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  املنهجية املقدمة و - أوالً 
سانت فنسنت وجزر غرينادين سياسة ترمي إىل تعزيز ومحايـة واحتـرام            وضعت    -١

وُيشجع اإلطار التشريعي للدولـة، املنبثـق عـن         . حقوق اإلنسان األساسية جلميع األفراد    
تهاك أو اية حقوق اإلنسان، ويتيح أمام كل فرد فرصاً لالنتصاف من أي اندستورها، على مح  

  .مساس حبقوقه األساسية
وقد اضطلع وزير الشؤون القانونية مبسؤولية تنسيق االجتماعـات بـني اإلدارات              -٢

  . احلكومية واملنظمات غري احلكومية من أجل إصدار هذا التقرير

  دمعلومات أساسية عن البل  - ثانياً   

 يف منطقة شرق البحر الكارييب علـى الطـرف   سانت فنسنت وجزر غرينادين   تقع    -٣
وهي تشكل أرخبيالً من اجلزر، وأكرب جزيرة فيـه هـي           . اجلنويب من سلسة جزر ويندوارد    

 جزر بيكيا، وموسـتيك، وكـانوان،       وتضم جزر غرينادين األصغُر مساحة    . سانت فنسنت 
  . اجلزر الصغرية، وبييت سانت فنسنت وعدداً من ومايرو، ويونيون آيلند، وبامل آيلند

 كيلومتراً مربعاً،   ٣٨٤سانت فنسنت وجزر غرينادين مساحة قدرها حوايل        وتغطي    -٤
      وقد حصل البلد على استقالله مـن بريطانيـا        .  نسمة ١١١ ٣٨٠يبلغ عدد السكان فيها     و

ملانياً على غـرار النمـوذج      ، وأنشأ نظاماً دميقراطياً بر    ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧يف  
وميثل جملس النواب برملاناً يتألف مـن       . الربيطاين، وهو ال يزال يشكل جزءاً من الكومنولث       

وتدوم الواليـة الربملانيـة     . جملس واحد يضم مخسة عشر عضواً منتخباً وستة شيوخ معينني         
حلـاكم العـام    ويعّين ا . مخس سنوات اعتباراً من تاريخ اجللسة األوىل للمجلس عقب حلّه         

شيوخ اجمللس، ويأيت تعيني أربعة منهم بناًء على مشورة رئيس الوزراء، واالثنني اآلخرين بناًء              
  .على مشورة زعيم املعارضة

وهناك إحدى عشرة   . ويستمد النظام القانوين من القانون العام والتشريع اإلنكليزيني         -٥
لعليا لشرق البحر الكارييب من حمكمة وتتألف احملكمة ا. حمكمة يف ثالث مناطق قضائية) ١١(

وترفع قضايا االستئناف إىل جملس جاللة امللكة ضد القـرارات          . استئناف وحمكمة عدل عليا   
سانت فنسنت وجزر غرينادين بـشأن هـذه        يف  تنشـأ  الصادرة عن احملكمة يف أي دعوى       

نت فنسنت وجـزر    سا  وتعترف .أو عمالً مبقتضاه  فقاً ملا ينص عليه دستور الدولة       القضايا و 
باختصاص حمكمة العدل الكاريبية فيما يتعلق بتفسري وتطبيق معاهدة شـاغاراماس           غرينادين  

  . املنقحة، واليت أنشئت ومقتضاها اجلماعة الكاريبية
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  الدستور  - ألف  

، ١٩٧٩سانت فنسنت وجزر غرينادين، الذي دخل حيز النفاذ يف عام            ميثل دستور   -٦
ذا ثبت تعارض أي قانون آخر مع الدستور، فإن الـسيادة تكـون             أعلى قانون يف البلد، وإ    

  . للحكم الوارد يف الدستور، ويصبح ذلك القانون الغياً بقدر تعارضه مع هذا احلكم
سانت فنـسنت وجـزر     ، أُجري استفتاء يف     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ويف    -٧

ومل حيصل مشروع   . د للبلد من أجل املوافقة على مشروع قانون لوضع دستور جدي         غرينادين
    يف املائة من السكان وكان من املفروض أن حيصل علـى            ٤٣,١٣القانون إالّ على أصوات     

ما ال يقل عن نسبة ثلثي مجيع األصوات الصحيحة املُدىل هبا يف ذلك االستفتاء حىت تتم املوافقة                 
  .ء يف اجلماعة الكاريبيةوكان ذلك االقتراع أول استفتاء جتريه دولة من الدول األعضا. عليه
وهو .  احلقوق واحلريات األساسية لألفراد    ١٩٧٩ من دستور عام     ١ويتناول الفصل     -٨

يضمن محاية احلق يف احلياة، واحلرية الشخصية، وحرية الوجدان، وحرية التعـبري، وحريـة              
والعمل وهو يوفر احلماية ضد الرق      . التعبري وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات، وحرية التنقل      

القسري، واملعاملة الالإنسانية، واحلرمان من امللكية، والتفتيش أو االقتحام التعسفي، والتمييز           
على أساس نوع اجلنس، أو العرق، أو مكان املنـشأ، أو اآلراء الـسياسية، أو اللـون، أو                  
 العقيدة، ويضمن محاية القانون مبا يف ذلك احلق يف احلصول على حماكمة عادلـة وافتـراض        

وينص الدستور أيضاً على إنفاذ األحكام الوقائية حيث يصرح بأنه جيوز ألي شخص             . الرباءة
يدعي بأن حقوقه وحرياته األساسية قد انتهكت، أو جيري انتهاكها، أو حيتمل انتهاكها، أن              

  .يطلب من احملكمة العليا إنصافه

  التشريعات  - باء  

احلكم الرشـيد وتنظـيم وحتـسني       تتضمن التشريعات اليت ُسّنت من أجل ضمان          -٩
  :مستوى حياة سكان البلد ما يلي

  ؛)١(٢٠٠٧ لعام املنتجات الزراعية واملاشية) رقةمنع س(قانون   )أ(  
  ؛)٢( املتعلق بصناعة املوز٢٠٠٩قانون عام   )ب(  
  ؛)٣(٢٠٠٦قانون املصارف لعام   )ج(  
  ؛)٤( املنشئ للجماعة الكاريبية٢٠٠٥قانون عام   )د(  
  ؛)٥( املتعلق مبؤسسات تنمية الكرنفاالت٢٠٠٢ن عام قانو  )ه(  
   ؛)٦( املتعلق حبقوق التأليف والنشر٢٠٠٣قانون عام   )و(  
  ؛)٧(١٦٥القانون املتعلق بالعنف املرتيل واإلجراءات الزوجية، الفصل   )ز(  
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  ؛)٨(١٩٩٥، )قانون اإلجراءات املوجزة(العنف املرتيل   )ح(  
  ؛)٩(٢١٩املخدرات ، الفصل  )منع إساءة استخدام(قانون   )ط(  
  ؛)١٠( املتعلق جبرائم االجتار باملخدرات١٩٩٣قانون عام   )ي(  
  ؛)١١()٢٠٠٦نقح يف عام ( املتعلق بالتعليم ١٩٩٢قانون عام   )ك(  
  ؛)١٢( املتعلق خبدمات صحة البيئة١٩٩١قانون عام   )ل(  
  ؛)١٣( املتعلق باملساواة يف األجور١٩٩٤قانون عام   )م(  
  ؛)١٤( املتعلق بتبادل املعلومات٢٠٠٨م نون عاقا  )ن(  
  ؛)١٥( املتعلق بوحدة االستخبارات املالية٢٠٠١قانون عام   )س(  
  ؛)١٦(٢٠٠٣قانون حرية اإلعالم لعام   )ع(  
  ؛)١٧( املتعلق مبراجعة القوانني٢٠٠٩قانون عام   )ف(  
  ؛)١٨(١٧٥القانون املتعلق مبلكية املرأة املتزوجة، الفصل   )ص(  
  ؛)١٩( املتعلق باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية١٩٩٣قانون عام   )ق(  
  ؛)٢٠( املتعلق باملنتزهات الوطنية٢٠٠٢قانون عام   )ر(  
  ؛)٢١( املتعلق بسندات احليازة٢٠٠٤قانون عام   )ش(  
  ؛)٢٢(٢٠٠١عائدات اجلرمية وغسل األموال لعام ) منع(قانون   )ت(  
  ؛)٢٣(حبماية العمل املتعلق ٢٠٠٣قانون عام   )ث(  
  ؛)٢٤( املنقح١٩٩٠ من قانون عام ٢٣١قانون املساعدة العامة، الفصل   )خ(  
  ؛ )٢٥(٢٠٨املوظفني العموميني، الفصل) شروط توظيف(قانون   )ذ(  
  ؛)٢٦(٢٠٩قانون محاية املوظفني العموميني، الفصل   )ض(  
  ؛)٢٧( املتعلق بنظام األمن اإلقليمي٢٠٠٥قانون عام   )ظ(  
  ؛ )٢٨(١٧٨قانون االعتراف بالطالق واالنفصال القانوين، الفصل   )غ(  
  .)٢٩( املتعلق بإعادة تأهيل اجملرمني٢٠٠٩قانون عام   )أأ(  
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  - اًثالث  

  السكن  - ألف  
هيئة نظامية تضطلع بتنفيـذ ختطـيط       ) HLDC(مؤسسة تطوير املساكن واألراضي       -١٠

وتتمثل مهمتها يف مساعدة حكومة     . ضي لألغراض السكنية واجملتمعية   وتطوير املساكن واألرا  
سانت فنسنت وجزر غرينادين على توفري فرص ملواطنيها يف مجيع أحناء البلد للحصول على              

على حنـو   مساكن بأسعار معقولة، مع سعيها يف الوقت ذاته إىل البحث عن فرص التطوير              
  .يتها كهيئة نظاميةضمان استمرارها ومشروع أجل مناستراتيجي 

هبدف تلبية االحتياجات   القضاء على العشوائيات    وقد أدارت هذه املؤسسة مشروع        -١١
 املسح، ومعاجلة قضايا ملكيـة األرض للكـثري مـن           علقة باهلياكل األساسية، وعمليات   املت

  . األشخاص احملرومني اقتصادياً
األشخاص الذين  (املهّمشني  /خلبرنامج السكن املعين بفئة عدميي الد     وكان من نتائج      -١٢

، وبذوي الـدخل املـنخفض      ) دوالراً يف الشهر   ٧٥٠,٠٠ دوالر و  ٠,٠٠بني  يتراوح دخلهم   
سانت يف ملئات األسر ، حتسني الظروف املعيشية    ٢٠٠٣واملتوسط، والذي بدأ العمل به يف عام        

 مرتالً  ١٤خفض   مرتالً لذوي الدخل املن    ٥٢١وقد تسىن بناء أكثر من      . فنسنت وجزر غرينادين  
  .لذوي الدخل املتوسط

يلّبـي  نـه   إوقد جرى التركيز على برنامج السكن املعين بعدميي الـدخل حيـث               -١٣
 دوالر،  ٧٠٠,٠٠لألشخاص الذين ال يتجاوز مستوى دخلهم شهرياً        السكنية  حتياجات  اال

 وهتممن املؤسسات املالية من أجل بناء بي      قروض  والذين يواجهون صعوبات يف احلصول على       
. سانت فنسنت وجزر غرينـادين    ويعد هذا الربنامج األول من نوعه يف تاريخ         . أو جتديدها 

  .دورها لالستفادة من هذا الربنامجاليت تنتظر املئات من العائالت يف البلد وهناك 

  التعليم  - باء  

 وقـد   .تعتقد اإلدارة احلالية للبلد أن التعليم يرمي إىل تعزيز أسباب العيش واإلنتاج             -١٤
  . ثورة تعليمية على مجيع املستوياتغمار  يف خوض سانت فنسنت وجزر غرينادين شرعت

على مبادرات تعزيـز اإلنـصاف      هي من املوقعني    سانت فنسنت وجزر غرينادين     و  -١٥
اليت تؤكد  ) ١٩٩٠(وتتضمن هذه املبادرات اتفاقية حقوق الطفل       . التعليمجمال  واملساواة يف   

مع على قدم املساواة     طفل يف فرصة احلصول على التعليم االبتدائي         على احلق األساسي لكل   
 املتعلق بتوفري التعليم للجميع، والقاضـي بـضرورة         ٢٠٠٠غريه؛ وإطار عمل داكار لعام      
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ميع األطفال، بصرف النظر عن أحواهلم البدنية أو الفكرية أو االجتماعية           جلاملدارس  استيعاب  
  . ذلكغري أو العاطفية أو اللغوية أو 

 على نظام التعليم الرمسي يف سانت فنسنت وجزر         ١٩٩٢وينص قانون التعليم لعام       -١٦
ويشكل هذا القانون الصك الرئيسي الذي حيكم التعليم يف البلد وينظمه ويـديره             . غرينادين
 التعليم املوجه لألطفال  للمرة األوىل على إلزامية التعليم وعلى       هذا القانون،   نّص  وقد  . ويعّدله

  .وي االحتياجات اخلاصةذ
 األساس املنطقي والفلسفي الذي تقوم عليـه  ١٩٩٥وتوضح السياسة التعليمية لعام       -١٧

وتستند الفلسفة التعليمية للدولة إىل إمياهنا      . التنمية التعليمية يف سانت فنسنت وجزر غرينادين      
  .حبق مجيع األطفال يف التعليم وبقدرهتم على التعلم

أن األوىل ميكـن  يف مرحلة الطفولة  التعليم  نسنت وجزر غرينادين بأن   سانت ف وُتقّر    -١٨
نظام التعليم الرمسـي،    اخنراطهم يف   يقلل إىل أدىن حد من أوجه التفاوت بني األطفال مبجرد           

، مبا يف ذلـك التـرخيص    األوىلالتعليم يف مرحلة الطفولة     حتكم  لوائح تنظيمية   أخذت ب وقد  
لوقت احلـايل   ن الوكاالت اخلاصة هي اليت تضطلع يف ا       إ، حيث   للمدارس املعنية هبذه املرحلة   

  .بأنشطة هذه املدارس
، ةما قبل االبتدائي  يف املرحلة   وسعياً من الدولة إىل زيادة فرص احلصول على التعليم            -١٩

، واليت ميتلكها ويـديرها     األوىلفهي تعمل على االستثمار يف املراكز التعليمية ملرحلة الطفولة          
خلاص، من أجل حتسني مستوى املرافق، وضمان اجلودة واإلنصاف يف التعليم ما قبل     القطاع ا 
األوىل ملرحلة الطفولة ببناء مراكز تعليمية وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع الدولة حالياً  . االبتدائي

اً وتتيح هذه التدابري انتقاالً سلـس     . داخل املدارس االبتدائية اجلديدة مع توقع بناء مثانية مرافق        
وستستهدف هذه املراكز مجيع التالميذ مبن      . التعليم ما قبل االبتدائي إىل التعليم االبتدائي       من

   .فيهم املعوقون جسدياً
وقد اتسم التعليم عموماً بطابع اإلجحاف قبل اضطالع حزب العمل املتحد بإدارة              -٢٠
 بنظـام يتـيح     ٢٠٠٥وقد استنكرت احلكومة هذا اإلجحاف، وبدأت العمل يف عام          . البلد

وقد استوفت  .  طالباً يف امتحان القبول العام     ٢١٦١، شارك   ٢٠١٠ويف عام   . التعليم للجميع 
وتشكل هذه اخلطوة حتسناً كبرياً تراوحت      . من هذا العدد املعيار املقرر     يف املائة    ٥٧,٦نسبة  

  .٢٠٠١يف السنوات اليت سبقت عام  يف املائة ٤٠,٠ يف املائة و٣٥,٠نسبته ما بني 
 بتحقيق اإلنصاف واملساواة للجميع، وتسعى      سانت فنسنت وجزر غرينادين   وتلتزم    -٢١

. وفقاً الحتياجاهتم وقـدراهتم   حصول مجيع الطالب على التعليم على قدم املساواة         إىل توفري   
وقد تزايدت فرص احلصول على التعليم الثانوي مع بناء املزيد مـن املـدارس ذات املوقـع                 

ن أجل تلبية احتياجات الطالب يف املناطق الريفية، وبدء العمـل بنظـام             اجلغرايف املناسب م  
ومن أجل استقبال املعوقني جسدياً يف األماكن اليت يصعب         . التعليم األساسي اجملاين والشامل   
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فيها مرور الكراسي املتحركة، فإن العمل جار اآلن لبناء منحدرات االقتراب يف املدارس اليت              
 املعوقني  وتصمم املدارس اليت تبىن حديثاً بشكل يتيح وصول الطالب        . اليرتادها هؤالء األطف  
  .إىل مجيع األماكن

.  بالفعل برناجماً وطنياً للقـروض الطالبيـة       سانت فنسنت وجزر غرينادين   ومتتلك    -٢٢
ويهدف هذا الربنامج إىل تقدمي القروض للطالب الذين يرغبون يف مواصلة دراستهم، وُيتوقع             

  .وا، بعد إهنائهم لدراستهم، يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولةمنهم أن يسامه
 قراراً سياسـاتياً    سانت فنسنت وجزر غرينادين   ، اختذت حكومة    ٢٠٠٢ويف عام     -٢٣

يقضي بتخصيص نسبة من األموال لربنامج القروض الطالبية هبدف مساعدة الشرحية األفقر            
طار هذا الربنامج هم األشخاص الـذين ميتلكـون         واملستفيدون الرئيسيون يف إ   . من السكان 

القدرات ولكنهم يفتقرون إىل املوارد املالية وغريها من املوارد اليت تؤهلهم للحصول علـى              
وُيشترط على الطالب الذين حيـصلون      . املساعدة يف إطار املخطط املوحد للقروض الطالبية      

ويف هذا الصدد، تـضمن   . ة القرض على قروض يف إطار هذا الربنامج التوقيع على سند بقيم         
يف إطـار هـذا     حيصلون   قروض األشخاص الذين     سانت فنسنت وجزر غرينادين    حكومة

  .  بالقرضالربنامج على موافقة
وباإلضافة إىل ذلك، فإن محلة حمو أمية الكبار وبرنامج تعليم الكبار، اللذين انطلقـا       -٢٤

  .ألمية الوظيفية إىل حد كبريل ايا إىل اخنفاض معدبدعم من اليونسكو، قد أدَّ

  ضمان االجتماعيال  - جيم  

 خمططات عديدة من أجـل حتـسني     سانت فنسنت وجزر غرينادين    نفذت حكومة   -٢٥
  :ما يلياملخططات وتتضمن هذه . مستوى عيش سكاهنا

الفقر الذي أُنشئ يف إطـار وزارة الزراعـة         وطأة  صندوق التخفيف من      )أ(  
  .ميكّن هذا الصندوق املزارعني من مواجهة هبوط أسعار املوزو. د األمساكيواألراضي ومصا

برنامج االنتعاش االجتماعي الذي أُنشئ يف إطار وزارة التنمية االجتماعية،            )ب(  
  . االجتماعية واجملتمعية ودعمهاحيث ُرصدت األموال من أجل حتديد مبادرات التنمية

ـ       )ج(    وهـو   -) BNTF(ية  مشروع الصندوق االستئماين لالحتياجات األساس
وقد مضى على انطالق العمل     . مشروع إقليمي توىل مصرف التنمية الكارييب رعايته وإدارته       

ويساعد هذا الربنامج اجملتمعات احمللية ذات الدخل الضعيف على حتسني      . عقدان من الزمن   به
دية وتنمية إمكانية حصوهلا على اخلدمات العامة من خالل توفري بنية أساسية اجتماعية واقتصا

  . القابلية للتوظيفاملهارات الالزمة لتعزيز
 مل يوضع هذا املشروع فقط من أجل مساعدة         -املساعدة املرتلية للمسنني      )د(  

املسنني املعوزين واحلد من آثار الفقر على هذه الشرحية من السكان، ولكنه وضـع أيـضاً                
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التنظيـف  بني  ح نطاق هذه املساعدة     ويتراو. كوسيلة إلجياد وظائف ملقدمي املساعدة املرتلية     
   .املساعدة على االستحمام وتقدمي اخلدماتوإعداد الوجبات إىل 

برنامج شبكة الضمان االجتماعي، يف الوقت الذي تقدم فيـه املـساعدة              )ه(  
العامة، مثل توفري مواد البناء لألشخاص احملتاجني، فإن اإلمدادات قد تتخذ شكل مـساعدة              

الرمسية ومصاريف النقل ورسـوم     األزياء  وزين، ومتكنهم من احلصول على      تقدم للطالب املع  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن شعبة خدمات األسر تقدم شـهرياً          . االمتحانات ووجبات الطعام  

 ٦٥ شخص تصل أعمـارهم إىل       ٦ ٠٠٠ دوالر ألكثر من     ٢٠٠,٠٠مساعدة نقدية بقيمة    
من فـواتري    شكل بدالت انتقال وختفيضات      وُتقدم املساعدة أيضاً للمسنني يف    . سنة أو أكثر  

والـّصرف  وقد أمكن تقدمي هذا التخفيض بالتعاون مع اهليئة املركزية للمياه           . املاء والكهرباء 
  . سانت فنسنت وجزر غرينادينوالدائرة املعنية بالكهرباء يف الصحي 
مشروع إعارة الكتب، حيث توفر لطالب املدارس الثانوية مجيع الكتـب             )و(  

  . من دوالرات شرق الكارييب يف العاماً دوالر٥٠ملدرسية مقابل دفع كل مدرسة ملبلغ ا
احلكومـة رعايتـها،    تتوىل   وهو مبادرة    -برنامج التدريب على املهارات       )ز(  

جمـاالت  ومن  . ويتدرب الشباب ضمنها يف جماالت املهارات غري النظامية اليت تعدهم للعمل          
وينصب العمـل   . ار، واحلرف اليدوية، واللحام، والسباكة    التدريب النجارة، وصناعة الفخ   

  .أيضاً على إعداد األشخاص من أجل تكوين مواقف إجيابية جتاه العمل
برنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع، وقد ُنفذ هذا الربنامج من أجل إعادة              )ح(  

ـ             سه إىل األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع واألطفـال املعرضـني للوضـع نف
  .لآلباء ويقدم هلم التدريب الالزم لرعاية أبنائهم وتوفر املساعدة. مدارسهم
متول احلكومة عودة األمهات املراهقات إىل املدارس من خالل تكفلها بدفع             )ط(  

وقد . الرسوم، وشراء الكتب، وتوفري النقل، وتوفري خدمات الرعاية النهارية لألطفال الرضع          
فعل النجاح الذي حققه، أحد أفضل املمارسات اإلقليمية لـصندوق          أصبح هذا الربنامج، ب   
وقد اتسع، يف غضون ذلك، نطاق التخطيط ليشمل توفري خـدمات           . األمم املتحدة للسكان  

  .الدعم لآلباء الشباب، وإعدادهم بشكل أفضل لالضطالع بدور األبوة
ج الضمان   يكمن الغرض الرئيسي لربنام    -) NIS(خدمات التأمني الوطنية      )ي(  

وأُنشئ . االجتماعي هذا يف توفري مزايا طويلة األجل بغرض مساعدة األشخاص بعد التقاعد           
 مبوجب  ١٩٧٠يناير  /الصندوق الوطين لالدخار، وهو الربنامج الذي سبقه، يف كانون الثاين         

 كـانون   ٥وبدأت عمليات برنامج خدمات التأمني الوطنية يف        . ١٩٧٠لعام   ١القانون رقم   
ويـنص جـزء مـن التوجـه        . ١٩٨٦لعام   ٣٣رقم    مبوجب القانون  ١٩٨٧يناير  /الثاين

إدارة برناجمنا املتعلق بالضمان االجتماعي من أجـل    : "االستراتيجي هلذا الربنامج على ما يلي     
  ".سانت فنسنت وجزر غرينادينالفقر وحتسني مستوى املعيشية يف وطأة التخفيف من 
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 غري القائم على االشتراكات أحد بـرامج        ويعد برنامج مساعدة معاش الشيخوخة      
ويقدم هذا الربنامج استحقاقات نقديـة  . املساعدة االجتماعية التابعة خلدمات التأمني الوطنية  

للعديد من األفراد املستوفني ملعايري حمددة فيما يتعلق باألهلية، ومرتبطة مع أصناف معينة من              
دخل األفراد واألصـول    فة املوارد لتحّري    ُتجرى حتقيقات بشأن معر   وعادة ما   . االحتياجات

  .اليت حبوزهتم باعتبارها تشكل شرطاً رئيسياً من شروط األهلية
 مليـون   ٧,١  حوايل ١٩٩٥ منذ عام    برنامج خدمات التأمني الوطنية   وقد خصص     

   وجيري إلغاء نظـام القـروض هـذا        .  الكارييب لقروض الطالب   دوالر من دوالرات شرق   
      ومـع ذلـك،    ). SVG(ه يف هذا الشأن املصرف التجاري الوطين احملدود         تدرجيياً ليحل حمل  

ال تزال خدمات التأمني الوطنية ملتزمة بإمتام اخلدمة املقدمة إىل الطالب املسجلني سـابقاً يف               
   .القروضبرنامج 

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -دال   

الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باعتمـاد     سانت فنسنت وجزر غرينادين ب    تعهدت حكومة     -٢٦
وتعزيز تنفيذ توافق آراء كيتو، وهو ما ُحدد يف املؤمتر اإلقليمي العاشر للمـرأة يف أمريكـا                 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وهي مستمرة يف تعزيز مؤسساهتا وبراجمها وشراكاهتا علـى           

  . والنمو االجتماعيللتحول االقتصاديعامالً حافزاً اعتبار أن ذلك يشكل 
وتفي احلكومة بااللتزامات اليت تعهدت هبا يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال               -٢٧

                بروتوكول منـع   و ؛)١٩٥٣(؛ واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة      )١٩٧٩(التمييز ضد املرأة    
           م املتحـدة                            واألطفال، املكمل التفاقية األم                                         وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة ؛ و)٢٠٠٠(        الوطنية                       ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
  ). ١٩٩٤" (اتفاقية بيليم دو بارا"واملعاقبة عليه واستئصاله 

 أثر هام وإجيـايب علـى       ٢٠٠١لقد كان إلنشاء إدارة الشؤون اجلنسانية يف عام         و  -٢٨
  .ظر هبا إىل املسائل املتصلة باالعتبارات اجلنسانيةالطريقة اليت أصبح ُين

 من دستور الدولة على وجود سياسة عامة ترمي إىل حظر التمييـز  ١٣وتنص املادة     -٢٩
 من الدستور يضمن احلماية اليت      ١٦الباب  وعالوة على ذلك، فإن     . على أساس نوع اجلنس   

احلـق يف   البـاب   ويضمن هذا   . توفرها احملاكم ضد انتهاك أي حق من احلقوق الدستورية        
التقاضي أمام احملاكم من أجل تأكيد املطالبة الناشئة عن انتهاك احلقوق األساسـية جلميـع               

قضية تدعي  سانت فنسنت وجزر غرينادين     وإىل حد اآلن، مل ترفع أية امرأة يف         . األشخاص
غاثة املرأة يف وقد اعتمد تشريع يسعى إىل إ. فيها وجود ما ينص على التمييز مبوجب الدستور    

األمومة أحـد األمثلـة     إجازة  وتعّد  . أوضاع حمددة ميكن فيها مالحظة وقوع التمييز ضدها       
  .على ذلكالرئيسية 
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الدستور التمييز على أساس نوع اجلنس، فإن التدابري املتخـذة مـن   حيظر  ويف حني     -٣٠
لوايت يشعرن بأهنن   تتضمن توفري خدمات الدعم للنساء ال     من الناحية العملية    أجل تنفيذ ذلك    

وتتيح شعبة الشؤون اجلنسانية للمرأة واجلمهور العام معلومات وتـدريباً          . لتمييزاضحايا  من  
  . بشأن املسائل املتصلة باالعتبارات اجلنسانية

 سياسة سكانية وطنية، وأنـشأت      سانت فنسنت وجزر غرينادين   وصاغت حكومة     -٣١
وقد تسىن منذ ذلك احلني وضع      .  املركزي وحدة السياسات السكانية داخل شعبة التخطيط     

إطار شامل للتخطيط االجتماعي تدير خطة عمله اللجنة املشتركة بني الوزارات بشأن التنمية             
  .ويقع إنصاف اجلنسني وإعمال املساواة بني اجلنسني يف صميم والية هذه اللجنة. االجتماعية

 الوطنية حلقوق الطفل إىل وضع       واللجنة ١٩٩٢وقد أدى إنشاء حمكمة األسرة يف عام          -٣٢
اإلطار التمكيين الالزم إلنفاذ التشريعات فيما يتعلق بضمان املساواة بني اجلنـسني يف إطـار               

. ١٩٩٨ومن اجلوانب املهمة بشكل خاص سّن القانون اخلاص بالعنف املرتيل لعـام             . القانون
من التنقيحات علـى    وعالوة على ذلك، فالعمل جار على قدم وساق من أجل إدخال املزيد             

  .ل من االستغالل اجلنسيالقانون حلماية حقوق النساء والفتيات ومحاية األطفا
سانت فنسنت وجزر غرينادين بأحكام      السلطات واملؤسسات العامة يف   وتستهدي    -٣٣

على قدم املساواة ويعامل أفراد الشعب عموماً . وشروط القوانني التشريعية اليت يضعها الربملان
ويف بعض احلاالت تعامل املرأة معاملة ألطف وأكثر احتراماً من          . نظر عن نوع اجلنس   بغض ال 

  .تلك اليت يلقاها الرجل
مع منظمات  ، يف إطار الشراكة     وقد اختذت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين        -٣٤

ساءلة  تدابري ترمي إىل تعزيز م     ،دعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      باجملتمع املدين و  
  . لوضع حد للعنف القائم على نوع اجلنس الدولة والعمل اجملتمعي

. ١٩٩٢وُتتخذ التدابري الالزمة ملعاجلة هذه القضايا من خالل قانون احملاكم لعـام               -٣٥
    وتتيح حمكمة األسرة إطاراً غري تصادمي حيث ال تكون العقوبة شـديدة وحيـث جيـري                

ومع ذلك، ميكن للمرأة أن تلتمس بـشكل        . تماعيالتشديد على دور خدمات الدعم االج     
فيها للتمييز يف سياق    تتعرض  القانونية يف اجملاالت اليت     حقوقها  نتصاف حلماية   االمباشر سبل   

  .تشريعات حمددة
عاجلت احلكومة بالتعاون مع جلنة حقوق الطفل، وشـعبة شـؤون األسـرة،    كما    -٣٦

  .  لألزماتشاء مركزواجمللس الوطين للمرأة، مسألة احلاجة إىل إن
 فإن عمـل شـعبة      ومن مثّ . وقد أولت احلكومة اهتماماً كبرياً بأمن مجيع املواطنني         -٣٧

الشؤون اجلنسانية ينصب على معاجلة سوء املعاملة الذي تتعرض له النساء والفتيات ومعاجلة             
واغل الـيت   وال يزال العنف ضد النساء والفتيات واجلرائم املرتكبة يف حقهن من الش           . أسبابه

  . حتظى باألولوية لدى اإلدارة
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 بأن حتقيق املـساواة يف صـنع        سانت فنسنت وجزر غرينادين    وإذ تعترف حكومة    -٣٨
القرارات يعد عنصراً أساسياً يف عملية متكني املرأة، فإهنا تسعى إىل تعزيز مـشاركة املـرأة                

يف هج التثقيفية اليت ُتعتمـد      بشكل كامل وفعال يف مجيع جماالت احلياة العامة، وتعتقد أن النُ          
  . مع اجملتمع املدين هي أفضل سبيل لتحقيق ذلكإطار الشراكة 

سانت فنسنت وجزر غرينادين الراسخ باإلجراءات النموذجية       وثَُبت التزام حكومة      -٣٩
  .املتخذة من خالل تعيينها للمزيد من النساء يف مناصب حكومية على املستوى الوطين

من النساء يف وظائف  مل يسبق له مثيل  تعيني عدد٢٠٠١مارس  /آذاروقد تسىن منذ      -٤٠
وتتـرأس  . رئيس الوزراء  منصبا املدعي العام، ونائب      ، على سبيل املثال   ،حكومية هامة منها  

امرأة حمكمة األسرة اليت تتكفل مبعاجلة الكثري من املسائل اجلنسانية، وتشغل امرأة أحد منصيب     
احملكمة العليا ونائب احلاكم العـام،      منصيب قلم    كما تتقلد امرأتان     .القضاء يف احملكمة العليا   

وهو ما ينشئ يف احلياة العامة العليا مستوى من اإلدارة والقيـادة املـراعيتني لالعتبـارات                
وهؤالء النساء يؤثرن يف عملية إعداد اخلطط ويساعدن على تغري ثقافة املـرأة يف              . اجلنسانية

  .جمايل السياسة والزعامة
 إلنـشاء معهـد     ، على املستويني الوطين واألقاليمي    ،قدمت احلكومة أيضاً الدعم   و  -٤١

  .افتراضي للمرأة يف اجملال السياسي، ويعرف هذا املعهد باسم املعهد الكارييب للمرأة والزعامة
وعالوة على ذلك، فعلى قدر النهوض باملساواة بني اجلنـسني يكـون االهتمـام                -٤٢

 أول بلد يف منظمة دول شرق       سانت فنسنت وجزر غرينادين   ينها؛ وتعد   بإنصاف املرأة ومتك  
الكارييب جيري دراسة جتريبية بشأن املساواة بني اجلنسني من حيث صلتها بعملية امليزنة             البحر  

  .املراعية للمنظور اجلنساين وتوزيع موارد احلكومة

  حقوق الطفل  - هاء  

ويف حالـة عـدم     .  يف محاية حقوق الطفل    تقع على عاتق الوالدين املسؤولية األوىل       -٤٣
قدرهتما على االضطالع هبذا الواجب، فإن احلكومة تلتزم، من خالل التصديق على اتفاقيـة              

املـسؤولية يف  االضطالع هبـذه  حقوق الطفل، مبساعدة الوالدين على حتمل مسؤوليتهما أو       
  . بعض احلاالت

لعنف املرتيل إطاراً قانونيـاً حلمايـة       ويوفر قانون اإلجراءات املستعجلة يف حاالت ا        -٤٤
      إدارة خدمات األسرة الوكالة احلكومية املسؤولة عن رصـد ومحايـة          متثل  الطفل، يف حني    

  .رفاه الطفل
أبريل مـن   /، بشهر نيسان  ١٩٩٧، منذ عام    سانت فنسنت وجزر غرينادين    وحتتفل  -٤٥

نشطة املكرسة لإلعالن عـن     كل عام باعتباره شهر منع إساءة معاملة الطفل، وهو شهر األ          
. هذا الربنـامج  على  إدارة الرعاية االجتماعية    وتشرف  . احلاجة إىل منع إساءة معاملة الطفل     
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مايو من كل عام من أجل تسليط الضوء على األنـشطة ذات            /وُيحتفل بشهر الطفل يف أيار    
  .الصلة بالطفل

 سنة  ١٦ الذين تبلغ أعمارهم     وتوفر اخلدمات الصحية الرعاية الطبية اجملانية لألطفال        -٤٦
ويغطي برنامج الصحة املدرسية مجيع مدارس التعليم قبـل االبتـدائي والتعلـيم             . فما دون 

، وتقـدمي   والتطعـيم االبتدائي، وهو يتضمن حتديد املشاكل الصحية الشائعة ومعاجلتـها،          
ـ      ١٠٠وقد استطاع البلد حتقيق معدل وصل إىل        . املشورة تطعـيم  ال   يف املائة تقريباً يف جم
يف الرعايـة   خدمات  العيادات الصحية،   بفضل  وتقدم اخلدمات الصحية اجملتمعية،     . األطفال

بعد الوالدة، ويغطي هذا النوع من الرعاية مجيع أوجـه          مرحلة احلمل والرعاية يف مرحلة ما       
  .صحة األم والطفل

نع انتقـال   وماإليدز والعدوى بفريوسه    وقد أنشأت احلكومة برامج شاملة ملكافحة         -٤٧
ويتميز معدال حمو األمية وااللتحاق باملدارس االبتدائية باالرتفـاع       . املرض من األم إىل الطفل    

ترمي إىل مكافحة جمموعة من األمراض املتصلة بأمنـاط         " ثورة صحية "ويشهد البلد   . الشديد
  .احلياة واليت ميكن الوقاية منها، وإىل تعزيز صحة الطفل ومستوى تغذيته

اليت تقدم يف إطـار     م احلكومة إعانات كبرية لدعم الكتب املدرسية والوجبات         وتقد  -٤٨
زادت من خالل برنامج إعارة الكتب وبرنامج التغذية املدرسـية، وقـد            املدارس االبتدائية   

احلكومة بشكل جذري من فرص احلصول على املنح الدراسية اجلامعية واملـنح والقـروض              
  .اخلاصة بالطالب

، للتمييز القائم   سانت فنسنت وجزر غرينادين   أي طفل، مبوجب قوانني     وال يتعرض     -٤٩
  .)٣٠(على أساس املمتلكات اليت حبوزة الطفل أو والديه أو الوصي الشرعي عليه

متييز ضد الطفل على أساس اإلعاقة اليت يعاين منها هـذا           وعالوة على ذلك ال يوجد        -٥٠
ع العملي يدل على وجود صعوبة يف جمال تقـدمي          غري أن الواق  . الطفل أو والداه أو الوصي عليه     

اخلدمات، من قبيل إتاحة التعليم وتوفري الرعاية الصحية لألطفال الذين يعانون من بعض أنواع              
  .حة واملخصصة لرعاية املعوقنياإلعاقات اليت جتعلهم غري قادرين على االلتحاق باملؤسسات املتا

  املعوقون  - واو  

إعاقات بدنية  الذين يعانون   وانني اليت حتظر التمييز ضد األشخاص       تلتزم احلكومة بالق    -٥١
والتعليم وفرص احلصول على الرعاية الـصحة واخلـدمات         سوق العمل   وعقلية يف جماالت    

وليس يف القانون ما يأمر بوجوب تيسري وصـول املعـوقني إىل            . األخرى اليت توفرها الدولة   
فري سبل هذا الوصول كلما كان ذلك ممكناً مـن          بتوغري أن، احلكومة تعهدت     . داخل املباين 

  .الناحية العملية
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وتتوىل وزارة التنميـة االجتماعيـة      . إحدى مدارس املعوقني مالياً   وتدعم احلكومة     -٥٢
ويتجلى مدى تفاين احلكومة يف هذا اجملال يف تصديق         . مسؤولية تقدمي املساعدة إىل هذه الفئة     

 ٢٩يف  ) CRPD(قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       على اتفا  سانت فنسنت وجزر غرينادين   
وقـد  . ، لتكون بذلك الطرف السادس والتسعني املصدق عليها   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

اختذت الدولة خطوة إضافية بتصديقها على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه االتفاقيـة،            
صول على العدالـة يف حالـة      وهو األمر الذي يتيح للمواطنني املزيد من سبل السعي حنو احل          

وتتمثل احلقوق الواردة يف    . القانونية األخرى املتاحة داخل البلد    اإلجراءات  تعذر تطبيق مجيع    
هذه االتفاقية يف حق احلماية من التعرض لسوء املعاملة والعنف والتعذيب؛ وحق املعوقني يف              

بـاإلكراه؛   االستشفائية   إدخاهلم إىل املؤسسات  أسرهم، وعدم   ويف كنف   العيش يف اجملتمع،    
االنتفـاع  واحلق يف احلصول على التعليم، والنقل، واخلدمات العامة األخـرى؛ واحلـق يف              

وسبل االتصال، مبا يف ذلك احلصول عليها باستخدام لغة اإلشـارة أو طريقـة              باملعلومات  
احلصول علـى   برايل؛ واحلق يف احلصول على فرصة عمل ومستوى معيشة الئق؛ واحلق يف             

  . عدالة اجتماعية

  حقوق العمال  -زاي   

تشكيل نقابات واالنضمام إليهـا     سانت فنسنت وجزر غرينادين      ميكن للعمال يف    -٥٣
أربـاب  احلكومة عالقات جيدة مع النقابات املنظمة واحتاد        وتقيم  . حبرية ودون إذن مسبق   

مـة جمللـس    العمل، وتشجع احلوار االجتماعي مع نقابات العمال، وتعقد اجتماعات منتظ         
الشراكة االجتماعي الذي جيمع نقابات العمال واإلدارة واحلكومة مع بعضها الـبعض مـن           

  . أجل حل القضايا املتعلقة بإدارة العمل
 مينـع   )٣١(وينص القانون على احلق يف اإلضراب، غري أن قانون اخلدمات األساسـية             -٥٤

ن العـاملون يف قطاعـات     املوظفـو (إضراب األشخاص الذين يتولون تقدمي هذه اخلـدمات         
 يوماً  ١٤، إال عند تقدمي إخطار إىل السلطات قبل         )الكهرباء، واملياه، واملستشفيات، والشرطة   

  .ومينع القانون االنتقام من املضربني، وهو ما جيري تنفيذه اآلن بشكل فعال. ضراباإلمن بدء 
عـات التجاريـة،    املنازيف  تحقيق  للحتكيم وجملس   هيئة  وينص القانون على إنشاء       -٥٥

نشوء وتتشكل أفرقة التحكيم على أساس خمصص عند        . ويسمح بإجياد تسوية هلذه املنازعات    
منازعات العمل، وهي ال تقتصر فقط على منازعات العمل الـيت يـشكل موظفـو            إحدى  

ماعي، وتتـوىل احلكومـة     والتفاوض اجل وُيسمح للنقابات بالتنظيم    . القطاع العام طرفاً فيها   
وينص القانون على أنه ميكن لوزير العمل، لدى موافقة كال الطرفني على .  احلقوقمحاية هذه

  . قطاع اخلاص للنظر يف القضيةالتحكيم، أن يعّين جلنة حتكيم من ال
دون تعويض، وينص القانون على إعادهتم      بدون سابق إنذار    وال جيب فصل العمال       -٥٦

وحيمي القانون العمال   . ا كان فصلهم تعسفياً   إىل مناصبهم أو دفع منحة ترك اخلدمة إليهم إذ        
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من الفصل بسبب اشتراكهم يف أنشطة نقابية، ويتيح هلم حق العودة إىل مناصبهم إذا كـان                
  . فصلهم غري قانوين

قـد  و.  يف جملس إدارة منظمة العمل الدولية       عضو سانت فنسنت وجزر غرينادين   و  -٥٧
  :صّدقت على االتفاقيات التالية

  ؛)١١الرقم  (١٩٢١، )الزراعة( حق التجمع اتفاقية  )أ(  
  ؛)١٢الرقم  (١٩٢١، )الزراعة(حوادث العمل على اتفاقية التعويض   )ب(  
  ؛)١٦الرقم  (١٩٢١، )العمل البحري(اتفاقية الفحص الطيب لألحداث   )ج(  
  ؛)١٩رقم ال( ١٩٢٥، )التعويض عن حوادث العمل(اتفاقية املساواة يف املعاملة   )د(  
  ؛)٢٦رقم ال (١٩٢٨قية طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور، اتفا  )ه(  
 ؛)٢٩رقم ال( ١٩٣٠، الّسخرةاتفاقية   )و(  

  ؛)٨١رقم ال( ١٩٤٧، اتفاقية تفتيش العمل  )ز(  
  ؛)٨٧رقم ال( ١٩٤٨، التنظيم النقايباتفاقية احلرية النقابية ومحاية   )ح(  
  ؛)٩٤رقم ال( ١٩٤٩، )العقود العامة(اتفاقية شروط العمل   )ط(  
  ؛)٩٥رقم ال( ١٩٤٩اتفاقية محاية األجور،   )ي(  
  ؛)٩٨رقم ال( ١٩٤٩، والتفاوض اجلماعياتفاقية حق التنظيم   )ك(  
  ؛)١٠٠رقم ال( ١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور،   )ل(  
  ؛)١٠١رقم ال( ١٩٥٢، )الزراعة(اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر   )م(  
  ؛)١٠٥رقم ال( ١٩٥٧إللغاء الّسخرة، االتفاقية املتعلقة با  )ن(  
  ؛٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري،   )س(  
  ؛)١٦رقم ال( ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،   )ع(  
  ؛)١٢٢رقم ال( ١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل   )ف(  
ـ ( ١٩٧٦،  )معايري العمل الدولية  (اتفاقية املشاورات الثالثية      )ص(   .)١٤٤رقم  ال
    

  اغاريفونال  -حاء  
 بدعم من احلكومة، وهـي      ٢٠٠١يوليه  /تشكلت مؤسسة تراث الغاريفونا يف متوز       -٥٨

 ويف سانت فنسنت وجزر غرينـادين هتدف إىل النهوض بالتراث الثقايف لشعب الغاريفونا يف    
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سانت فنسنت وجزر غرينادين مهد أمة الغاريفونا، ففيها احتدت دمـاء           وتعد  . دول الشتات 
 الـذين   لتنتج الغاريفونا اهلنود احلمر   األراواك والكاليناغو   شعب  ء  الشعوب األفريقية مع دما   

  ".الكاريبيون السود"كانوا ُيعرفون يف السابق باسم 
وتلتزم مؤسسة تراث الغاريفونا بتوفري القيادة والدعم لعملية تعزيـز هنـضة ثقافـة         -٥٩

أيـضاً   ؤسـسة وقد وضعت هذه امل   . سانت فنسنت وجزر غرينادين    الغاريفونا وتنميتها يف  
 ال تزال تشكل بالنسبة إىل مجيع       سانت فنسنت وجزر غرينادين    برناجماً دولياً لكنها تدرك أن    

  .جمتمعات الغاريفونا يف العامل أرض األجداد ومهد الثقافة الغاريفونية
وتدريبـه،   عمل مؤسسة تراث الغاريفونا يف وضع برامج لتثقيف اجلمهور        ويتمثّل    -٦٠

امج توعية اجلمهور، وبرامج التنمية االقتصادية اليت هتـدف إىل متكـني            وبرامج الدعوة، وبر  
منـاطق   داخل جمتمعات الغاريفونا احمللية وكذلك يف        سانت فنسنت وجزر غرينادين،   شباب  

  . أخرى من البلد، من االشتراك يف تنمية وتعزيز تراث شعب الغاريفونا وثقافته

  احلكم الرشيد  -أوالً   
 على أنـه صـيانة      ت فنسنت وجزر غرينادين إىل احلكم الرشيد      سانتنظر حكومة     -٦١

وتعزيزها؛ واملـشاركة النـشطة للجمهـور،        احلقوق واحلريات األساسية املكرسة دستورياً    
؛  وتعزيزمهـا  واملراقبة الدميقراطية ملؤسسات احلكم؛ واحملافظة على استقالل القضاء وجودته        

نظام حكم يتميـز بـالطهر الـسياسي؛        ، وتعزيز   فساد املسؤولني وشن حرب مستمرة ضد     
، وبنـاء   مبجملـهم وإخضاع احلكومة للمزيد من املساءلة وزيادة كفاءهتا؛ ومتكني السكان          

التزامات احلكومة علـى الـصعيد      شراكة حقيقية بني احلكومة واجملتمع املدين؛ وحتمل آثار         
  . األمواليف احلرب املتعددة اجلوانب ضد اإلرهاب واجلرمية الدولية وغسلالدويل 
     ، وهي تتـضمن   "احلكم الرشيد "وقد اختذت يف الفترة األخرية سلسلة من مبادرات           -٦٢

  :ما يلي
 عقد جلسات متكررة للربملان وحتسني مستوى أعمال هذه اهليئة التشريعية؛ •

 بث جلسات الربملان مباشرة على اإلذاعة والتلفزيون؛ •

 عملية طرح العطاءات املتعلقـة      ضمان الشفافية الكاملة وعدم التدخل السياسي يف       •
 بالعقود احلكومية؛

إنشاء جملس وطين فاعل للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ويضم مجيع اجملموعـات            •
الرئيسية ذات املصلحة، واألحزاب السياسية، واملسؤولني احلكوميني، ليتوىل علـى          

    قتـصاد الكلـي    حنو واسع النطاق معاجلة مجيع القضايا احلامسة اليت تؤثر علـى اال           
 . وعلى اجملتمع
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إنشاء جلنة ثالثية فاعلة تعىن باالقتصاد وتضم متثيالً متساوياً من القطـاع اخلـاص،      •
واحلركة النقابية، واحلكومة، من أجل حبث وحتديد القـضايا املتعلقـة بالعمالـة،             

 املرتبات، واألسعار؛/واالستثمار واإلنتاجية، واألجور

 ؛فساد املسؤولنيظمة الدول األمريكية بشأن االنضمام إىل اتفاقية من •

 الربملانيني وكبار موظفي احلكومة؛" نزاهة"صياغة تشريعات ملعاجلة مسألة  •

 اختاذ تدابري مساءلة داخل إدارة الدولة من أجل القضاء على الفساد والتبذير؛ •

 صياغة تشريعات بشأن العديد من املسائل املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلـك             •
 متويل اإلرهاب؛

مع وكاالت التمويل احلكومية والدولية بشأن جمموعة كبرية مـن          الكامل  التعاون   •
 التدابري املتصلة باإلدارة؛

 اعتماد اتفاق كوتونو؛ •

اعتماد االقتراحات الربملانية يف عملية اإلصالح الدستوري وإعادة العمـل بنظـام             •
 احلكم احمللي؛

  .بلدان منظمة دول شرق البحر الكارييبدعم النظام القضائي باالشتراك مع  •

  واألولويات والتحدياتاإلجنازات   - رابعاً  

  احلد من الفقر  - ألف  
وتكمن األهداف اليت حـددهتا يف      . ميع أبعاده جبتعهدت احلكومة بالتصدي للفقر       -٦٣

 زيادة القدرة االقتصادية للبلد إىل أقصى حد ممكن من خالل بذل اجلهود الرامية إىل حتقيـق               
املزيد من النمو املستدام، والقضاء على الفقر واحلد من البطالة، وحتسني مستوى رفاه السكان 

  .بشكل عام يف إطار تعزيز احلكم الرشيد
وقد سارت خمتلف املبادرات والربامج اليت وظفتها احلكومة على مدى السنوات التسع              -٦٤

 حاسم يرمي إىل القضاء علـى الفقـر،         تباع منهج باحنو غايتها   " الفقرعلى  احلرب  "املاضية يف   
). I-PRSP(واالسترشاد بورقة صيغت بعناية، وهي الورقة املؤقتة الستراتيجية احلد من الفقـر             

وقد شكل هذا اإلجراء خطة توجيهية جلميع املبادرات املتخذة حىت اآلن فيما يتعلق مبسألة احلد               
  .من الفقر

وأُنشئ صندوق التخفيـف    . اجهة الفقر ووضعت احلكومة أيضاً مبادرات خاصة ملو       -٦٥
من وطأة الفقر داخل وزارة الزارعة والغابات واملصايد وتطوير املناطق الريفية من أجل متكني              
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وقد خصصت وزارة التعبئـة الوطنيـة والتنميـة    . املزارعني من مواجهة تراجع صناعة املوز     
اجتماعي إنعاش أجل وضع برنامج االجتماعية واألسرة واملعوقني والشباب والثقافة أمواالً من 

وهتدف برامج إسكان ذوي    . يهدف إىل حتديد مبادرات التنمية االجتماعية واجملتمعية ودعمها       
والتخطـيط  العـشوائية   واملستوطنات البشرية   اإلسكان  الدخل املنخفض اليت تنفذها وزارة      

  .العمراين واألراضي واملسوح إىل إحداث تأثري حيد من الفقر
باحلاجـة إىل وضـع إطـار       ، مقّرة   سانت فنسنت وجزر غرينادين   حكومة  ت  وبادر  -٦٦

للسياسات االجتماعية بغرض وضع سياسات واستراتيجيات تتميز بالوضوح والتماسك وتركز          
على مسألة احلد من الفقر، إىل إسناد مسؤولية وضع إطار احلد من الفقر إىل اجمللـس الـوطين                

، وهو هيئة تتألف من ممثلني عن طائفة واسعة مـن           )NESDC(للتنمية االقتصادية واالجتماعية    
وقد أنشأ هذا اجمللس فرقة عمل تعىن باحلد        . منظمات اجملتمع املدين وكبار املوظفني احلكوميني     

  .سانت فنسنت وجزر غرينادينمن الفقر وتتكفل بوضع استراتيجية احلد من الفقر يف 
واملبادرات الوطنية املتعلقة باحلـد مـن       وتشتمل املكونات الرئيسية لالستراتيجيات       -٦٧

  :الفقر على ما يلي
  :تطوير سياسات فعالة حلفز النمو والتجارة واالستثمار من خالل ما يلي  )أ(  

 حتسني بيئة االقتصاد الكلي؛ •

توسيع نطاق مصادر النمو االقتصادي وتنويعها، مبا يف ذلـك قطاعـات             •
 الزراعة ومصايد األمساك والسياحة؛

 ستثمار واحلد من الفقر؛تعزيز اال •

تيسري االئتمان للمؤسسات التجارية الصغرية واملشاريع البالغـة الـصغر،           •
وتقدمي الدعم هلا اعترافاً بدورها وأمهيتها يف تعزيـز التنميـة االقتـصادية             

  من الفقر؛وعن طريق إتاحة فرص اإلرشاد للحّداملستدامة، 

غري املنتج  رأس املال   (ستقطنات  ؛ وترشيد حالة امل   غري املنتج تقييم رأس املال     •
األرض، وامللكية، واألصول األخرى غري اململوكة بشكل صحيح، ومن         هو  

 ؛)مث فمن غري املمكن استغالهلا بشكل كفء وفعال يف التنمية الرأمسالية

تفاوتات داخـل   نشوء  يتسبب سوء توزيع الثروة يف      (حتسني توزيع الدخل     •
 ؛)اجملتمع

حيث ينظر إىل االسـتدامة البيئيـة كأحـد         (بيعية  تعزيز إدارة املوارد الط    •
 ؛)املكونات األساسية الستراتيجيات احلد من الفقر

يوجـد  يعيش معظم الفقراء يف املناطق الريفية حيث        (تعزيز التنمية الريفية     •
 ؛)معظم املوارد الطبيعية والفرص املتاحة لتنمية الزراعة
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انـات ومـستوى    تعزيز القدرات من أجل حتسني مـستوى توليـد البي          •
  ؛ ووضع السياسات وتنفيذها؛تالتحليال

الـسياحة  جمايل   من خالل دعم إجياد وظائف يف        توليد فرص العمالة  /زيادة  )ب(  
  .والزراعة واملؤسسات البالغة الصغر، ويف القطاع غري الرمسي

زيادة حجم االستثمار وحتسني مستواه يف رأس املال البشري، وال سيما يف              )ج(  
  :لتاليةاجملاالت ا

 التعلـيم أحـد     سانت فنسنت وجزر غرينـادين     اعتربت حكومة    -التعليم   •
املؤشرات الرئيسية الدالة على الفقر، وأدركت أن املطالب الداعية إىل رفـع            

. اإلنتاجية واحلاجة إىل تنويع االقتصاد تقتضي بالضرورة وجود شعب متعلم         
 وقبل  أوالًلى أنه،   سانت فنسنت وجزر غرينادين إىل التعليم ع      وتنظر حكومة   

، والنظـام،   اإلنتاججودة  كل شيء، مؤسسة اجتماعية ال غىن عنها لتحقيق         
 مـن   ،ومن مث فقد وضعت   . والتقدم، واحلد من الفقر، وتنمية الفرد واجملتمع      

حمـصلة  وهذه اخلطة هـي     .  خطة لتطوير قطاع التعليم    ،خالل وزارة التعليم  
 مع طائفة واسعة مـن أصـحاب        املناقشات واملشاورات املكثفة اليت ُعقدت    

، وهي   سانت فنسنت وجزر غرينادين    املصلحة يف هذا القطاع يف مجيع أحناء      
سانت فنسنت وجـزر    هتدف إىل حتديد اجتاه عام يف جمال تطوير التعليم يف           

القابليـة  زيـادة   أن التعليم اجليد يؤدي إىل      كما أدركت احلكومة    . غرينادين
 الربامج هو تعزيز النظـام مـا قبـل          من وضع وبذا فإن اهلدف    . للتوظيف

املدرسي، وتوفري برامج تعليم الكبار، ودعم استراتيجيات التعليم اإللزامـي،          
واستكشاف إمكانيات اعتماد هنج مرحلي يف التعليم اإللزامي، وتوفري التعليم          

 .التقين واملهين للشباب، وإعادة إدخال برامج العلوم الزراعية يف املدارس

دف معظم الربامج الفقراء لكوهنم أكثر الفئـات تعرضـاً           تسته - الصحة •
ملخاطر العلل واألمراض، وأقلها، فيما يبدو، إبالغاً عن اإلصابة بـاملرض،           
ونسبة من يتلقى من أفرادها العالج يف املستشفيات ويقيم فيها أكرب مـن             

وهناك توجه قوي حنو تطوير مرافق الرعاية الصحية وزيـادة          . نسبة غريها 
 .يف مجيع أحناء البلدعددها 

يسعى هذا العنـصر مـن      :  بناء القدرات  -توفري اخلدمات االجتماعية     •
االستراتيجية إىل تنمية قدرات خمتلف الوكاالت املشاركة يف توفري اخلدمات          
االجتماعية، ومتكينها من اعتماد برامج استراتيجية يف تنميـة رأس املـال            

 إن التعزيز املؤسـسي لـوزارة     وباإلضافة إىل ذلك، ف   . االجتماعي/البشري
التعبئة الوطنية والتنمية االجتماعية واألسرة واملعوقني والشباب والثقافة يعترب         
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عنصراً حيوياً يف هذا الشأن؛ ويتجلى العنصر اآلخر يف تعزيز املنظمات غري            
 . اجملتمع احمللياحلكومية واملنظمات اجملتمعية لتتمكن من العمل على مستوى

وتتضمن وضـع برنـامج      - احلماية االجتماعية واستراتيجيات التصدي    •
الحتياجات األساسية من شأنه تقدمي الدعم للمحتـاجني يف         لتلبية ا موسع  

حاالت الطوارئ ووضع مشاريع أشغال عامة كثيفة العمالة تـوفر فـرص            
وباإلضافة إىل ذلك، هناك برنامج يهدف إىل منع العنـف          . العمل للفقراء 

 والتصدي له، وبرنامج آخر يرمي إىل وضع برامج للمعاشات غـري            املرتيل
 .القائمة على االشتراكات خلدمة املسنني

يف املناطق الريفية، وهي املناطق األكثر      مستفحل  يبدو أن الفقر     - الزراعة •
ويتضمن حتسني أحوال الزراعة   . اعتماداً على الزراعة يف توفري سبل معيشتها      

افحة سرقة احملاصيل واملواشي، وإعادة تـشكيل       وضع برامج ترمي إىل مك    
ملكية األراضي من أجل متكني املزيد من السكان من الوصول إىل األرض،            
ووضع برامج تثقيف عام من أجل حمو األميـة يف اجملـالني االقتـصادي              
والتجاري، ومتكني املزارعني من احلصول على فرص جتاريـة يف الـسوق            

ت اإلرشاد الزراعي لتخدم متطلبات الزراعة      العاملية، وإعادة تشكيل خدما   
 .يف سياق جتارة حرة

من املسلم به أن العمل مع األطفال يعترب عامالً حامساً يف معاجلة             -األطفال   •
ويستهدف .  الكامنة وراء الفقر   قضايا التعليم وغريها من األسباب األخرى     

يف املـدارس   برنامج األطفال يف مواجهة الفقر فئة األطفال قليلي التحصيل          
هنج ابتكـاري  اتباع من خالل )  سنة١٦ إىل ٥الفئة العمرية من    (االبتدائية  

ويسعى هذا الربنامج إىل توفري فـرص التعلـيم         . ومتكامل يف جمال التعلم   
لألطفال يف الوقت الذي يعكف فيه على تنمية مهاراهتم ومواقفهم املكيفـة            

، ويقـدمون املـساعدة يف      ويعمل البالغون يف اجملتمع كمرشدين    . اجتماعياً
. باتباع أسلوب احملاكاة يف إطار االضطالع بالوظيفة      النشاط املدرسي والتعلم    

وهناك أيضاً عنصر تربية األبناء يف برنامج األطفال يف مواجهة الفقر حيـث             
آلباء األطفال املشاركني تلقي    ) من خالل برنامج مشروع بالغ الصغر     (ميكن  

الت التربية الفعالة لألبناء، والقيادة، واالتـصال،  تدريب على املهارات يف جما  
وعلى مهارات حل اخلالفات، ويف جماالت صيد األمساك والسياحة واحلرف          

 .وقد وفرت هذه الربامج آلية لدعم األطفال. اليدوية

 وهي النوع اجلنساين، والرياضـة، والثقافـة،        -قضايا أخرى ذات صلة      •
  .واقفهم، وإساءة استعمال املخدراتوالتنمية الثقافية، وقيم العمال وم
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  :جتماعية واملادية من خالل ما يليحتسني اهلياكل األساسية اال  )د(  
إعادة تركيز اإلنفاق العام من خالل برنامج استثمارات القطـاع العـام،             •

 .الفقرواستئصال هبدف توفري هياكل أساسية اجتماعية واقتصادية كافية 

السكان على خدمات امليـاه والـصرف       زيادة إمكانية حصول شرائح من       •
وتزويـد  للطاقة؛  كفؤ  وتشمل األولويات إقامة قطاع     . الصحي والكهرباء 

املناطق الريفية بالكهرباء؛ وإصالح وصيانة شبكة الطرق الوطنية؛ وحتسني         
إمدادات املياه والصرف الصحي؛ وحتسني االتصاالت، والـري، ومرافـق          

  .صرف املياه؛ وحتسني شبكة النقل
 يف حماولة من الدولة لتمكني اجملتمعات احملليـة         تعزيز مشاركة اجملتمع املدين     )ه(  

وميكن حتقيـق   . من املشاركة يف ختطيط سياسات وبرامج احلد من الفقر ورصدها وتنسيقها          
ذلك من خالل التطوير السليم لنظم املعلومات الوطنية وكذلك من خالل إعادة العمل بنظام              

  . احلكم احمللي
 وفقـاً لوثيقـة     احلكم الرشيد وإقامة بيئة لألعمال التجارية     قواعد  إرساء    )و(  

إدارة احلكمة خلدمـة التنميـة      "السياسة اليت أصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعنوان         
 صـيانة   ‘١‘: وتركز هذه الوثيقة على قضايا من بينها مـا يلـي          . واسترشاداً هبا " املستدامة

 إخضاع احلكومة للمزيد مـن      ‘٢‘؛  وتعزيزها ية املكرسة دستورياً  احلقوق واحلريات األساس  
 احملافظة على استقالل القضاء وجودته؛ وشن حرب مـستمرة          ‘٣‘املساءلة وزيادة كفاءهتا؛    

  . تعزيز نظام حكم يتميز بالطهر السياسي‘٤‘ضد الفساد الرمسي؛ 
 قيود تعتـرض عمليـة      تزال هناك عدة  ال  بيد أنه على الرغم مما حتقق من إجنازات،           -٦٨

  :ومنها ما يليالتنمية، 

 ويتضح هذا القيد يف الطريقة اليت مينح هبا الناس األولوية لرغباهتم إذا             -قيد موقفي    •
وكثرياً ما يفضل األشخاص الذين يبحثون عن املـساعدة         . تعارضت مع احتياجاهتم  

لـك  بعـد ذ  إنفاق قدر حمدود من أمواهلم على الكماليات، ويقصدون احلكومـة           
 ملتمسني منها املساعدة لسد احتياجاهتم؛

 حمدودية املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنفيذ الربامج؛ •

 ما فتئ اعتراض الناس يتزايـد علـى تقـدمي           -تدين اإلقبال على العمل التطوعي       •
 عليها؛شكل ما من أشكال املكافأة املساعدة دون تقاضي 

هور قضايا تتعلق بإساءة معاملة األطفـال،  األسرية، وهو ما أدى إىل ظالبنية تصدع   •
 .وتآكل اهليكل بشكل عاموجنوح األحداث، 
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وترتكز االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر على عقد ثالثي غري رمسي بني حكومة               -٦٩
وتدرك احلكومة أن الـسعي  . سانت فنسنت وجزر غرينادين واجملتمع املدين والقطاع اخلاص     

لب بذل جهد شامل ومدروس من أجل إشـراك األطـراف الفاعلـة             إىل حتقيق التنمية يتط   
  .الرئيسية يف عملية التنمية، ومن مث ضمان استهداف األسباب اجلذرية للفقر

  التكامل بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين  -١  

كم حتتاج االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر إىل إطار سياسايت ميكّن من ممارسة احل    -٧٠
اجلهات الفاعلة يف سياسياً واجتماعياً للتشاور اهلادف بني خمتلف حّيزاً الرشيد وتعزيزه، ويتيح 

ومن املتوقع أن يؤدي فتح جمال احلوار وتوسيع دائرة العالقات بني احلكومة والقطاع             . اجملتمع
يف الستغناء عنه   ميكن ا اخلاص واجملتمع املدين إىل هتيئة املناخ االقتصادي واالجتماعي الذي ال           

  .عملية التنمية
العقد الثالثي القاضي باعتماد هنج مشترك يف صياغة السياسات         أن  ومما ال شك فيه       -٧١

وإدارة التغيري االجتماعي والتنمية انطالقاً من وجهة نظر متكاملة سـوف يقـضى علـى               
د املبذولـة يف    اجلهوإىل حد كبري    عرقل  ازدواجية اجلهود اليت شكلت منذ فترة طويلة عامالً         

من سييّسر  التكامل بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين        والواقع أن   . احلرب على الفقر  
وعالوة . سبل تعميق الدميقراطية التشاركية وتسخري املصاحل القطاعية خلدمة املصلحة الوطنية         

ليـة أساسـية يف     عمفإن عملية التكامل تصبح، يف مواجهة شّح املوارد اإلمنائية،          على ذلك،   
إعادة تشكيل االقتصاد من أجل حتقيق مستويات عالية ومستدامة من النمو من خالل تعزيز              

  .القدرة التنافسية والتنوع االقتصادي ورفع اإلنتاجية

  رؤية احلكومة  -٢  

أن التنمية تتعلق أوالّ وقبل كل شيء بتحسني نوعية احلياة الـيت            متاماً  تدرك احلكومة     -٧٢
وحسبما ورد يف تقرير التنمية البشرية الـصادر        . سانت فنسنت وجزر غرينادين   ن  حيياها سكا 

إقامة بيئة ميكن فيهـا  على  التنمية تركّز"، ٢٠٠٢عن منظمة دول شرق البحر الكارييب يف عام   
للسكان أن يطوروا إمكاناهتم الكاملة وأن حييوا حياة منتجة ومفعمة باالبتكار وفقاً الحتياجاهتم             

وضمن هذا السياق   ". توسيع نطاق خيارات السكان   "ومن مث فهي تدور حول      "...  ومصاحلهم
  . أفصحت احلكومة مراراً وتكراراً عن رؤيتها لالستراتيجية الوطنية للحد من الفقر

الفقر تكمن يف توفري وضع     ة  دوهالسكان من   إلنقاذ  وتعتقد احلكومة أن أجنع وسيلة        -٧٣
ومن مث فستضطلع احلكومة يف بداية األمر علـى  . نفسهمالدخل ألوجين ميكن هلم فيه العمل   

وباإلضافة إىل  . بتهيئة املناخ الالزم لتحقيق مستويات أعلى من النمو املستدام         املستوى الكلي 
ويف هـذا   . ذلك، ستجعل من تثقيف األسر ومتكينها أداتني أساسيتني يف مكافحـة الفقـر            

ات والكفاءات املطلوبة لالستفادة مـن      الصدد، ستضمن احلكومة حصول شعبها على املهار      
  .الفرص اليت تتيحها من خالل التركيز من جديد على تنمية قطاع التعليم وحتسني مستواه
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  اإليدز والعدوى بفريوسه  - باء  
سانت فنسنت وجزر غرينادين، مثلها يف ذلك مثل بقية دول العامل، من تأثري              مل ُتستثن   -٧٤

 يف  ةوأُعلن عن أول حالة إصابة بفريوس نقص املناعة البشري        . جائحة اإليدز والعدوى بفريوسه   
وقد كانت استجابة احلكومة سريعة، إدراكـاً       . ١٩٨٤سانت فنسنت وجزر غرينادين يف عام       

  .منها ملا ينطوي عليه هذا الوباء من آثار إمنائية خطرية يف حالة عدم التصدي له
وعرضت اخلطة  . ٢٠٠١ديسمرب  /ول خطة استراتيجية يف كانون األ      إطالق ومن مثّ   -٧٥

  :فيما بعد اجملاالت الستة التالية ذات األولوية
، والقـدرات   التنظيميـة تعزيز اإلدارة املشتركة بني القطاعات، واهلياكل         )أ(  
  .املؤسسية

املعنية باإليدز والعدوى بفريوسـه،      إعادة تنظيم فرقة العمل الوطنية       يتضمن اهلدف 
وحتسني القدرات املؤسسية مـن أجـل     العدوى بفريوسه،   والوحدة املعنية باإليدز و   
  . واالجتماعية اجليدة وذات الصلةتقدمي اخلدمات الصحية

اإليـدز  رسم وتنفيذ برامج لرعاية ودعم وعالج األشخاص املتعايشني مع            )ب(  
  .وأسرهموالعدوى بفريوسه 
 مـع   األشخاص املتعايشني  إقامة نظام شبكات لرعاية وعالج ودعم        اهلدف يتضمن

  .وأسرهماإليدز والعدوى بفريوسه 
العـدوى  اإليدز والعدوى بفريوسه، وحاالت     وضع وتنفيذ برامج ملكافحة       )ج(  

  .الضعيفة/الشديدة التعّرض للمخاطرمع منح األولوية للشباب والفئات ) STIs(املنقولة جنسياً 
مج وقايـة   االستفادة من النهج الشامل من أجل توفري برا       األهداف املتوخاة    تضمنت

الـشديدة التعـّرض    ومكافحة تستهدف املراهقني والشباب والبـالغني والفئـات         
التـدبري  الضعيفة؛ ورفع مستوى معارف ممارسي الطب والتمـريض يف          /للمخاطر

العدوى املنقولة جنسياً؛ وإعداد برنامج إعالم بـشأن العالمـات          العالجي حلاالت   
 املنقولة جنسياً واملـسائل املتعلقـة       خمتارة من العدوى  حلاالت  واألعراض املشتركة   

  .دراسات استقصائية قبل اإلصابة وبعدهابعالجها؛ وإجراء 
  .إجراء البحوث ووضع برنامج للتدريب  )د(  
يف جمال وضع   جمموعة خمتارة من العاملني     حتسني قدرات   األهداف املتوخاة    تضمنت

ت، وتسجيل النتائج،   وإدارة دراسات حبوث تطبيقية على نطاق صغري، وحتليل البيانا        
  .اإليدز والعدوى بفريوسهوإجراء حبوث حمددة عن 
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  .ستوى نظم املراقبةاالرتقاء مب  )ه(  
  .اإليدز والعدوى بفريوسه تعزيز نظم مراقبة  اهلدفيتضمن

  .دعوةالتنفيذ برامج   )و(  
  .يتضمن اهلدف توفري بيئة داعمة لألشخاص املتعايشني مع اإليدز

وقد .  هي اإلطار الزمين املعتمد للخطة االستراتيجية      ٢٠٠٦-٢٠٠٢وكانت الفترة     -٧٦
 معلومات يف حـوزة   أفرقة عاملة متكنت من الوصول إىل       باالستعادة بعدة   ُوضع هذا اإلطار    

 القطاع اخلـاص، واألشـخاص      ياملؤسسات ذات الصلة، واملنظمات غري الدولية، وموظف      
ـ      واملنظمااإليدز والعدوى بفريوسه،      مع نياملتعايش ، نيت الدينية، وغرفة التجـارة، واملدرس

وقد ساعد أيضاً فريـق تـابع       . وعامة الناس وضباط الشرطة، وغريهم من موظفي احلكومة       
  . منظمة الصحة للبلدان األمريكية على وضع اخلطة األولية/للمركز الكارييب لعلم األوبئة

ار مهمتها  طإسانت فنسنت وجزر غرينادين، يف      شرعت حكومة   ،  ٢٠٠٣ويف عام     -٧٧
يف إجـراء   اإليدز والعـدوى بفريوسـه ومكافحتـها،        الرامية إىل تعزيز برنامج الوقاية من       

ل من البنك   ب املشروع املموّ  وتطلّ. مفاوضات مع البنك الدويل من أجل متويل هذا الربنامج        
األطر الزمنية للمشروع مع اخلطـة      الغرض منها تزامن    ثة  حّدة مُ يالدويل وضع خطة استراتيج   

اعتماد هنج متعدد القطاعـات يف جمـال        ليشمل  توسيع نطاق اخلطة    وستراتيجية الوطنية،   اال
إجـراء  تسّنى  وقد  . ٢٠٠٩-٢٠٠٤وتغطي هذه اخلطة االستراتيجية املنقحة الفترة       . التنفيذ

 وشارك فيها مجيع أصـحاب      ٢٠٠٤فرباير  /عملية التحديث يف حلقة عمل عقدت يف شباط       
وقد أبقت هذه اخلطة االستراتيجية على       . للوبائيات ركز الكارييب املصلحة بدعم تقين قدمه امل    

  .اجملاالت ذات األولوية الواردة يف اخلطة األصلية
. عدد من التغيريات والتحسينات فيما يتعلق بتصدي احلكومة هلذا الوبـاء          طرأ  وقد    -٧٨

  :تضمن ما يليتوهي 
 تضطلع هذه الوحدة التابعة     - باإليدز والعدوى بفريوسه  تعزيز الوحدة املعنية      )أ(  

. لوزارة الصحة والبيئة يف الوقت احلايل بتنسيق عمل الربامج يف إطار توسيع نطـاق التـصدي          
وباإلضافة إىل ذلك، ُعني مدير للربنامج، ومرشد اجتماعي، وأربعة مستشارين وطبيب نفساين،         

طبيب متخصص يشكل   ويوجد أيضاً   . وفّراشطابع على اآللة الكاتبة     /إىل جانب تعيني كاتب   
  . جزءاً من هذا الفريق على الرغم من ارتباطه بالعمل يف مستشفى ميلتون كاتو

األربعة إىل مرافق صحية عامة أخرى للعمل فيهـا، وهـي           خرباء التوعية   وقد نقل     
مستوصف ستوبس احلكومي، واملركز الصحي ليفي الثام، ومستوصف كالر فايل احلكومي، 

حبيث أمكن توسيع نطاق اخلـدمات الـيت        للعيادات اخلارجية،    ومستشفى كاتو التذكاري  
   .اإليدز والعدوى بفريوسه فحسبلتشمل حاالت صحية أخرى وليس اخلرباء يقدمها هؤالء 
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قدرات خمترب مستشفى ميلتـون     تعزيز  تسىن   -املختربات  االرتقاء مبستوى     )ب(  
  . كاتو التذكاري

تسىن تنفيذ برنـامج     -دوى بفريوسه   اإليدز والع األشخاص املتعايشون مع      )ج(  
  .الدعم االجتماعي هلؤالء األشخاص عن طريق وزارة الصحة

 رمسياً اختتام أنشطة اخلطة االسـتراتيجية املتعلقـة         ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  شهدت    -٧٩
وقـد  . سانت فنسنت وجزر غرينادين     يف اومكافحتهاإليدز والعدوى بفريوسه    بالوقاية من   

هنا فترة التدعيم واالستدامة اليت استهدفت ضمان إطالة عملية مكافحة          متيزت هذه الفترة بكو   
وقد تسىن لوزارة الصحة والبيئة والوكاالت اخلارجية تعزيز عدد         . اإليدز والعدوى بفريوسه  

الطوعيني، ومكافحة الوصـم والتمييـز، والرعايـة    التوعية والتحّري من اخلدمات من قبيل    
الدعم االجتماعي، وخدمات الدعم املختـربي، والرصـد        والعالج، والدعوة، والتدريب، و   

، وغريها من األنـشطة الوقائيـة       السلوكياتوالتقييم، واملراقبة واالتصاالت الرامية إىل تغيري       
    وحتقيق التكامل فيما بينها واستدامتهااألخرى

 عـدداً   ا ومكافحته اإليدز والعدوى بفريوسه    حقق برنامج الوقاية من    - النجاحات  -٨٠
سانت فنـسنت وجـزر     اإلرادة السياسية الكبرية اليت أثبتتها حكومة       بفضل  ن النجاحات   م

املستوى العايل من التفاين الذي أبداه املوظفون من القطاعني العام          غرينادين، وتوافر املوارد، و   
وتتناسب قصص النجاح مع كل جانب من جوانب برنامج الوقايـة           . واخلاص على حد سواء   

اإليـدز  وقد كان إنشاء التحالف الكارييب ملكافحة       . ا ومكافحته وى بفريوسه اإليدز والعد من  
 حماولة ناجحة لسد الفجوة القائمة بني خدمات الوقاية والدعم وأكثر الفئات            والعدوى بفريوسه 

. يف جمـال اجلـنس  العاملني مثل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال أو        للمخاطر  عرضة  
وُيرصد هذا الربنامج بشكل فعال، وتصدر      .  طريق املرشدين األقران   وُينجز عمل التحالف عن   

وتضطلع املنظمة الدولية للخدمات السكانية     . تقاريره الفصلية وتعمم على وزارة الصحة والبيئة      
يف جمال اجلنس والرجال    العاملني  ن برنامج الوقاية اخلاص هبا ال يستهدف فقط         إبعمل مماثل، إذ    

  . الشباب يف مجيع األحياءمع الرجال، بل يستهدف أيضاً الذين ميارسون اجلنس 
 ياتوقد حتقق أيضاً جناح كبري على صعيد الدوافع الداعيـة إىل تغـيري الـسلوك                -٨١

وأساليب الوقاية املتاحة يف األسواق ملا متيزت به من اعتماد على هنج قطاعي يشمل املنظمات             
احلكومية إىل جانب العاملني يف جمال الرعايـة        الدينية، واملنظمات اجملتمعية، واملنظمات غري      

وقد بلغت تغطية وسائط اإلعالم املستوى األمثل من أجل ضـمان     . الصحية يف القطاع العام   
وكانت جممله  استهدفت هذه القطاعات اجلمهور يف      و. نشر محالت الدعوة على نطاق واسع     

بنجاح بـرامج للتوعيـة يف      وقد ُنفذت   . يف الوقت نفسه تركز تركيزاً شديداً على الشباب       
  . اجلزء القاري من البلدمن املدارس القائمة يف يف املائة ٦٠حوايل 
للسكان يف أمـاكن     يف املائة    ١٠٠خدمات التوعية والتحّري الطوعية بنسبة      وتتاح    -٨٢

التوعية يومياً قبول خدمات    ونتيجة لذلك، جيري    . سانت فنسنت وجزر غرينادين   عديدة من   



A/HRC/WG.6/11/VCT/1 

25 GE.11-10800 

وال يزال  . واالختبار السريع يف املؤسسات العامة واخلاصة على حد سواء        عية  والتحّري الطو 
رصد الرعاية والعالج متواصالً بنجاح من خالل نظم التعقـب اإللكترونيـة املوجـودة يف            

وقـد  .  العدوى املنقولة جنسياً   حاالت/باإليدز والعدوى بفريوسه  مستوصف عالج اإلصابة    
اإليدز والعدوى بفريوسه   تاحة األدوية اجملانية للمتعايشني مع      حتقق جناح كبري يف جمال تيسري إ      

  ).مبن فيهم احلوامل(
وقد عادت عملية بناء القدرات يف جمال خدمات الدعم املختربي بالنفع على برنامج               -٨٣

وال يزال املخترب الوطين يعمل علـى تيـسري إجـراء           . اإليدز والعدوى بفريوسه  الوقاية من   
 لدى الرضـع،    ةأجل الكشف املبكر عن فريوس نقص املناعة البشري       عمليات التشخيص من    

  .ةوضمان االختبار اليومي للعينات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري

  التحديات الرئيسية واإلجراءات التصحيحية    
تزال هناك العديد من التحديات     ال  على الرغم مما حتقق من جناحات واسعة النطاق،           -٨٤

سانت فنسنت وجـزر     يفاإليدز والعدوى بفريوسه    سها خالل فترة مكافحة     اليت تفرض نف  
دولة متعددة اجلزر، فقد نشأت قيود أعاقت عملية وضع         ليست إالّ   جزيرتنا  وألنّ  . غرينادين

ومن مث، فإن تدريب العاملني يف جمال الرعاية الـصحية          . الربامج وتنفيذها يف جزر غرينادين      
عاملني يف هذه اجلزر من أجل ضمان اعتماد هنج حكومي واحد يف            أمر ال بد منه للموظفني ال     

  .جمال الصحة
 ملرافق القطاعني العام واخلـاص      حتدياً رئيسياً تطرح  وال تزال مسألة املوارد البشرية        -٨٥

مـن  اخلارج  وقد زاد ارتفاع مستوى التنقل الداخلي للموظفني واهلجرة إىل          . على حد سواء  
كما كان للطبيعة الرأسية للربنامج دور يف حدوث نقـص يف           . يةحدة مشكلة املوارد البشر   

ومن مث فقـد    . املوارد البشرية الحقاً نظراً القتراب آجال الربامج املمولة خارجياً من هناياهتا          
اختذت وزارة الصحة والبيئة مبادرة إلدماج العديد من خدمات برامج الوقاية واملكافحـة يف              

  . النحو املشار إليه آنفاًالربامج املوجودة سابقاً على
     حتدياً كبرياً لكـوهنم     ةويواجه األشخاص املتعايشون مع فريوس نقص املناعة البشري         -٨٦

ومن مث فقد سـاعد     . ال يزالون يصارعون املرض يف ظل اخلوف من التعرض للتمييز والوصم          
  .إدماج هؤالء األشخاص كمرشدين أقران على معاجلة هذه املسألة

 عملية منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل حتدياً أكرب حجماً مع تزايـد               وتواجه  -٨٧
 واللوايت تعرضن للحمـل     ةالعدد املعروف من النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشري        

انتقال الفريوس من األم إىل الطفل نفسها مبعاجلة         وقد ألزمت اللجنة املعنية مبنع    . مرات عديدة 
  . ةاليب الوقاية يف حالة احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشريوحتسني مستوى أس

وال تزال هناك فجوة كبرية يف جمال املعلومات الالزمة ملعرفة ما حييط بالفئات األكثر        -٨٨
وتعد فئة الرجال الذين ميارسون اجلنس      . عرضة للمخاطر يف سانت فنسنت وجزر غرينادين      
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وتزمع وزارة الصحة والتخطيط إجـراء      . ئات مدعاة للقلق  مع رجال آخرين إحدى أهم الف     
مسح سلوكي ودراسة بشأن االنتشار املصلي يف أوساط الرجال الذين ميارسون اجلنس مـع              
رجال آخرين من أجل احلصول على معلومات استراتيجية بغرض وضع سياسـة وبرنـامج              

طلع هبا القطاعان العام واخلاص وقد متيزت األنشطة اليت اض . فعالني يستهدفان أفراد هذه الفئة    
، غري أنه كان من الصعب قياس مدى فعالية برنامج الوقايـة            نطاقهاعلى حد سواء باتساع     

أجرت وزارة الـصحة والبيئـة      ،  ٢٠٠٥ويف عام   . لكونه يتطلب إجراء مسوحات سلوكية    
وسوف يتيح هـذا    .  جمملهم تتطلع إىل إجراء مسح آخر يستهدف السكان يف       وهي  مسحاً  

سح املعلومات الضرورية لتقييم اإلجنازات اليت حققتها برامج الوقاية من خالل إجراء حتليل             امل
 الذي اضطلعت به منظمة دول شرق البحر الكـارييب يف  ياتمقارن مع مسح مراقبة السلوك   

  .٢٠٠٥م عا

  الصحة والعافية  - جيم  
 بإصـالح  ٢٠٠١حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين اعتباراً من عام     اضطلعت    -٨٩

 مستوصفاً؛ وبناء أربع مستوصفات جديدة على الطـراز احلـديث؛ وإقامـة             ٢١أو جتديد   
صيدليات تتميز بوفرة املعروض يف مجيع املستوصفات؛ وبناء مستوصف حـديث ومتعـدد             

 يف املائة من املنازل يف سانت       ٩٨التخصصات يف ستوبس؛ وتعزيز إمدادات املياه لتصل إىل         
ن؛ وحتسني مستوى إمداد سكان جزر غرينادين باملياه؛ وضمان مجـع        فنسنت وجزر غرينادي  

القمامة والتخلص منها بشكل سليم يف مجيع أحناء البلد؛ وتعزيز توفري اخلـدمات الـصحية               
  . على نطاق واسعالتخصصية الثانوية؛ وتطوير احلكومة جملال توفري اخلدمات الصحية 

 سنة بالنـسبة    ٧٢,٦سنت وجزر غرينادين    ويبلغ متوسط العمر املتوقع يف سانت فن        -٩٠
ومل .  يف األلف  ١٨ويبلغ معدل وفيات األطفال     .  سنة بالنسبة إىل الرجال    ٧٠,٨إىل النساء و  

ومع ذلك،  .  يف السنة  ١متوسط وفيات األمهات على مدى السنوات العشر املاضية         يتجاوز  
  .رون صورة مغايرة متاماًر يظهمن السكان الذين يعيشون حتت خط الفقيف املائة  ٤٢يبدو أن 

ية السبب األول لالعتالل والوفيـات، ويبلـغ        ووتعد أمراض القلب واألوعية الدم      -٩١
معـدل  أمثال  بثمانية  يفوق   يف األلف، وهو معدل      ٥٨املعدل السنوي للوفيات النامجة عنها      

فـريوس  ومع ذلك، فإن معدل االنتشار املصلي ل      . الوفيات النامجة عن مجيع األمراض املعدية     
أهـّم أسـباب االعـتالل      قريباً  وقد يصبح   ،  يف املائة ١,٨ يقدر حبوايل    ةنقص املناعة البشري  

وترتبط بعض األمراض غري املعدية بالتأثري الوراثي، ومنط احلياة، والتحول الوبائي           . والوفيات
ومتول حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين مجيع لقاحات برنامج التحـصني           . والدميغرايف

  .  يف املائة١٠٠، ويقترب معدل التغطية الكاملة بالتطعيم من نسبة  للتمنيعوسعامل
     وتشكل الصحة إحدى أولويات حكومة سانت فنسنت وجزر غرينـادين، وهـو              -٩٢

من يف املائة    ٤ من إمجايل اإلنفاق احلكومي وختصيص       يف املائة  ١٠ما يتجلى يف استفادهتا من      
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 مليون دوالر من    ٥٣وقد بلغت خمصصات قطاع الصحة      . ا القطاع الناتج احمللي اإلمجايل هلذ   
ن دوالر مـن     مليو ٧٢، وبلغت   ٢٠٠٧/٢٠٠٨دوالرات شرق الكارييب خالل السنة املالية       

وتستهلك خـدمات الرعايـة     . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ خالل السنة املالية     دوالرات شرق الكارييب  
 مليـون دوالر مـن      ٣٦تها  األولية النصيب األكرب من ميزانية قطاع الصحة، فكانت حص        

 مليون دوالر من دوالرات شـرق       ٣٩، و ٢٠٠٧/٢٠٠٨دوالرات شرق الكارييب يف الفترة      
وتؤكد هذه املخصصات التركيز الذي أولته احلكومـة        . ٢٠٠٨/٢٠٠٩الكارييب يف الفترة    

مليـون   ١٨وقد خصص ملستشفى ميلتون كاتو التذكاري مبلـغ         . خلدمات الرعاية األولية  
 مليـون دوالر مـن      ١٨,٥، و ٢٠٠٧/٢٠٠٨الفترة   والرات شرق الكارييب يف   دوالر من د  

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة  دوالرات شرق الكارييب يف
      ماليـني دوالر مـن دوالرات شـرق        ٢,٨وخصص ملركز الصحة العقلية مبلغ        -٩٣

  ماليني دوالر من دوالرات شـرق الكـارييب يف      ٣,٣، و ٢٠٠٧/٢٠٠٨الفترة   يف الكارييب
 ماليـني دوالر مـن      ٥ وخصص لربنامج املواد الصيدالنية مبلـغ        .٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة  

 ماليني دوالر من دوالرات شـرق       ٦، و ٢٠٠٧/٢٠٠٨الفترة   يف دوالرات شرق الكارييب  
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة  الكارييب يف

وتعترب حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين الرعايـة الـصحية حقـاً أساسـياً             -٩٤
فقد أحرزت الدولة على مدى السنوات العشر املاضية تقدماً كبرياً يف توفري          ومن مث   . ملواطنيها

وتبدو املكتسبات احملققة واضحة على مستوى جـودة الرعايـة الـصحية            . الرعاية الصحية 
املقدمة، وعلى مستوى توافر اخلدمات املتصلة بالصحة وإمكانية احلصول عليها يف مجيع أحناء             

مواصلة تقدمي الرعاية الصحية الشاملة جلميع املواطنني وبتكلفـة         وتسعى احلكومة إىل    . البلد
وعـالوة  . ميكن للبلد حتملها، وضمان مراعاة الشواغل البيئية يف مجيع أوجه التنمية الوطنية           

على ذلك، تلتزم احلكومة بضمان إمكانية حصول مجيع املواطنني على مياه شـرب نقيـة،               
  .األخطار الصحية وخالية من وخدمات صرف صحي مناسبة، وبيئة مأمونة

وتلتزم الوزارة يف براجمها ذات األولوية بتحسني ظروف الفئات السكانية الـضعيفة              -٩٥
والنساء يف سن اإلجناب واألطفال     املسّنني واملعّوقني   للمخاطر، مثل   والفئات الشديدة التعّرض    

حية يف املقام األول حتـت      وتقع الرعاية الص  .  العقليني  جسدياً واملرضى  ني واملعوق نيواملراهق
وتدير احلكومة مستشفى ميلتون كاتو التذكاري، وهو مرفق حيتوي         . مسؤولية وزارة الصحة  

الرئيسي يف نظام الرعاية الصحية الذي يـوفر  العنصر ويعد هذا املستشفى  .  سريراً ٢١١على  
  يف املائة  ٩٥  وحيتوي املستشفى على أكثر من     .الطوارئيف حاالت   رعاية  الالرعاية الثانوية و  

 أحد وتضم دار لويس بونات، وهي. من األسرة املخصصة داخل البلد لرعاية األمراض احلادة  
، وهي توفر الرعاية الداخلية للمسنني؛ وتتحمـل معـدالً          أسّرة ١٠٤مراكز رعاية املسنني،    

  .يف املائة ١٠٣سنوياً لشغل األسّرة يبلغ 
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باإلضافة إىل ذلك، يوجد، علـى مـستوى        و. ويوجد يف البلد مركز للصحة العقلية       -٩٦
الرعاية األولية، تسع وثالثون مركزاً من املراكز الصحية اليت تنتشر يف تسع مناطق صحية لتقدمي              

ويف حدود املعدل املتوسط، فقد جهز كل مركز صحي لتلبية          . اخلدمات ملستخدمي هذه املرافق   
دون أن حيتاج أحـد منـهم إىل         نسمة   ٢ ٩٠٠احتياجات عدد من السكان يبلغ يف املتوسط        

وتشمل خـدمات   . الرعايةخدمات  ثالثة أميال من أجل احلصول على       على  التنقل ملسافة تزيد    
قبل يف مرحليت ما    الطوارئ، والرعاية الطبية، والرعاية     يف حاالت   رعاية  الالرعاية الصحية املتاحة    

، والـصحة   التطعيمتضمن  ، وخدمات القبالة، وخدمات صحة الطفل اليت ت       وما بعدها الوالدة  
وتوفر خـدمات  .  السارية وغريالسارية  املدرسية، وخدمات تنظيم األسرة، ومكافحة األمراض       

صحة األسنان يف مراكز صحية خمتارة يف مجيع أحناء البلد يف حني تقدم خدمات الصحة العقلية                
  .على أساس الزيارات اليت ُتجرى على مستوى مجيع املراكز الصحية

ويتوفر القطاع اخلاص على أكثر من عـشرين   . الرعاية اخلاصة خدمات   أيضاً   وتتاح  -٩٧
وهناك أيضاً عدد من كبـار األطبـاء الـذين يعملـون يف             . ممارساً عاماً وخبرياً استشارياً   

وال يوجـد يف    . املستشفيات أو املستوصفات احلكومية وميارسون مهامهم يف القطاع اخلاص        
وتشتمل اخلدمات واملرافـق    . و مستشفى ماري فيلد   البلد سوى مستشفى خاص صغري، وه     

علـى اخلـدمات الـصيدالنية، وخـدمات املختـربات،          أيضاً  الصحية يف القطاع اخلاص     
  .والتشخيص، واألسنان

ومن املسلم به أن متكني األفراد واجملتمعات احمللية من تـويل مـسؤولية صـحتها                 -٩٨
 سيتطلب  - إليها من السلوك الشخصي       بالنظر إىل نشأة معظم األمراض املشار      -الشخصية  

  . تعزيز الصالت بني وكاالت القطاعني العام واخلاص وكذلك املنظمات غري احلكومية
وقد شهد قطاع الصحة إصالحات جاءت اسـتجابة لـتغري البيئـة االجتماعيـة                -٩٩

واالقتصادية، بالنظر إىل ما كان يتعني على سانت فنسنت وجزر غرينادين مواجهتـه مـن               
التحديات، من بني عوامل أخـرى،      ومن تلك   . عداد املتزايدة للتحديات اجلديدة وامللحة    األ

، واألمراض اجلديدة   ةالسكان، والعنف، واملخاطر البيئية، وفريوس نقص املناعة البشري       تشّيخ  
لسانت فنسنت وجزر غرينادين تزايد عـدد       الصورة الدميغرافية اجململة    عكس  تو. واملستجدة

       سنة يف ستينات القـرن املاضـي       ٦٩رين مع ارتفاع متوسط العمر املتوقع من        السكان املعم 
واخنفاض ) األلف يف   ١٨,٠(، وهبوط نسيب يف وفيات األطفال       التسعينات سنة يف    ٧١,٥إىل  

  .معدالت الوفيات
ومن .  املسنني وتؤكد اإلحصاءات هذا االجتاه بالنظر إىل النمو املسجل عدد السكان           -١٠٠

 يف املائة  ٣٤,٣إىل    يف املائة  ٢٣,٦ سنة من    ٨٠ إىل   ٤٥لعمرية من   تزايد أفراد الفئة ا   املتوقع  
، وهو ما يشكل تغرياً جذرياً يف اهليكل العمري للسكان          ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠١يف الفترة ما بني     

  .وضغطاً على النظام الصحي الذي يتعني عليه إجياد حلول جديدة للتعامل مع املسنني
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بتمويل الرعاية الصحية، فإن التحدي الذي يواجه وزارة الصحة يكمن          وفيما يتعلق     -١٠١
يف ضمان اإلنصاف يف تقدمي الرعاية، وحتسني الكفاءة يف جمال توفري هذه الرعاية، وضـمان               

إىل الـوزارة   وعالوة على ذلك، تسعى     . استدامة املستويات احلالية يف جمال الرعاية الصحية      
ري على منط حياة أقل الشرائح السكانية إطالعاً على املـسائل           إجياد سبل ووسائل كفيلة بالتأث    

  . الصحية وأدناهم وعياً هبا
ويتجلى التحدي الرئيسي الذي تواجهه وزارة الصحة يف ضرورة وضـع منـاهج               -١٠٢

صحية مناصرة للفقراء، والتنسيق بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف جمال توفري اخلدمات،             
وملواجهة هذه التحديات الكربى، أصدرت     . ويسر تكلفتها سات الصحية   وزيادة كفاءة السيا  

احلكومة، بدعم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية، مشروع اخلطة االستراتيجية يف جمـال             
اللمسات األخرية عليـه    ، وهو يهدف بعد االنتهاء من وضع        ٢٠١٣-٢٠٠٨الصحة للفترة   

  . ل يف ضوء التحديات الراهنة اليت تواجه البلدإىل رسم توجه اإلصالحات الصحية يف املستقب

  مرافق السجون  - دال  
     ٌوقع العقد القاضي ببناء مرفق إصالحي جديد يف جزيرة بيل بـسانت فنـسنت يف                 -١٠٣
ويتضمن املرفق اإلصالحي جلزيرة بيل بناية إدارية، ومبىن إلقامة السجناء يتوفر           . ٢٠٠٤عام  

يتوفر على حد متوسط من األمن        سجيناً، ومبىن  ٢٥٦ستوعب  على احلد األدىن من األمن وي     
  . سجينا٤٨ً سجيناً، ومبىن يتوفر على احلد األقصى من األمن ويستوعب ٩٦ويستوعب 

وتوجد هبذا املرفق مساكن للموظفني، وقاعدة لوحدة اخلدمات اخلاصـة، وإقامـة              -١٠٤
تنـاول الطعـام،    / خللمراقب العام، وإقامة للمدير، ومبـاين خمصـصة ألغـراض الطـب           

العزل، ومبىن مراقبـة    /، ومبىن للخدمات الطبية   واملنافعاحلرف والتجارة؛ والغسيل،    /والتثقيف
  . البوابة/الدخول

  املخدرات واجلرمية  - هاء  
كان اقتصاد سانت فنسنت وجزر غرينادين يعتمد إىل وقت قريب للغاية اعتمـاداً               -١٠٥

يف مواجهة التحديات اليت فرضتها     غري أنه و  .  املتحدة رئيسياً على صادرات املوز إىل اململكة     
إمكانيـة  التجارة العاملية، فـإن  على منظمة   مصاحل املوز الكربى األخرى والواليات املتحدة       

وتنتج الدولة  . بسرعةآخذة يف التالشي    تفضيلي إىل سوق اململكة املتحدة      على حنو   الوصول  
  . سنوات خلت١٠ا كانت تنتجه منذ  كميات من املوز تقل مبقدار النصف عماليوم
وقد شكلت البطالة النامجة عن ذلك وفقر املناطق الريفية والتفكـك االجتمـاعي               -١٠٦

ويتمثـل  . املفاجئ عدداً من التحديات الصعبة اليت واجهت سانت فنسنت وجزر غرينادين          
 املناطق الداخليـة    أحد هذه التحديات يف تزايد زراعة املارجوانا يف التالل النائية املوجودة يف           
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من أجل زراعة مئات األفدنة     ابات القدمية واملطرية واملعّمرة     من البلد، حيث يدمر املنتجون الغ     
  . بعشبة القنب

ويـصادر   .ومع األسف، حتول إنتاج املارجوانا بسرعة إىل مشروع إجرامي حمكم           -١٠٧
 باطراد من األسـلحة     ضباط إنفاذ القانون يف سانت فنسنت وجزر غرينادين أعدادا متزايدة         

النارية اليت تزداد تطورا وترتبط ارتباطا مباشرا بتجارة املخدرات واالجتـار هبـا يف بلـدنا                
  .ومنطقتنا
، أُطلق عـدد  العقاقري غري املشروعة واجلرائم املتصلة هباويف حماولة الحتواء استخدام      -١٠٨

. ستخدام العقاقري غري املـشروعة    من محالت التوعية لنشر املعلومات عن اآلثار املترتبة على ا         
؛ وبرنامج تلفزيوين يعرف    "أون دي بيت  "وتتضمن هذه احلمالت برامج إذاعية مثل برنامج        

مـن أجـل مقاومتـها      والتوعية  ؛ وبرنامج التوعية مبساوئ املخدرات      "كرامي ستوب "باسم  
)DARE(ة للربامج التفاعلية املدرسية، وهو برنامج ذو طبيعة مشاهب.  

 قد تكون لـديهم ميـول حنـو النـشاط           ن سياق توعية الشباب الذكور الذي     ويف  -١٠٩
وهناك أيضاً وحـدة منـع   . مركز ماريون خدمات استشارية يف هذا الشأن    يتيح  اإلجرامي،  

. اجلرمية، وهي وحدة مدعومة بالربامج اليت وضعتها املرافق اإلصالحية على املستوى الـوطين  
، وهو مسكن خمصص لألطفال اجلاحنني أنشأته       "ريةبيت احل "ويتضمن نظام قضاء األحداث     

كما تطـرح   . إحدى حماكم األسرة ملعاجلة مشاكل املراهقني وكذلك حاالت العنف املرتيل         
 فنـسنت   سـانت و. إعادة اجملرمني إىل البلد من عدد من البلدان املتقدمة عدداً من املشاكل           

شارك يف االجتماعات اإلقليميـة      يف نظام األمن اإلقليمي وهي ت      وجزر غرينادين أيضاً عضو   
وجيري تعزيز التشريعات القائمة يف سياق اسـتعراض قـانون          . اليت يعقدها مفوضو الشرطة   

وتشترك وحدة االستخبارات املالية يف مبادرات هتدف إىل منـع االجتـار            . عائدات اجلرمية 
  .خدرات واجلرائم املتصلة هبابامل

  م إىل العامل املتقدمفقدان املوظفني املدربني هبجرهت  - واو  
 - يؤثر هذا الشاغل بالفعل على سانت فنسنت وجزر غرينادين من الناحية االجتماعية             -١١٠

 وعادة  ".صفوة الصفوة "وظيفي يعترب   كادر  وهي ال تزال إىل اآلن تتعرض لفقدان        . االقتصادية
رئيسية الـيت   ما يكون هؤالء األشخاص على درجة عالية من التدريب واخلربة يف اجملاالت ال            

وترجع أسباب هذه اخلسارة بشكل رئيسي إىل العـدد         . تساهم مسامهة كبرية يف تنمية البلد     
، اجملزيـة احملدود لفرص االرتقاء حملياً، وإىل حبث األشخاص املستمر عن أكثـر الوظـائف              

 تنفذ  أن عدة بلدان غربية   واجلدير باملالحظة أيضاً    . حتقيق املزيد من التطور املهين    إىل  والسعي  
ويعد . برامج توظيف مكثف، وتعرض فيها وظائف ذات أجور مرتفعة ومزايا جذابة أخرى           

، وأوساط بعض االختصاصات التقنية، بعضاً      )املدرسون(، والتعليم   )املمرضات(جمال الطب   
  .استرتاف املوظفنيمن القطاعات الرئيسية اليت شهدت 
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  العوملة والتجارة   - زاي  
دان النامية الصغرية مثل سانت فنسنت وجزر غرينادين بسرعة تأثره يتسم اقتصاد البل    -١١١

وقد متتـع  . بقوى السوق اخلارجية اليت جاءت هبا السياسات اجلديدة املتعلقة بتحرير التجارة        
البلد على مر السنني مبعاملة تفضيلية يف األسواق من القطاعات الرئيسية املـدرة للعمـالت               

 أنه ومع حتمية فقدان هذه املعاملة التفضيلية والتطبيق الوشيك          غري. األجنبية مثل قطاع املوز   
اآلن إىل التنافس مـع     ستضطّر  للنظم التجارية اجلديدة، فإن سانت فنسنت وجزر غرينادين         

بلدان أخرى تتميز بارتفاع مستوى القدرات التكنولوجية واخنفاض تكاليف اإلنتاج، وميكنها           
 املنتجون فيها يف بعض احلاالت باإلعانات املقدمة مـن          إنتاج السلع بكميات كبرية، ويتمتع    

ىل وستكون هلذا الوضع عواقب وخيمة على القدرة التنافسية والرحبية بالنـسبة إ           . حكوماهتم
  . املنتجات واملؤسسات احمللية

  ة بسبب تغري أمناط احلياةتزايد األمراض املزمن  -حاء   
فاع ضغط الـدم، وأمـراض القلـب،        تشهد األمراض املزمنة مثل السكري، وارت       -١١٢

ويتزايد فيها  . والسرطان، وعوامل اخلطر كالبدانة، تزايداً يف سانت فنسنت وجزر غرينادين         
أيضاً متوسط العمر املتوقع، وسيتزايد الطلب على موارد البلد احملدودة من أجل مواجهة هذه              

 صندوق التنمية األورويب    ومن مث فقد عمل االحتاد األورويب على حتسني       . األمراض ومعاجلتها 
وهتدف هـذه اخلطـوة إىل      . العاشر الذي يركز بشكل رئيسي على إصالح قطاع الصحة        

 وفعال ومستدام مع التركيز علـى الوقايـة مـن        ؤام رعاية صحي كف   يف تطوير نظ  املسامهة  
الرعايـة الـصحية    وإدارهتا، وحتسني مستوى توفري خـدمات       السارية  األمراض املزمنة غري    

  . إدارهتاومستوى
توعية اجلمهور ومبادرات لتغيري منـط      تشمل  وقد وضعت احلكومة سياسة صحية        -١١٣

، باالستناد إىل نتائج دراسة استقصائية أجريت بشأن التغذية وكان اهلدف ياتاحلياة والسلوك 
  . منها احلد من البدانة والسكري

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   - خامساً 
ة أن حقوق اإلنسان تتطور بشكل دائم ومن مث فهي ستكرس جهدها            تدرك احلكوم   -١١٤

ومع ذلك فهي تعتـرف بـأن الـنقص يف          . لضمان احترام وتعزيز حقوق اإلنسان لشعبها     
التقريـر املطلـوب    إلصدار  البيانات الالزمة   د املالية قد يعوق جتميع وحتليل       املوظفني واملوار 

  .ول على مساعدة يف هذا الشأنبشأن حقوق اإلنسان، وتقر باحلاجة إىل احلص
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Notes 

 1 Agricultural Produce and Livestock (Prevention of Theft) Act 2007 seeks to put measures in place to 
assist and protect local farmers as over the years, farmers have faced a number of issues including 
theft of their animals and produce. 

 2 Banana Industry Act 2009 seeks to facilitate the improvement of the banana industry in Saint Vincent 
and the Grenadines. 

 3 Banking Act 2006 addresses the need for effective, risk focused supervision of financial institutions 
to ensure the safety and soundness of the financial system. 

 4 Caribbean Community Act 2005 gives effect to the Revised Treaty of Chaguaramas establishing the 
Caribbean Community including the CARICOM Single Market and Economy. 

 5 Carnival Development Corporation Act 2002 gives the Carnival Development Corporation the power 
to manage, promote, develop and carry out the carnival festival or activity within and outside of the 
State. 

 6 Copyright Act 2003 seeks to afford better protection for literary, dramatic, musical, artistic and other 
works and creative products, and to provide for the right of performers and others in performances. 

 7 Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act, Cap 165 of the 1990 Revised Laws makes 
provisions for matrimonial injunctions, occupation orders and other rights relating to the spouses. 

 8 Domestic Violence (Summary Proceedings Act)1995 provides protection by means of summary 
proceedings in domestic violence matters. 

 9 Drugs (Prevention of Misuse) Act, Cap 219 of the 1990 Revised Laws seeks to curb the spread of the 
drug trade internally and externally. 

 10 Drug Trafficking Offences Act, 1993 is to be read in pari materia with Cap 219 and makes provision 
for the recovery of the proceeds of illicit drug trafficking. 

 11 Education Act 1992 (Revised2006) governs education and establishes salient principles that guides 
the development of education for the future. 

 12 Environmental Health Services Act 1991 provides for an Environmental Health Board, which shall be 
responsible for advising the minister as to any matter relating to environmental health. 

 13 Equal Pay Act 1994 provides for the removal and prevention of discrimination, based on the sex of 
the employee, in the rates of remuneration for males and females in paid employment. 

 14 Exchange of Information Act 2008 makes make provision for assisting domestic regulatory 
authorities to obtain information and for assisting foreign regulatory authorities to obtain information 
from within Saint Vincent and the Grenadines. 

 15 Financial Intelligence Unit Act 2001 established the Financial Intelligence Unit which is the 
national/centralised agency for the collection, analysis and dissemination of suspicious transaction 
reports. 

 16 Freedom of Information Act 2003 provides for rights of access to official documents and public 
authorities to members of the public. 

 17 Law Revision Act 2009 provides for the revision and reconciliation of the laws of Saint Vincent and 
the Grenadines. 

 18 Married Women’s Property Act, Cap 175 of the 1990 Revised Laws which amended the law relating 
to the property of married women. 

 19 Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1993 provides for mutual assistance in Criminal Matters 
within the Commonwealth. 

 20 National Parks Act 2002 was developed to protect and manage existing and proposed protected areas. 
 21 Possessory Titles Act 2004 revolutionizes land titling and secures titles for persons who have been in 

adverse possession of lands for at least 12 years. 
 22 Proceeds of Crime and Money Laundering (Prevention) Act 2001 provides for the prevention of 

money laundering. 
 23 Protection of Employment Act 2003 makes provisions for the promotion of the employment 

relationship. 
 24 Public Assistance Act, Cap 231 of the 1990 Revised Laws which provides for the administration of 

public assistance. 
 25 Public Officers (Conditions of Employment) Act, Cap 208 of the 1990 Revised Laws prescribes 

certain rules of conduct in the conditions of employment of members of the public service. 
 26 Public Officers’ Protection Act, Cap 209 of the 1990 Revised Laws protects public officers and 

persons acting on behalf of the public in pursuance of any law from vexatious and frivolous actions. 
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 27 Regional Security System Act 2005 provides for the implementation of the Treaty establishing the 
Regional Security System. 

 28 Recognition of Divorces and Legal Separations Act, Cap 178 of the 1990 Revised Laws makes 
provision for the recognition of Divorces and Legal Separations granted outside Saint Vincent and the 
Grenadines. 

 29 Rehabilitation of Offenders Act 2009 provides for the rehabilitation of persons who have broken the 
law. 

 30 The Status of Children Act, Cap. 180 of the 1990 Revised Laws has sought to remove the 
discrimination against children born out of wedlock in cases relating to succession to property on 
intestacy or which emerges out of the construction of a will.  The law allows for a child born out of 
wedlock to have equal status with his or her siblings born in wedlock once the paternity has been 
established prima facie. 

 31 The Essential Services Act Cap 149 of the 1990 Revised Laws. 

        


