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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١١مايو /أيار ١٣- ٢جنيف، 

للفقرة  وفقاً سامية حلقوق اإلنسان،  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ال        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  سانت فنسنت وجزر غرينادين    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
لك من وثائق   اخلاصة مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذ            

اقتراحات نظر أو   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات        . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

. إلنـسان وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق ا           . املفوضية
. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر              

ويف .  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سـنوات        دوريةروعي يف إعداد التقرير أن       وقد
حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن               

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الـواردة يف الوثـائق             .  صاحلة تزال كانت ال 
الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى            

 للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية  املتدينأو املستوى   /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .اإلنسانحلقوق 
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام    

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
باالختصاصات احملددة  االعتراف

  هليئات املعاهدات
ى مجيع أشكال التمييز    االتفاقية الدولية للقضاء عل   

  العنصري
  ال): ١٤املادة (الشكاوى الفردية   وجديال   ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩

املادة (املتبادلة بني الدول  لشكاوى  ا  ال يوجد  ١٩٨١وفمرب ن/ تشرين الثاين٩  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١

لعهد الدويل  امللحق با الربوتوكول االختياري األول    
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  وجديال   ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩

  -  ال يوجد  ١٩٨١ أغسطس/آب ٤  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 وغريه من ضروب املعاملة     اتفاقية مناهضة التعذيب  

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
املادة( بني الدول    املتبادلةالشكاوى    ال يوجد  ٢٠٠١أغسطس / آب١

  ال): ٢١
  ال ): ٢٢املادة (الشكاوى الفردية 

  نعم): ٢٠املادة (إجراء التحقيق 
  -  دوجيال   ١٩٩٣أكتوبر /ول تشرين األ٢٦  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

  األطفال يف املواد اإلباحية

  وجديال   ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ١٥
  

-  

ـ       ع العمـال   االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجي
  املهاجرين وأفراد أسرهم

    وجديال   ٢٠١٠ر أكتوب/ تشرين األول٢٩

    وجديال   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩  تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةا
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     

  ذوي اإلعاقة
نعم): ٧ و٦ تاناملاد(إجراء التحقيق   وجديال   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩

لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     األول امللحق با الربوتوكول االختياري :طرفاً فيهاين ليست سانت فنسنت وجزر غريناداملعاهدات اليت   
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء امللحق با، والربوتوكول االختياري الثاين )٣( والثقافية واالجتماعية

الالإنـسانية أو   املعاملة أو العقوبة القاسية أو      والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         ز ضد املرأة،    على مجيع أشكال التميي   
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن    راك األطفال يف الرتاعات املسلحة    والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإش      املهينة،  

  ).٢٠١٠التوقيع فقط، (االختفاء القسري 
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 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١نعم باستثناء اتفاقية عام   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 تثناء الربوتوكول اإلضايف الثالثنعم، باس  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

شجعت جلنة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين علـى          ،  ٢٠٠٢يف عام     -١
  .)٨(االختياريني لالتفاقية التصديق على الربوتوكولني

سـانت فنـسنت   الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن ،  ٢٠٠٣ويف عام     -٢
تفاقيـة،   مـن اال   ١٤مل تصدر اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة         وجزر غرينادين   

  .)٩(وأوصتها بأن تنظر يف القيام بذلك

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 مـن   ١٦جلنة القضاء على التمييز العنصري بكون املـادة          ، رحبت ٢٠٠٣يف عام     -٣

الدستور تنص على أنه جيوز ألي فرد يدعي وقوع انتهاك حلقوقه، اجملسدة يف الدسـتور، أن                
       ومع ذلك، تشعر اللجنة بـالقلق ألن الدسـتور          .لية طلباً للجرب  يرفع دعوى إىل احملكمة العا    

  .)١٠(ال يشري إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
باإلصالحات الـيت أجرهتـا   املعنية حبقوق اإلنسان  اللجنة  ترحب،  ٢٠٠٨ويف عام     -٤

من بينها إلغاء التمييـز  ويف تشريعاهتا لتنفيذ أجزاء من العهد، سانت فنسنت وجزر غرينادين    
القائم على أساس نوع اجلنس فيما يتعلق باألجر واحلماية من التفتيش واالحتجاز التعسفيني             

  .)١١(قوحظر الر

 عن قلقها ألن    )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة       أعربت ،٢٠١٠ويف عام     -٥
وذكـرت أن  . الـوطين ع التشريمبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل غري جمسدة صراحة يف     

بطيئة لكنها مل جتر أي مراجعـة عامـة         مواءمة  غرينادين بدأت عملية    فنسنت وجزر   سانت  
  .)١٢(وهامة لتشريعاهتا املتصلة مباشرة بالطفل منذ التصديق على اتفاقية حقوق الطفل
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   اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
سانت فنسنت وجزر غرينـادين      مل يكن لدى     ،٢٠١١ يناير/كانون الثاين  ٥حىت    -٦

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتَمدة من طرف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة             
  .)١٣(لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

سانت فنسنت وجزر غرينادين بإنشاء     ، أوصت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٢ويف عام     -٧
  .)١٤(ة بانتهاكات حقوق الطفلهيكل مستقل لتلقي الشكاوى املتعلق

، أشارت اليونيسيف إىل أن اللجنة الوطنية حلقوق الطفـل هـي            ٢٠١٠ويف عام     -٨
  .)١٥(ولة عن معاجلة مسألة تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفلؤاملس

  تدابري السياسة العامة  -دال   
سانت فنسنت وجزر غرينـادين وضـعت       ، أفادت اليونيسيف أن     ٢٠١٠يف عام     -٩
 ووضعت  ٢٠٠٦، وأهنا راجعت قانوهنا للتعليم يف عام        ١٩٩٦سة وطنية للشباب يف عام      سيا

 ومـع   .)١٦(٢٠١١-٢٠٠٨ و ٢٠٠٨-٢٠٠٣برنامج عمل بالتعاون مع اليونيسيف للفترة       
ذلك، ذكرت اليونيسيف أن انعدام املعلومات والتحليل أديـا إىل عرقلـة عمليـة صـياغة           

مسبق لصياغة سياسات مناسبة قائمـة      أساسي  ط  السياسات ألن القدرة اإلحصائية هي شر     
  .)١٧(على األدلة ولتقييم فعاليتها

  اإلنسان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    

  )١٨(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية   وُنظر فيه 
من احلادي عشرتأخر تقدمي التقرير      -  ٢٠٠٣ أغسطس/آب  ٢٠٠٢  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٦ منذ عام إىل الثالث عشر
احلقوق االقتـصادية   املعنية ب لجنة  ال

  واالجتماعية والثقافية
 ١٩٩٧نـوفمرب   /تشرين الثـاين    -

  )  تقريرغيابيف  ذالتنفياسُتعرض (
 منـذ  األويلتأخر تقدمي التقريـر       -

  ١٩٩٠عام 
اسـُتعرض  (٢٠٠٦مارس  /آذار  ١٩٨٩  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ) يف غياب تقريرذالتنفي
 منـذينتأخر تقدمي التقريـر الثـا       -

  ١٩٩١عام 
 منـذالرابـع ريـر  تأخر تقدمي التق    -  ١٩٩٧يناير /كانون الثاين  ١٩٩١  املرأة جلنة القضاء على التمييز ضد

  ٢٠٠١عام 
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 منـذيلتأخر تقدمي التقريـر األو      -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٢عام 

ين الثاين والثالث  تأخر تقدمي التقرير    -  ٢٠٠٢يونيه /حزيران  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل
   ٢٠٠٥ منذ عام

الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
 املتعلق ببيـع    التفاقية حقوق الطفل  

ألطفال وبغاء األطفال واسـتغالل     ا
  األطفال يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ  -  -  -
  ٢٠٠٧عام 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
   وأفراد أسرهم املهاجرين العمال

 التقريـر األويل يفموعد تقدمي حيل    -  -  -
  ٢٠١١عام 

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
  عاقةاإل

 التقريـر األويل يفموعد تقدمي حيل    -  -  -
  ٢٠١٢عام 

سانت فنـسنت   بتقدمي   جلنة القضاء على التمييز العنصري    رحبت  ،  ٢٠٠٣يف عام     -١٠
ألن أعربت عـن األسـف      ومع ذلك   . )١٩( عاماً ٢٠ لتقرير بعد مرور قرابة      وجزر غرينادين 

 ألنه مل يتـضمن     اللجنة بشأن إعداد التقارير،   اليت وضعتها   التقرير مل ميتثل للمبادئ التوجيهية      
 من االتفاقية، وال معلومات عن اآلثار العمليـة لالتفاقيـة،        ٧ إىل   ٣معلومات عن املواد من     

  .)٢٠(وألنه مل يستجب للشواغل اليت أعربت عنها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة
 سـانت   سان عـن أسـفها ألن     ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلن     ٢٠٠٨ويف عام     -١١

 مل تقدم تقريراً إىل اللجنة منذ أن قدمت تقريرها الدوري الثـاين يف              فنسنت وجزر غرينادين  
فقـد  . )٢١( من العهد  ٤٠حكام املادة   أل واعتربت أن ذلك يشكل جتاهالً خطرياً        ١٩٩٠عام  

هد الـدويل    للع سانت فنسنت وجزر غرينادين   نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تنفيذ        
  .)٢٢( تقرير دورييف غياباخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

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

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

  -   متابعة الزيارات
  .  رسالة خالل الفترة قيد االستعراضمل ترسل أية  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

أي مـنعلى  سانت فنسنت وجزر غرينادين     مل ترد     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
ا املكلفـون بواليـات يف إطـارأرسـله االستبيانات اليت   
  .)٢٣( استبيانا١٦ًة والبالغ عددها اإلجراءات اخلاص
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  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين بتوضيح          ٢٠٠٢يف عام     -١٢

ألطفال ورفع السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات إىل سـن          األعمار والشروط املطبقة على ا    
، أشارت اليونيسيف إىل أن التمييز ال يـزال         ٢٠١٠ويف عام   . )٢٤() عاماً ١٦(زواج الفتيان   

قائماً يف قانون الزواج فيما يتعلق بالسن القانونية الدنيا للزواج ألنه ينص على أن السن الدنيا                
 عاماً بالنسبة للفتيان، معتربةً أن السن القانونية منخفضة         ١٦ و فتيات عاماً بالنسبة لل   ١٥هي  

  .)٢٥(للغاية يف كلتا احلالتني
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري سانت فنسنت وجـزر      ٢٠٠٣ويف عام     -١٣

 من االتفاقية، متتع اجلميـع      ٦ و ٥غرينادين بأن تكفل، على النحو املنصوص عليه يف املادتني          
 ،فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري اليت تنتهك حقوق اإلنسان        فعالة  بل انتصاف   حبماية وبس 

سانت فنـسنت وجـزر   أوصت كما  . مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
العالية تقدمي شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري إىل احملكمة        عدم  غرينادين بالنظر فيما إذا كان      

الضحايا حبقوقهم، وانعدام ثقة األفراد يف الـسلطات القـضائية، أو           وعي   ليس نتيجة انعدام  
  .)٢٦(ي أو عدم إحساسها هباقضايا التمييز العنصربالسلطات نتيجة عدم اهتمام 

 اليونيسيف الضوء على تعليقات اللجنة املعنية بالقـضاء         ت، سلّط ٢٠١٠ويف عام     -١٤
يف األطفال، مبن فـيهم     متييز عنصري تؤثر    حاالت  وقوع  على التمييز ضد املرأة اليت أكدت       

إىل الفئـات   واآلسيويني الذين غالباً مـا ينتمـون        احلمر  بعض األقليات، مثل اهلنود     أطفال  
  . )٢٧(منخفضة الدخل

دستور سانت فنسنت من أن  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها        ٢٠٠٢ويف عام     -١٥
من أنـه ال حيظـر   من االتفاقية، وخاصة  ٢رينادين ال يعكس بالكامل أحكام املادة  غوجزر  

، أو  الثـروة أو اإلثين أو االجتمـاعي، أو       األصل القومي   بالتحديد التمييز بسبب اللغة، أو      
  .)٢٨(أي وضع آخرأو املولد العجز، أو 

باإلشارة إىل أمور منها االستنتاجات اليت خلصت إليها جلنة القضاء على التمييـز             و  -١٦
التمييز العنصري الـذي    وق الطفل أيضاً عن القلق، إزاء حاالت        أعربت جلنة حق  العنصري،  

بعض األقليات؛ وتعرُّض األطفال ذوي اإلعاقة إىل التمييز        مبن فيهم أطفال    يؤثر يف األطفال،    
بسبب انعدام سياسات وبرامج فعالة لتيسري إدمـاجهم يف املـدارس العاديـة؛             بفعل الواقع   

لتمييز يف املدارس مـن     لاإليدز أيضاً   /املناعة البشرية بفريوس نقص   املصابني  األطفال  وتعرض  
، أعربت اليونيسيف عن قلق مماثل إزاء التمييـز         ٢٠١٠ويف عام   . )٢٩(جانب بعض املدرسني  

  .)٣٠(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشريةاملصابني ضد األطفال 
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 ١املادتني ن ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها أل٢٠٠٣ويف عام   -١٧
حيـث إن   من االتفاقيـة،  ١حكام املادة ألبالكامل متتثالن  ال   ١٩٧٩ من دستور عام     ١٣و

كما . أو اإلثين القومي  على أساس النسب واألصل     املادتني ال تتضمنان حظراً صرحياً للتمييز       
ـ      مبدأ عدم التمييز  من  أعربت عن قلقها ألن االستثناءات       ، دأ والقيود املفروضة على هذا املب

       مـن الدسـتور    ١٣ من املادة    ٨ و ٧ و ٦ و ٤املنصوص عليها بصفة خاصة يف املواد الفرعية        
وأوصت سانت فنسنت وجزر غرينادين مبراجعـة       .  وأحكام االتفاقية  ،يبدوعلى ما   ،  تتفقال  

  .)٣١(قوانينها الداخلية لكي جتعلها متطابقة بالكامل مع أحكام االتفاقية
اللغـة واألصـل   على أسـاس  ت اليونيسيف إىل أن التمييز     ، أشار ٢٠١٠ويف عام     -١٨

غـري حمظـور يف     والثروة والعجز واملولد أو أي وضع آخر        أو اإلثين أو االجتماعي،     القومي  
اآلراء  املنشأ أو    وأالعرق   وأ حيظر التمييز على أساس اجلنس       ١٩٧٩الدستور وأن دستور عام     

  .)٣٢(اللون أو العقيدةأو السياسية 
أن إحصاءات سـانت    من  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها        ٢٠٠٢عام  ويف    -١٩

       من ذوي اإلعاقة قد ال تكون كاملـة، وقـد         فنسنت وجزر غرينادين بشأن أعداد األطفال       
  .)٣٣(ال تأخذ يف احلسبان األطفال الذين يكادون ال يغادرون منازهلم مطلقاً

يعانون من متييز   ذوي اإلعاقة   طفال  أن األ إىل  ، أشارت اليونيسيف    ٢٠١٠ويف عام     -٢٠
احتياجاهتم وتوفري مرافـق مالئمـة هلـم،        لتلبية  بفعل الواقع بسبب انعدام تشريعات حمددة       

  .)٣٤(والنعدام سياسات وبرامج خمصصة إلدماجهم يف املدارس العادية

  وأمنه الشخصياحلرية وحق الفرد يف احلياة   -٢  

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه فيما أوصت دام، يف ضوء استمرار تطبيق عقوبة اإلع  -٢١
 ينبغـي لـسانت     ،يتصل جبميع األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم يعاقب عليها باإلعدام        

املنـصوص عليهـا يف   األحكام فنسنت وجزر غرينادين أن تكفل التقيد التام بكل حكم من  
لألشخاص املتهمني بارتكاب جرائم    تأمني مساعدة حمامٍ    كما ينبغي أن يتم يف الفور       ،  ٦املادة  

خطرية، وخباصة يف حاالت اجلرائم اليت تفرض عليها عقوبة اإلعدام، وذلك بتوفري املساعدة             
  .)٣٥(القانونية عند االقتضاء، فور التوقيف ويف مجيع اإلجراءات القانونية الالحقة له

     /ألولكـانون ا  وعلى الرغم من أن سانت فنسنت وجزر غرينـادين صـوتت يف               -٢٢
، )٣٦( بشأن وقف استخدام عقوبة اإلعدام     ٦٢/١٤٩ ضد قرار اجلمعية العامة      ٢٠٠٧ديسمرب  

حمكمـة  قـرار    أنه يف أعقاب صدور      ٢٠٠٨الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        
أكدته اللجنة القضائية جمللس امللكة اخلاص، يف       الذي  االستئناف ملنطقة شرق البحر الكارييب،      

، مل تعد عقوبة اإلعدام تطبق بصورة إلزامية، حيثما كانـت            وسبنسر ضد امللكة   هيوزقضية  
قابلة للتطبيق، بل أصبحت ختضع جللسة منفصلة للنطق باحلكم ُيطلب فيها إىل القاضي النظر              

هذا التطور  وبينما وضعت اللجنة يف اعتبارها      . يف مالبسات القضية وظروف الشخص املدان     
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على مدى السنوات العشر األخـرية،      مل ُتنفَّذ   عقوبة اإلعدام   حظت أن   والاجلدير بالترحيب   
  .)٣٧(الدولة الطرف إىل النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام هنائياًفإهنا دعت 

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أيـضاً عـن قلقهـا إزاء             ٢٠٠٨ويف عام     -٢٣
ال مربر هلـا مثـل      اليت  لقة باملمارسات   الشرطة واملتع أفراد  الشكاوى املبلغ عنها املقدمة ضد      

االعترافات، وأوصـت   القائمة على أساس    وارتفاع معدل اإلدانات    االستخدام املفرط للقوة    
  . )٣٨(الشرطة على مجيع مستويات اهليكل اهلرمي للشرطةأفراد بتحسني تدريب 

 فنسنت وجزر   سانتاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باجلهود اليت بذلتها        وبينما أقّرت     -٢٤
حكومي جديد، فقد أعربت عن قلقها إزاء استمرار حالة االكتظاظ يف           غرينادين لبناء سجن    

السجون وسوء األوضاع السائدة فيها إضافة إىل ارتفاع معدل سجن األشخاص يف سـانت       
مـن  اجلـاحنني   ، استمرار ممارسة سجن      مع القلق  ،وأحاطت علماً . فنسنت وجزر غرينادين  

وأوصت بتخصيص مـوارد إضـافية لنظـام        . الكبار يف املباين نفسها   انب  األحداث إىل ج  
السجون يف سانت فنسنت وجزر غرينادين وتوفري مرافق منفصلة لألحداث اجلاحنني والبحث       

  .)٣٩(عن بدائل للسجن باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية
لعنف ضد املرأة   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع معدل ا            -٢٥

وأوصت سانت فنسنت وجزر غرينادين باختاذ خطوات لرصد هذه احلالة وتيسري التحقيقات            
وأوصت سانت فنسنت وجزر غرينادين أيضاً باختـاذ  . فيها وتنفيذ خطة عمل يف هذا الشأن      

  .)٤٠(تدابري قانونية وتثقيفية ملكافحة العنف املرتيل
طفل سانت فنسنت وجزر غرينادين بإجراء      ، أوصت جلنة حقوق ال    ٢٠٠٢ويف عام     -٢٦

ووضـع  هذه الظـاهرة؛    ، ومجع بيانات دقيقة عن      يف اجلنس دراسة تتناول استغالل األطفال     
مبا يف ذلك العوامل اليت تعّرض      اجلنسي لألطفال،   ستغالل  االسياسات فعالة وشاملة ملواجهة     

وقاية األطفال الضحايا من    األطفال ملخاطر هذا االستغالل وتنفيذ سياسات وبرامج مالئمة ل        
  .)٤١(وإعادة إدماجهموتعافيهم هذا االستغالل 

 بصفة  ،، أعربت اليونيسيف عن قلقها لعدم وجود أية قوانني حتظر         ٢٠١٠ويف عام     -٢٧
  .)٤٢(املواد اإلباحية استغالل األطفال يف ،خاصة
وصيات، التابعـة   ، ذكّرت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والت       ٢٠١٠ويف عام     -٢٨

 العام املتعلق بعقوبـات الـسجن       من مرسوم النظام  ) ١(٣املادة  بأن  ملنظمة العمل الدولية،    
االتفاقيـة  أحكام  ة ال تتطابق مع     ـاملقرونة بااللتزام بأداء عمل بسبب التعبري عن آراء سياسي        

ريع يتمشى مع   تخذ تدابري إللغائها رمسياً بغية جعل التش      أن تُ يف   وأعربت عن أملها     ١٠٥رقم  
  .)٤٣(أحكام االتفاقية



A/HRC/WG.6/11/VCT/2 

9 GE.11-10552 

عمل األطفـال، كمـا   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء   ٢٠٠٢يف عام   و  -٢٩
ـ  األطفال هو تشريع    بعمل  التشريع القائم املتعلق    أعربت عن انشغاهلا من أنّ        عليـه   ىقد عفّ

  .)٤٤(وال يوفر احلماية الكافية لألطفالالزمن 
نة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين بإجراء        ، أوصت جل  ٢٠٠٢ويف عام     -٣٠

يف ، مبـا    إيذاء األطفال دراسة بشأن نطاق وطبيعة إيذاء الطفل وإمهاله؛ والتطرق إىل مسألة           
مع إيالء اهتمام خاص حلدوثهما داخل األسرة، وتعزيز        ذلك استغالهلم يف اجلنس، وإمهاهلم،      

وتقـدمي الـدعم الطـيب      اإليذاء   أفعال   جهودها حملاكمة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب     
  .)٤٥(الضحاياوالنفسي لألطفال 

على نطـاق   العقوبة البدنية ُتماَرس    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق شديد ألن           -٣١
ن هـذه   ألمؤسسات أخرى وداخل األسرة،     إقامة العدل، ويف    إطار  واسع يف املدارس، ويف     

وأوصت سـانت فنـسنت   . سن مبكِّرةال منذ   العقوبة ينظمها القانون وُتستخدم ضد األطف     
خالل العقوبة البدنية، من    حظر استعمال   :  مبا يلي  وجزر غرينادين بأن تقوم على حنو عاجل      

إقامة إطار  مبا يف ذلك املدارس ويف      أحكام تشريعية وإدارية حتظر املمارسة يف مجيع األمكنة،         
والتثقيفية  احلمالت اإلعالمية    منأن تستفيد   بويف املؤسسات األخرى وداخل األسرة و     العدل  
العقوبة البدنية  سببه  ُتاآلباء واملهنيني العاملني مع األطفال وعامة اجلمهور بالضرر الذي          لتوعية  

  .)٤٦(وبأمهية استخدام أشكال التأديب اليت ختلو من العنف
بة عن قلقها ألن قانون العقو    املعنية حبقوق اإلنسان    ، أعربت اللجنة    ٢٠٠٨ويف عام     -٣٢

الالإنـسانية  والبدنية لألحداث ال يزال ُيجيز اجللد، مما يشكل انتهاكاً حلظر العقوبة القاسية             
  .)٤٧(٧املهينة الواردة يف املادة و

الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين بإجراء      ، أوصت جلنة حقوق     ٢٢٠٢ويف عام     -٣٣
يعي ومواصلة جهودها   وضع إطار تشر  بدراسة بشأن نطاق ظاهرة أطفال الشوارع وأسباهبا و       

  .)٤٨(ا ملساعدة أطفال الشوارع، مبا يف ذلك إدماجهم يف أسرهماجلارية وتعزيزه

  إقامة العدل  -٣  

باملبادرات اليت اختذهتا سانت    اإلنسان  ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٨يف عام     -٣٤
التـأخري يف   حبيث يتسىن التقليل من حاالت      إدارة القضاء   فنسنت وجزر غرينادين لتحسني     

ويف هذا الصدد، أحاطت اللجنة أيضاً علماً بإنشاء حمكمـة ختـتص   . معاجلة القضايا اجلنائية  
بالنظر يف اجلرائم اخلطرية لكي تعقد جلسات استماع أولية يف القضايا اليت ميكن النظر فيهـا          

  .)٤٩(أمام هيئة حملفني
 من ٨٦ من الباب    ٤املادة  ن  كما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها أل          -٣٥

نص على إمكانية فرض عقوبة بالسجن بسبب الديون يف بعض القضايا املدنية            تقانون الديون   
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يف حـال   جييز احلـبس    وأوصت سانت فنسنت وجزر غرينادين مبراجعة هذا التشريع الذي          
  .)٥٠(للعهدبدين يف إطار قضايا مدنية حبيث ميتثل التخلف عن الوفاء 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها بشأن سن املسؤولية           ٢٠٠٢ ويف عام   -٣٦
اليونيـسيف يف   ، وهو ما أشارت إليه أيضاً       اجلنائية احملددة بثماين سنوات، ألهنا متدنية للغاية      

 عاماً  ١٨قضاء األحداث ال تقدم جلميع األشخاص دون        يف إطار   ، وألن احلماية    ٢٠١٠عام  
  .)٥١(لغايةإال يف حاالت استثنائية ل

عامـل  أنه مبوجب قانون األحـداث، يُ     بأحاطت اليونيسيف علماً     ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
أن األحداث حياكمون من جانـب      ب عاماً معاملة البالغ، و    ١٦الشخص الذي يتجاوز عمره     

بـشكل تـام    أن احلرمان من احلرية ال ُيلجأ إليه        بحملكمة األسرة، و   التابعة   حماكم األحداث 
أنه ال توجد مرافق احتجـاز      بو) دون سن السادسة عشرة   (عاقبة األحداث   مل" كمالذ أخري "

ولذلك، . املنصوص عليها يف قانون األحداث غري موجودة      " املعتمدةاملدارس  "لألحداث ألن   
  .)٥٢(إىل سجون البالغنيُيوجَّهون  عاماً ١٦الذين تتجاوز أعمارهم املدانني فإن األطفال 

ن ألها ألن مقر حمكمة األسرة هو يف سانت فنـسنت و          وأعربت اليونيسيف عن قلق     -٣٨
إال يف مناسبات قليلة إىل جزر غرينادين، ولذلك فـإن اجلـاحنني            تنتقل  هذه احملكمة ال    هيئة  

الـيت  األمر مرتبط باملنطقة    الوصول إىل القضاء، ألن     نفس فرص   األحداث ال يستفيدون من     
  .)٥٣(يعيشون فيها

الذي وضـعته   املتعلق بإيذاء األطفال،    ربوتوكول  الن  كما أشارت اليونيسيف إىل أ      -٣٩
علـى التقـارير   والرد   ينص على إجراءات لإلبالغ      ٢٠٠٦جلنة حقوق الطفل احمللية يف عام       

الـيت تراعـي    اإلجـراءات   احترام  وهو حيدد إطاراً لضمان     . إيذاء األطفال املتعلقة حباالت   
. ضحايااألطفال  ومنع تكرار وقوع    ة  املؤذيواحلماية من مرتكيب األفعال     خصوصيات الطفل،   

مـستقلة وإىل   إىل احلاجة إىل مرافق احتجاز      ويشري الربوتوكول املتعلق بإيذاء األطفال أيضاً       
ومع ذلـك، مل  .  املعتمدةاحترام املصاحل الفضلى للطفل يف خمافر الشرطة والسجون واملدارس    

ويف الوقت  . وضع صيغته النهائية  ال يزال يف مرحلة     ، وهو    تنفيذ الربوتوكول  ، حىت اآلن  ،يتم
احلاضر، حتيل دائرة خدمات األسرة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية مجيع التقارير املتعلقـة             

لألطفال وتقدم املساعدة   ما يلزم من إجراءات بشأهنا      األطفال إىل الشرطة لكي تتخذ      بإيذاء  
  .)٥٤(حمكمة األسرةالذين يلتمسون احلماية من 

  احلياة األسريةوالزواج و اخلصوصية احلق يف  -٤  

، أشارت اليونيسيف إىل أنه وفقاً لقانون سانت فنـسنت وجـزر            ٢٠١٠يف عام     -٤٠
أن القـانون حيظـر     إىل   عاماً و  ١٥غرينادين، فإن السن الدنيا ملمارسة اجلنس بالتراضي هي         

  .)٥٥( عاما١٣ًخاصة بالنسبة لألطفال دون سن ويتضمن أحكاماً االغتصاب، 
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، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين بزيادة          ٢٠٠٢ويف عام     -٤١
اليت تسهم يف اإلعمال الكامل     ) مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة باألبوة     (تيسري ودعم األنشطة    

  .)٥٦(حلقوق األطفال يف معرفة هوية آبائهم
ري خـدمات   جلنة حقوق الطفل جبهود سانت فنسنت وجزر غرينادين لتوف        وأقّرت    -٤٢

إزاء عدم وجود أساس تشريعي إلجراءات احلضانة        القلق   لكنها أعربت عن  مالئمة للحضانة،   
ا أو الذين فـصلو   آباؤهم  وعدم كفاية خدمات الرعاية البديلة بالنسبة لألطفال الذين أمهلهم          

 )وال سيما التبين على املستوى الدويل      ("التبين"جيري يف بعض حاالت     عن آبائهم، وإزاء ما     
الـذين  لآلبـاء   وعود مبساعدة مالية تعطى     من تسليم األطفال مقابل مبلغ من املال أو نظري          

  .)٥٧(يتنازلون عن أطفاهلم
إىل األسر من   علماً باملساعدة املقدمة    جلنة حقوق الطفل    أحاطت  ،  ٢٠٠٢ويف عام     -٤٣

ها جملس املساعدة العامة التابع لوزارة التنمية االجتماعية ومن خالل وزاريت التعليم            جهات من 
ارتفاع نسبة أسر سانت فنسنت اليت تعيش يف : لكنها أعربت عن قلقها إزاء ما يليوالصحة، 

وأوضاع العمل احمللية الصعبة اليت ُترغم العديد من اآلباء، وأحياناً كال الوالـدين،    ظل الفقر؛   
ما يقارب أكرب األطفال سناً؛ جداد أو حتت مسؤولية األ اهلجرة تاركني أبناءهم يف رعاية على

تتعلق بانتـهاك  ملخاطر شديدة األطفال نصف مجيع األسر تعوهلا أمهات فقط، ويتعرض فيها      
بالنفقـة  عدم استطاعة األمهات املطالبـة      لفقر املتصل بأوضاع هذه األسر؛      احقوقهم نتيجة   
بني النفقة اليت حيكم هبا ألبناء األم غـري املتزوجـة        ؛ الفوارق    سنوات ٥عمره  لطفل يتجاوز   
  .)٥٨(واألم املتزوجة

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقهـا ألن العالقـات            ٢٠٠٨ويف عام     -٤٤
اجلنسية اليت تتم بالتراضي بني أفراد بالغني من جنس واحد يف خلوهتم ال تزال تشكل جرمـاً     

وأوصت سانت فنسنت وجزر غرينادين بالنظر يف       .  من القانون اجلنائي   ١٤٦املادة   مبوجب
  .)٤٩(إلغاء هذا القانون

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -٥  

القضاء على التمييز العنصري عن استمرار شـعورها        أعربت جلنة   ،  ٢٠٠٣يف عام     -٤٥
مات اجملتمع املدين يف سـانت فنـسنت وجـزر          إزاء التقارير اليت تفيد بضعف منظ     بالقلق  
 غـري   املنظمـات وشجعت سانت فنسنت وجزر غرينادين على تيسري أنـشطة          . غرينادين
  .)٦٠(التمتع حبقوق اإلنسان ومكافحة التمييز العنصريتعزيز  وال سيما يف جماالت ،احلكومية

جـود قـانون   عدم وبقلق ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       ٢٠٠٨ويف عام     -٤٦
وأوصت سانت فنسنت وجزر غرينادين بأن تصوغ علـى الفـور           . ناظم ملراقبة االتصاالت  

 من العهد علـى النحـو   ١٩ و ١٧وتصدر قراراً ناظماً ملراقبة االتصاالت مع مراعاة املادتني         
  .)٦١(الواجب



A/HRC/WG.6/11/VCT/2 

GE.11-10552 12 

  عمل عادلة ومؤاتيةبشروط احلق يف العمل ويف التمتع   -٦  

 السابق الذي   بطلبهانة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية       رت جل ، ذكّ ٢٠٠٩يف عام     -٤٧
إلدراج أحكام يف التـشريعات     بأن تتخذ تدابري    وجهته إىل سانت فنسنت وجزر غرينادين       

احلماية من أفعال التمييز ضد النقابات وتدخل أصـحاب العمـل أو منظمـات              تنص على   
تشجع علـى املفاوضـة     و) عكسو العكس بال  (أصحاب العمل يف شؤون منظمات العمال       

اجلماعية يف القطاعني اخلاص والعام مع استثناء ممكن وحيد للموظفني العمـوميني الـذين               
  .)٦٢(الدولةإدارة يعملون يف 

، أكدت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية على عدم وجـود           ٢٠١٠ويف عام     -٤٨
واملهنـة وأشـارت إىل أن      سـتخدام   االأي أحكام قانونية حتظر بصفة خاصة التمييـز يف          

مجيع األسس املدرجـة يف     القائم على   التشريعات الوطنية ينبغي أن تغطي كحد أدىن التمييز         
  .)٦٣(١١١من االتفاقية رقم ) أ)(١(١املادة 
وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل عدم وجود أحكام تشريعية أو               -٤٩

العمـل والقـضاء   مكان ألحكام الرامية إىل حظر املضايقة اجلنسية يف  تنظيمية أو غريها من ا    
  .)٦٤(عليها
مـن  ) ب)(٤(١٣املادة  بأن  وأحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً           -٥٠

 من سـانت    تعلى غري املواطنني وطلب   ال ينطبق   احلظر العام للتمييز     تنص على أن     الدستور
مـن خمتلـف    ن تتخذ التدابري الالزمة لضمان محاية مجيع العمال         فنسنت وجزر غرينادين أ   

وذلك فيما يتعلق   من التمييز يف االستخدام واملهنة يف كل من القوانني واملمارسة،           اجلنسيات  
  .)٦٥(١١١األسس املنصوص عليها يف االتفاقية رقم جبميع 
اءات املـصنفة حبـسب    جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن اإلحص       وأبرزت    -٥١

، اليت قدمتها سانت فنسنت وجـزر       وترقية بعض املوظفني العموميني   اجلنس املتعلقة بتدريب    
حبسب املهنة وتشري إىل أن أعداد النساء أكرب        غرينادين تبني وجود فصل مستمر بني اجلنسني        

  .)٦٦(املمرضني واملعلمنيبكثري من كليات تدريب 
بعة ملنظمة العمل الدولية علماً بأن قانون استخدام املـرأة          وأحاطت جلنة اخلرباء التا     -٥٢

 عامـاً يف    ١٨والشباب واألطفال ال يتضمن حظراً عاماً على استخدام األطفال دون سـن             
يف أي   عامـاً    ١٨القبول عن   احلد األدىن لسن    ه ينبغي أال يقل      وذكرت أن  ،األعمال اخلطرة 

عرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق  أن ُيحيتملالذي نوع من أنواع االستخدام أو العمل       
  .)٦٧( فيهاىؤدَّاألحداث بسبب طبيعته أو الظروف اليت ُي

، أشارت اليونيسيف إىل أن التشريع احلايل املتعلق بعمل األطفال هو  ٢٠١٠ويف عام     -٥٣
 وأن قـانون اسـتخدام املـرأة        ،من العمل الضار  يوفر لألطفال محاية فعالة      وال   تشريع بالٍ 

 عاماً ويعـرف    ١٤ف الطفل على أنه شخص دون سن        شخاص الشباب واألطفال يعرّ   واأل
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كما الحظت اليونيسيف أن السن .  عاما١٨ً و١٤الشاب على أنه شخص يتراوح عمره بني   
 وأنه ال توجد أحكام قانونية تتعلق بساعات العمـل          )٦٨( عاماً ١٤ بالدنيا لالستخدام حمددة    

 احملظور لألشخاص دون ،مثل العمل الليلي يف قطاع الصناعةلشباب، باستثناء حاالت حمددة ل
  .)٦٩( عاما١٦ًسن 

  معيشي الئقويف التمتع مبستوى احلق يف الضمان االجتماعي   -٧  

احملرز يف جمـال الرعايـة       علماً بالتقدم    جلنة حقوق الطفل  أحاطت  ،  ٢٠٠٢يف عام     -٥٤
لكنـها  ن فيهـا،    ون العامل و واملوظف  مبا يف ذلك عدد املراكز الصحية املنشأة       ،الصحية للطفل 

عن قلقها إزاء انعدام األدوية األساسية لتلبية احتياجات األطفـال املرضـى؛ وإزاء             أعربت  
 واالرتفاع التدرجيي يف معدالت الـسمنة     ؛ ومستويات نقص التغذية   ؛معدالت وفيات الرضع  

  .)٧٠(والنقص يف عدد أطباء األسنان املتاحني لألطفال
، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين بزيادة          ٢٠٠٢ويف عام     -٥٥

صحة املراهقني، مبا يف ذلك الصحة العقلية، ووضع سياسات تتعلق بوجه           للنهوض ب جهودها  
خاص بالصحة اإلجنابية وإساءة استعمال العقاقري والتوعية الصحية يف املـدارس، وضـمان             

وسائل احلد من محل املراهقات، مبا يف ذلـك         مشاركة املراهقني مشاركة كاملة؛ والنظر يف       
الصحة اإلجنابية، وضمان تقدمي الدعم الصحي الكامل للفتيات يف جمال املراهقني تثقيف تعزيز 

  .)٧١(احلوامل وإسداء النصح هلن، وضمان متكنهن من مواصلة تعليمهن النظامي
ال غري املـشروع    أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء زيادة استعمال األطف         و  -٥٦

إيـداع  للعقاقري املخدرة، مبا يف ذلك استعمال الكوكايني واملارجيوانا ومواد أخرى وازدياد            
العقاقري يف مؤسسات الصحة العقلية هلذا      ويتناولون  بعض األطفال الذين يتعاطون املخدرات      

فية يف هـذا    وبرامج املعاجلة الكا  إىل البيانات   سانت فنسنت وجزر غرينادين     وافتقار  السبب؛  
  .)٧٢(الصدد
أن نسبة الفقر يف سانت فنسنت وجـزر        إىل  اليونيسيف  أشارت  ،  ٢٠٠٧ويف عام     -٥٧

، وتفـشي الفقـر يف    يف الدخل الكبري  التفاوت  كما أشارت إىل     يف املائة،    ٣٨غرينادين هي   
فرص الوصول إىل التعليم وغريه مـن اخلـدمات         ، وحمدودية   ذوي الدخل املنخفض  صفوف  
وعدم كفاية السكن، والبيئات غري املأمونة، والتمييز واالسـتبعاد االجتمـاعيني،           ،  األساسية

 شخـصاً يف    ٢٠ أشخاص من بني كل      ٩إىل أن   أيضاً  أشارت  و. وحمدودية فرص املشاركة  
  .)٧٣(األمن الغذائيانعدام سانت فنسنت وجزر غرينادين يعيشون يف أسر معيشية تعاين من 

     نيسيف إىل أن الدراسة االستقصائية اليت أجرهتـا يف         ، أشارت اليو  ٢٠١٠ويف عام     -٥٨
خلطر معرضون   بيَّنت أن أكثر من نصف أطفال سانت فنسنت وجزر غرينادين            ٢٠٠٦عام  

  .)٧٤(نعدام األمن الغذائي بسبب إصابة آبائهم مبرض مزمنا
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ثـل  مياإليدز /ة، أشارت اليونيسيف إىل أن فريوس نقص املناعة البشري      ٢٠١٠ويف عام     -٥٩
 وأن قرابة   ،الشبابيف  عوامل خمتلفة ويؤثر أساساً     أحد الشواغل الصحية الرئيسية، وهو مرتبط ب      

  .)٧٥( عاما٢٥نصف مجيع حاالت اإلصابة اجلديدة حتدث يف صفوف األشخاص دون سن 

  احلق يف التعليم  -٨  
، أوصت جلنة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر غرينادين باعتماد          ٢٠٠٢يف عام     -٦٠
ملباين تشريعات تتعلق بنوعية ا   ريعات تنظم مؤسسات ما قبل التعليم النظامي، مبا يف ذلك           تش

كما أوصتها  واصلة جهودها احلالية يف هذا الصدد؛       مبوغريها من املرافق وتدريب املوظفني، و     
يف التقدم احملرز، حىت اآلن، يف توفري التعليم ملعلمي املدارس االبتدائية؛ وإعادة النظـر  مبواصلة  

نظام امتحانات الدخول إىل املدارس الثانوية، واختاذ التدابري حلل املشاكل احملددة بقصد القيام             
بأمور منها زيادة عدد األطفال اخلرجيني من املدارس االبتدائية إىل املدارس الثانويـة زيـادة               

ـ              مان كبرية؛ ومواصلة جهودها اجلارية الرامية إىل زيادة جتهيز املـدارس باحلواسـيب، وض
  .)٧٦(حصول مجيع األطفال على الكتب املالئمة وغريها من مواد القراءة

، ٢٠٠٦، أشارت اليونيسيف إىل أن قانون التعليم قد روجع يف عام            ٢٠١٠ويف عام     -٦١
 أمر متـاح    ن الوصول يف سانت فنسنت وجزر غرينادين إىل التعليم االبتدائي والثانوي هو           أو

وعلى الرغم من حتسن مستويات االلتحاق باملـدارس        . إلزامين التعليم االبتدائي    أللجميع و 
الثانوية، فإن عدداً كبرياً من الشباب يغادرون املدرسة دون أن حيـصلوا علـى مـؤهالت                

  .)٧٧(تطلبات سوق العملتستجيب مل
، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن السن الـدنيا            ٢٠١٠ويف عام     -٦٢

وطلبت من  )  عاماً ١٦(هي أقل من سن االنتهاء من التعليم اإللزامي         )  عاماً ١٤(لالستخدام  
 عامـاً بغيـة     ١٦سانت فنسنت وجزر غرينادين رفع السن الدنيا لالستخدام أو العمل إىل            

، وذلـك   ١٣٨من االتفاقية رقم    ) ٣(٢بسن االنتهاء من التعليم اإللزامي وفقاً للمادة        ربطها  
  .)٧٨(عمل األطفالملكافحة ملدارس وللحيلولة دون التسرب من ا

، أشارت اليونيسيف إىل أن األطفال ينخرطون يف اجلرائم واالجتار          ٢٠٠٦ويف عام     -٦٣
  .)٧٩(وانعدام آفاق العمل يف آن معاًرداءة التعليم باملخدرات واستخدامها بسبب 

ت ، فـإن اآلبـاء واألمهـا    ٢٠٠٥كما أبلغت اليونيسيف أنه وفقاً الستقصاء عام          -٦٤
ويصدق ذلك على   . يشعرون بقلق بالغ إزاء نوعية التعليم يف سانت فنسنت وجزر غرينادين          

  .)٨٠(كل من املستويني االبتدائي والثانوي
ضـد  املساعدة احلكومية متيز   استحقاقات  ، الحظت اليونيسيف أن     ٢٠١٠ويف عام     -٦٥

ال تكفي  االستحقاقات   هذه   مرأة، وأن االيت تترأسها يف الغالب     العدد  األسر املعيشية الكبرية    
الفقـراء ال يـستطيعون   اآلباء  ولذلك فإن ،لتعليم أبنائهم اآلباء  التكاليف اليت يدفعها    لتغطية  

  .)٨١(تعليم أطفاهلمدائماً حتمل نفقات 
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  واملعوقاتوأفضل املمارسات والتحديات اإلجنازات   - ثالثاً  
اجلغرافية والدميغرافيـة   وف  بالظر، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً       ٢٠٠٢يف عام     -٦٦

  .)٨٢(لسانت فنسنت وجزر غرينادينالصعبة 
علماً بالصعوبات اليت   القضاء على التمييز العنصري     جلنة  أحاطت  ،  ٢٠٠٣ويف عام     -٦٧

تواجهها حالياً سانت فنسنت وجزر غرينادين، وال سيما سرعة تأثرها اقتصادياً يف سـياق              
سبب الكـوارث الطبيعيـة، كمـا       اهلياكل األساسية   باليت حلقت   العوملة واألضرار الكبرية    

  .)٨٣(مواردها احملدودة خمصصة إلعادة البناء ال للتنميةالحظت أن 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 غرينادين بالتماس املساعدة التقنية     أوصت جلنة حقوق الطفل سانت فنسنت وجزر        -٦٨

  .)٨٤(تشريعاهتاملواءمة 
حكومة سانت فنسنت وجزر غرينـادين      القضاء على التمييز العنصري     وحثت جلنة     -٦٩

بشدة على االستفادة من املساعدة التقنية هبدف صياغة وتقدمي تقريرها الدوري املقبل وفقـاً              
  .)٨٥(اد التقاريرللمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعد
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