً •

وباإلضافة إىل هذه الربامج، هناك برامج جمتمعية وفردية أخرى تـساعد يف رعايـة                -٥٨
 املسماة  املسننيمن نوادي   اً  نادي) ٢٤(ن  رووعش على وجه اخلصوص أربعة       ويوجد .املسنني

 . يف مجيع أحناء اجلزيرة، وهي نواد تساعد يف رعاية املسنني يف جمتمعاهتم احمللية"٦٠نادي "
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           / تـشرين األول   ١ يف   للمـسنني  باليوم الدويل العـشرين      لوسيا سانتاحتفلت  و  -٥٩
 وخالل هذا اليوم،    ."ف اإلمنائية لأللفية   وحتقيق األهدا  املسنون: " حتت شعار  ٢٠١٠أكتوبر  
 . يف جمتمعاهتمإلسهاماهتم الكبرية بتقدير خاص ويتم تكرميهم املسنونحيظى 

 سياسة وطنية للمسنني تأخذ يف االعتبار مبـادئ خطـة           لوسيا سانتوقد وضعت     -٦٠
إلقليمية ، اليت وضعتها األمم املتحدة واالستراتيجية ا    )٢٠٠٢(عمل مدريد الدولية للشيخوخة     

لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب               
 وتقوم الـدوائر  .)١٩٩٨(، وميثاق اجلماعة الكاريبية املتعلق بالصحة والشيخوخة       )٢٠٠٣(

 .اًالتابعة ملكتب املدعي العام بفحص هذه السياسة حالي

  األشخاص ذوو اإلعاقة  - زاي  

واملعين هبم هيئة جامعـة تأسـست يف        لألشخاص ذوي اإلعاقة    ل اجمللس الوطين    ميث  -٦١
 ومبـساعدة احلكومـة     .لوسيا سانتيف  األشخاص ذوي اإلعاقة     ومتثل خمتلف    ١٩٨١ عام

 :يف تنفيذ برامج خمتلفة منها ما يلي هائالًاً والوكاالت املاحنة، أحرز اجمللس تقدم

لدعوة من خالل املدارس والكنائس والنوادي القيام حبمالت توعية عامة متواصلة وا •
 .ووسائل اإلعالم

 .لوسيا سانتيف لألشخاص ذوي اإلعاقة إنشاء قاعدة بيانات  •

، ووضع   هلم من خالل توفري خدمات العالج الطبيعي     األشخاص ذوي اإلعاقة    متكني   •
  على مهارات خمتلفة،   للتدريببرامج إقليمية للتبادل التعليمي، وتنظيم حلقات عمل        

 .االقتصاديحتقيق استقالهلم على ساعدهتم ملاألشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيف 

من خالل توفري الغذاء للفقراء واملعوزين      األشخاص ذوي اإلعاقة    تلبية احتياجات    •
 .منهم

 األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، من خـالل        .وينصب التركيز بشكل خاص على      -٦٢
اخلدمات تقدم  هذه الوحدة   ف .اخلاصة يف وزارة التعليم    وحدة التربية    األنشطة اليت تضطلع هبا   

األطفال الذين يعانون مـن صـعوبات يف        مبن فيهم   إىل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة،      
 وتشرف هذه الوحدة على مخس مدارس خاصـة        . يف كلٍ من املدارس العامة واخلاصة      التعلم

:  ويشمل ذلك ما يلـي     .لوسيا سانت يف   ذوي اإلعاقة تعتمد برامج تعليمية موجهة لألطفال      
تعلـيم األشـخاص     ‘٤‘ اً، عقلي تعليم املتخلفني  ‘٣‘تعليم املكفوفني،    ‘٢‘تعليم الصم،    ‘١‘

ـ تعليم املـصابني ب    ‘٥‘ التعلم،    يف صعوباتالذين يعانون من     تعلـيم   ‘٦‘بدنيـة،    اتإعاق
 إعاقـات ن مـن  تعليم األشخاص الذين يعانو ‘٧‘عسر القراءة األشخاص الذين يعانون من     

 التعليم العام لـذوي     ‘٩‘ ،النطقيف  إعاقات  تعليم األشخاص الذين يعانون من       ‘٨‘،  متعددة
برنـامج لـدعم    إطار  يف  ينشطون   وباإلضافة إىل ذلك، يقدم معلمون       .االحتياجات اخلاصة 
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وتستند  .الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة خدمات هلؤالء الطالب يف مدارس التعليم العام           
إىل نظرة شاملة ُتراعي خمتلف درجات اإلعاقة وتستجيب الحتياجات كـل           احلكومة  اسة  سي
 .األطفال الذين يعانون من صعوبات يف التعلم فقطو األطفال ذوي اإلعاقات املتعددة من

سياسة تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة على أساس املبادئ املستمدة من          ُوضعت  كما    -٦٣
 وقد قامت الدوائر التابعـة      .ألشخاص ذوي اإلعاقة  ات اليت تتصل با   خمتلف املعاهدات واالتفاقي  

 .اً مبراجعتها حالياألشخاص ذوي اإلعاقةملكتب املدعي العام بفحص هذه السياسة، وتقوم جلنة 

احملكمـة  حترص  إىل احملاكم، بيسرحبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوصول   اً  واعتراف  -٦٤
الطابق يف قاعة تقع ب   اليت ختص هؤالء األشخاص     لسات   على عقد اجل   ٢٠٠٢عام  منذ  احمللية  

يف بعض األمـاكن العامـة     كما أجريت حتسينات على اهلياكل األساسية.بىناملاألرضي من 
 .لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إليها وإجياد مواقف لسياراهتم

تحـدة حلقـوق    م امل لتوقيع والتصديق على اتفاقية األم     جبد يف ا   لوسيا سانتوتفكر    -٦٥
حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     توفري مزيد من احلماية      هبدف   األشخاص ذوي اإلعاقة  

 .حياهتموحتسني نوعية 

 االجتار باألشخاص  - حاء  

 .٢٠١٠فرباير  / شباط ١ حيز النفاذ يف     ٢٠١٠ لعام   ٧دخل قانون مكافحة االجتار رقم        -٦٦
، وقمعه واملعاقبـة    خاص، وخباصة النساء واألطفال   االجتار باألش ، منع   ل القانون بروتوكول  وُيعِم
 وحيمي القانون خصوصية الضحايا، وينص علـى إجـراء حماكمـات يف             . ويتناول تنفيذه  عليه

؛ وينص على عـودة الـضحايا إىل   حيمي الضحايا يف إطار إجراءات اهلجرة جلسات سرية؛ كما    
لى تقدمي املساعدة للـضحايا غـري       ، وع قانونيةيقيمون فيه بصفة    البلد الذي حيملون جنسيته أو      

 .للضحايا من األطفالاً خاصاً يويل اعتبارو ،بالوسائل العاديةجنسيتهم القادرين على إثبات 

  الضمان االجتماعي  - طاء  
ال يتجزأ  اً   بأن الضمان االجتماعي ينبغي أن يكون جزء       لوسيا سانتتسلم حكومة     -٦٧

لتخفيـف مـن   ل وللحيلولة دون انتشار الفقر  ة  من السياسة االجتماعية للحكومة، وأداة هام     
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أنشأت       ٢٢املادة  مع  مع هذه الفلسفة، و   اً   ومتشي .حدته

يقوم علـى االشـتراكات      نظام ضمان اجتماعي     ،١٩٧٠، منذ العام    لوسيا سانتحكومة  
لتأمني الوطين الـذي ُنقـح       ويف البداية، نصَّ قانون مؤسسة ا      .اإللزامية ويشمل مجيع العمال   

إعانات لكبار السن   / مدفوعات فقط، على شكل  االستحقاقات طويلة األمد    مرتني على دفع    
عند بداية   وكانت هذه املدفوعات على شكل مبلغ مقطوع ُيدفع عادة           .وللناجني والعاجزين 

ـ  وُو التـشريع قح، ُن تشوبه شوائب عديدة وبعد أن تبني أن النظام  .ستحقاقالا طاقـه  ع نسِّ
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اليت ) طويلة وقصرية األمد  (االستحقاقات   وتشمل طائفة    .االستحقاقات قصرية األمد  ليشمل  
قاعدي أو منحة يف حالة ش تمعا؛ املرض استحقاقات ؛بدل أو منحة أمومة:  اآلن ما يلي   ُتدفع

إصابات العمل؛ معـاش  تعويضات عن   أو منحة يف حالة الشيخوخة؛       يالعجز؛ معاش تقاعد  
لعالج لاستحقاقات  تكاليف اجلنازة،   لتحمل  حة للناجني من الكوارث؛ إعانة      تقاعدي أو من  
 .يف املستشفيات

 الصحة  - ياء  

الصحة حالة رفاه بدين    " مع تعريف منظمة الصحة العاملية الذي ينص على أن           متشياً  -٦٨
، تلتـزم حكومـة     "عجـز الأو  حالة يغيب فيهـا املـرض       وعقلي واجتماعي، وليس جمرد     

يسهل الوصول إليه وبتكاليف معقولـة،      ها  فري نظام للرعاية الصحية ملواطني    بتو لوسيا سانت
 .ويستويف أعلى املعايري الدوليةويتسم باإلنصاف واالستدامة، 

 .)٢٠١١-٢٠٠٦(، نفذت احلكومة خطة استراتيجية وطنية للـصحة         من هذا املنطلق  و  -٦٩
 ُيشركايل من خالل هنج تعاوين      وتنص هذه اخلطة على خريطة طريق ملعاجلة أي قصور منهجي ح          

اجلهات املعنية الداخلية واخلارجية يف القطاع الصحي، وهي تسعى إىل تعزيز املكونات الضرورية             
  .يف ضمان الصحة والرفاهيتسم باإلنصاف وقلة التكاليف لضمان اتباع هنج 

وقد خطت وزارة الصحة خطوات كبرية حنو تأمني وحتسني فرص احلصول علـى               -٧٠
 : ويتجلى ذلك من خالل اإلجنازات التالية.لوسيا سانتة صحية جيدة جلميع مواطين رعاي

إنشاء مرافق للرعاية الصحية تقع على بعد أقل من ثالثة أميال من األمـاكن الـيت                 •
يعمل ويعيش فيها األشخاص، وتقدم جمموعة واسعة من خدمات الوقاية والتوعيـة            

  .عاية التسكينيةوالتشخيص املبكر والعالج والتأهيل والر

 .الطبيب يف املراكز الصحية، واستحداث بطاقات إعفاء للمسننيأتعاب إلغاء  •

اهلياكل األساسية مبساعدة وكاالت دولية مثل البنـك الـدويل واالحتـاد            حتسني   •
 .ورويب ومصرف التنمية الكارييباأل

 .االستمرار يف حتصني األطفال بنسب مرتفعة •

 .ديةاحلد من انتشار األمراض املع •

 .ختفيض املعدل العام للمواليد واحلد من حاالت محل املراهقات •

 .التغذية بني األطفالاملتصلة بمراض األمن احلد  •

 .زيادة متوسط العمر املتوقع •
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اإليدز ومكافحتـه   /تعزيز االستجابة يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية          •
 .يبفضل مساعدة من البنك الدويل والصندوق العامل

 .مكافحة ناقالت العدوىواملؤسسات الغذائية مراقبة  -رصد صحة البيئة  •

ـ حلقوق اإلنسان العاملي عالن اإل من ٢٥ مع املادة   ومتشياً  -٧١ بتـوفري الرعايـة    ةاملتعلق
الصحية الكافية لألشخاص الذين يعيشون يف ظروف خارجة عن إرادهتم، فتحت حكومـة             

للصحة العقلية يهدف إىل توفري     اً  جديداً  وطنياً  مركز ،٢٠١٠فرباير  /، يف شباط  لوسيا سانت
 ويقدم املركـز    .بيئة آمنة ومحائية لدعم األفراد الذين يعانون من مرض عقلي خطري ومستمر           

ـ  ،العالجالتشخيص و : خدمات واسعة النطاق تشمل ما يلي     تسهيالت و اجلديد   ربات  واملخت
 .املؤسـسة عن رعاية املرضى داخل      الغذاء والتغذية، فضالً  و الطبية، وخدمات طب األسنان   
 لتحديـد مـستوى الـدعم    املرضىبشكل وثيق مع اً خاصاً ويعمل موظفون مدربون تدريب   

 .املطلوب من اجملتمع احمللي واألسرة، قبل إدماجهم يف اجملتمع األوسع

حلاجة إىل االستمرار يف تطوير وحتـسني مرافـق         با لوسيا سانتوإذ تسلم حكومة      -٧٢
 مع املفوضية األوروبية لبناء مستشفى عام جديد يتـسع          أبرمت اتفاقاً فإهنا  حية،  الرعاية الص 

 .٢٠١٢فربايـر  /شـباط يف اً من املتوقع أن يصبح جاهز   اً  سرير) ١٢٢(ملائة واثنني وعشرين    
وسوف حيل هذا املستشفى حمل املستشفى الرئيسي القدمي يف اجلزيرة الذي بين قبل حـوايل               

 .اج إىل إصالحات وإىل مرافق حديثةقرن من الزمن والذي حيت

بناء مستشفى سانت جود    رت إعادة   ّروق التحدي   لوسيا سانتكما قبلت حكومة      -٧٣
 وسـيتم  .٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلوللألسف يف اجلزء اجلنويب من اجلزيرة، الذي دمرته احلرائق         

ستراتيجية الوطنيـة   بناء املستشفى اجلديد هذا مبا يتماشى مع املتطلبات املستقبلية واخلطة اال          
 .للصحة

 اإلجنازات وأفضل املمارسات  - رابعاً  

 الةالعد  - ألف  

 باحلاجة إىل توفري املعونـة واملـشورة القـانونيتني          لوسيا سانتاعترفت حكومة     -٧٤
 وبنـاء علـى     .لألشخاص الذين ال تتوفر لديهم الوسائل الكافية للحصول على متثيل قانوين          

لس هيئة املعونة القانونية املسؤول عن تنفيذ آليات تقدمي املعونة          ذلك، أنشأت وزارة العدل جم    
لمعونـة  واللوائح الناظمة ل  ) ٢٠٠٧( وسوف حيكم اجمللَس قانونُ املعونة القانونية        .القانونية
 .٢٠١٠هناية عام يبدأ اجمللس نشاطه يف أن  ومن املتوقع .القانونية
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       / تـشرين الثـاين    ٢٧ي حيـز النفـاذ يف       لقانون اجلنائ املُعدِّل ل قانون  الدخل  وقد    -٧٥
تتعلق أحكام جديدة   ينص على   املنقح عدة قضايا جنسانية و    القانون  تناول  ي و .٢٠٠٦نوفمرب  

 ومت تعديل القوانني املتعلقة باالغتصاب لتشمل إعادة        . على سبيل املثال   االختطاف واملطاردة ب
بأنه أي  اً   وُيعرَّف االغتصاب حالي   .نسدون متييز على أساس نوع اجل     املواقعة اجلنسية   تعريف  

 ونتيجـة لـذلك، بـات       .مواقعة جنسية غري مرغوبة أو غري توافقية مع أي شخص آخـر           
 هدون رضا مع شخص من نفس اجلنس      االغتصاب الزوجي ُيعترب جرمية، وأي عملية جنسية        

"  احملكمة خارج" وجيرم القانون اجلديد أية تسويات       .من أنواع االغتصاب  اً  نوعأيضاً  تشكل  
الوالـدين أو   امتنـاع   ضحايا االغتصاب أو االعتداء اجلنسي، كما ُيعترب        هتدف إىل تعويض    

 فقد كـان مـن      .اإلبالغ عن حاالت االعتداء اجلنسي اليت يعرفون هبا جرمية        عن  األوصياء  
السائد يف حاالت اجلرائم اجلنسية ضد القُصَّر أن يقبل أحد الوالدين أو الوصي االلتفاف على               

 .اإلجراءات القانونية من خالل قبول تعويضات مالية من اجلاين

، أنشأت حمكمـة    للمنازعاتتسوية سريعة   باحلق الدستوري لكل فرد يف      اً  تسليمو  -٧٦
الصلح بني حماكم    وبناء عليه، مت تقسيم حماكم       . شعبة احملكمة اإلدارية   ٢٠٠٦الصلح يف عام    
دارية اآلن مبحكمة إدارة القضايا، وهي تساعد يف         وتسمى احملكمة اإل   .ابتدائيةإدارية وحماكم   

 .اكمل البت يف القضايا يف احملالقضية للمحاكمة، مما يعجِّجتهيز 

ولضمان حق الشهود الضعفاء يف اإلدالء بشهاداهتم دون خوف، تتلقـى احملكمـة               -٧٧
مواقع بعيدة،  من  اإلدالء بأقواهلم    ويتيح ذلك للشهود     .عن طريق وصلة فيديو   شهاداهتم  احمللية  

 .مع املدعى عليهاملباشرة ومن خالل الشاشات، لتجنب املواجهة 

  األطفال  - باء  
 وبالتايل، فإن شـهر تـشرين       .تقر احلكومة بأمهية زيادة الوعي العام حبقوق الطفل         -٧٨
 .نوفمرب خمصص لربامج التعليم العام اليت هتدف إىل النهوض حبقوق الطفل وتعزيزهـا            /الثاين
للهدف العام املتمثل يف توعية اجلمهور، مت تعديل املنـاهج الدراسـية يف املـدارس               حتقيقاً  و

 وُتدرَّس اتفاقية حقـوق الطفـل يف مواضـيع          .االبتدائية والثانوية لتشمل حقوق اإلنسان    
 .الدراسات االجتماعية ويف فلسفة الصحة واحلياة األسرية

ُتمد مـشروع األبـوة     ، اع "عام الطفل "، وكجزء من أنشطة     ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف    -٧٩
 وقد حتققت أهداف هذا الربنامج مـن  . بتمويل من املفوضية األوروبية   ٢٠٠٩حىت   وتواصل

لرعاية يف مجيـع أحنـاء      اتنفيذ برامج األبوة لألطفال املودعني يف مؤسسات        : خالل ما يلي  
تدرجي الستخدامه من جانب     وضع منهج دراسي  دليل وطين لربامج األبوة؛     اجلزيرة؛ وضع   

وضع إطار عمل لرعاية؛ األطفال املودعني يف مؤسسات    برامج األبوة يف تعاملهم مع ا      سريمي
 .لتنفيذ برنامج وطين لألبوة
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اكتـسب اآلبـاء    ،  "لرعايةااملودعني يف مؤسسات    "وة لألطفال   برنامج األب فضل  بو  -٨٠
 عـدد   يبلغ ،دليل برامج األبوة  حسب   و .مهارات إجيابية حمددة لغرض مجع مشلهم بأطفاهلم      

، مبا يف ذلك برنامج مقدمي الرعاية        تسعة برامج  مجيع أحناء اجلزيرة  ها يف   ذالربامج اجلاري تنفي  
تقييم هنائي أن اآلباء الذين شاركوا يف الربنامج اكتـسبوا مـن املهـارات               وبيَّن   .املتجولني

 .يؤهلهم ملمارسة مسؤولياهتم إزاء أطفاهلم على أكمل وجه ما

برنامج أبوة يستهدف آباء وأمهـات األطفـال        أيضاً  سرة  حمكمة األ وضعت  وقد    -٨١
 ومن بني أهداف هذا الربنامج يف األجل الطويل التقليل من خطر أن             .عائلياللعنف  اضحايا  

كمة على  احمل وال يقتصر برنامج     .دوامة العنف يف أسرهم   ضحايا العنف املرتيل    يكمل األطفال   
 .لف أشكال إساءة معاملة األطفالخمتأيضاً قضايا العنف املرتيل، بل يتناول 

  األحداث  - جيم  
، شرعت وزارة الشؤون الداخلية واألمن الـوطين،        والعْوديف حماولة للحد من اجلرمية        -٨٢

برنـامج  تنفيذ  حتت إشراف دوائر اإلفراج يف إطار نظام مراقبة السلوك واإلفراج املشروط، يف             
ىل معاجلة السلوك املنحرف للمجـرمني مـن        إاً  يهدف أساس إلجياد بدائل عن املسار القضائي      

 . عاما١٩ً و١٢صغار السن، وسلوك األشخاص املعرضني للخطر والذين تتراوح أعمارهم بني 

هذا الربنامج الفنون اليت متثل وسيلة عالجية للتعبري عن الذات ووسـيلة            ويستخدم    -٨٣
ركز على الفنون إىل     ويهدف الربنامج الذي ي    .ي والروح دي واجلس يالعقلالنضوج  للشفاء و 

، ُتتاح للـشباب فرصـة       ومن خالل هذه اآللية    .تغيري سلوكهم بأنفسهم  متكني الشباب من    
 .الـصعبة األوضـاع   جملاهبة  أساليب بديلة   إجياد  على  قدرهتم  تطوير  لو نفسهمم بأ لتعزيز ثقته 

، لعمـل ويف إطار عالقـات ا    املواقف اإلجيابية جتاه اآلخرين     حفز  إىل  أيضاً  ويهدف الربنامج   
 .توازناً وإقامة عالقات ترابط مع حميطهموبالتايل متكني األفراد من عيش حياة أكثر 

 مرافق السجون  - دال  

، وهي ُبنيت لتستوعب ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥وردوليه يف  بتحت إصالحيةافُت  -٨٤
  ويتمثـل هـدفها    .)٢٠٠٣( وختضع املنشأة لقانون اخلدمات اإلصالحية       .مخسمائة سجني 

 .تعزيز فـرص إعـادة تأهيلـهم      لتدريبهم وتعليمهم   األساسي يف متكني السجناء من خالل       
الـسجن إىل   نظام يقوم على    ، باالنتقال من    احلكومةيف فلسفة   اً  جوهري  ويعكس ذلك حتوالً  

 .آخر يقوم على اإلصالح

اإلميان بأن نظام السجون جيب أن يشمل كيفية معاملـة          أساس  ويقوم املرفق على      -٨٥
 .سجناء، وجيب أن يكون اهلدف األساسي منه هو إصالحهم وإعادة تأهيلـهم اجتماعيـاً             ال
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 من أجل   التعليم وتنمية املهارات واملشورة   ُتعىن بربامج    إدارات رئيسية    ثالث جهود   وتتضافر
 .حتقيق هذا اهلدف

ـ       . مواتيةبيئة عمل   إىل هتيئة    إدارة التعليم    وتسعى  -٨٦ ل وبينما تعترب أن السجن قـد ميث
 .من احلـق يف الـتعلم     أيضاً  رم األفراد   حت ال ينبغي أن     عقوبة مستحقّة، فإهنا ترى أن العقوبة     

إلدارة على الوفاء مبتطلبات التعلـيم يف  اليت وضعتها اعلى ذلك، تركز املناهج الدراسية    وبناء
     /تـشرين األول  يف   و .عن برامج التعليم الثـانوي واجلـامعي        برامج التعليم االبتدائي فضالً   

مخسة وستني   يف برامج التعليم الثانوي والعايل    املسجلني  ، بلغ جمموع السجناء     ٢٠١٠أكتوبر  
حيضِّرون المتحانات شـهادة املـستوى      اً  سجين) ٢٥(ن  و بينهم مخسة وعشر   اً،سجين) ٦٥(

احتياجات الـسجناء الـذين     للتعليم األساسي هتدف إىل تلبية       ومثة برامج    .العايل الكاريبية 
وضعته وزارة  وا أي تعليم، وهي برامج تستند إىل الربنامج الوطين للتثقف والتعلم الذي   يتلق مل

 .التربية والتعليم والثقافة

الرتالء باملهارات الكافية لتعزيز قدراهتم علـى       التقين واملهين   وتزود وحدة التدريب      -٨٧
: التاليـة  اجملـاالت  وتقدم الوحدة التدريب يف      .املسامهة يف رفاههم االقتصادي واالجتماعي    

يف جماالت  اً  إضافياً  متطوعون تدريب  ويقدم   .احلياكة/ والنجارة ومصنوعاهتا، واخلياطة   ،الزراعة
 .إصالح احملركات الصغرية والتجهيزات الكهربائية

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  - هاء  

ملناعـة   نقـص ا    فـريوس   االستراتيجية الوطنية ملكافحـة    لوسيا سانتخطة  متثل    -٨٨
األنشطة املتعلقـة   انطلقت منها    الوثيقة التوجيهية اليت     ٢٠٠٩-٢٠٠٤اإليدز للفترة   /البشرية

 ويتمثل اهلدف الرئيسي للخطة يف احلد مـن انتقـال           .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
 وقد أُحرز تقـدم     .على مجيع مستويات اجملتمع   اإليدز  /الفريوسلتخفيف من تأثري    فريوس وا ال

ـ النـسخ العكـسي     فريوسـات   تـوفري مـضادات     : ا يتعلق مبا يلي   فيم للمـصابني  اً  جمان
توفري خدمات املشورة والكشف الطوعيني جماناً يف مجيع املرافق الـصحية؛   اإليدز؛  /بالفريوس

اإليـدز واألطفـال املـصابني      /تقدمي املساعدة إىل األطفـال األيتـام بـسبب الفـريوس          
تعزيز خدمات  اية الصحية؛ وضع برامج وقاية للشباب؛       تدريب مهنيي الرع  رض؛  امل/بالفريوس

تعزيـز اسـتجابة    اإليـدز؛   /وس نقص املناعة البشرية   املختربات لتقدمي خدمات اختبار فري    
اإليدز ومكافحتـه؛   /ناعة البشرية الوزارات واجملتمع املدين يف جمال الوقاية من فريوس نقص امل         

 وتواصل احلكومة تنفيـذ     .الفحص الطوعيني حتسني املرافق الصحية لتوفري خدمات املشورة و      
ـ     ٢٠٠٩-٢٠٠٤اليت وضعتها للفترة    طة  اخلاملشاريع يف إطار     مـع  اً  ، يف حني تتفاوض حالي

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةتتعلق ب/ثانية يتعلقخطة / ثانعلى برنامجالبنك الدويل 
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غري احلكومية احمللية،   وبفضل دعم إضايف من الوكاالت الدولية ومشاركة املنظمات           -٨٩
 ومن أوجه التقدم .والتوعيةوالعالج والرعاية   واملتابعة  ُنفذ العديد من األنشطة املتعلقة بالوقاية       

 :يف هذا اجملال حىت اآلن ما يلي

اإليدز، واألخالقيات  /فريوس نقص املناعة البشرية   للتشريعات املتعلقة ب  تقييم وطين    •
التشريعات املتعلقة بفـريوس     إطار برنامج    يفجرى التقييم    وقد   .وحقوق اإلنسان 

مانة اجلماعـة   اإليدز واألخالقيات وحقوق اإلنسان التابع أل     /نقص املناعة البشرية  
ـ  /فريوسالالشراكة بني البلدان الكاريبية ملكافحة     /الكاريبية ه اإليدز، والـذي نفذت

 .٢٠٠٧ مؤسسة العمل على مكافحة اإليدز يف عام         هينظمة غري حكومية حملية     م
ـ للنظـر فيه  وقُدم تقرير هنائي وتعليقات للبنك الدويل إىل مكتب املدعي العام            ا م

 .٢٠٠٨يف عام ا مبشأهنواختاذ مزيد من اإلجراءات 

 يعمل بتوجيه من مؤسسة العمل علـى مكافحـة          -إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان      •
حقـوق   انتهاكاتاملتعلقة ب  وهذا املكتب هو املسؤول عن تسجيل التقارير         .اإليدز

ألشخاص املـصابني   اليت ترتكب حبق ا   اإليدز  /املتعلقة بنقص املناعة البشرية   اإلنسان  
وعن حالة واحدة    ٢٠٠٧يف عام   قد أُبلغ عن حالتني      و .اإليدز/فريوسالاملتأثرين ب  أو

خـدمات  وُتقـدَّم    .٢٠٠٩ يف عـام     عن تسع حاالت   ، بينما أُبلغ  ٢٠٠٨يف عام   
 .ألشخاص الذين يدعون مثل هذه االنتهاكات     إىل ا  املساعدة القانونية عند الضرورة   

 .وميول هذا اجلهد من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

قيام وزارة الصحة والوزارات األخرى واملنظمات غـري احلكوميـة بنـشر املـواد               •
 واليت تنقل رسائل تشجب الوصم    تغيري السلوك   اليت تشجع على    والتعليمية   اإلعالمية

وسـائل االتـصال   خمتلـف  والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك باستخدام    
الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، ومحالت امللصقات، وجتميع قصص أشخاص مصابني         (

وسالسـل   باإليدز، واملقاالت الصحفية، والترفيه التثقيفي واملـسرح، والقمـصان        
  .)يت حتمل رسالة معينة الخرىاألاصة اخلدوات األاملفاتيح والدبابيس و

 العمل  - واو  

) ٢٥( عضو يف منظمة العمل الدولية وقد صادقت على مخس وعشرين   لوسيا سانت  -٩٠
محاية حقوق اإلنسان ومواءمـة ممارسـات       هبدف  اتفاقيات منظمة العمل الدولية      اتفاقية من 

  يف التـشريعات   اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة    بعض   كما أُدرج    .العمل مع املعايري الدولية   
 . مل تصّدق عليها بعدلوسيا سانترغم أن ، احمللية

اً وإصـالح اً   وميثل هذا القانون جتميع    .، صدر قانون جديد للعمل    ٢٠٠٦ويف عام     -٩١
ُينِفذ العديـد   هو  ، و لوسيا سانتالعمل والعالقات الصناعية يف     تنظم  للتشريعات القائمة اليت    
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القـانون  ويتضمن   .ا يف ذلك اتفاقيات العمل األساسية     من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مب     
ساعات العمل وأجور واستحقاقات اإلجازات املرضية،       بوجه خاص أحكاماً تتعلق ب     اجلديد

الكيميائية واملادية والبيولوجيـة، واملـساواة يف        واحلد األدىن لألجور، واحلماية من العوامل     
 وعقب مشاورات مكثفة مع القطاع      .األمومةاحلمل و زيادة استحقاقات   الفرص واملعاملة، و  

 .اًقريب اليت ُيتوقع إنفاذها مبراجعة التشريعاتحالياً اخلاص، تقوم منظمة العمل الدولية 

منذ أمد طويل تعـاجل حقـوق       سارية  ويف غضون ذلك، توجد يف البلد تشريعات          -٩٢
املساواة يف : حلصر مبا يلي وتتناول هذه التشريعات جماالت تتعلق على سبيل املثال ال ا.العمال

 مركزهـا تسجيل نقابات العمـال و    املعاملة يف االستخدام واملهنة؛ األجور الدنيا واملنصفة؛        
تـشغيل النـساء    نية والسالمة املهنية للموظفني؛     الصحة امله ؛ محاية األجور؛    ف هبا واالعترا

 .العطالت الدورية املدفوعة ؛احلد من ساعات العمل؛ والشباب واألطفال

فرص العمل، على الصعيد احمللـي      إلجياد   برامج    تنفيذ كما تواصل احلكومة بنشاط     -٩٣
 . يف كندا والواليات املتحدة األمريكيةسيما الويف اخلارج، 

من اإلطار اإلداري إلنفـاذ قـوانني العمـل يف          اً  ومتثل إدارة عالقات العمل جزء      -٩٤
العمـل، يرأسـه    شؤون  يف  املختصني   طاقم من املوظفني  وتتكون اإلدارة من     .لوسيا سانت

مراقبة تطبيق قوانني العمل، وتفتيش أمـاكن العمـل،         : مفوض العمل، وهو مكلف مبا يلي     
يف املنازعات اليت تنـشأ    الدور التوفيقي الذي يؤديه     عن    أرباب العمل والعمال فضالً   وتوجيه  

حيدث فيهـا خـرق      ولذلك، فإن اإلدارة ال تعمل على تصحيح احلاالت اليت           .بني الطرفني 
على تليني مواقف أرباب العمل والعمال حلـل خالفـاهتم أو           أيضاً  للتشريع فحسب، وإمنا    

 وهو شـرط أساسـي      -تقريب وجهات النظر بينهم لضمان االنسجام يف املناخ الصناعي          
 حتديداً على إحالـة أي قـضايا تتعلـق          العمل اجلديد وينص   .حيوي لالستثمار االقتصادي  

 . إىل حمكمة خمتصة بشؤون العملمة لقوانني العملانتهاكات مزعوب

، وحتديداً يف إطار برناجمها من أجل العمل الالئق       وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية        -٩٥
هتدف إىل تثمني عمل األفراد املنتمني      استراتيجيات  لتنفيذ  ُتبذل جهود خارج جمال التشريع،      

 بفريوس نقص املناعـة     نيصاباملواألشخاص   كاألشخاص ذوي اإلعاقة  ،  الفئات الضعيفة إىل  
يف فرصاً لتنمية مهارات هؤالء األفراد وتدريبـهم     هذه االستراتيجيات   وتتيح   .اإليدز/البشرية

 .حدود املوارد املتاحة

  اإلسكان  - زاي  
 وتتمثـل   .٢٠٠٧أنشئت وزارة اإلسكان والتجديد احلضري واحلكم احمللي يف عام            -٩٦

مستدامة مساكن  حياة املواطنني من خالل تطوير اعد يف حتسني نوعيةواليتها يف خلق بيئة تس
 .، وصيانة املراكز احلضرية يف مجيع أحناء اجلزيرة وجتديدها وتطويرهابأسعار معقولةوتوفريها 
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ذوي ل قانون لشركات اإلسكان يضمن السكن بأسعار معقولة         لوسيا سانتولدى    -٩٧
 .الدخل املنخفض واملتوسط

احلكومة مشروع تطوير املساكن الذي يهدف إىل تطـوير وتعزيـز           ت  وضعوقد    -٩٨
 اجملتمعات احمللية غري املنظمـة    منو  خيارات اإلسكان لذوي الدخل املنخفض وكذلك ترشيد        

احلالة حتسني  بعض النجاح يف    أيضاً  الوزارة  حققت   وقد   .وإدخال التحسينات الالزمة عليها   
 املعيشية اليت تعيش يف اجملتمعات احمللية الضعيفة مـن          املادية واالجتماعية واالقتصادية لألسر   

 كما حتققت   .منظمةمنشآت سكنية   نقل األسر املعيشية إىل     هتدف إىل   خالل مشاريع خمتلفة    
لية غري املنظمـة    احملتمعات  منو اجمل ترشيد  املساكن من خالل    تطوير  مشروع  جناحات يف إطار    

 .األرضمتلك من املعيشية متكني األسر و

يعملون يف جمـال تـوفري   الذين حوافز ضريبية للمطورين أيضاً وقد وفرت احلكومة      -٩٩
 املساعدة التقنية ألسـر ضـعيفة       تلفئات ذات الدخل املنخفض، وقدم    املخصصة ل املساكن  

 .كانت حباجة إىل إدخال حتسينات على مساكنها

 احلوكمة الرشيدة  - حاء  

 أمني املظامل/املفوض الربملاين  -١  

 واملفوض  .لوسيا سانتالفصل التاسع من دستور     مبوجب  مكتب املفوض الربملاين    س  أُّس  -١٠٠
عينه احلاكم العام بعد التشاور مع رئيس الـوزراء وزعـيم           يمستقل يف الربملان،    موظف  الربملاين  
 .ه واستدامته بتأييد شديد وواسع النطاقاستقاللية املكتب وحيادوحتظى مبادئ  .املعارضة

قوقهم األساسية، ومن   حلانتهاك  أي  وض الربملاين على محاية املواطنني من       ويعمل املف   -١٠١
ا قد تتخذه احلكومة من     إساءة استعمال السلطة ضدهم، ومن األخطاء وحاالت اإلمهال، ومم        

 دائرة   بأن أي شخص زعم   وجيوز له التحقيق يف      .هتاسوء إدار أو ما ينتج عن     قرارات جائرة   
 وهو بذلك، يسهم يف املساءلة واحلوكمة الرشيدة،        .حقوقهكت  هنتحكومية أو هيئة قانونية ا    

 .ويساعد يف حتسني اإلدارة العامة

 احلكم احمللي  -٢  

مـر  وهـو األ  ،  ذي الصلة تشريع  المبوجب   لوسيا سانتاحلكم احمللي يف    أُنشئ نظام     -١٠٢
 وتـشجيع   حلكم احمللي هو تعزيز   ا واهلدف األساسي من     .١٩٤٧السلطات احمللية لعام    املتعلق ب 

 .شؤوهنا بشكل مباشر  ومن إدارة    استقالليةمن العمل ب  اجملتمعات  كني  املشاركة الدميقراطية ومت  
وخالل معظم الفترة املمتدة من اخلمسينيات إىل أواخر السبعينيات، كان عمل السلطات احمللية             

 .وحيويتـها  االستقالل، تراجع نطاق أنشطة احلكم احمللي     وبعد   .يف صميم حياة اجملتمع احمللي    
 .إىل الدعوة إىل قدر أكرب من الكفاءة والتمثيل الدميقراطي واحلكم الذايتاً ويرجع ذلك جزئي
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 اإلصالح الدستوري جلنة   -٣  

 وأعلن احلاكم العام لدى .دستوريالصالح اإل جلنة ٢٠٠٣أسست احلكومة يف عام    -١٠٣
ة والتأكد مـن أن مؤسـسات   تشجيع احلوكمة الفعال"يف تتمثل مسؤوليتها أن  إنشاء اللجنة   

الدولة ال تزال قوية وسريعة االستجابة، وأن احلقوق واحلريات املكفولة جلميع األشـخاص             
 وهتدف جلنة اإلصالح الدستوري إىل تعزيـز احلوكمـة الدميقراطيـة يف             ."حتظى باالحترام 

 .، من خالل مشاركة مجيع املواطنني يف شؤون الدولةلوسيا سانت

  جلنة الرتاهة  -٤  
جلنـة  إنشاء   وينص القانون على     .٢٠٠٤ُسن قانون الرتاهة يف احلياة العامة يف عام           -١٠٤

إدارة املكلفني ب نزاهة مستقلة ملراقبة دخل السياسيني وكبار املوظفني احلكوميني واألشخاص          
 ومبوجب القانون، يتعني على املوظف العمومي       .موجوداهتم وديوهنم مراقبة   و العامةالشركات  

ن عن دخله وديونه ومدينيه واستثماراته وعقاراته، وكذلك تأمينات احلياة اليت تعاقـد             اإلعال
وتدرسـها وحتـتفظ هبـا؛ وتقـوم     ما يقدم مـن تـصرحيات    وتتلقى اللجنة مجيع   .عليها

؛ صـحته املقدم وحتديد مـدى     تصريح  باالستفسارات اليت تراها ضرورية للتحقق من دقة ال       
  .االمتثال للقانون أو بانتهاك أحكامهوتتلقى الشكاوى املتعلقة بعدم 

 املنظمات غري احلكومية  -٥  

 للجهات الفاعلة من غري الدول مبوجب مذكرة تفـاهم          لوسيا سانتتأسس فريق     -١٠٥
، بني وفد املفوضية األوروبية يف بربـادوس وشـرق البحـر            ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١مؤرخة  

 .لوسيا سانتالكارييب، وحكومة 

يف ينـشط    و .مع املدين أحد أهم االجتاهـات يف التنميـة الوطنيـة          وكان منو اجملت    -١٠٦
يف تنميـة اجملتمـع   اً هاماً من املنظمات غري احلكومية اليت تلعب دور   عدد كبري    لوسيا سانت

 والقصد من فريق اجلهات الفاعلة من غري الدول هو إشراك جمموعة واسـعة         .والتقدم الوطين 
 .حتديد جماالت العمل ذات األولوية أجل منمن املنظمات يف العمل مع احلكومة 

 األولويات وااللتزامات الوطنية  - خامساً 

 احلد من الفقر  - ألف  

النمو االقتصادي، بوصـفهما  تحقيق  باحلد من الفقر وب سانت لوسيا ملتزمة حكومة  -١٠٧
عدم  وإذ تدرك احلكومة العوائق اليت يضعها        .من املكونات الرئيسية لتنمية منصفة ومستدامة     

 والتحديات اهلائلة الـيت     ، األزمة االقتصادية العاملية   وتأثرياملساواة يف وجه النمو االقتصادي،      



A/HRC/WG.6/10/LCA/1 

27 GE.10-17521 

، الناميـة  تفرضها العمليات احلالية للعوملة وما ينجم عنها من هتميش للدول اجلزرية الصغرية           
ادي لصاحل  فإهنا ستستمر يف تنفيذ عدد من السياسات والربامج الرامية إىل حفز النمو االقتص            

 .الفقراء، مع التخفيف مما قد ينجم من آثار سلبية على األسر املعيشية واجملتمعات الفقرية

القتصاد الكلي هبـدف    يف جمال ا   بتطبيق سياسات سليمة      احلكومة  مع التزام  ومتشياً  -١٠٨
 .احلد من الفقرمن أجل وخطة عمل استراتيجية وضع ورقة اً التصدي للفقر، جيري حالي

، وافق جملس الوزراء على إنشاء جملس اإلصالح االجتماعي الذي          ٢٠١٠ويف عام     -١٠٩
أنيطت به مهمة تعزيز التنمية االجتماعية الشاملة والفعالة من خالل ترشيد ومواءمة األنشطة             

 .االجتماعية من جانب القطاعني اخلاص والعام واجملتمع املدين مع ضمان توفري خدمات فعالة            
 :ك، سيتعني على اجمللس القيام مبا يليوباإلضافة إىل ذل

التعاون فيما بني اجلهات الفاعلـة الرئيـسية        مواتية ُتيسر تعزيز    هتيئة بيئة سياساتية     •
 .إجراءات هتدف إىل حتقيق األهداف املعلنةوتساعد يف تنفيذ 

 .تشجيع ختطيط متماسك ومنهجي للتنمية االجتماعية يف إطار خطة التنمية الوطنية •

 .نسيق بني القطاعات فيما يتعلق بأنشطة التنمية االجتماعيةتيسري الت •

 .زيادة فرص حصول الفئات الضعيفة على اخلدمات االجتماعية األساسية •

 .تعزيز مبدأ االندماج االجتماعي كجزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية •

 .الدفاع عن قضية اجلماعات الضعيفة واجملتمعات احمللية املعرضة للخطر •

 .ز العدالة االجتماعية واملساواة واالحترام والتسامحتعزي •

زيادة مراعاة االعتبارات اجلنسانية باعتبارها قضية شـاملة يف جمـال اإلصـالح              •
 .االجتماعي

 .الفقر واحلرمانحدة دعم املبادرات الرامية إىل التخفيف من  •

  التعليم  - باء  
فة يف مخـس أولويـات     املصنوالتعليم  ب  املتعلقة بادراتتنفيذ خمتلف امل   احلكومة   ستواصل  -١١٠

بناء القدرات املؤسـسية والتنظيميـة،       ‘٢‘جودة التعليم والتدريب للجميع،      ‘١‘ هي استراتيجية
 الفنون والثقافة   ‘٤‘ ،التنمية االقتصادية واالجتماعية واالنضباط والروحانية والصحة والرفاه      ) ‘٣‘

 .تصاالت والبحث والتطويرالعلوم وتكنولوجيا املعلومات واال ‘٥‘والتراث، 

أحدث الـربامج الـيت تنفـذها        أحد   "الربامج الدراسية تعليم الكمبيوتر يف    "ميثل  و  -١١١
وسُيستخدم ،  جهاز كمبيوتر١ ١٣٦  بتزويد مؤسسات التعليم  ويتيح هذا الربنامج .احلكومة

يع تدريب الذي ُصمم لتشج "In Time"مشروع مثل استخدامه يف لدعم التعلم عرب اإلنترنت 
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، والصحة، واللغة   القراءة والكتابة نترنت يف جماالت رئيسية مثل الرياضيات، و      الطالب عرب اإل  
ـ أيضاً  ويشمل املشروع .ية، وقواعد اللغة واملفردات   نكليزاإل ـ اً نظام ـ اً إداري إلدارة اً ونظام

 كمـا   .دارسمم لتسجيل مجيع العاملني يف امل     دارة التعليم، صُ  معلومايت إل التعليم، وهو نظام    
بالتايل الوصول إىل املعلومات    سيتيح  الطالب، و سُيستخدم لرصد وتقييم التقدم الذي حيرزه       

 وسوف تشهد السنة األوىل من الربنـامج        . بشكل فعال  هبدف تسهيل عملية اختاذ القرارات    
 . جهاز كمبيوتر يف أكثر من ثالثني مدرسة ابتدائية يف اجلزيرة٣٨٤ تركيب

اإليدز خاصة بقطاع التعليم، /اسة بشأن فريوس نقص املناعة البشريةري وضع سي  وجي  -١١٢
 يف توجيه املوظفني والطالب واآلباء وغريهم       ،وسوف تفيد هذه السياسة، بعد املوافقة عليها      

من اجلهات املعنية يف التعامل بفعالية مع القضايا ذات الصلة بفريوس نقص املناعة البـشرية               
 .العملواإليدز يف املدارس وبيئة 

  األطفال  - جيم  
وضـع  تظل ملتزمة ب  فإهنا  بأن مستقبل البلد يعتمد على أطفال الغد،        إذ تقر احلكومة      -١١٣

ُوضـع   ويف هذا الصدد،     . ومحايتها لوسيا سانتسياسات لضمان حقوق مجيع األطفال يف       
 ل من أجل التحقق   تسجيل وتفتيش دور األطفا   بمشروع دليل السياسات والعمليات املتعلقة      

لألطفال املعرضني للخطـر والـذين      املقدمة  اخلدمات  وغريها من   اخلدمات السكنية   من أن   
 وهكـذا، تـسعى   .الرعاية البديلةمعايري أعلى   تستويف   حيتاجون إىل رعاية خاصة وإىل محاية     

قانونيـة  ، من خالل نظم      وسالمتهم احلكومة إىل ضمان حتقيق رفاه مجيع األطفال احملتاجني       
عد هذا الدليل بدعم من مكتب اليونيسيف لرببادوس         وقد أُ  .منسقةوتدخالت    للرقابة وتدابري 
 . الكارييبي البحرومنطقة شرق

  اإلسكان  - الد  
عمل االستراتيجية يف هذا اجملال إىل      اليهدف مشروع سياسة اإلسكان الوطنية وخطة         -١١٤
واسع مـن   إطار  باعتماد  للجميع وبأسعار معقولة    الالئق   السكن   فرص احلصول على  تعزيز  

األهـداف  تساعد يف حتقيق    تنفيذ تدابري استراتيجية حمددة من شأهنا أن        و،  السياسات العامة 
األراضي السكنية من خالل تـوفري أراض       إتاحة املزيد من     وتشمل هذه األهداف     .الرئيسية

سكن جلميع فئـات الـدخل؛ وتطـوير        وزيادة فرص احلصول على     ؛  ُمزّودة جبميع املرافق  
 ساسيةاألسكنية الحدات الووالصغرى امليسورة التكلفة ت السكنية املبتكرة مثل املنازل      اخليارا

ووحدات األسر املتعددة؛ والوحدات السكنية املخصصة لـذوي         عن طريق اإلجيار  والتملك  
الدخل املنخفض واملتوسط لتلبية الطلب احلايل واملستقبلي، وإنشاء حوافز لتـشجيع أفـضل          

ريع اإلسكانية؛ وتطوير ومتابعة برامج الترشيد اليت من شـأهنا تـشجيع            املمارسات يف املشا  
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ملكية األراضي اخلاصة يف املستوطنات العشوائية وبرامج إعادة التوطني داخـل اجملتمعـات             
 .االقتصادية لألسر املعيشية فيها - الضعيفة من أجل حتسني الظروف البيئية واالجتماعية

 األمن القومي  - هاء  

وء العدد املثري للقلق من جرائم القتل املرتكبة يف اجلزيرة، بات إنفاذ القـانون              يف ض   -١١٥
بوصفه عنصراً أساسياً لتحقيق األمـن القـومي        لدى احلكومة   متزايدة  أساسية  بأمهية  حيظى  

بتجـارة  اً  مباشراً  وكثري من هذه اجلرائم ارُتكبت باستخدام البنادق، ويبدو أهنا ترتبط ارتباط          
من األسلحة غري الشرعية يف عدد متزايد مـن         اً  كبرياً  د صادرت الشرطة عدد    وق .املخدرات

 .٢٠١٠عمليات التوقيف والتفتيش واالستخبارات والتحقيقات اليت أجريت يف عام 

النظام من  حفظ  القانون و إنفاذ  يف  املتمثلة  واليتها  إجناز  وإذ تسعى إدارة الشرطة إىل        -١١٦
اعتمدت خطة فإهنا ،  لوسيا سانتجلميع مواطين   اً  ئة أكثر أمان  خالل احلد من اجلرمية وتوفري بي     

 مبوافقة جملس الوزراء لتمكينها من تنفيذ واليتها على حنو          ٢٠٠٨/٢٠١١استراتيجية للفترة   
 : وتتضمن هذه اخلطة األهداف التالية.فعال

 .تعزيز وجود أفراد دوريات الشرطة •

 .املعنيةتعزيز العالقات مع اجملتمعات احمللية واجلهات  •

 .تعزيز الفعالية والكفاءة يف اإلبالغ عن اجلرائم والتحقيقات •

 .ضمان القيام بعمل الشرطة بشكل مهين يف ظل الرتاهة واملساءلة •

 .تعزيز وحتسني رضا أفراد الشرطة •

  احلكم احمللي  - واو  
لفقر بالصلة اليت ال تنفصم بني احلكم احمللي الفعال واحلد من ا          إذ تسلم سانت لوسيا       -١١٧

 .ضمن أولوياهتـا  إصالح احلكم احمللي    فإهنا وضعت عملية    والتنمية االجتماعية واالقتصادية،    
وهتدف عملية اإلصالح، على وجه اخلصوص، إىل حتديث تشريعات احلكم احمللي، وحتديـد             

الكفيلة بتـوفري املـوارد املاليـة الالزمـة         السبل  وإجياد  اهلياكل املؤسسية املناسبة املطلوبة،     
  .احمللية لطاتلسل

حملية يف أربـع    جمالس  ت  أنشأفإهنا   باحلكم احمللي،    وإذ تؤكد سانت لوسيا التزامها      -١١٨
لتوزيع املكاين للخدمات اسني إىل حتذلك أدى   وقد   .جمالس املقاطعات ُتسمَّى  مناطق جديدة،   

يـة بعـض    تلبعلـى    تهلتعزيز قدر ويتلقى كل جملس دعماً مالياً       .لتنمية يف املناطق الريفية   او
التـوازن  لتعزيز   استغلت احلكومة الفرصة     ،إىل ذلك   وباإلضافة .املنطقة التابعة له  احتياجات  

 .بني اجلنسني من خالل ضمان زيادة متثيل النساء يف هذه اجملالس
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من مبادرة أوسع للكومنولـث     اً  إصالح احلكم احمللي يشكل جزء    مواصلة  كما أن     -١١٩
 ويف منتدى وزراء احلكومات احمللية الذي ُعقد        .ني أطرافه  ب لوسيا سانتالكارييب الذي يضم    

للسياسات اإلقليميـة والتعـاون     ضع إطار   ، وُ ٢٠٠٨ديسمرب  /يف جامايكا يف كانون األول    
أداة فعالة  السياسة اإلقليمية   تشكل   والقصد من ذلك هو أن       .يف جمال احلكم احمللي   اإلقليمي  

 .ة احمللية يف املنطقةاحمللي والدميقراطيومنسَّقة من أجل احلكم 

  التحديات والقيود  - سادساً 

 الصحة  - ألف  

 واسـتمرار   .فجوة متزايدة بني املوارد الصحية واالحتياجات اليت أُعرب عنها        توجد    -١٢٠
توفري اخلـدمات   تلبية توقعات العمالء، و   يف  القطاع الصحي   يصعِّب مهمة   نقص املوارد هذا    

مـن  ممكن  ستوى   م أعلىكيما يتمتعوا ب  رعاية  الون إىل   ميع األشخاص الذين حيتاج   الالزمة جل 
 .واملوارد احملدودةاملتوفرة يف ظل التكنولوجيا الصحة 

  العقوبة البدنية  - باء  
 وسيلة مشروعة لتأديب األطفال، سواء يف إطار قـانون األطفـال            العقوبة البدنية   -١٢١

العقوبـة البدنيـة    ظر استخدام    وال يزال تعديل قانون التعليم حل      .قانون التعليم أو  والشباب  
 جزء ة البدنيالعقوبة ويرجع ذلك إىل أن .كبرياًاً يف األسرة ميثل حتدي ووضع حد هلذه املمارسة     

هـذه   التخلص التـدرجيي مـن       حنوتقدم  أُحرز   ومع ذلك،    .من ثقافة االنضباط يف اجلزيرة    
 . يف املدارساملمارسة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  - جيم  
كومة بأنه على الرغم من احملاوالت الـيت ُبـذلت لتلبيـة احتياجـات              تعترف احل   -١٢٢

 و ويعتمد األشخاص ذو   .اجملال، جيب بذل مزيد من اجلهود يف هذا         األشخاص ذوي اإلعاقة  
لـذلك،   .اإلعاقات اجلسدية يف كثري من احلاالت على أسرهم واجملتمع يف حياهتم اليوميـة            

 وباإلضـافة   . إىل وسائل النقل واألماكن العامة     هؤالء األشخاص وصول  تأمني  يزال يتعني    ال
لـتمكني   مرافق الرعاية النهاريـة  ألشخاص ذوي اإلعاقة يف  ا فرص إيداع    إىل ذلك، ال تزال   

 .اًعميقاً مسألة تثري قلقأفراد األسرة من مزاولة عملهم /الوالدين
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  امليل اجلنسي  - دال  
 اليت متثل مصاحل املثلـيني      "قوياءمتحدون وأ "منظمة  علماً مبالحظات   احلكومة  حتيط    -١٢٣

 لكن القيم واملمارسات الدينية والثقافية واألخالقيـة        . وبالشواغل اليت أعربت عنها    واملثليات
" حقوق املثليني "دعم  من أجل   تعبئة اجملتمع   كبرياً أمام   اً  حتديتطرح  اجلذور يف اجلزيرة     العميقة

 إعمال حقوق معينة دومنا متييز على تيف بعض احلاال  جرى   ومع ذلك،    .وتأييده هلذه احلقوق  
 .، كما يتبني من التشريعات املتعلقة باجلرائم اجلنسيةأساس امليل اجلنسي

 توقعات الدولة  - سابعاً  

ـ  احلكومة  ما أرادت    وبناء القدرات إذا     اتتعزيز املؤسس  من املهم   -١٢٤ م االستجابة ملعظ
 لوسـيا  سانتبالنسبة لدول مثل    اً  كبرياً  ديحتيطرح   وال يزال اإلنفاذ     .اهليئات الدولية طلبات  

  . نظراً للموارد املتاحة لديها
       


