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 مقدمة -أوالً  
الثاا،   االساتعرا  الادوري الماام  م تقريارتقادأن يسر سانت فنسنت وجزر غريناادين  -1

تعزياااز ققاااوا ا نساااان الااار ترمااا     سياساااة امةوماااة  جديااادمااان ؤكاااد توتنتهاااز هاااذه ال ر اااة ل
ن املنبثاااا  عااااا طااااار التمااااريع  ل دولااااة  ويماااا   . ومحايتهااااا واقاامهااااا األساسااااية  مياااا  األفااااراد

 انتهاااا أي فر ااااال لصنت اااا  مااان  أماااام كااا  فااارد يتاااي دساااتورها  ع ااا  محاياااة ققاااوا ا نساااان  و 
 األساسية. ه ا نسانيةقو مساس حب أو

 المنهجية وعملية التشاور -ثانياً  
والتةاماا  والتبااادا الت اااري هااذا التقرياار و ارة المااؤون ا ارجيااة والت ااارة تولّاات يمياا   -2

وأشااركت و ارة تعبئااة الوطنيااة واألماان الااوط . وال المااؤون القانونيااة اتا   يماا  لالتعاااون ماا  و ار 
وفقااااال هاااذا التقريااار  وأُعااادالعم ياااة. هاااذه تعبئاااة الوطنياااة املنريماااات غااات امةومياااة  ات ال ااا ة يف ال

 الار اعتماادهال مبااد  التوجيهياة العاماة  عااداد املع وماات يف  طاار االساتعرا  الاادوري الماام  
 17 ت يف عقااادرالااا يف دورتاااه ا امساااة والثصثااان 119/17املقااارر جم اااس ققاااوا ا نساااان يف 

 .2011 قزيران/يونيه

 معلومات أساسية عن البلد -ثالثاً  
مساااااااقة شاااااارا الةااااااري  وت طااااا   منطقاااااةساااااانت فنسااااانت وجاااااازر غريناااااادين يف  قااااا ت -3

مااااا  ماااان ا اااازر يب اااا  عاااادد سااااةا ا أرخباااايصال تمااااة  . وهاااا  كي ااااومااال مرلعاااااال   384 لنحااااو تُقااااّدر
 منها مأهولة لالسةان. سب     جزيرة كبتة و  تة 32تتألف من نسمة و  109 188 جمموعه

تماارين  27ن لريطانيااا يف اسااتقص ا ماا ع اا سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين وق اا ت  -4
مان  جازااال  وظ اتمناو   وستمنساا  غارار دميقراطا  لرملاا، ع ا   ونريامها. 1979 األوا/أكتولر
 اال منتخبا مخساة عمار عضاواال  يضامجم اس واقاد مان  لرملانااال يتاألفجم س النواب وميث  الةومنولث. 

جمل اس األو   ساة ا مان تااري  اعتبااراال مخاس سانوات  يةالربملان وتدوم الوالية. معينن شيوخوستة 
ع   ممورة رئيس منهم لناا  س  أرلعة اجملشيوخ أعضاا يعن اماكم العام و . هق ّ  عقبالنواب 

 ع   ممورة  عيم املعارضة.لناا الو راا واثنن 
سااتمد النريااام القااانو، ماان القااانون العااام والتمااري  ا نة ياازين. وهنااا   قااد  عماارة ويُ  -5
سااانت )حمةمااة يف ثااصا مناااط   ضااائية. وتتااألف ااةمااة الع يااا لماارا البحاار الةاااري  ( 11)

   جم اس جصلاة امل ةاة  من حمةمة استئنا  وحمةمة عدا ع يا. وترف ( فنسنت وجزر غرينادين
يف أي دعاااو  تنمااااأ يف ساااانت فنسااانت  القضاااااالقااارارات ال اااادرة عااان  يفاالساااتئنا  ل الطعاااون

وجاازر غرينااادين وفقاااال ملااا ياانو ع يااه دسااتور الدولااة أو عمااصال  قتضاااه. وتعااا  سااانت فنساانت 
لاخت ااااااة حمةماااااة العااااادا الةاريبياااااة فيماااااا يتع ااااا  لت سااااات وتطبيااااا  معاهااااادة وجااااازر غريناااااادين 

 قتضاها ا ماعة الةاريبية.  شاغاراماس املنقحة الر أنمئت 
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 رالدستو   
  1979ميثا  دسااتور سااانت فنساانت وجاازر غريناادين  الااذي دخاا  قيااز الن ااا  يف عااام  -6

تةاون ل حةام    باةو  ا ثبات تعاار  أي  اانون  خار ما  الدساتور  فا ن ال .أع    انون يف الب اد
  لك القانون الغياال لقدر تعارضه م  هذا امةم.  يُعتربالوارد يف الدستور  و 

   ُأجاري اسات تاا يف ساانت فنسانت وجازر غريناادين2009فمرب تمارين الثاا،/نو  25ويف  -7
من أج  املوافقة ع   ممروع  انون لوض  دستور جدياد ل ب اد. وي ُي اّوت ل اار مماروع القاانون 

يف املائااااة ماااان السااااةان ع ماااااال أن برياااار املمااااروع يتط ااااب مااااا ال يقاااا  عاااان ث ثاااا   ياااا   43.13 الّ 
ت تاا. وكاان  لاك اال اااع أوا اسات تاا يرياه دولاة عضاو يف األ وات ال حيحة املد  هبا يف االسا

   منريمة دوا شرا البحر الةاري .
امقااوا وامريااات األساسااية لألفااراد. وهااو  1979ماان دسااتور عااام  1ويتناااوا ال  اا   -8

يضمن محاية اما  يف اميااة  وامرياة المخ اية  وقرياة الوجادان  وقرياة التعبات  وقرياة الت ما  
الرا والعم  القسري  واملعام اة الص نساانية   منيوفر امماية و  معيات  وقرية التنق . وتةوين ا

وامرمااااان ماااان امل ةيااااة  والت تاااايع أو اال تحااااام التعساااا    والتمييااااز ع اااا  أساااااس نااااوع ا اااانس  
 محاية القانون  ا يف  لك ة  العرا  أو املنمأ  أو اآلراا السياسية  أو ال ون  أو العقيدة  وي أو

ام  يف حماكمة عادلة وافاا  الربااة. وينو الدستور أيضااال ع ا   ن اا  األقةاام الو ائياة قياث 
شااخو ياادع  أن ققو ااه وقرياتااه األساسااية  ااد انتهةاات  أو  ااري انتهاكهااا   لةاا   نااه ية اا 

  ن افه.من أج  ااةمة الع يا  ام  يف الرجوع   حيتم  انتهاكها   أو

 يخيراالستعراض الدوري الشامل األالتطورات منذ  -رابعاً  
 التطورات في اإلطار المؤسسي والقانوني  
 2015عام ل المنزليقانون العنف   

زياد مان امل 2015 لعاامالعناف املناز  لماأن غريناادين وجازر  انون ساانت فنسانت  يوفر -9
  ا ةملساائ  املتاتانريم ن  أوامار امماياة و  ا ويتضمن أقةاماال تتع ا امماية لضحايا العنف املنز  

ضااد  ةواملرتبطااة هباا. كمااا يعطاا  القااانون ل محةماة ساا طة   اادار أمار اممايااة املؤ تاا ذه األواماارهبا
ماان  جاارااات أماار اممايااة   ا لاادا لمااأن  يُاّتخااذ  اارار سااة االسااتماع و ريثمااا تُعقااد جاملاادع  ع يااه 

 .تهلقيام لذلك من أج  ضمان سصمة مقدم الط ب ومحايا ناسباملضروري أو ال
 ا يااذاا أوساايطرة ُيساا ك ماان أجاا  الأي ساا و   ع اا  أنااه العنااف املنااز  القااانون  عاارّ وي -10
 :ع   سبي  املثاا ال ام ر مم  ما ي  يشخو أو ط   و أي  حة أو سصمة أو رفاه لضر ي

 ؛البد، أو التهديد لا يذاا البد، ا يذاا )أ( 
 ؛س االعتداا ا نأو التهديد ل االعتداا ا نس  )ب( 
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 ؛أو الن س    ري أو ال عاط  الا يذاا  ) ( 
 ؛االست صا اال ت ادي )د( 
 ؛التخويف )ه( 
 ؛التحرش )و( 
 ؛املطاردة ) ( 
 ها؛أو تدمت  املمت ةات  تص  )ح( 
الطرفااان مااا ال يمااا  قيث تااهدون موافقلااالاادخوا    مقاار   امااة مقاادم الط ااب  )ط( 
 ا  امة.حم  يف ن س 

  ي ة مان ال اي أي لتع  وجود عص ة لن مقدم الط ب واملدع  ع يه  املنزليةالعص ة و  -11
 التالية:

وفقاااااال ألي  ااااانون أو عاااار     ااااا يف  لااااك الاااازوا  متاااازوجن ان أو كانااااامتزوجاااا )أ( 
 ؛دين أو

 ؛متعايمن اكانن أو  امتعايم )ب( 
لاادين مسااؤولية الوامسااؤولن أو كانااا مسااؤولن  شخ اانوالاادي ط اا  أو  كانااا ) ( 
 ؛أم ال يف ن س الو ت لك كان أط    سواا عن ال

 تقارب أو التب ؛أو ال القرالة ترلطهما   ةأفراد أسرة  كانا )د( 
 ااملماار  ليهماكاان المخ اان تقاارب   ا  ال ا ة  ترلطهمااأفراد أسرة  انةونيس )ه( 

 ؛ا البعضممن لعضه ن أو سيتزوجانمتزوج يف ال قرة )ب(
ع اااا  ساااابي  املثاااااا  يااااارة تماااام   خطولااااة أو تعااااار  أو عص ااااةكانااااا يف فاااااة  )و( 

 ؛مهما كانت مدهتافع ية أو م اضة ة أو جنسية محيمأو  عص ة رومانسية ام ر ال
 ا  امة.حم  أو  األسرة املعيميةن س يتماركان أو كانا يتماركان  ) ( 

د    اا2015  لعااام العنااف املنااز  الساا و  الااذي ير اا     العنااف املنااز   وجااب  ااانونو  -12
نائياة  وجاب القاانون ا ناائ  لساانت فنسانت وجازر غريناادين. ا رمياة ا    مساتو  أيضاال ر   ي

 الباد، ا ياذااصئا  أو الغات  ا ياذااومن األمث ة ع ا   لاك ا ارائم ا نساية مثا  االغت ااب أو 
 طت.ا  البد،ضرر المث  
 لمااااأن اال تحااااام ااااصقيات الماااارطة  العناااف املنااااز ا اااازا الثالااااث ماااان  ااااانون ويتنااااوا  -13

وشروط   دار أمار التو ياف يف قانون واجبات ضباط المرطة من ال 20وحتدد املادة واالعتقاا. 
 العنف املنز .قاالت 
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ياتم ام اوا ع يهاا ع وماات   وفقااال ملالقضائ يقتن  املوظف  عندما" 20املادة   
 اليمن  لعد أداا 

 املوجااودالعتقاااد لااأن المااخو تاادعو    امعقولااة  بالاال أن هنااا  أساالاا )أ(  
 ل تعار  اال وشاية اال خطار  يواجاهأو  لدنيةمن   الات  عاىن ىناملبداخ  

العناااف  تر ااا    ع ااا  ياااد شاااخو  خااار يف قالاااة  لدنياااة اااالات  
 ها؛أو منع اعدة ل تعام  م  ا  الةاملنز  وحيتا     مس

ل ار  تقادا املسااعدة  املباىندخوا لاضاال  المارطة لأناه ي يُارخ و ل )ب(  
 ر يف ال قرة )أ(.و ذكاألوا املمخو  ل

 املبا،دخوا لمرطة الضال  يأ ن لكتالة أمر تو يف  القضائ   و و  أن ي در املوظف -14
أمار التو ياف ورهناااال يف أي و ات خاصا أرلا  وعماارين سااعة لعاد  ادور أمار التو ياف اااددة يف 

 ا رمياااة جاااراا ضاااروري ملنااا  ارتةااااب أو تةااارار أي اختاااا  و   تو يااافأمااار الأياااة شاااروط حماااددة يف ل
 املمت ةات". وأا خصا لالس م أو مماية األرواح  أو

ع اا  أقةااام لمااأن اماااالت  تمااتم  العنااف املنااز  ااانون ماان  (1) 21املااادة  
 ه. وتاانو ع اا  أنااأماار تو يااف اعتقاااا شااخو مااا لاادونماارطة الضااال  ل الاار  ااو  فيهااا

كاان لدياه     األقةاام  اانون ا جارااات ا نائياة وفقااال  أن يت ار ضال  شارطة  و  ل"
أو يسااع   البااد،ير اا     العنااف  اال ساا وك يساا كساابب معقااوا لصعتقاااد لااأن المااخو 

 ".لدنية خطتة أو املوت د يؤدي      الات  فوراال  التدخ عدم أن و      لك
 مث: 

 عمااااصال مااااا شااااخو قينمااااا يُعتقاااا  (  2) رهناااااال لاملااااادة ال رعيااااة" (1)25املااااادة  
لألقةااام  ات ال اا ة ماان القااانون وفقاااال هتمااة مااخو توجااه  ااذا ال  21 أو 20لاملااادة 

 ا نائ  الرتةاب أو حماولة ارتةاب أي من ا رائم ويتم التعام  معه ع   هذا األساس".
  عنف املنز :ل ت دي لا طار التمريع   زيتعز  د جر  و  -15

ةا  شاةو  أو تقريار يازعم أن يست يب لضال  المرطة  ع  "( 1)19املادة  
 الماةو  أو التقريار هاو الضاحيةيقادم كان الماخو الاذي أ سوااعنف منز  قدوا 
 ".أم ال

أن العناف املناز  لمأن مةو  الذي يست يب لمرطة الضال  ع    (2)  
عنااف السا   ماان  مااة  جازااال يالعنااف املناز  عاان قاادا  اال تقريار  يعاد
 م و  المرطة لالطريقة املقررة. الذي ميسةه املنز 
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 املن اااوة ع ياااهماااة  لالالعناااف املناااز  قاااادا تقريااار  وَضااا  اااب أن ي (3)  
ماااا ي ااا   ع ااا  سااابي  مااام  يو اااب أن  2ا ااادوا  مااان 8نماااو   ال يف

 :املثاا ال ام ر
 الطرفن؛  امس )أ( 
 ؛هماجنسنوع و  الطرفنلن العص ة  )ب( 
 ؛هماجنسنوع و  الطرفنلن العص ة  ) ( 
 ؛مةو ال استصمتاري  وو ت  )د( 
 والسصح املستخدم   ن وجد". ا يذاانوع  )ه( 

املدع   جانبمن التخويف  -أياال كان م دره  ل  ة خا ة التخويف قانونال ويتناوا -16
التحقياا  ملناا   التحقياا  وأي طاار  ثالااث يااؤثر ع اا الاار يااري الساا طة الوطنيااة و الماارطة  و ع يااه  
 .القضيةمن ا دالا لمهادته يف  اك الم

 2011عام ل الطفلتبني( )رعاية و قانون   
الاذي  2011 الط   لعاام)رعاية وتب (  انون سانت فنسنت وجزر غرينادين أ درت  -17

األخاار  خاادمات التباا  واملسااائ   ساات  و ومحااايتهم رعايااة األط اااا يمااتم  ع اا  أقةااام لمااأن
يف  ع ا  النحاو املن اوة ع ياهاألط اا   يذاالمأن ريف اتع يتضمن القانون أيضاال و  ات ال  ة. 

 .ات ا ية األمم املتحدة مقوا الط  
ل  هاات لزاما  ا  لاص  اع    جرااات  أساساال يف هذا التمري  الواردة قةام وتركز األ -18

لوضااااوح ا هااااات يُعااااّر  القااااانون تةااااون مساااايئة. و  ميةاااان أن اتاألط اااااا يف ليئاااا املسااااؤولة عاااان
 اال  جرامياا  ربوتوكااوا عمااصال لوفقاااال  املخت ااةالوطنيااة  ا يئااةا مهاااا أو عاادم  لااص  يُعتاارب و  املسااؤولة 
 ويساتندسا ن. لعقولاة الأو  مالياة  راماةول  املسؤولن عان رعاياة األط ااا لنداناة املوظ نيعّر  

نريمااة دوا شاارا نمو جيااة مل ااوانن األساارة ال فضااصال عاان  ات ا يااة ققااوا الط اا    التمااري  اهااذ
 الةاري .البحر 
 وتن اذ يف  طاار املناز العناف  اانون ضامن  ا نااة الر تنطب  ع   أقةام العقولة وحتدد -19

 القانون ا نائ .
 2010الطفل لعام  وضعقانون   

ويانريم املساائ   ات ط ااا املسااواة لان األع ا   2010 لعاامالط ا   وضا نو  انون ي -20
مان القاانون  4املاادة وتانو سان الثامناة عمارة. دون أنه أي شخو ع     الط   . ويعرّ ال  ة
 ياااا  وخارجااااه وع اااا  أن  طااااار الاااازوا   يفاألط اااااا املولااااودين  لاااانالتمييااااز القااااانو،  ل اااااا ع اااا  

  لاامكاذلك   وأ ار القاانونمن تاري  ساريان هاذا القاانون. التداا  يتمتعون لوض  متساواألط اا 
 النسب.لالنسب ل ر  ام وا ع   أدلة فيما يتع   اختبار  جراا يف 
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 في التشريعات الجديدة المدرجةعناصر اتفاقية حقوق الطفل   
يف القاانون ا دياد لماأن رعاياة وتبا  درجت العنا ر التالية مان ات ا ياة ققاوا الط ا  أُ  -21

 ري :الةاالبحر منريمة دوا شرا الر ن ذهتا عم ية ا  صح  ضمن 2011عام الط   ل
 ؛الط   لن س الطريقة يعّر  - 1املادة  

 أي شة  من األشةاا؛لالط    مييز ضدال  - 23و 2 تاناملاد  
 ياا  ا اادمات ل ط اا  كأولويااة  تقاادم - 40و 28و 26و 18و 8و 3 املااواد  

 ال ض   ل ط  ؛   حةتراع  امل  و   و 
النريم  ي  ا يذاا لاستخدام لط   من ميةن محاية ا - 34و 25و 19 املواد  

  تحقي  والتقييم؛الضرورية القائمة ل
امضااااااانة األساااااارية البدي ااااااة دور املؤ تااااااة و مراكااااااز الرعايااااااة  تااااااوف ر - 20املااااااادة   
 ؛محاية وليئات لدي ة    الذين حيتاجونسةنية لألط اا الاملؤسسات و 
 .مسموح له نريام التب  - 21املادة  

 والمتابعة لإلبالغوطنية اللية اآل  
لالتعاااون ماا    والتةاماا  ا   يماا  يالت ااار  والتبااادا و ارة المااؤون ا ارجيااة والت ااارةتنرياار  -22

ليااة مسااؤولة عاان وسااتةون اآلواملتالعااة.  لنلااص  نماااا  ليااة وطنيااة املخت ااة  يف ا دارات امةوميااة 
ا سايتم  نمااو دات ققاوا ا نساان. يئاات معاهااملقدماة    ه عداد وتقدا ومتالعة التقارير الوطنية 

اآللياة  ساتتألفو ارة الماؤون ا ارجياة. و  وستاأساهاجم اس الاو راا  تة يف  ادر عان  وجب اآللية
 ممث   اجملتم  املد، والدوائر امةومية  ات ال  ة.من 

 لية غير الكووميةاآل  
 اللجنة الوطنية لكقوق الطفل  

. وتوجيههاااا  ااا  وقااادة محاياااة الط ااا عنشااارا  لتأسسااات  ناااة وطنياااة مقاااوا الط ااا   -23
  ااوة الماارطة امل ةيااةتعاااون ماا  تاألط اااا  و  املتع قااة ل يااذااتقااارير التساا   وقاادة محايااة الط اا  و 
 التحقيقات. يفسانت فنسنت وجزر غرينادين ل

 وحمايتها تعزيز حقوق اإلنسان -يخامساً  
 عنف الجنسانيالعلى  للقضاءوطنية العمل اليخطة   

عناف القضااا ع ا  ال هباد ساانت فنسانت وجازر غريناادين خطاة عما  وطنياة  وضعت -24
الانريم واألوسااط املعنياة هاذه لتادريب وبةان وتعزياز  العم  الوطنية. و د وضعت خطة ا نسا،

 .عنف ا نسا، وض  قد ل من أج  عنف املنز  لاالست الة ل
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 حقوق المرأة والطفل الجهات المسؤولة عن حمايةتدريب   
يااا    أناااه  اااب تااادريب ا هاااات املساااؤولة  أيساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين تااار   -25

مساؤولية محاياة  الذين تق  ع   عاتقهم يف  طار القانوناملعا  هبم املهنين واملنريمات اجملتمعية 
الاار  القائمااة ااوانن األسارة  ا هااات املساؤولةتادريب و ّسااد نرياام محايااة الط ا .  ضاامناألط ااا 
ع اا  النحااو االساات الة أ ااحاب امل اا حة ع اا   اادرة أيضاااال يعااز  و . ل ماارأة والط اا ممايااة تااوفر ا

 .وتطبيقها   لضمان  ن ا  القواننا لزام أقةام ا لص   املط وب  وجب

 موافكة العنفببرنامج التوعية   
رامياة الساااتي يات الالاملادارس واجملتمعاات اا ياة  الاذي يساتهد  هاذا الربناام  عّر ي -26
 .عنف ا نسا،وض  قد ل    

 المكلية المجتمعات حملة ربط أسر  
املرتبطااة التحااديات وام ااوا ل اا يااة د  هااذه امم ااة    توعيااة األساار يف اجملتمعاااتهتاا -27
 ألط اا.ا يذاا ااتم  لالية األط اا ل حد من ل

 متابعة االستعراض الدوري الشامل السابق -سادساً  
 لكقوق اإلنسان  ةواآلليات والمؤسسات الدولي الصووك -ألف 

 7-78و 1-78و 2-78و 1-79و 2-79توصوووووويات ال -الدوليووووووة  القواعوووووودقبووووووو    
 5-78و 1-77و 4-78و 3-78و 6-78و

محاياة األشاخاة ع ا  سانت فنسنت وجزر غرينادين القانون الدستوري لمن  5املادة  تنو -28
   ن ها:وفيما ي من املعام ة الص نسانية. 

 امماية من املعام ة الص نسانية: -5 
أي شاااخو ل تعاااذيب أو غاااته مااان ضاااروب العقولاااة أو املعام اااة غااات   اااو   خضااااع"ال  

 ".ا نسانية أو املهينة
  انضاامت سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ومحايتهااا تعزيااز ققااوا ا نسااانللالتزامهااا  اعاافاااال و  -29

 السنوات الست املاضية: خصا   االت ا يات التالية 
الربوتوكاوا االختياااري الت ا يااة ققااوا الط ا  لمااأن اشاااا  األط اااا يف املنا عااات  )أ( 
 ؛2011مارس   ار/ 29 يف املس حة
   ار/ 29 يف االت ا ية الدولياة مماياة  يا  األشاخاة مان االخت ااا القساري )ب( 
 ؛2010مارس 
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تمارين  29 يف األشاخاة  وي ا عا اة الربوتوكوا االختياري الت ا ياة ققاوا ) ( 
 ؛2010األوا/أكتولر 

 29 يف االت ا يااة الدوليااة ممايااة ققااوا  ياا  العماااا املهاااجرين وأفااراد أساارهم )د( 
 ؛2010تمرين األوا/أكتولر 

 ؛2010 تمرين األوا/أكتولر 29 يف ات ا ية ققوا األشخاة  وي ا عا ة )ه( 
  تمارين الثاا،/ 25يف  1952لعاام  (املعاايت الادنيا)ضامان االجتمااع  الات ا ياة  )و( 
 .2015نوفمرب 
ساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين طااار  يف نرياااام روماااا األساسااا  ل محةماااة ا نائياااة و  -30

ماارتة   ع اا الاادو   و  ال ااعيدالقااانون ع اا   تطبياا  ساايادةباااد  ااةمااة يف تعااا   و  الدوليااة
االسااااتعرا  الاااادوري املعاااا  ل ااااية ال رياااا  العاماااا  تصقااااك امةومااااة تو و ا اااارائم ضااااد ا نسااااانية. 

 .اوق اناهت ت اا لمأن امتيا ات ااةمة ا نائية الدوليةاالع    لامل اد ةالمام  
 7-76و 9-76و 4-76و 5-76 توصووووووياتال -معا وووووودات الالتعوووووواون مووووووع  ي ووووووات   

 8-76و
القانونياااااة التعا دياااااة فيماااااا يتع ااااا   االتزاماهتااااالعاااااا  ساااااانت فنسااااانت وجااااازر غريناااااادين ت -31
الص مااة السااتةماا التقااارير  وهاا  ل اادد اختااا  ا جاارااات هاوتقاادمي املتااأخرةاسااتةماا التقااارير ل
 .هاوتقدمي تأخرةامل

وكااااالت األمااام املتحااادة يف  الااار تقااادمهاامةوماااة مااان املسااااعدة التقنيااة  تو ااد اسااات اد -32
الة ااااة التقنيااة يف  ت ااف الاادوائر امةوميااة  لة انعااداموعا اات مسااأ عااداد التقااارير الوطنيااة جماااا 

األمااام  منريمااةمساااعدة تقنياااة ماان وق اا ت امةوماااة ع اا  ماان خااصا تعياان ماااوظ ن ماادرلن. 
مقوا ا نسان يف حماولة ل وفاا لالتزاماهتا لتقدا  ةالسامي يةامل وضو يونيسف( ال) ل ط ولةاملتحدة 

 ات ال  ة الر ه  طر  فيها.التقارير  وجب  ةو  ققوا ا نسان  
 13-78و 6-76 التوصيتان -التعاون مع اآلليات والمؤسسات الدولية األيخرى   

لتقادا  ا املتع قاةيا  التزاماهتا امتثااا    سعت قةومة سانت فنسنت وجزر غريناادين  -33
 يميااة شااراكات ماا  وكاااالت األماام املتحاادة وغتهااا ماان املؤسسااات ا    امااة التقااارير ماان خااصا 

 والدولية.
يف  لمااة  م يااداسااتعدادها ل مماااركة   ثباااتتوا اا  سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين و  -34

 ترغااابيف قااان و اجملتمااا  الااادو  مااان خاااصا عضاااويتها يف  ت اااف املنريماااات ا   يمياااة والدولياااة. 
يف املراكااز الدل وماسااية الرئيسااية ع اا  مسااتو  العاااي وخا ااة يف   ااا بثياا ةااون يامةومااة يف أن 

 ائمااة. وماا   لااك   ال تاازااالقيااود املاليااة فاا ن املاادن الاار تعماا  كمراكااز ملنريومااة األماام املتحاادة  
الةاااري  وا ماعااة الةاريبيااة ل نرياار يف البحاار منا مااات جاريااة يف  طااار منريمااة دوا شاارا هنااا  

 قة البحر الةاري .التمثي  املما  خار  منط
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 12-79و 15-78و 13-79و 14-79 توصووياتال -اإلطوار الدسوتوري والتشوريعي   
    10-79و 5-79و 16-78و 16-79و 17-79و 3-79و 15-79و
 8-78و 11-79و 9-78و 3-77و 18-76و 19-76و

 يااا  أشاااةاا  مااانامماياااة ع ااا  تاااوفت دساااتور ساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين يااانو  -35
 محاية القانون.   ةالتمييز وي

ساانت فنساانت وجازر غرينااادين لماان القاانون ا نااائ   148و 147و 146 ويارم املاواد -36
 فع  ال واط ع   النحو التا :

 ع   أن أي شخو: -146تنو املادة   
 ؛ال واط م  أي شخو  خر ميارس )أ(  
 أو ؛ال واط م  قيوان ارسمي )ب(  
لارتةاااب    يةااون مااذنباال ال ااواط معااه لااأن ميااارسي شااخو يساام  أل ) (  

 يعا ب لالس ن ملدة عمر سنوات.ميةن أن جرمية و 
 لق د ارتةاب ال واط. ا يذاا -147 املادة  

لق د ارتةاب ال اواط  يةاون  يعتدي ع   شخو  خرأي شخو  
 يعا ب لالس ن ملدة سب  سنوات.ميةن أن لارتةاب جرمية و  مذنباال 

 لن أشخاة من ن س ا نس. ةصئقال مارسات غتامل -148 املادة  
ساواا يف  ا سايمة ال اقماة مان أفعااا يرتةب أي فع   أي شخو 

 اال العام أو ا اة  م  شخو  خر مان ن اس ا انس  أو حيار  شخ ا اجملاا
ال اقمة من أفعاا ع   ارتةاب فع   أو حياوا حتريضه  خر من ن س ا نس

يعا ااب لالساا ن ملاادة ةاان أن ميلارتةاااب جرميااة و  معااه  يةااون مااذنباال  ا ساايمة
 مخس سنوات.

 عا تاه أو  عا اة ط ا  ع ا  أسااس ال وانن سانت فنسنت وجازر غريناادين ضاد وال بيز  -37
 والديه أو الو   القانو، ع يه.

من جمموعة  وانن سانت يف الطبعة املنقحة قانون التع يم ا اة ل 202ويتناوا الباب  -38
 ع   النحو التا : ةالبدني العقولة 2009عام لفنسنت وجزر غرينادين 

 يف املدارس: ةالبدني العقولة 52 تتناوا املادة
 ل ار  عقولاة عزياو أن  املدرسةدير مل و  (  7)و (6) تنال رعيرهناال لاملادتن  )أ( 

 -طالب كمص  أخت ع    ةلدني
 (؛2) ال رعية ل مادةوفقاال  ‘1‘ 
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 عينة.املالة امعقولة أخر  مناسبة أو فعالة يف ل ال وجودأن  رأ   ا  ‘2‘ 
 - ةالبدني العقولة  و  فر  )ب( 

معاااان نائااااب ماااادير املدرسااااة  أو مع اااام أو ماااان  باااا  ماااادير املدرسااااة   ‘1‘ 
 من  ب  مدير املدرسة  ذا ال ر ؛ خ ي اال 

غرفااااة خا ااااة أخاااار  يف املدرسااااة يف يف أو املدرسااااة يف مةتاااب ماااادير  ‘2‘ 
 ؛ خر مع مد وجو 

 أداة من وة ع يها يف ال وائ ؛ لاستخدام ‘3‘ 
 ا يت ا  ما  أي مبااد  توجيهياة مةتولاة  اادرة عان املادير التن ياذي  ‘4‘ 

 ل تع يم.
يف كتاااااب   يتعاااان تساااا ي  البيانااااات العقولااااة البدنيااااة عناااادما تُ اااار  ) (  

 ؛فرضهاوأسباب  اهاومد طبيعة العقولةليان يف املدرسة ل ر   مُيسك عقولات
 املاااادةشاااخو   اااص  أقاااد الوالااادين  أو الماااخو املاااذكور يف  أي )د(  

 يرتةاب لاذلك جرمياةال طالاب يف قارم املدرساة ع ا   عقولة لدنياةي ر  )أ(  (2ال رعية )
 ؛دف  غرامة مالية  درها ألف دوالرتتمث  يف  لعقولة ل جرااات موجزة يعّر  ن سهو 
 قارم املدرساة لطالاب يفع ا  ا العقولاة البدنياة ي ار المخو الاذي  )ه(  

 يرتةااب لااذلك جرميااةال ( 2) املااادة ال رعيااة) ( أو )د( ماان  وأ )ب( اتل قاار االف  ااا  اا
 ؛دف  غرامة مالية  درها ألف دوالرتتمث  يف  لعقولة ل جرااات موجزة يعّر  ن سهو 
 ااو  ل ااو ير تع ياا  أو  ل اااا العقولااة البدنيااة يف  ياا  املاادارس  وجااب  )و(  

ألماار  ااا  ااالف هااذا ا العقولااة البدنيااة ي اار شااخو الرمسيااة وأي أماار ينماار يف ا رياادة 
  غراماة مالياة دفاتتمثا  يف  لعقولاة لا جرااات ماوجزة يعّر  ن ساهو  يرتةب لذلك جرميةال 
 ؛ درها أل   دوالر

جم ااس النااواب  ع اا ( 6ال رعيااة ) املااادةل ااادر  وجااب األماار ايُعاار   ) (  
لقاارار حيرياا  جم ااس النااواب  وميةاان أن ي  يااه  اادورهيف غضااون ثصثااة أشااهر ماان تاااري  

 أ وات أغ بية األعضاا اماضرين وامل وتن.لتأييد 
ل ت اااادي ل عنااااف  جبهااااود عاااادةقةومااااة سااااانت فنساااانت وجاااازر غرينااااادين  اضااااط عتو ااااد  -39

االجتماعياااة  والااادعم االجتمااااع   اتح التماااريع   والتع ااايم العاااام  والسياساااا  اااص منهاااا  ا نساااا،
ممايااة األط اااا  يف قاان أن  اال  انونياا اال  طااار  لمااأن العنااف املنااز القااانون ا ديااد  ويااوفر. وق ااك النريااام

املنريماات  و ادمت أيضااال ومحاياة رفااه األط ااا.  ر دحمةمة األسرة ه  الوكالة امةومية املسؤولة عن 
هامااة   سااهاماتع اا  العنااف ا نسااا،  والقضااااغاات امةوميااة املعنيااة لتحقياا  املساااواة لاان ا نساان 

هناا  عما  اجملتما  املاد، والدولاة   امل حاو  يف تحسانالع   الرغم من  غت أنهل عم  يف هذا اجملاا. 
 ا،. عنف ا نسلوض  قد لمتعدد املستويات و    متعدد القطاعات  قاجة   
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لاادم  أقةاام ات ا يااة ققااوا  2015عاام  يف  ااانون العناف املنااز  الاذي  اادر مااؤخراال  ونُاّقا  -40
ا صفااات املنزليااة األط اااا يف سااياا لتةااون مراعاااة م اا حة يف عم يااة ا  ااصح  لمااة  كاماا  الط اا 

 .مسألة  لزامية
يونيسااف كأساااس لتوجيااه وتنااوير عم يااة الاار قااددهتا الاالعتبااارات لامةومااة  واسااتعانت -41

 م  ات ا ية ققوا الط  . اا  ا  صح خصا مواامة التمري  
 11-78و 10-78و 12-78توصيات ال -المؤسسات والسياسات   

 قزياران/ 1قاوا ا نساان يف معنياة حبسانت فنسنت وجزر غرينادين  عية وطنياة أنمأت  -42
 وأهدافها كما ي  :أعما ا  وينريم  انون  أساس . 1986 يونيه

قاوا ا نساان يف  ت اف جوانبهاا: املدنياة والسياساية اقاام ق"العم  ع   تعزيز  )أ( 
 ؛ية يف سانت فنسنت وجزر غرينادين"واال ت ادية واالجتماعية والثقاف

ا ا ااة  سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ققااوا ا نسااانمااواط  "تعزيااز تع اايم  )ب( 
 ؛"مومسؤولياهتهبم 

 ؛"وتس ي ها و عص ا انتهاكات ققوا ا نسان   " ) ( 
نتهاكات ققوا ا نسان  سواا مان خاصا ل ت دي السب  ووسائ   التماس" )د( 
 ؛"قسب مقتض  اماامنريمة العماا أو غت  لك  أو  ا يئات القضائية األخر  وأاااكم 
 بحااار الةااااري ققاااوا ا نساااان األخااار  يف منطقاااة ال منريمااااتمااا   التوا ااا " )ه( 
 ".مناسباال  ا معيةما تراه أو االنتساب  ليها قسب وا ار 

 تعليم حقوق اإلنسان والتعاون مع المجتمع المدني -باء 
 16-76و 26-76 تانتوصيال -حقوق اإلنسان في مجا  التدريب   

التااادريب جواناااب مااان  أساساااياال  جانبااااال  ع ااا  الااادوامققاااوا املاااواطنن  لماااأنالتع ااايم  ظااا  -43
االيااار مةافحااة أنمااأ  ااانون و ملةاتااب  ن ااا  القااانون يف سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين. املقاادم 
القضاايا املتع قاة  لتنااواساانت فنسانت وجازر غريناادين ل  اوة المارطة امل ةياةوقدة داخ   لالبمر

 .ا مهورتوعية ل االضطصع لأنمطةو  لالبمرلااليار 
ساانت فنسانت وجازر غريناادين مان ل طة امل ةياة اوة المار عدد مان كباار ضاباط  واست اد -44

املنريماة  الر يسارهتالرام  لناا القدرات والتدريب ع   املهارات التقنية يف جماا ققوا ا نسان  
 :ية ما ي  ربام  التدريبتناولتها الاجملاالت الر  من. و الدولية ل ه رة

 ا نائية؛ ضحايا والعدالة أفض  لمساعدة  لتقداحتسن التنسي   )أ( 
 ؛خطة عم  وطنية لاالعتماد ع  ن مةافحة انتهاكات ققوا ا نسا )ب( 
 توعية ا مهور من خصا محصت توعية و جراا دورات تدريبية. ) ( 
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دورات  ويااريلالتعاااون ماا  مةاتااب املقاطعااات  لالبماارااليااار وتاانريم الوقاادة املعنيااة ل -45
مساتمر ما  الاكياز لماة   لمة من الةيانات  تدريب وتوعية ل منريمات غت امةومية وغتها

 .ا ماعات املستضع ةخاة ع   
 وضا  عانأس رت الدورات التدريبية الر أجريت حتت  شرا  املنريماة الدولياة ل ه ارة و  -46

  وة المارطة امل ةياةتدريب  لة يةيف الربنام  التدري   هعن ققوا ا نسان و دراجدراس  منه  
قضااااايا ققااااوا ع اااا  درايااااة أكاااارب لضااااباط الماااارطة وأ ااااب  ادين. سااااانت فنساااانت وجاااازر غريناااال

ساؤولية معا اة املساائ  مة اف  ضاال  شارطة  يتواجاد  ة العامة املتبعاةالسياسل وعمصال ا نسان. 
 ت ااف مراكااز يف و لاالعنف املنااز  واملسااائ  املتع قاة لاألط اااا يف  ياا  األو اات  املت اا ةامساساة 

 .المرطة يف الب د
مااان خاااصا نرياااام األمااان  و   يميااااال  لضاااباط المااارطة حم يااااال  منتريماااة دورات تدريبياااة عقااادتُ و  -47

تحقيااا  يف الياااتم تع ااايم ضاااباط المااارطة أساسااايات محاياااة ققاااوا ا نساااان  وكي ياااة و ا   يمااا . 
    العدالة. تقدا ا ناةفعاا لضمان لمة  تقارير ال

 ااوة الماارطة تاادريب  لة يااة يف املاانه  الدراساا  عنااف ا نسااا،ال لمااأنوقاادة  وأُدرجاات -48
العنااف  ادعااااات يفع اا  التحقياا   ة أفرادهاااسااانت فنساانت وجاازر غرينااادين لتعزيااز  اادر ل امل ةيااة
 املنز .
سانت فنسنت وجزر غرينادين تدريب ضاباط المارطة ل  وة المرطة امل ةيةو د ا اقت  -49
 .2016يف عام  العنف املنز ا ديد لمأن التمري   ع  

 2-77 تانتوصوويال -اإلحصوواءات، والميزانيووة، والتعوواون مووع المجتمووع الموودني و  ،السووياق  
 4-77و

املنريمااااات اجملتمعيااااة واملنريمااااات غاااات و  واملنريمااااات الدينيااااة اجملتماااا  املااااد، ااااري توعيااااة  -50
القضااايا  لمااأن. وتعقااد مماااورات عامااة ةالتمااري  ماان خااصا سااب   ت  اايف الت يتات لااامةوميااة 

 التمري .معينة يف الرأي العام قىت  ب   جراا ت يتات ويراع  ا امة 
  عادادتركاز ع ا  و امةومية واملنريمات غت امةومياة  الدوائرأنمئت  ان وطنية تضم و  -51

وطنياة ال  ناة الهاذه ال  اان لان مان و القضاايا الار تاؤثر ع ا  األسار.  تنااوااست الات مماكة ل
املعنيااة لوضاا  قااد   وال  نااة الوطنيااة األط اااا عنيااة لقضااااامل نااة العماا  الوطنيااة و مقااوا الط اا   

تقاادم التمااري  بااس ققااوا املااواطنن   يف ت يااتاتوفيمااا يتع اا  حتديااداال لاا جراا . عنااف ا نسااا، ل
األقةاام  لماأنالربملاان املماورة    تضام الادوائر امةومياة واملنريماات غات امةومياة   تارة ان 

 .الر تؤثر ع   ققوا املواطنن
مااا  البياناااات جب يسااام   ضااااا األط اااااو  األط اااالر اااد محاياااة وطااا  ضااا  نرياااام وُ و ااد  -52
لا ضاافة    و وكااالت امةومياة وغات امةومياة. ة  من الذه املسائ  لة فيما يتع   هبلةاونيا 

ماان وطنيااة لتح ياا  البيانااات االجتماعيااة التعبئااة ال ر ااد والتقياايم يف و ارة لوقاادة  أنماائت لااك  
 السياسات الر تؤثر ع   األط اا.  االساشاد هبا يف أج
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 5-77و 26-78و 18-78التوصيات  -عدم التمييز   
 :ع   ما ي  ( من دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين 1) 9ال    ينو  -53

   اااا يف  لاااك قرياااة الوجااادانقاااه يف قرياااة حبالتمتااا   مااانأي شاااخو  قرماااان"ال  اااو  
التعباااد ل ظهاااار ديناااه أو معتقاااده  ةوقريااا  ديناااه أو معتقااادهال ةااار والااادين  وقرياااة ت يااات 

 ."التع يم واملمارسة و  امة المعائر    رده أو م   اعة  وأمام املأل أو ع   قدةو 
 عا اات لدنياة مان امةومة لالقوانن الر حترير التمييز ضد األشاخاة الاذين يعاانون  تقيدتو  -54

ة وا ااادمات األخااار  الااار يالرعاياااة ال اااح واالسااات ادة مااانوعق ياااة يف جمااااالت ساااوا العمااا  والتع ااايم 
   داخا  املبااا،.   وي ا عا اةوجاوب تيسات و اوا ع اا   نوتوفرهاا الدولاة. ولايس يف القاانون ماا يا

 الناقية العم ية.ك ما كان  لك ممةناال من   التسهيصت الص مةغت أن امةومة تعهدت لتوفت 
ع اا  تاااوفت سااانت فنساانت وجااازر غرينااادين ل يدسااتور ال القاااانونماان  13املااادة وتاانو  -55

 :كما ي    ون ها .امماية من التمييز ع   أساس العرا  وما     لك
 وما     لكامماية من التمييز ع   أساس العرا   -13 
ال   ه املااااادةماااان هااااذ( 7)و (5)و (4) ةال رعياااا املااااوادأقةااااام رهنااااال ل" )أ(  

لسبب ما ياتاب ع ياه أي قةم بييزي يف قد  اته أو ع   أي  انون  و  أن يمتم  
 ."من  ثار

ال   ه املااااادة( ماااان هااااذ8)و (7)و (6) ةال رعياااا املااااوادأقةااااام رهنااااال ل" )ب(  
 ااو  معام ااة شااخو لطريقااة بييزيااة ماان جانااب أي شااخو  خاار يضااط   لااأي مهمااة 

أو يف سااياا أداا الوظااائف الاار يتط بهااا  مةتااوب أي  ااانونعامااة مسااندة  ليااه  وجااب 
 ".أي من ب عام أو س طة عامة

لطريقاة " معام ة أشاخاة  ت  ان يةتمييز " ل رية ع ت  ه املادةيف هذ ) (  
قساب ناوع ا انس أو العارا أو يف فئاة كا  مانهم   وفقااال لت انيف أو أساسااال  ك يااال  ت  اة  

حبياث يتعار  األشاخاة الاذين ينتماون    ون أو العقيادةاملنمأ أو اآلراا السياسية أو ال
   هااذه ال ئااات ملعو ااات أو  يااود ال يتعاار   ااا األشااخاة الااذين ال ينتمااون  ليهااا أو 

 .مُينحون امتيا ات أو مزايا ال ُبن  ألشخاة ينتمون    فئات أخر 
دام  ماااع اا  أي  ااانون  تسااري( ماان هااذه املااادة ال 1) املااادة ال رعيااة )د(  

 القانون يمتم  ع   أقةام من  بي  ما ي  :
 خت يو ا يرادات العامة أو األمواا العامة األخر ؛أقةام تنريم  ‘1‘ 
 ؛واطننغت املاألشخاة أقةام ختو  ‘2‘ 
أقةااااام تاااانو ع اااا  تطبياااا  القااااانون املاااانريم ملسااااائ  التباااا  أو الاااازوا   ‘3‘ 

و أيااااة مسااااائ  الطااااصا أو الاااادفن أو انتقاااااا امل ةيااااة لعااااد الوفاااااة أ أو
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ممااااهبة يف قالاااة األشاااخاة املنتمااان    ال ئاااات املاااذكورة يف املاااادة 
( )أو يف قالاااااة أي شاااااخو لاااااه  ااااا ة هبااااام(  أي  اااااانون 3ال رعياااااة )

 ؛األقواا المخ ية املنطب  ع   هؤالا األشخاة
ال ئااات املااذكورة األشااخاة الااذين ينتمااون    تعاار   أقةااام لمااأن ‘4‘ 

ملعو ااااات أو  يااااود ال يتعاااار   ااااا األشااااخاة ( 3يف املااااادة ال رعيااااة )
الذين ال ينتمون  ليها أو مُينحون امتيا ات أو مزايا ال ُبن  ألشخاة 

تةاااون ماااربرة لماااة  معقاااوا يف أي جمتمااا   ينتماااون    فئاااات أخااار 
 ؛دميقراط  يف ضوا طبيعتها وظروفها ا ا ة

ادة ال رعياة ما  املا متس ال  و  اعتبار أي قةم يرد يف أي  انون غت  ‘5‘ 
 غااات)  اااا ماااا دام أناااه يااانو ع ااا  املعاااايت أو املاااؤهصت ( أو  ال ااااال 1)

العاارا أو ا اانس لناوع  رتبطااة ع ا  وجااه التحديااداملاملعاايت أو املااؤهصت 
فرهاااا االاار يُط ااب تو ( أو املنمااأ أو اآلراا السياسااية أو ال ااون أو العقيااادة

 ؛ته الرمسيةأو يت ر  ل   رمس يف أي شخو يُعن يف أي من ب 
 يياااازه فعاااا ع اااا  أي ماااان هااااذه املااااادة ( 2ال تسااااري املااااادة ال رعيااااة ) ‘6‘ 

أية أقةام من  بي  أقةاام القاانون املماار  ليهاا يف   راقة أو ضمناال 
 ؛هذه املادةمن  (5( أو املادة ال رعية )4املادة ال رعية )

ال  اااااو  اعتباااااار أي قةااااام وارد يف أي  اااااانون أو أي  جاااااراا يُتخاااااذ  ‘7‘ 
ماا  هااذه املااادة أو  ال اااال  ااا مااا دام  متساا  وجااب هااذا القااانون غاات 

هااذا القااانون ياانو ع اا  أن األشااخاة املنتماان    ال ئااات املااذكورة 
د  ضاااااعون لتقيياااااد امقاااااوا  ااااا( مااااان هاااااذه املاااااادة 3يف املاااااادة ال رعياااااة )

مان هاذا الدساتور   12و 11و 10و 9و 7تة  هاا املاواد وامريات الار 
 (5)9أو  (2)7 ع ااااا  أسااااااس أناااااه تقيياااااد مساااااموح لاااااه  وجاااااب املاااااواد

 امالة؛ قسب)ب( أو )ح(   وأ()أ( 3)12( أو 2)11 وأ( 2)10 أو
ساا طة أي  يااؤثر ع اا ( ماان هااذه املااادة مااا 2ال رعيااة ) املااادةلاايس يف  ‘8‘ 

هاااذا الدساااتور أو أي  اااانون  خااار فيماااا  اااو   اماااة  مينحهااااتقديرياااة 
سااااات فيماااااا يت ااااا  لأو  أماااااام حمةماااااة ماااااا دعااااااو  مدنياااااة أو جنائياااااة

 .أو   ائها ا جرااات
ساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين عاااو تعمااايم مراعااااة املنرياااور ا نساااا، يف  و اااد حتركااات -56

حبقاوا  واعاافااال  ا نساانيةوياة  هل مراعااةال  دمات االجتماعية اوالتع يم والزراعة و  طاعات ال حة 
 ا جنالية ل مواطنن.امقوا ا نسان و 
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عدم التمييز لمي  املواد املرتبطة ل تقيد جب سنةكيانات قةومية  ت  ة محصت ك  ويري   -57
 يف ات ا يات األمم املتحدة.

ن سانت فنسنت وجزر غريناديلمن القانون ا نائ   148و 147و146 وتمتم  املواد -58
 :أقةام لمأن ما ي   ع  

 ال واط - 146املادة   
 أي شخو:   

 ؛ال واط م  أي شخو  خر ميارس )أ( 
 أو ؛يرتةب ال واط م  قيوان )ب( 
  ؛ال واط معه  مارسةي شخو يسم  أل ) ( 
يعا ااب لالساا ن ملاادة عماار ميةاان أن لارتةاااب جرميااة و  يةااون مااذنباال  )د( 
 سنوات.

  ال واط ممارسةا يذاا لق د  -147 املادة  
 ال اااواط  يةاااون ماااذنباال  ممارساااةلق اااد  يعتااادي ع ااا  شاااخو  خااارأي شاااخو  

 يعا ب لالس ن ملدة سب  سنوات.ميةن أن لارتةاب جرمية و 
 لن أشخاة من ن س ا نس ةصئقالمارسات غت امل -148 املادة 

 اجملاااااساااواا يف  ا سااايمة ال اقماااة مااان أفعااااا يرتةاااب أي فعااا   أي شاااخو 
 خار مان ن اس  اال العام أو ا اة  م  شخو  خر من ن س ا انس  أو حيار  شخ ا

معاه أو معهاا   ا سايمةال اقمة من أفعاا ع   ارتةاب فع   أو حياوا حتريضه ا نس
 يعا ب لالس ن ملدة مخس سنوات.ميةن أن لارتةاب جرمية و  يةون مذنباال 

 السياسات القطاعية -جيم 
 8-79و 6-77و 7-79و 4-79و 6-79 توصياتال -عقوبة اإلعدام   

ع ا  أقةاام ساانت فنسانت وجازر غريناادين لالقاوانن املنقحاة من  168يمتم  الباب  -59
فيهاا قةام ا عادام يف  نُاّ اذ خر مارة  ت. وكانالةرب  رائملارتةاب ا  عدام املدانن تنو ع   

لارتةاااب وي يعاادم أي شااخو ماادان . 1993فرباير شااباط/سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين يف 
ا ااة   م  اس امل ةا ال  نة القضائية التالعة لو جرائم يعا ب ع يها لا عدام منذ  لك امن. 

قاااك أن أقةاااام يص  وع ياااهحمةماااة االساااتئنا  النهائياااة لساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين.  هااا 
ماااا قااادا مث ال اااادرة عااان اجمل اااس امل ةااا  ا ااااة قااارارات يف ضاااوا ال بامااااال  اااوانن الب اااد ت سااار 

ساااابنس وهياااااو  ضااااد امل ةاااااة (؛ و ضاااااية 1993املااااادع  العااااام ) لاااارات ومورغاااااان ضااااد  ضااااية يف
د ترمين هاام ضا دانياا "ديك" ضية و  ؛(2001فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا( ) )سانت

 .25   ضية اجمل س امل ة  ر م (2009دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين )
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 15-76و 9-79 تانتوصيال -حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة   
ع اااا  تااااوفت سااااانت فنساااانت وجاااازر غرينااااادين ي لالدسااااتور القااااانون ماااان  5املااااادة  تاااانو -60
 ع   ما ي  : نووتألشخاة من املعام ة الص نسانية. لماية ام

 امماية من املعام ة الص نسانية: -5  
أي شخو ل تعذيب أو غته من ضروب العقولة أو املعام اة   و   خضاع"ال  

 ".غت ا نسانية أو املهينة
 9-77و 19-78و 10-77 توصياتال -االحتجاز  ظروف  

ولاادأت    ااصق  جدياادلناااا مرفاا  أكم اات قةومااة سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين  -61
 تاازم يل ساا ون و الاادنيا املعااايت الدوليااة لوهااذا املرفاا  ي اا   .2012يف عااام  لاا يف جزياارة  تماا ي ه

 قواعد مانديص.ل
وت  ا   ل سا يناتقواعاد لاانةو  يف معام تهاا لسانت فنسانت وجازر غريناادين وت تزم  -62

 .ا نااو الذكور لن الس ناا من 
الوفاااا ضاام ممث اان ماان منريمااات اجملتماا  املااد، الاار ت العدالااة املعنيااة لااالنزالا نااة  تة ا و  -63
أيااة يف أيضاااال ال  نااة  تنرياار. و االقت ااا  ظاارو امااد األدىن ماان مسااتويات املعيمااة وغتهااا ماان ل

 مستق ة عن م  حة الس ون.ه  يثتها الس ناا و  شواغ 
  التاادريب يف جماااالت الن اااارة ويقااادم .املهااارات ل ساا نااع ااا  لرنااام  تاادريب وهنااا   -64
 والزراعة.  لقعالسصا أو او ناعة سيارات  ال اميةانيةو ال حام  و 

ةياناات ال  ومان خاصا داخ يانوتقدم خدمات االستمارة ل س ناا من خاصا مستماارين  -65
 .هاوسماريون منريمة ارجية واملنريمات غت امةومية مث  ا 
لدسااتور سااانت فنساانت وجاازر وفقاااال مارسااة شااعائرهم الدينيااة حبريااة   ساا ناا ليساام  و  -66

 غرينادين.
يف قااالت و مارتن يف األسابوع.  املرفا يازور  الس ناا وسصمتهم طبيب  ويمر  ع    حة  -67

 الس ناا    املستم   العام لت ق  العص . يُنق الطوار   
ماان خااصا مبااادرة ال ر ااة الثانيااة  ل ساا ناا ةاألكادميياا ل تنميااة اال وفر و ارة التع اايم لرناجمااوتاا -68
 الةاري .يف منطقة  س االمتحانات جمل

 17-76 التوصية -ألمن الكرية وا  
ضاااحايا الشاااهادة األشاااخاة أن تسااا   لال ياااديو التااادالت ا ا اااة ع ااا  يااانو  اااانون  -69

 تسا   الماهادةلماهادته يف ج ساة ع نياة. و  ادالا األط اا وأي شخو  اا  مان الضع اا و 
 امقيق . زمنكدلي  يف ال  وتقدمعن طري  و  ة ال يديو  وتعر  اال مسبق
 تري  ت ا ي ه  يد الةتمان المديد. ؛ماية المهوداال ملرناجم أيضاال امةومة  وتدير -70
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 14-76التوصية  -والمكاكمة العادلة   العد قامةإ  
ساااوا لمااأن العص ااات العاماااة والمااةاو  تتنااااوا شااةاو  املاااواطنن معنياااة ل  دارةهنااا   -71

رفاا  ا اارائم طة. وتُ ضااباط الماار  ع اا  أياادي ا يااذااوغااته ماان أشااةاا  واالعتاادااالساا و  املزعااوم  
 تضم ممث ن من منريمات اجملتم  املد،.مستق ة را بة منة     طتة ا 

 الكقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -دا  
 24-78و 23-78 التوصيتان -الكقوق المتعلقة بالزواج واألسرة   

سانة  18أقاد الطارفن دون   ا كان  ةأن موافقة الوالدين مط ولع   نو  انون الزوا  ي -72
ساانة ماان  18  باا  ل ااو لاازوا  ايف سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين  المااائ ماان غاات و ماان العماار. 

و ارة المااؤون الةنسااية داخاا  امةومااة     شاارا  أ ااحاب امل اا حة  تسااع . وماا   لااك  العماار
دىن لسان الزوا  والةناائس ومةتاب املادع  العاام هباد  مراجعاة اماد األ مس   الرئيسين مث  

 الزوا  ل ذكور وا ناا.
 28-76و 27-76و 12-76توصيات ال -الكق في مستوى معيشي الئق   
 ا سةان  

ت تااازم الساااةن كحااا  مااان ققاااوا ا نساااان و لساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين تعاااا   -73
القانونيااة وتقااود ا يئااة . الصئاا السااةن لمواطنيهااا  لتزويااد املتدنيااةلقضاااا ع اا  الرياارو  املعيمااية لا
 لالتعاااااون ماااا  و ارة ا سااااةان واملسااااتوطنات البماااارية غاااات الرمسيااااة  تنميااااة األراضاااا و نسااااةان ل
 دخ لألشااخاة معاادوم  الاالاارام  ا سااةان امةوميااة   والتخطااي  العماارا،  واملساا  ضااااألر و 

تنميااااة و نسااااةان ا يئااااة القانونيااااة لواليااااة وتتمثاااا  الاااادخ  و وي الاااادخ  املتوساااا .  ومنخ ضاااا 
سااانت فنساانت ملااواط  مساااعدة امةومااة يف تااوفت فاارة  سااةان لأسااعار معقولااة يف األراضاا  

 ممة امل يف ن س الو ت يف تن يذ املساع  ا منائيةالمروع و   يف  ي  أعاا الب د وجزر غرينادين
  انونية.كهيئة   وقيتهاو  ااسااتي   لضمان استدامتهلمة  

 2015 كااااااانون األوا/ديساااااامرب قااااااىت   اااااادمت امةومااااااة ثااااااورة ا سااااااةان ويف  طااااااار -74
أيضااااال . و اااد وضاااعت امةوماااة منااازا لاااذوي الااادخ  املااانخ ض 500منهاااا   منااازا 1 200 عاااو

د  مساااعدة األشااخاة هباا 2015 مط اا  عاااميف  لاادأ الااذي" ماان أجاا  امياااة العاايع"لرنااام  
يف ر أمريةا  دوال 3 500يةسبون أ   مان الذين )األشخاة  الضع اا/املنخ ض دخ  وي ال
هاااذا الربناااام  هاااو األوا مااان نوعاااه يف و . ةعق ياااالو   وي ا عا اااة البدنياااة( وخا اااة املسااانن و السااانة

أو ياادد نااا ا يف  طااار هااذا الربنااام  وت اامم وتماايد املتاااري  سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين. 
 مااا  ُأجنااز 2015 كااانون األوا/ديساامرب وقااىتمناسااب لتماام   ياا  املرافاا  األساسااية. لمااة  
 منزالال  خر. 90وكانت األش اا جارية  جنا   منا ا 108جمموعه 
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مت األراضاا  املم وكااة د  "   ُاا   رأس ماااا قاا املياات رأس املاااا   يااو وجااب سياسااة "حتو  -75
لال عاااا  هااااذه  الااااذين كااااانوا يماااا  ونسااااانت فنساااانت وجاااازر غرينااااادين ماااان مااااواط  ل دولااااة آلال  

 دوالر أمريةااا  0.04 لساااعر. وعرضااات األراضااا  نا ساااةااألراضااا  لأساااعار مدعوماااة ألغااارا  
املسااتوطنات البماارية غاات  ل ضاا اا الطااال  الرمساا  ع اا  ت هااذه ا جااراااتةم ل قاادم املرلاا   واسااتُ 

 األساسية مث  الطرا وال ر  ال ح . ا ياك مس  األراض  وخدمات  لتوفت خدماتالرمسية 
 2010األعااوام يف لا ضااافة     لااك  يف أعقاااب الةااوارا الطبيعيااة وال يضااانات املاادمرة و  -76
  شااارعت امةوماااة يف لااارام  واساااعة النطااااا لتو يااا  ماااواد البنااااا و  اااصح املناااا ا 2013و 2011و

 ملست يدين.ع   اأي تةاليف  لدونالقائمة ولناا منا ا جديدة 
 الضمان االجتماعي  

ت فنسنت وجزر غرينادين تن يذ العديد من املماري  لتحسن قياة توا   قةومة سان -77
 شعبها.

 املوا ياة يف جمااا  راعاة ووضعت خطة ل تدالتال قر من غاثة ا  ندوا أنمئ  )أ( 
املازارعن  تااناآللي هاتاانن . وبّةاوامراجاة وم اائد األمساا   تحاوا الري اوال و ارة الزراعاةيف  املو 
 ؛املو  مرتب  لزراعة أي ع زتعام  م  لمن ا

تحدياد ودعام مباادرات للرنام  ا نعاش االجتماع  يف و ارة التنمياة االجتماعياة  )ب( 
 ؛التنمية االجتماعية واجملتمعية

هاااو لرناااام     يمااا  و   قتياجاااات األساسااايةلصمماااروع ال اااندوا االساااتئما،  ) ( 
يسااعد هاذا الربناام  اجملتمعاات و عقادين.  ولادأ تما ي ه مانم ر  التنمياة الةااري   ميوله ويديره
 ا ياكاا  األساساااية اا  ا ااادمات العامااة ماان خاااصا تااوفت ع ااوا  يااادة فااارة ام ع اا الضااعي ة 

 ؛العم   مةانيةهارات الص مة لتعزيز امل تنميةاالجتماعية واال ت ادية  و 
نازا وا شارا  يف املرعاية خدمات اليوفر الذي مسنن املنزلية ل ساعدة امللرنام   )د( 
املسانن املعاو ين وخ ا  فارة  والربناام  م امم ملسااعدة. من املعالن كبار السن 300 ملا يزيد عن

 ؛النريافة المخ يةو األعماا املنزلية  ة املقدمة ما لنساعدوتااوح املعم  ملقدم  الرعاية. 
تقااااادم و ارة التنمياااااة . لرناااااام  شااااابةة األماااااان االجتمااااااع  )املسااااااعدة العاماااااة( )ه( 

الضااع اا وغااتهم ماان األشااخاة  وي ا عا ااة واملساانن و  ل معااو يناالجتماعيااة مساااعدة عامااة 
. ويقاااادم ال ذائيااااةوجبااااات والوالنقاااا  والتع اااايم  فيمااااا يتع اااا  لا سااااةانخا ااااة األط اااااا ال قااااراا و 

شاخو.  6 000   أكثار مان تقريبااال  اال أمريةيا اال دوالر  85 ادرها مساعدة نقدية شاهرية الربنام  
 ؛ةهرلااوال املاا ل ح وا ع    ضافية ل مسنن يف شة   عانات ةمساعد وتقدم

مبااااادرة ترعاهااااا وهااااذا الربنااااام  . نوالتقنياااا نلرنااااام  التاااادريب والتع اااايم املهنياااا )و( 
. الر تتط ب مهارات لعم جماالت ايف  اتشهادومنحهم تدريب المباب  وجبها امةومة يتم 

ال خااار  واماار   وال حااام والسااباكة. وهنااا   ااناعة الن ااارة  و ع اا  م  جماااالت التاادريب توتماا
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ات ع اا  مسااتو  اجملتمعاا يقاادماملهااارات وتنميااة ميااة األحمااو مسااتمر ل ةبااار لمااأن لرنااام  تاادريب 
 ؛من خصا و ارة التع يم اا ية

 اساتحقا ات قادم لارام  الضامان االجتمااع  لتاوفتالار تالتاأمن الاوط   دائرة ) ( 
لااادائرة جااازا مااان التوجاااه االساااااتي   ويتمثااا  األشاااخاة لعاااد التقاعاااد.  ملسااااعدةطوي اااة األماااد 
 ورفااا لتخ ياااف مااان قااادة ال قااار ا ضااامان االجتمااااع  هباااد  ل" دارة لرناجمهاااا  يف التاااأمن الاااوط 

ة دائااار  ن اااذهاالاااربام  الرئيساااية الااار ت ومااانمساااتو  املعيماااة يف ساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين". 
 ةمساااعد املعاشااات التقاعدياة غاات القائماة ع اا  اشااااكات الاذي يقاادم   نريااامها التاأمن الااوط 

لاأي شاة   تقاعدي والذين ال يتمتعاونل ح وا ع   معاش  غت املؤه نمالية   تة ل مسنن 
  خر من أشةاا الدعم.

 الكد من الفقر  
توا ا  و جادوا أعمااا امةوماة.  مان األولوياات املدرجاة يفال يزاا القضاا ع   ال قر  -78

 اا   تساتند   "امارب ضااد ال قار" الاار  يفالعدياد ماان املباادرات والااربام  االضااطصع لامةوماة 
الاار أعاادت لعنايااة  املؤ تااة ور ااة اسااااتي ية امااد ماان ال قاارل تساشاادد ماان ال قاار و   اا امااقاساام 

 .ال قر املتخذة قىت اآلنمن  ي  مبادرات امد  ت أساسكانو 
د يف حماولاة لتحقيا  منااو تعريايم ا مةاناات اال ت اادية ل ب ايف أهادا  امةوماة وتتمثا   -79

العااام ل سااةان يف  طااار  الرفاااهمسااتدام  والقضاااا ع اا  ال قاار  وامااد ماان البطالااة  وحتساان أكاارب و 
 تعزيز امةم الرشيد.

  (2025-2013 تنمياااة اال ت اااادية واالجتماعياااة )لطاااة الوطنياااة يتضااا  مااان ا وكماااا  -80
تولياد فضاصال عان توسا  اال ت ااد  انت فنسنت وجزر غريناادين يتط اب مد من ال قر يف سا ف ن

اجملتما . وتساع  امةوماة    تما ي   ياادة التعااون  ل مارائ  ال قاتة مانالدخ  والعمالة املنت اة 
ا مناساابة واجملتماا  املااد، والقطاااع ا اااة واألكااادميين لوضاا  ق ااو  ات العامااةلاان  ااناع السياساا

تعاونيااات  وتعزيااز شاابةات األمااان واممايااة االجتماعيااة  وحتساان التاادريب  نماااا ال  قاار مثاا  ل
 والساياقة ةالزراعيا لقطااع  األعمااا الت ارياة النهاو  هبد المباب  لنع   املهارات  ال سيما 
 .ع   ال عيد اجملتمع 

 انالب ااد ماانوعااصوة ع اا   لااك  ياادر ا شااارة    أن سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين  -81
ة يف  طار ممروع امد من ال قر القائم ع   أسااس ُ ا  متعاددة األلعااد والاذي وضاعته املستهدف

. ويساااع  هاااذا لاالشااااا  مااا  لرنااام  األمااام املتحااادة ا منااائ  نريمااة دوا شااارا البحااار الةاااري م
  مان اميااة متعاددة يف منااحال قار وامرماان يعاا، الضاع اا مان ماد     أي يد املمروع    حتد

 لياات امماياة  االسات ادة مانعواما  مثا   ومراعااة  قر ل ياال كاف ال ميث   ياساال أن الدخ   وتوضي 
   وموارد سوا العم  وم ةية األ وا.املعيمية االجتماعية  وخ ائو األسر
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     يف نيسااااان/ والاااار نماااارت رمسياااااال الااااذي تب اااا  مدتااااه ساااانتن ع نتااااائ  هااااذا املماااارو وماااان شااااأن  -82
   أكثاار فعاليااة والتةاااراال تن يااذ ُ ااماان  تعبئااة الوطنيااةالامةومااة ماان خااصا و ارة  أن بّةاان 2015ألرياا  
 لتحقي  أهدا  امد من ال قر. مبادرات التنميةجماالت السياسات العامة والتخطي  و  يف

 29-76و 30-76التوصيتان  -الكق في الغذاء   
   ل ح  يف ال ذاا كح  أساس  من ققوا ا نساان  توا ا  امةوماة الساع   دراكاال  -83

 الت ذياة. والقضااا ك يااال ع ا  نقاو  ال قار والقضااا ك يااال ع ا ع ا  ا اوع   ك يااال   القضااأهدا  حتقي  
ساااانت فنسااانت منريماااة األمااام املتحااادة لألغذياااة والزراعاااة لاااأن  أ ااارت  2013 قزيران/يونياااهيف و 

مااؤبر  غاياااتاألهاادا  ا منائيااة لألل يااة و  قققاات ا ااد  املع اان ضاامن كاا  ماانوجاازر غرينااادين 
الااذين يعااانون خ ااض عاادد ا ياااع أو ملنريمااة األغذيااة والزراعااة واملتمثاا  يف  القمااة العااامل  لألغذيااة

ولعااد . 2012و 1992متناسااب  لاان عااام    و مط اا  لمااة     الن ااف نقااو الت ذيااةماان 
القضااا ع ا  ا اوع. ل املتع ا  تحاديالمباادرة  تن يذ 2015امةومة يف عام  لدأتهذا ا جنا   

ع اااا  مااااد   نقااااو الت ذيااااةوالااااذين يعااااانون ماااان عاااادد ا ياااااع  خ ااااضوتسااااع  هااااذه املبااااادرة    
 مةانياة وجازر غريناادين سانت فنسانت قىت يةون  مي  مواط   القادمة( 5) سنوات ا مسال

 ت طا  اقتياجااهتموم ذياة يف  يا  األو اات    مناةاملادي واال ت ادي ع   أغذية كافية و  ام وا
  حية.نمطة و ياة ل تمت  حبال ذائية  وت ضيصهتمالت ذوية 

( 3مباادرة حتاادي القضااا ع ا  ا ااوع لساانت فنسانت وجاازر غريناادين ثصثااة )وتتضامن  -84
 أهدا  حمددة:

وتوفتهااا عاليااة الودة ا اا ذيااة و ات واملمنااة اآل لألغذيااةتعزيااز ا نتااا  املسااتدام  )أ( 
 األغذية؛ثالت من واردات  وام ا  ع   مستو لأسعار معقولة 

 ؛ل سةان ةوال حي ةالت ذوي امالةسن حت )ب( 
لأسااعار  منااةامل ذيااة واآل ع اا  األغذيااةواألفااراد  املعيمااية  ااوا األساارقضاامان  ) ( 
انعادام األماان  الاار تعاا، مان  ئاات الضاعي ة ليف  يا  األو اات ما   يااصا اهتماام خااة  معقولاة

 .ال ذائ  والت ذوي
 قىت اآلن منذ لدا املبادرة ما ي  :الر حتققت جنا ات ا  ومن -85

 ؛انية ملةافحة ا وع ونقو الت ذيةجبهة لرمل تمّة  )أ( 
 ؛اسة القضاا ع   ا وعوثيقة سيل ياغة مماكة لن الو ارات  نماا  نة  )ب( 
 االنتهاا من خطة عم  القضاا ع   ا وع. ) ( 

 خطة العم   ا ي  : ستسم   عموماال و  -86
نتااا  ا مااا يتع اا  لفي هادفااةتاادخصت ميةاان تن يااذ  جااراا تعااداد  راعاا  حبيااث  )أ( 

 ؛الواردات واالستعاضة عن
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املاديااااة  ا ياكاااا  األساساااايةتعزياااز لرنااااام  الت ذيااااة املدرسااااية عاااان طرياااا  حتساااان  )ب( 
 ؛لربنام يف ا ول  ة خا ة تعين أخ ائ  غذائ واملوارد البمرية 

يواجهاااون خطااااراال العاماااة ل محتااااجن  وخا ااااة أولئاااك الاااذين  ة ياااادة املسااااعد ) ( 
 اال؛ت ذوي

اقتياجاات لتناساب تعدي  املنت ات ال ذائية الر يقدمها لرنام  دعم الت ذياة  )د( 
   /ألط اااا امل ااالن ل ااتوس نقااو املناعااة البمااريةتركيبااات األغذيااة ل  مثاا  لمااة  أكاارب العمياا 

 ا يد   والذين يعانون من التقزم المديد؛
 .القائمة ع   األغذيةوطنية الاملباد  التوجيهية ال ذائية  تنقي  )ه( 

 15-77و 13-77و 14-77و 32-76و 24-76توصيات ال -الكق في الصكة   
ساانت ماواط  قا  أساسا   ميا  هاو ام وا ع   الرعاياة ال احية أن امةومة  تر  -87

يف جماااا تقاادا الرعايااة ال ااحية ع اا  مااد   كبااتاال   تقاادماال  هاا  أقاار تو   فنساانت وجاازر غرينااادين
 معقولاةا د  هو االستمرار يف توفت الرعاية ال حية المام ة لأساعار و املاضية.  عمرالسنوات ال

البيئيااة يف  يا  جوانااب التنميااة الوطنياة. وعااصوة ع اا   المااواغ  مراعااة ميا  املااواطنن  وضاامان 
 اار  مرافاا  النريي اة و الماارب ال يا  املااواطنن ع ا  مياااه ق ااوا  لاك  ت تاازم امةوماة لضاامان 

 اطر  حية.  دونليئة  منة و   املناسبة ح  ال
األقاداا. لاملمااك  املرتبطاة  قا عدد من املباادرات املوجهاة عاو لامةومة  واضط عت -88
 املعااارو تعااااط  املخااادرات الربناااام  التع يمااا  ملقاوماااة  يف هاااذا ال ااادد  مااان املباااادرات الرئيسااايةو 

 ."ضد ا رميةاملقا  مبادرة و""  DARE Programmeلاسم: "
 ة او مان  با   1997فرباير شباط/تعاط  املخدرات يف الربنام  التع يم  ملقاومة  وُوض  -89

أهااادا  وتماااتم  . و ارة التع ااايمت وجااازر غريناااادين لالتعااااون مااا  ساااانت فنسااانلالمااارطة امل ةياااة 
 ما ي  :ع   الربنام  
 تعاط  املخدرات لن المباب؛ لدامد من ا )أ( 
 ؛التسام  ومناهضة العنف تم ي  )ب( 
 ؛ ات   الية م  المرطة واجملتم عص   امة ) ( 
مساااعدهتم لي اابحوا المااباب و  لاان  ااا   ولناااا الثقااة لااالن س  ساا و تطااوير  )د( 

 اجملتم . أعضاا ساملن يف
انضاموا ع ا  مار السانن  فياهالعديد من املمااركن  نريراال ألن هائصال  يعترب الربنام  جناقاال و  -90

. وعاصوة ع اا   لاك  تماات لعاد  كمالااه ساانت فنساانت وجازر غرينااادينل     اوة المارطة امل ةيااة
 املناط  املرتبطة لتعاط  املخدرات.التقارير    اخن ا  يف مستويات ا رمية يف 
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مبااادرة تنرياايم  و ارة األماان الااوط لاال  نااة الوطنيااة التالعااة وقاادة مةافحااة ا رميااة  تااو وت -91
ويف لصعاارا .  املعرضاانق اوا لدي ااة ل ماباب  لتااوفتضااد ا رمياة. وأنماائت هاذه الوقاادة املقاا  
فريقاااال موساايقياال ماان الااذين يعزفااون ع اا   (12عماار ) ناااضااد ا رميااة  أنماائ اث املقااا مبااادرة  طااار 
ال اااا ب يف اجملتمعااااات الاااار  ااااا تاااااري  ماااان العنااااف واألنمااااطة ا جراميااااة األخاااار  لاااان املقااااا  

. ويماار  عادد  تماسك اجملتمعاليف امد من النزاعات وتعزيز  أثرذا الربنام   األقداا. وكان 
 .مقا  ال  بل وطنية املوسيق  الاآلن يف مسالقات  األفر ةمن هذه 

وقااادة الساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين لالتعااااون مااا  يف  عياااة تنريااايم األسااارة  وتن اااذ -92
 .ال حة ا جناليةو ملراهقن  حة الرام  ل اوي  لقضايا  ة لتنرييم األسرةلوطنيا

 قالاااة و تحدياااد املمااااك  السااا وكية  ل مستماااار توجياااه يُعاااىن ملااادارس الثانوياااةيف ا ويعمااا  -93
 ا هات املخت ة ل متالعة وتقدا املساعدة الص مة ل طصب. القضايا   

رعاياااة طبياااة جمانياااة يف مراكاااز ال اااحة ع ااا   مااان العمااارسااانة  16دون  األط اااااوحي ااا   -94
ت طاا   ياا  جوانااب  ااحة األم الاار لعااد الااوالدة مااا رعايااة  وتقاادم  ب اادالعامااة يف  ياا  أعاااا ال

 اجملتمعية. من خصا هذه املراكز ال حيةأيضاال والط   
 ةااللتدائيا واملادارس  احة املدرساية ي طا  مرق اة الط ولاة املبةارة شام  للرنام   ووض  -95

املماااااااك  ال ااااااحية  عااااااص حتديااااااد و  ا اااااادمات املقدمااااااة يف  طااااااار الربنااااااام ماااااام  توالثانويااااااة. و 
ساانت فنسانت وجازر وتب ا  نسابة حت ان األط ااا يف . االستماارات الطبياةوالتح ن و  المائعة

 .تقريباال يف املائة  100نادين غري
 31-76و 33-76و 16-77توصيات ال -الكق في التعليم   

  ياااا ثااااورة تع يميااااة شااااام ة ع اااا   يف حتقياااا شاااارعت سااااانت فنساااانت وجاااازر غرينااااادين  -96
 تحقي  ما ي  :ل م تزمة امةومةو املستويات. 
املؤسساااات  يف  يااا ا اااودة  ع ااا  تع ااايم عاااا  نطااااا ق اااوا ا ميااا توساااي   )أ( 
 التع يمية؛
 ؛رةع   التع يم يف مرق ة الط ولة املبةمن األط اا  ائةيف امل مائة وا ق )ب( 
 ؛2025حب وا عام معيمية ك  أسرة يف    جامع  خري ) ( 
  ي  املستويات؛ع   تعزيز الدعم املا  ل طصب  )د( 
 ؛ا ت ادياال  املع  لاارومنربنام  ال موا  ة )ه( 
 حتسن لرنام  الت ذية املدرسية اما . ةموا   )و( 

ماا  مقاادم  التع اايم والرعايااة يف مرق ااة الط ولااة املبةاارة لزيااادة شااراكات امةومااة  وتقاايم -97
 والتع اااايم جمااااا،. هيف مرق ااااة الط ولااااة املبةاااارة واملماااااركة فيااااعااااا  ا ااااودة التع اااايم معاااادالت نياااا  
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 عاناة مالياة ملقادم  التع ايم  أيضاال  امةومةتقدم و تس . ال مس  ن يف ريا  األط اا امةومية ل
مقااّررة حمااددة فيمااا يتع ااا  معااايت  يسااتوفون ماان القطاااع ا اااة الاااذينيف مرق ااة الط ولااة املبةاارة 

 .لالتس ي  وغته من ا وانب
 ح اااوا ع ااا  لتصمياااذ وساااي ة ل يف املرق اااة االلتدائياااة  ياااوفر لرناااام  الت ذياااة املدرساااية و  -98

لساابب ا ااوع   املدرسااةهااذا الربنااام  الت يااب عاان  وميناا . مؤسساااهتميف  مدعومااة وجبااات م ذيااة
تعبئاة اللا ضافة     لاك  تقادم و ارة و . لمة  م يدويم   الطصب ع   املماركة يف املدرسة 

عااان دعااام اجتمااااع  وماااا  ل تصمياااذ فضاااصال   لةتااابمسااااعدة ال تنااااا الااازي املدرسااا  وا وطنياااةال
 يف عم ية التع م. ةماركامل  منمما ميةنهم لالتا ااتاجن  

طااصب املاادارس الثانويااة االساات ادة ماان لاارام  شاابةات األمااان االجتماااع  مثاا  وميةان ل -99
ومباادرة ال ر اة الثانياة ال تنااا الازي املدرسا   "  و عاناات النقا   واملسااعدةبةت  را  ال"نريام 

 .اتلألمهات املراهق
 اال دوالر  20وا  كتبهم املدرسية حبامعريم   تعارةلاسل طصب الةتب    را نريام ويسم   -100
النقا   دعام ول ض  سياسة التع يم.  ني  تةاليفكبت   مما   ض    قدل عام الدراس   اال أمريةي

منخ ضااة  تةاااليفل نياا  التع اايمد ماان الب اا لعااداال املناااط   أكثاار يف يساتطي  الطااصب الااذين يقيمااون
 اااااارومنمساااااعدة ل طاااصب  و ارة التعبئااااة الوطنياااة وتقااادملاسااااتخدام اماااافصت املدرسااااية.  جاااداال 

األمهاااات  الااادعم  عاااادة  دماااا ويقااادم . املط ولاااة ملدارساااهممااان خاااصا تاااوفت املصلاااس  ا ت اااادياال 
رسوم  وشراا الةتب  وتوفت وسائ  النق   وتاوفت الاملراهقات يف النريام املدرس  من خصا دف  
أ اااب  جنااااح هاااذا الربناااام  مااان أفضااا  املمارساااات و خااادمات الرعاياااة النهارياااة لألط ااااا الرضااا . 
 ماان املقاارر توسااي  نطاااا الربنااام  ويف هااذه األثناااا ا   يميااة ل ااندوا األماام املتحاادة ل سااةان. 

 لدور األلوة.لمة  أفض  عدادهم  لتقدا خدمات الدعم لآللاا المباب  
. جاداال أو لتةااليف لسايطة  يف مرق ة ما لعد الثانوياة  تقادم خادمات تع يمياة  ماا جمانااال و  -101

ساانت فنسانت الة ياات اجملتمعياة يف هذا املستو  من خصا بوي   ع  امةومة التع يم وتدعم 
 وجزر غرينادين.

تقااادا القااارو  الطصلياااة يف  طاااار لرناااام  القااارو  الطصلياااة لامةوماااة سياساااة ووضاااعت  -102
 ةواال ت اادي ةالجتماعيا   هاذه ال ئاة ا املنتمانل طاصب هاذا الربناام  يتي  و . ا ت ادياال  ل محرومن

هااااذا . ويتماشاااا  ماااان التع اااايم املسااااتو  الثالااااث كماااااا الدولااااة(  تضاااامنهاام ااااوا ع اااا   اااارو  )
حب ااوا معيمااية كاا  أساارة يف  واقااد ع اا  األ اا    وجااود خااري  جااامع ا ااد  املتمثاا  يفماا   الاادعم
 .2025 عام

دمات دعام الطاصب  اا وقادة  نما   لعض الطصب  واجهتالر   عولاتأدت الو  -103
معريام  عيناتلا ضاافة     لاك  و السا و .  لت احي تادخصت وتقاوم ل ةأكادميياتقدم مساعدة 
 طاصب ودعام لقتياجاات الن ساية واالجتماعياة لت بياة االتادريب قا اصال ع ا   اال املدارس مستمار 

 يف املدرسة. االستبقاا
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والماااارطة وو ارة يف املدرسااااة ماااا  أخ ااااائ  اجتماااااع  امضااااور املعاااا  لوظااااف امل ويعماااا  -104
 االمتثاا.هم و عادهتم    قالة ور د املت يبنالتعبئة الوطنية لتتب  الطصب 

األط ااا الاذين يعيماون أو يعم اون  شاواغ ملعا اة  الماوارعلرناام  تأهيا  أط ااا  ونُا ِّذ -105
عااااودهتم    املدرسااااة. وتقاااادم ضاااامان  ااااذا ا طاااار ماااان أجاااا  املعرضاااان واألط اااااا يف المااااوارع  

 والتدريب أيضاال    اآللاا واألمهات لرعاية هؤالا األط اا.الوالدية املساعدة 
و ارة التع اااايم  لالتعاااااون ماااا  المااااركاا ا   يمياااان والاااادولين  تعزيااااز سياساااااهتا وتوا اااا   -106

ن أفاااراد فااارد مااماا  اقتياجاااات كاا   متساااقةجاااودة ا اادمات التع يمياااة املقدمااة أن تةااون لضاامان 
 .ةواال ت ادي ةاالجتماعي امالةالنرير عن  ل ر معب  ال

وا ن اا   واألمهياة  ركائز ا ودة (  2019-2014) طاع التع يم  تنميةخطة وتستند  -107
وتارتب   . تنمية اال ت ادية واالجتماعيةالوطنية ل طة م  ااسااتي ياهتا  وتتس والو وا واملماركة  

نريمااة مل 2021-2012اسااااتي ية  طاااع التع اايم ل وثيقاااال   طاااع التع اايم ن سااها ارتباطاااال  تنميااةخطااة 
و ارة التع اااايم وامل ااااامة الوطنيااااة والمااااؤون تسااااتطي    ويف ضااااوا  لااااكالةاااااري . البحاااار دوا شاااارا 
 ع   دعم من المركاا ا   يمين والدولين لتن يذ االسااتي يات الرئيسية. أن حت  الةنسية 
 لعض جماالت التعاون يف الو ت اما :يما ي   وف -108

 فييونيسال 
 /ال عالةال ديقة ل ط   رساخطة املد •
 السصمة(؛ا نس و نوع  ضايا تعزيز جودة التع يم يف مرق ة الط ولة املبةرة ) •

  م ر  التنمية الةاري 
 انالتقنيو  انالتع يم والتدريب املهني •

 خطة التنمية 
 ؛ا نسا، يف خطة القطاعغرس مراعاة املنريور  •

  الةاري /البنااااك البحاااار المااااراكة العامليااااة ماااان أجاااا  التع يم/منريمااااة دوا شاااارا
واملنااااه   ة ل مع ماااناملهنيااا التنمياااةحتسااان ؛ و تعزياااز القياااادة املدرساااية -الااادو  
 والتقييم؛الدراسية 

  تن يذ مماري  لتحسن مماركة الطصب.من أج  ل مدارس  اال يونسةو منحالتقدم 
قاساوب حمماوا لةا  طالاب  مباادرةَ المراكات ع ا  مساتو  رئاساة الاو راا  فر تو د أ -109
ع ااا  الطاااصب  وق ااا  دماااا  تةنولوجياااا املع وماااات واالت ااااالت يف املنااااه  الدراساااية.  لتيسااات

  جمموعااااة واسااااعة ماااان األدوات   ااااوا ل و حممااااوا ل مساااااعدة يف البحااااث وا لااااداع و  قاسااااوب
 لتع يمهم.امل يدة ا نتاجية 
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ناااادين  يااادر ا شاااارة ساااانت فنسااانت وجااازر غري الاااذي أقر تاااهاساااتعرا  التقااادم  وعناااد -110
 ل  ميااااااا  التع ااااااايم الثاااااااانويو  التساااااااعيناتيف ل  ميااااااا  د ققااااااا  التع ااااااايم االلتااااااادائ  أن الب ااااااا   
 1994/1995ل ااة مؤسساة يف ا 66هناا   تيف املرق ة االلتدائياة  كاناو . 2005/2006 يف
 قااااااادامها ن  اجديااااااادت مؤسساااااااتان افُتتحااااااات  2009 أي وا/سااااااابتمربيف و  .2008/2009   
 ةعامااامدرساااة التدائياااة  57 قاليااااال وهناااا  ةنيساااة. ال/واألخااار  منتسااابة    القطااااع ا ااااة عاماااة

الثاااانوي   التع ااايم يف  طااااع . و امةوماااةحت ااا  ع ااا  مسااااعدة مااان /خا اااةمدرساااة التدائياااة  11و
 .2004/2005 - 1993/1994ل اة مؤسسة يف ا 21هنا   تكان

 لتع ااايم الثاااانوياساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين قققااات   2005 أي وا/سااابتمربيف و  -111
ماان و   خماابية ن  مساااقات ال  ااوا يف املاادارس القائمااة ماان خااصا تمااييد مبااا و ادت. ل  مياا 

مدرسااااية جدياااادة  ن  تمااااييد مباااااو ثااااانوي    مؤسسااااات ل تع اااايم الخااااصا حتوياااا  ماااادارس التدائيااااة 
يف قان  و . الب ادثانوي الار تاوفر مرافا  تع ام لماباب ال مؤسسة ل تع يم 26 قالياال   هناولدي ة. و 

سااةان عاادد يف  يف املائااة 2.3 نساابتهاخن ااا   ُسااّ    معاادالت الو ااواكاناات هنااا   يااادة يف 
. 2001كماا هاو مبان يف تقريار تعاداد الساةان واملسااكن لعااام   2001-1991يف ال ااة الب اد 

 يف كااااا  مااااان املااااارق تن االلتدائياااااة والثانوياااااة مااااان اللتحااااااا لاملااااادارسا معااااادا ولاملثااااا   اخن اااااض
 قىت الو ت اماضر.و  1990 عام

ساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين مناااذ تأسيساااها    ت بياااة  ياااة يفة ياااة اجملتمعوساااعت ال -112
تقااادا جمموعاااة    ساااتق ة امليئاااة ا ساااعت و الماااباب والةباااار.    ماااناالقتياجاااات التع يمياااة لةااا
  ت ف املهن.استعداداال ل عم  يف متنوعة من التخ  ات 

ساااانت فنسااانت وجااازر غريناااادين يف شاااراكات مااا   ت اااف  ياااة يفة ياااة اجملتمعالدخ ااات و  -113
وتسام  مؤسسات التع يم العا  مث  جامعة جزر ا ند ال رلية وجامعة التةنولوجيا يف جامايةا. 

و كمااا سانتن  الاداخ مان الدراساة يف سانتن  كماا ل خر ن تن لاملؤسس هاتناتيبات م  ال
درجااة البةااالوريوس. لعااد  لاك ع اا  وام ااوا تن املؤسساا هااتنماان الدراسااة يف أي ماان  أخارين

 .وحيق   لك وفورات من قيث الن قات لة  من القطاعن العام وا اة
الوكااااالت الداعماااة مااا  امةوماااات و شاااراكات امةوماااة  أ اماااتلا ضاااافة     لاااك  و  -114

مان تمةان املاواطنن لتنوعة املاالت عدد متزايد من اجملاألخر  لتوفت املزيد من املن  الدراسية يف 
 ويت ا  هاذا التمما  أيضااال ما  ا اد  املتمثا  يف. امليدان الذي  تاروناهموا  ة التع يم العا  يف 

 .2025عام  حب وامعيمية ك  أسرة يف    األ   واقد ع   وجود خري  جامع
يقاااد م لرناااام  الت ذياااة املدرساااية  فااا ن  ةمااان  طااااع ال اااحاملقااادم دعم الاااوفيماااا يتع ااا  ل -115

والرفاااه  لرنااام  دعاام الت ذيااة يف و ارة ال ااحةماا   الةاماا التعاااون لل طااصب يف املرق ااة االلتدائيااة 
 يقايم شاراكات لةناهو  وكام ة امل ذيات فحساب   حيةأغذية مر  ع   شراا يال  وهووالبيئة. 
لتااادريب الطهااااة والقاااائمن  ناولاااة وامل اااامة الوطنياااة والماااؤون الةنساااية  و ارة التع ااايممااا  أيضااااال 

 املخت  ة.ال ذائية عداد القوائم   و ارة الزراعةاألغذية وم  
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الاو ارات املاذكورة  ستوا ا   2020ا اوع  با  عاام  القضاا ك يااال ع ا مبادرة  ويف  طار -116
 المام ة. متنميتهل تعزيزاال ون لتوفت ا ياك  الص مة لدعم ت ذية األط اا لتعااأعصه 
تقاااادا  وتة اااا  طااااصب لالساااام  والب اااار  اختباااااراتوالبيئااااة  والرفاااااه و ارة ال ااااحةويااااري  -117

 املسائ  املت  ة لال حة.  ي  املدارس يف   املع ومات والدعم 
وفت فارة ل طاصب ل ممااركة يف الالياة البدنياة دعم و ارة السياقة والرياضة والثقافة توت -118

 واألنمطة  ات ال  ة.

 اإلعاقة وواألشخاص ذو  المرأة والطفل -حقوق مكددة  - اء 
 8-77و 22-76و 21-76و 7-77و 20-76 توصياتال - عنف الجنسانيال  

وتم ي  تن ياذ  لاعتمادقةومة سانت فنسنت وجزر غرينادين لتن يذ التزاماهتا تعهدت  -119
املاارأة يف أمريةااا الصتينيااة لمااأن يف املااؤبر ا   يماا  العاشاار الااذي ا التو اا   ليااه توافاا   راا كيتااو 

 ةقاافز أداة لت اب   اوشاراكاهت هااامةومة تعزيز مؤسسااهتا ولراجم وتوا  ومنطقة البحر الةاري . 
  تحوا اال ت ادي والتقدم االجتماع .ل

 وجااب ات ا يااة القضاااا ع اا   ياا  أشااةاا التمييااز ضااد املاارأة  اباهتااواجلامةومااة وت اا   -120
  لالبماارلروتوكااوا مناا  و ماا  االيااار و (؛ 1953ات ا يااة امقااوا السياسااية ل ماارأة )و (؛ 1979)

املةما  الت ا ياة األماام املتحادة ملةافحاة ا رمياة املنريمااة  واملعا بااة ع ياه و ا اة النسااا واألط ااا 
والقضاااا ع يااه عا بااة املو  املاارأة وات ا يااة الب اادان األمريةيااة ملناا  العنااف ضااد(؛ 2000عاارب الوطنيااة )

 (.1994"ات ا ية لي يم دو لارا" )
و  ااا  ع اا  الطريقااة  كبااتتااأثت   2001يف عااام  ا نسااانيةمااؤون النماااا و ارة وكااان   -121

 .ا نسانية قضايا هبا لالر ينرير 
ماان دسااتور  13ا اانس يف املااادة نااوع ت سااد سياسااة عامااة حترياار التمييااز ع اا  أساااس تو  -122

 قااوا الدساااتوريةماان امانتهاااا  أي يف قالااة  القضااائيةماياااة ام فاا نالدولااة. وعااصوة ع ااا   لااك  
   اااكم من أج   ال  واام  يف  ه املادةضمن هذوتمن الدستور.  16 وجب املادة  مة ولة
 عن انتها  امقوا األساسية  مي  األشخاة.ناشئ ادعاا تأكيد 
.  اد تنطاوي ع ا  بييازتاوفت ا غاثاة ل نسااا يف قااالت معيناة    سع  ي  در تمري و  -123

  جا ة األمومة. ع    لك هواملثاا الرئيس  و 
ضااعت امةومااة سياسااة وطنيااة ل سااةان وأنمااأت وقاادة السياسااة السااةانية يف شااعبة و و  -124

ال  ناااة وتوجاااه   تخطاااي  االجتمااااع ل شاااام   طاااارأُعاااد ويف و ااات القااا   التخطاااي  املركااازي. 
لااان  ا ن اااا حتقياا   يفل  ناااة اواليااة ويتمثااا  جاااوهر . هالو اريااة ل تنمياااة االجتماعيااة خطاااة عم اا

 املساواة لن ا نسن.و ا نسن 
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ل نساا ول  مهور العام لماأن القضاايا  اال تدريبمع ومات و  ا نسانيةمؤون ال وتقدم شعبة -125
 .ا نسانية
األمام  هيئاةلالتعااون ما    تعبئاة الوطنياةالالتالعاة لاو ارة  ا نسانيةمؤون شعبة الضعت وو  -126

وطنياة عما  األمم املتحادة ل مارأة( خطاة هيئة ملساواة لن ا نسن وبةن املرأة )املعنية لااملتحدة 
يف النهاائ   يتمثا  هادفها أكثار أمنااال حم ية جمتمعات  لناااملمة ة و  متعددة القطاعات ملعا ة هذه

 ل  مي . ا نسانيةحتقي  العدالة 
والعنف ضد املرأة جبمي  أشةاله.  املنز امةومة أولوية عالية ل حد من العنف  وأعطت -127

 تماااااسع اااا  الاجملتماااا  وتماااا   النساااااا  يفعماااا  حمةمااااة األساااارة لقااااوة   يُاااارو   ليف هااااذا ال ااااددو 
و اااري دعااام هاااود لزياااادة امماياااة القانونياااة والقضاااائية تباااذا ج. و ا ياااذاا ا ن اااا  يف قااااالت
 ومةافحة االيار لالبمر. العنف ا نسا،ل عنف ا نس  و  لصست الة درات القطاع ال ح  

ورالطااة هيئااة األماام املتحاادة ل ماارأة  تعبئااة الوطنيااة ماا ال  تعاوناات و ارة 2011يف عااام و  -128
ماان  ةاجملتمعيااا جاارااات الدولااة و يف لتن يااذ ممااروع "تعزيااز املساااالة الةاااريبين  الماارطةضاا  م و 

 يف منطقة البحر الةاري ". عنف ا نسا، وض  قد لأج  
( 58ومخساون )وشاركت مثان . 2014امةومة مح ة ملةافحة العنف يف عام  وأط قت -129

عناف ل  الاذين يزعماون تعرضاهممن النااجن  يف املائة 75و حم ياال  ( جمتمعاال 20ن )و مدرسة  وعمر 
 .2016املنز  يف امم ة الر ستستمر يف عام 

     23-76و 3-76توصوووووويات ال -كمايووووووة التعريووووووف، والمبوووووواد  العامووووووة، و ال :األطفووووووا   
 12-77و

 ملعا ااة الث اارات يف 2016املواامااة لاان القااوانن الاار تااؤثر ع اا  األط اااا يف عااام ساتبدأ  -130
تو اية و اري قاليااال النريار يف ال. لماأن األط ااا مان سان تماريعات جديادة القوانن امالياة لادالال 

 .سنة 14من سن عم  المباب  لرف 
سنة. ويقااح  18    12 منأي ط   هو   ضاا األط اا انون مروع ملوفقاال  وامدا -131

تحوياااا  أو لاااارام  الربام  األقااااداا لاااا لمااااأن  ماااااا ختااااا   اااارارممااااروع القااااانون  جااااراا تقياااايم ال
 كحااد أدىن  ( يوماااال 38مثانيااة وثصثاان ) العقولااة عاانفاااة ع اا  أن ال تقاا   املوافاا  ع يهااا االقت ااا 

يف  مطاااروح ضااامن الربناااام  التماااريع قاااانون المماااروع و . كحاااد أ  ااا   (2) تزيااد عااان سااانتن وال
 عم ية ا  صح.  كماال مساعدة يف  2016 عام

 20-78و 25-78 تانتوصيال -ستغال  األطفا ، والكماية من اال  
ع   ات ا ية منريمة العم  الدولية  امل اد ةسانت فنسنت وجزر غرينادين منذ ي تتخذ  -132

اا اااا  لتن يااااذ التزاماهتااااا  وجااااب  هاا طااااوات الص مااااة ملواامااااة تمااااريع قااااىت اآلن 2006يف عااااام 
 ات ا ية منريمة العم  الدولية. يف  طار اتاملعاهد
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 ااا اا اا   التمااري  أن سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ي تقاام قااىت اآلن  واامااة ورغاام -133
امةومااة ال تاازاا فاا ن منريمااة العماا  الدوليااة   يف  طااارالقانونيااة الدوليااة  ية اا  الوفاااا لالتزاماهتااا

 سااانم تزماااة لاختاااا  ا طاااوات الص ماااة ملعا اااة التناااا ض لااان اماااد األدىن لسااان القباااوا يف العمااا  و 
 هذه املسألة لم ا من االستع اا. وستتال التع يم ا لزام     كماا
واألط اااا اب بالمااالنساااا و نريم عماا  ياا سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين تمااريعاال  ومااررت -134
 :ما ي  ع    وينو

يف  استخدامهمأو  سنة 14األط اا الذين تق  أعمارهم عن  وظيفال  و  ت  
 املمااري  الار   اص  املماروع أي ممروع  ناع  عام أو خاة  أو يف أي مان فاروع

 واقدة. أسرةال يعم  فيها سو  أفراد 
ساانت فنسانت وجازر غريناادين  يفا دمة املدنية الر تنريم ا دماة العاماة وتنو  وانن  -135
 ما ي  : ع  

 .سنة 17يت او  عمره ب أن ل تعين يف ا دمة العامة   مؤهصال املرش  ليةون   
 11-77و 22-78و 21-78و 25-76توصيات ال -قضاء األحداث   

 اجملرمن اآلخرين.و من  انون الس ون ع   ال    لن األقداا  136 تنو املادة -136
 وتوفت االعتماادات الص ماة  نمااا Liberty Lodgeالبنن يف يديد مركز تدريب  ري و  -137
  م رمات.جناح ل
 ربنام   ضاا األقداا.يتع   ل تن يذ تمري و ري  -138
ملااادارس و لااازامهم حبضاااور انقااا  األقاااداا ع ااا   اااانون السااا ون مااان  29 املاااادة وتااانو -139

 املعتمدة.
مان تعزياز  ادرة املادارس لاستثمارات ل  مي  وتض   المام يف جماا التع يم جهود وتُبذا  -140
تااادريب ل عاااام ن يف املدرساااة  ويقااادم عطااااا األولوياااة لألط ااااا  وي االقتياجاااات ا ا اااة. أجااا   

 لتحديد وت بية اقتياجات األط اا  وي االقتياجات ا ا ة. الدائمنواألط اا واملع من 
 13-76و 17-78و 10-76و 11-76توصيات ال -اإلعاقة  واألشخاص ذو   

 عا اات لدنياة مان ر التمييز ضد األشخاة الاذين يعاانون امةومة القوانن الر حتري امحت -141
ة وا اادمات األخاار  الاار توفرهااا يام ااوا ع اا  الرعايااة ال ااحو وعق يااة يف جماااالت العماا  والتع اايم 

   داخا  املباا،. غات   وي ا عا اةوجاوب تيسات و اوا يانو ع ا  الدولة. ولايس يف القاانون ماا 
 و وا ك ما كان  لك ممةناال من الناقية العم ية.أن امةومة تعهدت لتوفت سب  هذا ال

ة مسااااعدة يمسااؤول و ارة التعبئااة الوطنيااةتتااو  و لااذوي ا عا اااة  مدرسااةوتاادعم امةومااة  -142
 األشخاة  وي ا عا ة.
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والديه أو الو ا  القاانو، ع ياه.  عا ته أو  عا ة ط   ع   أساس الضد  وال يوجد بييز -143
غت أن الوا   العم   يدا ع ا  وجاود  اعولة يف جمااا تقادا ا ادمات  مان  بيا   تاقاة التع ايم 
وتوفت الرعاية ال حية لألط اا الذين يعانون من لعض أنواع ا عا اات الار يع هام غات  اادرين 

  وي ا عا ة.ع   االلتحاا لاملؤسسات املتاقة واملخ  ة لرعاية 
الار ميةان ةي ياة ال لتحدياددراساة  يتسان  جاراااملالية والبمارية  ي وارد ولسبب نقو امل -144
 جاراا مزياد مان  غت أنه يُتوخ . عاديؤسسات التع يم الم داخ   وي ا عا ةتع يم الطصب هبا 

مخاس  بتاد ع ا خطاة شاام ة ل تن ياذ  يف  طاارمان الساةان الضاعي ة ال ئاة  ا ا ة هباذهالبحوا 
 .كحد أ   سنوات  
 ا ا اااة  مااااري  البنااااا يف  يااا تخطاااي  العمااارا، الوطنياااة ل قاااوانن أُدرجااات يف الو اااد  -145

لضاامان ينااب و  الااة  ة واجملااددةا ديااد لاملبااا، املتع قااةلزاميااة ا الو ااوا  األماااكن العامااة معااايتُ 
 .امواجز الر تعي  و وا األشخاة  وي ا عا ة

لتن يااذ االلتزامااات الدوليااة الص مااة كافااة التاادالت    درا  2015عااام يف  نااة وطنيااة وأنماائت  -146
الساااتةماا  2016التن ياااذ يف عاااام  مااان أجااا تمويااا  التمااااس المماااروع خطاااة التن ياااذ. و اااري  وأُعاااد

 ققوا األشخاة  وي ا عا ة.ا اد      عماا مسامهة امةومة يف هذا ا هد المام  

 التنمية -واو 
 2-76و 1-76 التوصيتان -تنفيذ لمة لالتدابير العا -الكق في التنمية   

أساسااية لاعتبارهااا قااوا وقريااات مواطنيهااا حبسااانت فنساانت وجاازر غرينااادين تتمسااك  -147
 يفو بااا  كااا  شااا ا  أوالال  تتمثااا د. وتااادر  امةوماااة أن التنمياااة الساااتمرار النماااو والتنمياااة يف الب ااا
األ مااااة  ال ااااعولات النا ااااة عاااانيواجااااه زاا يااااال  غاااات أن الب ااااد .حتساااان نوعيااااة امياااااة ملواطنيهااااا

الاار أثاارت لمااة  كباات ع اا   اادرة امةومااة ع اا   الساا بيةاال ت ااادية العامليااة  والرياارو  املناخيااة 
 االجتماعية. هالراجمو  اتن يذ  ي  سياساهت

مواطنيهااا وقريااات ققااوا  ةومحاياا تعزيااز لة اا  الص مااةا رادة السياسااية  ولااد  امةومااة -148
أعصه( يف شراكة  ورد  كرهاالرئيسية ) عدد من السياسات واملبادرات   لواضطُ  وجب الدستور. 

التع ايم وا ساةان  تال سايما يف جمااالو شركاا خارجين وداخ ين ملواجهاة هاذه التحاديات  م  
اعتمااااااد ا طاااااة الوطنياااااة ل تنمياااااة اال ت اااااادية واالجتماعياااااة ويوجاااااه وال اااااحة واألمااااان ال اااااذائ . 

ماااواط   ميااا  ع ااا  النحاااو األمثااا   نوعياااة اميااااة نحتسااامياااة    ا هاااود الرا( 2013-2025)
  اساااتي ية لتحقيا  النماو اال ت اادي املسااتداموالار تساتند     ساانت فنسانت وجازر غريناادين

مااان خاااصا مخساااة أهااادا   هاااذه ا جناااا اتتحق  توخ ااا  فااارة العمااا   واماااد مااان ال قااار. وسااا
التنميااة البماارية  و  اااد الرياارو  املواتيااة لزيااادةي؛ النمااو اال ت اااد ت ااميمهاا   عااادة   اسااااتي ية

 ا ياكاااا  األساساااايةحتساااان و تعزيااااز امةاااام الرشاااايد و يااااادة فعاليااااة ا دارة العامااااة؛ و واالجتماعيااااة؛ 
االعتاازا  الااوط   تنميااة روحو  ؛ت اات املناااخ ال اامود أماااماملاديااة  وق ااك البيئااة ولناااا القاادرة ع اا  

 .الوطنيتن وا وية والثقافة
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 التكديات والمعوقات -سابعاً  
لمااة   ةلو اا ها دولااة جزريااة  اا تة ناميااة  معرضاا  ساانت فنساانت وجاازر غرينااادين ن  -149

لتمويا   الةافياة الياةاملوارد امل ولالتا  ال يزاا انعدام أو نقوا ت ادية عاملية.  ةخاة ألي  دم
  .كبتاال   مة  حتدياال ياملبادرات والربام  امةومية وغت امةومية ا ديدة والقائمة 

وفيمااا ي اا  التحااديات الااار تواجااه ا دارات امةوميااة املعنياااة يف تعزيااز ققااوا ا نساااان  -150
  وتن يذ التو يات:

 ا دمات االجتماعية؛املعيمية ع    األسر اتةاامتص مة  )أ( 
 ؛ريادة األعماااالفتقار    البطالة و  )ب( 
 ؛مسؤوليةعدم حتم  اآللاا ل  ) ( 
 ة؛مسؤوليعدم حتم هم ل عرا  المباب و ا )د( 
 ا ماع ؛ العم  ع  ال ردية ت  يب النزعة  )ه( 
 ؛والعم  التطوع اجملتم      االنتماا روححمدودية  )و( 
 ؛هامن املعرو  يت او ا دمات ع   الط ب  ) ( 
 ا رمية والعنف. )ح( 

 المساعدة التقنية -ثامناً  
 فها  عا ادة العازم ع ا  ك الاة  ولالتاا  ا ا نسان تتطور دائماال امةومة لأن ققو  تس م -151

املااوارد و  أن الاانقو يف املااوظ نتاادر  امةومااة  غاات أنققااوا ا نسااان لمااعبها. اقاااام و عماااا 
 ةرير ققاااوا ا نساااان املط ولااااتقاااالص ماااة  عاااداد يميااا  وحت يااا  البياناااات  ميةااان أن يعيااا املالياااة 

 وتعا  لاماجة    املساعدة يف هذا ال دد.

    

 


