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أوالً -مقدمة
 -1يسر سانت فنسنت وجزر غريناادين أن تقادم تقريار االساتعرا الادوري الماام الثاا،
تعزي ااز قق ااوا ا نس ااان
وتنته ااز ه ااذه ال ر ااة لتؤك ااد م اان جدي ااد سياس ااة امةوم ااة ال اار ترم ا
األساس ااية ميا ا األفا اراد ومحايته ااا واقاامه ااا .ويما ا ا ط ااار التما اريع ل دول ااة املنبثا ا عا ان
دسااتورها ع ا محايااة ققااوا ا نسااان ويتااي أمااام ك ا فاارد فر ااال لصنت ااا ماان أي انتهااا
أو مساس حبقو ه ا نسانية األساسية.

ثانياً -المنهجية وعملية التشاور
 -2تولّاات يمي ا هااذا التقرياار و ارة المااؤون ا ارجيااة والت ااارة والتبااادا الت اااري والتةام ا
ا يم ا لالتعاااون م ا و ارات المااؤون القانونيااة والتعبئااة الوطنيااة واألماان الااوط  .وأشااركت و ارة
التعبئااة الوطنيااة املنريمااات غاات امةوميااة ات ال ا ة يف هااذه العم يااة .وأُعااد هااذا التقرياار وفق ااال
ل مبااد التوجيهياة العاماة عااداد املع وماات يف طاار االساتعرا الاادوري الماام الار اعتماادها
جم ااس قق ااوا ا نس ااان يف املق اارر  17/119يف دورت ااه ا امس ااة والثصث اان الا ار عق اادت يف 17
قزيران/يونيه .2011

ثالثاً -معلومات أساسية عن البلد
 -3تقا ا ا س ا ااانت فنس ا اانت وج ا اازر غرين ا ااادين يف منطق ا ااة ش ا اارا الة ا اااري وت طا ا ا مس ا اااقة
تُق ا ا ّدر لنحا ااو  384كي ا ااومااال مرلع ا ااال .وه ا ا تما ااة أرخبا اايصال ما اان ا ا اازر يب ا ا عا اادد سا ااةا ا ما ااا
جمموعه  109 188نسمة وتتألف من  32جزيرة كبتة و تة سب منها مأهولة لالسةان.
 -4وق ا ت سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ع ا اسااتقص ا م ان لريطانيااا يف  27تم ارين
األوا/أكتولر  .1979ونريامها دميقراطا لرملاا ،ع ا غارار مناو وستمنساا وظ ات جازااال مان
الةومنولث .وميث جم س النواب لرملانااال يتاألف مان جم اس واقاد يضام مخساة عمار عضاواال منتخبااال
وستة شيوخ معينن .وتدوم الوالية الربملانية مخاس سانوات اعتبااراال مان تااري ا ساة األو جمل اس
النواب عقب قّه .ويعن اماكم العام أعضاا شيوخ اجمل س أرلعة منهم لناا ع ممورة رئيس
الو راا واثنن لناا ع ممورة عيم املعارضة.
 -5ويُسااتمد النريااام القااانو ،ماان القااانون العااام والتماري ا نة يازين .وهنااا قااد عماارة
( )11حمةمااة يف ثااصا مناااط ضااائية .وتتااألف ااةمااة الع يااا لماارا البحاار الةاااري (سااانت
جم اس جصلاة امل ةاة
فنسنت وجزر غرينادين) من حمةمة استئنا وحمةمة عدا ع يا .وترف
الطعااون لاالسااتئنا يف الق ارارات ال ااادرة عاان القضاااا يف أي دعااو تنم ااأ يف سااانت فنساانت
وجاازر غرينااادين وفق ااال ملااا ياانو ع يااه دسااتور الدولااة أو عم اصال قتضاااه .وتعااا سااانت فنساانت
وجا اازر غرينا ااادين لاخت ا اااة حمةما ااة العا اادا الةاريبي ا ااة فيما ااا يتع ا ا لت سا اات وتطبي ا ا معاه ا اادة
شاغاراماس املنقحة الر أنمئت قتضاها ا ماعة الةاريبية.
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الدستور
 -6ميثا دسااتور سااانت فنساانت وجاازر غريناادين الااذي دخا قيااز الن ااا يف عااام 1979
أع انون يف الب اد .و ا ثبات تعاار أي اانون خار ما الدساتور فا ن ال باة تةاون ل حةام
الوارد يف الدستور ويُعترب لك القانون الغياال لقدر تعارضه م هذا امةم.

 -7ويف  25تمارين الثاا/،نوفمرب  2009أُجاري اسات تاا يف ساانت فنسانت وجازر غريناادين
من أج املوافقة ع ممروع انون لوض دستور جدياد ل ب اد .وي يُ ّاوت ل اار مماروع القاانون
الّ  43.13يف املائ ااة م اان الس ااةان ع ما ااال أن بري اار املم ااروع يتط ااب م ااا ال يقا ا ع اان ث ثا ا يا ا
األ وات ال حيحة املد هبا يف االسات تاا .وكاان لاك اال اااع أوا اسات تاا يرياه دولاة عضاو يف
منريمة دوا شرا البحر الةاري .

 -8ويتناااوا ال ا  1ماان دسااتور عااام  1979امقااوا وامريااات األساسااية لألف اراد .وهااو
يضمن محاية اما يف اميااة وامرياة المخ اية وقرياة الوجادان وقرياة التعبات وقرياة الت ما
وتةوين ا معيات وقرية التنق  .ويوفر امماية من الرا والعم القسري واملعام اة الص نساانية
وامرما ااان ما اان امل ةيا ااة والت تا اايع أو اال تحا ااام التعس ا ا والتمييا ااز ع ا ا أسا اااس نا ااوع ا ا اانس
أو العرا أو املنمأ أو اآلراا السياسية أو ال ون أو العقيدة وية محاية القانون ا يف لك
ام يف حماكمة عادلة وافاا الربااة .وينو الدستور أيضااال ع ا ن اا األقةاام الو ائياة قياث
نااه ية ا لةا شااخو ياادع أن ققو ااه وقرياتااه األساسااية ااد انتهةاات أو ااري انتهاكهااا
أو حيتم انتهاكها ام يف الرجوع ااةمة الع يا من أج ن افه.

رابعاً -التطورات منذ االستعراض الدوري الشامل األيخير
التطورات في اإلطار المؤسسي والقانوني
قانون العنف المنزلي لعام 2015
 -9يوفر انون ساانت فنسانت وجازر غريناادين لماأن العناف املناز لعاام  2015املزياد مان
امماية لضحايا العنف املنز ويتضمن أقةاماال تتع ا ان أوامار امماياة وتانريم املساائ املت ا ة
هباذه األواماار واملرتبطااة هباا .كمااا يعطا القااانون ل محةماة سا طة اادار أمار اممايااة املؤ تاة ضااد
املاادع ع يااه ريثمااا تُعقااد ج سااة االسااتماع وياُتّخااذ ارار لمااأن جارااات أماار اممايااة ا لاادا ماان
الضروري أو املناسب القيام لذلك من أج ضمان سصمة مقدم الط ب ومحايته.
 -10ويعاّار القااانون العنااف املنااز ع ا أنااه أي سا و يُسا ك ماان أجا الساايطرة أو ا يااذاا
يضر ل حة أو سصمة أو رفاه أي شخو أو ط ويمم ما ي ع سبي املثاا ال ام ر:
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(أ)

ا يذاا البد ،أو التهديد لا يذاا البد،؛

(ب)

االعتداا ا نس أو التهديد لاالعتداا ا نس ؛
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( )

ا يذاا العاط

(د)

االست صا اال ت ادي؛

(ه)

التخويف؛

(و)

التحرش؛

()

املطاردة؛

(ح)

تص املمت ةات أو تدمتها؛

(ط) الاادخوا
يف ن س حم ا امة.

أو ال ري أو الن س ؛

مقاار امااة مقاادم الط ااب لادون موافقتااه قيثمااا ال يمااا الطرفااان

 -11والعص ة املنزلية تع وجود عص ة لن مقدم الط ب واملدع ع يه لأي ي ة مان ال اي
التالية:
أو دين؛

(أ)

متزوجا اان أو كان ااا مت اازوجن ااا يف ل ااك ال اازوا وفقا ااال ألي ااانون أو ع اار

(ب)

متعايمان أو كانا متعايمن؛

( ) كانااا والاادي ط ا أو شخ اان مسااؤولن أو كانااا مسااؤولن مسااؤولية الوالاادين
عن الط سواا أكان لك يف ن س الو ت أم ال؛
(د)

كانا أفراد أسرة ترلطهما

ة القرالة أو التقارب أو التب ؛

(ه) سيةونان أفراد أسرة ترلطهماا ا ة التقاارب ا كاان المخ اان املماار ليهماا
يف ال قرة (ب) متزوجن أو سيتزوجان من لعضهما البعض؛
(و) كان ااا يف ف اااة خطول ااة أو تع ااار أو عص ااة ي ااارة تم اام ع ا ا س اابي املث اااا
ال ام ر عص ة رومانسية أو محيمة أو جنسية فع ية أو م اضة مهما كانت مدهتا؛
()

يتماركان أو كانا يتماركان ن س األسرة املعيمية أو حم ا امة.

العنااف املنااز وجااب ااانون العنااف املنااز لعااام  2015اد
 -12والسا و الااذي ير ا
ير أيضاال مساتو ا رمياة ا نائياة وجاب القاانون ا ناائ لساانت فنسانت وجازر غريناادين.
ومن األمث ة ع ا لاك ا ارائم ا نساية مثا االغت ااب أو ا ياذاا غات الصئا أو ا ياذاا الباد،
مث الضرر البد ،ا طت.
 -13ويتن اااوا ا اازا الثال ااث م اان ااانون العن ااف املن ااز ااصقيات الم اارطة لم ااأن اال تح ااام
واالعتقاا .وحتدد املادة  20من القانون واجبات ضباط المرطة وشروط دار أمار التو ياف يف
قاالت العنف املنز .
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املادة " 20عندما يقتن املوظف القضائ
لعد أداا اليمن

وفقااال ملع وماات ياتم ام اوا ع يهاا

(أ)

ل اأن هنااا أس ابالاال معقولااة تاادعو االعتقاااد لااأن المااخو املوجااود
داخ املبىن عاىن من الات لدنية أو يواجاه خطاراال وشايةاال ل تعار
العن ااف
ااالات لدني ااة ع ا ا ي ااد ش ااخو خ اار يف قال ااة تر ا ا
مساعدة ل تعام م ا الة أو منعها؛
املنز وحيتا

(ب)

لأناه ي يُارخو لضاال المارطة لادخوا املباىن ل ار تقادا املسااعدة
ل مخو األوا املذكور يف ال قرة (أ).

 -14و و أن ي در املوظف القضائ أمر تو يف كتالة يأ ن لضال المرطة لدخوا املبا،
اااددة يف أمار التو ياف يف أي و ات خاصا أرلا وعمارين سااعة لعاد ادور أمار التو ياف ورهنااال
لأي ااة ش ااروط حم ااددة يف أم اار التو ي ااف واخت ااا أي ج اراا ض ااروري ملن ا ارتة اااب أو تة ارار ا رمي ااة
أو ا خصا لالس م أو مماية األرواح أو املمت ةات".
املااادة  )1( 21ماان ااانون العنااف املنااز تمااتم ع ا أقةااام لمااأن اماااالت
الاار ااو فيهااا لضااال الماارطة اعتقاااا شااخو مااا لاادون أماار تو يااف .وتاانو ع ا أناه
" و لضال شارطة أن يت ار وفقااال ألقةاام اانون ا جارااات ا نائياة ا كاان لدياه
العنااف البااد ،أو يسااع
ساابب معقااوا لصعتقاااد لااأن المااخو يسا ك سا وكاال ير ا
الات لدنية خطتة أو املوت".
لك وأن عدم التدخ فوراال د يؤدي
مث:
امل ااادة " )1(25رهنا ااال لامل ااادة ال رعي ااة ( )2قينم ااا يُعتقا ا ش ااخو م ااا عما اصال
لاملااادة  20أو  21توجااه ااذا المااخو هتمااة وفقااال لألقةااام ات ال ا ة ماان القااانون
ا نائ الرتةاب أو حماولة ارتةاب أي من ا رائم ويتم التعام معه ع هذا األساس".
 -15و د جر تعزيز ا طار التمريع ل ت دي ل عنف املنز :
املادة " )1(19ع ضال المرطة أن يست يب لةا شاةو أو تقريار يازعم
قدوا عنف منز سواا أكان الماخو الاذي يقادم الماةو أو التقريار هاو الضاحية
أم ال".
()2
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ع ضال المرطة الذي يست يب لمةو لمأن العناف املناز أن
يعاد تقرياراال عاان قاادا العنااف املناز يمااة جازااال ماان سا العنااف
املنز الذي ميسةه م و المرطة لالطريقة املقررة.
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()3

وض ا تقري اار ق ااادا العن ااف املن ااز لالم ااة املن ااوة ع ي ااه
ااب أن ي َ
يف النم ااو  8م اان ا اادوا  2و ااب أن يم اام م ااا ي ا ا ع ا ا س اابي
املثاا ال ام ر:

(أ)

امس الطرفن؛

(ب)

العص ة لن الطرفن ونوع جنسهما؛

( )

العص ة لن الطرفن ونوع جنسهما؛

(د)

تاري وو ت استصم المةو ؛

(ه)

نوع ا يذاا والسصح املستخدم ن وجد".

 -16ويتناوا القانون ل ة خا ة التخويف أياال كان م دره  -التخويف من جانب املدع
ع يااه والماارطة والسا طة الوطنيااة الاار يااري التحقيا وأي طاار ثالااث يااؤثر ع ا التحقيا ملنا
الماك من ا دالا لمهادته يف القضية.
قانون (رعاية وتبني) الطفل لعام 2011
 -17أ درت سانت فنسنت وجزر غرينادين انون (رعاية وتب ) الط لعاام  2011الاذي
يمااتم ع ا أقةااام لمااأن رعايااة األط اااا ومحااايتهم وساات خاادمات التب ا واملسااائ األخاار
ات ال ة .ويتضمن القانون أيضاال تعاريف لمأن يذاا األط اا ع ا النحاو املن اوة ع ياه يف
ات ا ية األمم املتحدة مقوا الط .
 -18وتركز األقةام الواردة يف هذا التمري أساساال ع جرااات ا لاص ا لزاما ل هاات
املس ااؤولة ع اان األط اااا يف ليئ ا اات مية اان أن تة ااون مس اايئة .ويُع ا ّار الق ااانون لوض ااوح ا ه ااات
املسااؤولة ويُعتاارب ا مهاااا أو عاادم لااص ا يئااة الوطنيااة املخت ااة وفق ااال ل ربوتوكااوا عم اصال جرامي ااال
يعر املوظ ن املسؤولن عان رعاياة األط ااا لنداناة ول راماة مالياة أو لعقولاة السا ن .ويساتند
ّ
ات ا يااة ققااوا الط ا فض اصال عاان اوانن األساارة النمو جيااة ملنريمااة دوا شاارا
هااذا التم اري
البحر الةاري .
 -19وحتدد أقةام العقولة الر تنطب ع ا نااة ضامن اانون العناف املناز وتن اذ يف طاار
القانون ا نائ .
قانون وضع الطفل لعام 2010
 -20ينو انون وضا الط ا لعاام  2010ع ا املسااواة لان األط ااا ويانريم املساائ ات
ويعر الط ع أنه أي شخو دون سان الثامناة عمارة .وتانو املاادة  4مان القاانون
ال ةّ .
ع ا ا ل اااا التميي ااز الق ااانو ،ل اان األط اااا املول ااودين يف ط ااار ال اازوا وخارج ااه وع ا ا أن يا ا
األط اا يتمتعون لوض متساو التداا من تاري ساريان هاذا القاانون .وأ ار القاانون كاذلك لاام
يف جراا اختبار النسب ل ر ام وا ع أدلة فيما يتع لالنسب.
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عناصر اتفاقية حقوق الطفل المدرجة في التشريعات الجديدة
 -21أُدرجت العنا ر التالية مان ات ا ياة ققاوا الط ا يف القاانون ا دياد لماأن رعاياة وتبا
الط لعام  2011ضمن عم ية ا صح الر ن ذهتا منريمة دوا شرا البحر الةاري :
يعر الط لن س الطريقة؛
املادة ّ - 1
املادتان  2و - 23ال مييز ضد الط لأي شة من األشةاا؛
امل اواد  3و 8و 18و 26و 28و - 40تقاادم يا ا اادمات ل ط ا كأولويااة
و وتراع امل حة ال ض ل ط ؛
املواد  19و 25و - 34ميةن محاية الط من ا يذاا لاستخدام ي النريم
الضرورية القائمة ل تحقي والتقييم؛
امل ا ااادة  - 20تا ا ااوفر مراكا ا ااز الرعايا ا ااة املؤ ت ا ااة ودور امضا ا ااانة األس ا ا ارية البدي ا ا ااة
واملؤسسات السةنية لألط اا الذين حيتاجون محاية وليئات لدي ة؛
املادة  - 21نريام التب مسموح له.
اآللية الوطنية لإلبالغ والمتابعة
 -22تنرياار و ارة المااؤون ا ارجيااة والت ااارة والتبااادا الت اااري والتةاما ا يما لالتعاااون ما
ا دارات امةوميااة املخت ااة يف نماااا ليااة وطنيااة لنلااص واملتالعااة .وسااتةون اآلليااة مسااؤولة عاان
عداد وتقدا ومتالعة التقارير الوطنية املقدماة هيئاات معاهادات ققاوا ا نساان .وسايتم نمااا
اآللية وجب تة يف ادر عان جم اس الاو راا وستاأساها و ارة الماؤون ا ارجياة .وساتتألف اآللياة
من ممث اجملتم املد ،والدوائر امةومية ات ال ة.
اآللية غير الكوومية
اللجنة الوطنية لكقوق الطفل
 -23تأسس اات ن ااة وطني ااة مق ااوا الط ا لنش ارا ع ا وق اادة محاي ااة الط ا وتوجيهه ااا.
وتسا وقاادة محايااة الط ا التقااارير املتع قااة ل يااذاا األط اااا وتتعاااون م ا ااوة الماارطة امل ةيااة
لسانت فنسنت وجزر غرينادين يف التحقيقات.

يخامساً -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
يخطة العمل الوطنية للقضاء على العنف الجنساني
 -24وضعت ساانت فنسانت وجازر غريناادين خطاة عما وطنياة هباد القضااا ع ا العناف
ا نسا .،و د وضعت خطة العم الوطنية هاذه لتادريب وبةان وتعزياز الانريم واألوسااط املعنياة
لاالست الة ل عنف املنز من أج وض قد ل عنف ا نسا.،
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تدريب الجهات المسؤولة عن حماية حقوق المرأة والطفل
 -25ت اار س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين أن ااه ااب ت اادريب ا ه ااات املس ااؤولة أي يا ا
املهنين واملنريمات اجملتمعية املعا هبم يف طار القانون الذين تق ع عاتقهم مساؤولية محاياة
األط ااا ضاامن نرياام محايااة الط ا  .و ّسااد تادريب ا هااات املساؤولة اوانن األسارة القائمااة الاار
تااوفر اممايااة ل مارأة والط ا  .ويعااز أيضااال اادرة أ ااحاب امل ا حة ع ا االساات الة ع ا النحااو
املط وب وجب أقةام ا لص ا لزام لضمان ن ا القوانن وتطبيقها.

برنامج التوعية بموافكة العنف
عر هاذا الربناام الاذي يساتهد املادارس واجملتمعاات اا ياة لاالساااتي يات الرامياة
 -26ي ّ
وض قد ل عنف ا نسا.،

حملة ربط أسر المجتمعات المكلية
 -27هت اد هااذه امم ااة توعيااة األساار يف اجملتمعااات اا يااة لالتحااديات وام ااوا املرتبطااة
لالية األط اا ل حد من ا يذاا ااتم لألط اا.

سادساً -متابعة االستعراض الدوري الشامل السابق
ألف -الصووك واآلليات والمؤسسات الدولية لكقوق اإلنسان
قب و ووو القواعو و وود الدوليو و ووة  -التوصو و وويات  2-79و 1-79و 2-78و 1-78و7-78
و 6-78و 3-78و 4-78و 1-77و5-78
 -28تنو املادة  5من القانون الدستوري لسانت فنسنت وجزر غرينادين ع ا محاياة األشاخاة
من املعام ة الص نسانية .وفيما ي ن ها:
 -5امماية من املعام ة الص نسانية:
"ال ااو خضاااع أي شااخو ل تعااذيب أو غااته ماان ضااروب العقولااة أو املعام ااة غاات
ا نسانية أو املهينة".
 -29واعاافااال لالتزامهااا لتعزيااز ققااوا ا نسااان ومحايتهااا انضاامت سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين
االت ا يات التالية خصا السنوات الست املاضية:
الربوتوكاوا االختياااري الت ا يااة ققااوا الط ا لمااأن اشااا األط اااا يف املنا عااات
(أ)
املس حة يف  29ار/مارس 2011؛
(ب)
مارس 2010؛
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( ) الربوتوكوا االختياري الت ا ياة ققاوا األشاخاة وي ا عا اة يف  29تمارين
األوا/أكتولر 2010؛
(د) االت ا يااة الدوليااة ممايااة ققااوا يا العماااا املهاااجرين وأفاراد أساارهم يف 29
تمرين األوا/أكتولر 2010؛
(ه)
(و)
نوفمرب .2015

ات ا ية ققوا األشخاة وي ا عا ة يف  29تمرين األوا/أكتولر 2010؛
ات ا ياة الضامان االجتمااع (املعاايت الادنيا) لعاام  1952يف  25تمارين الثاا/،

 -30وس ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين ط اار يف نري ااام روم ااا األساسا ا ل محةم ااة ا نائي ااة
الدوليااة وتعااا باااد ااةمااة يف تطبي ا ساايادة القااانون ع ا ال ااعيد الاادو وع ا م ارتة
ا ا ارائم ض ااد ا نس ااانية .وتصق ااك امةوم ااة تو ااية ال ريا ا العاما ا املعا ا لاالس ااتعرا ال اادوري
المام لامل اد ة ع االت اا لمأن امتيا ات ااةمة ا نائية الدولية وق اناهتا.
التع و وواون م و ووع ي و ووات المعا و وودات  -التوص و وويات  5-76و 4-76و 9-76و7-76
و8-76
 -31تعا ااا سا ااانت فنسا اانت وجا اازر غرينا ااادين لالتزاماهت ا اا القانونيا ااة التعا ديا ااة فيما ااا يتع ا ا
لاسااتةماا التقااارير املتااأخرة وتقاادميها وه ا ل اادد اختااا ا ج ارااات الص مااة السااتةماا التقااارير
املتأخرة وتقدميها.
 -32و ااد اساات ادت امةومااة ماان املساااعدة التقنيااة الاار تقاادمها وكاااالت األماام املتحاادة يف
جماااا عااداد التقااارير الوطنيااة وعا اات مسااألة انعاادام الة ااااة التقنيااة يف ت ااف الاادوائر امةوميااة
ماان خااصا تعياان مااوظ ن ماادرلن .وق ا ت امةومااة ع ا مساااعدة تقنيااة ماان منريمااة األماام
املتحدة ل ط ولة (اليونيسف) وامل وضية السامية مقوا ا نسان يف حماولة ل وفاا لالتزاماهتا لتقدا
التقارير وجب ةو ققوا ا نسان ات ال ة الر ه طر فيها.
التعاون مع اآلليات والمؤسسات الدولية األيخرى  -التوصيتان  6-76و13-78
 -33سعت قةومة سانت فنسنت وجزر غريناادين امتثااا يا التزاماهتاا املتع قاة لتقادا
التقااارير ماان خااصا امااة شاراكات ما وكاااالت األماام املتحاادة وغتهااا ماان املؤسسااات ا يميااة
والدولية.
 -34وتوا ا سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ثبااات اسااتعدادها ل مماااركة لمااة م يااد يف
اجملتم ا الاادو ماان خااصا عضااويتها يف ت ااف املنريمااات ا يميااة والدوليااة .ويف قاان ترغااب
امةومااة يف أن يةااون ااا بثي ا يف املراكااز الدل وماسااية الرئيسااية ع ا مسااتو العاااي وخا ااة يف
املاادن الاار تعم ا كمراكااز ملنريومااة األماام املتحاادة ف ا ن القيااود املاليااة ال تازاا ائمااة .وم ا لااك
هنااا منا مااات جاريااة يف طااار منريمااة دوا شاارا البحاار الةاااري وا ماعااة الةاريبيااة ل نرياار يف
التمثي املما خار منطقة البحر الةاري .
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اإلطوار الدسوتوري والتشوريعي  -التوصوويات  14-79و 13-79و 15-78و12-79
و 15-79و 3-79و 17-79و 16-79و 16-78و 5-79و10-79
و 19-76و 18-76و 3-77و 9-78و 11-79و8-78
 -35ي اانو دس ااتور س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين ع ا ت ااوفت امماي ااة م اان ي ا أش ااةاا
التمييز وية محاية القانون.
 -36ويارم املاواد  146و 147و 148ماان القاانون ا نااائ لساانت فنساانت وجازر غرينااادين
فع ال واط ع النحو التا :
تنو املادة  -146ع أن أي شخو:
(أ)

ميارس ال واط م أي شخو خر؛

(ب)

ميارس ال واط م قيوان؛ أو

( ) يساام ألي شااخو لااأن ميااارس ال اواط معااه يةااون مااذنباال لارتةاااب
جرمية وميةن أن يعا ب لالس ن ملدة عمر سنوات.
املادة  -147ا يذاا لق د ارتةاب ال واط.
أي شخو يعتدي ع شخو خر لق د ارتةاب ال اواط يةاون
مذنباال لارتةاب جرمية وميةن أن يعا ب لالس ن ملدة سب سنوات.
املادة  -148املمارسات غت الصئقة لن أشخاة من ن س ا نس.
أي شخو يرتةب أي فع مان أفعااا ال اقماة ا سايمة ساواا يف
اجملاا العام أو ا اة م شخو خر مان ن اس ا انس أو حيار شخ ااال
خر من ن س ا نس أو حياوا حتريضه ع ارتةاب فع من أفعاا ال اقمة
ا ساايمة معااه يةااون مااذنباال لارتةاااب جرميااة وميةاان أن يعا ااب لالسا ن ملاادة
مخس سنوات.
 -37وال بيز وانن سانت فنسنت وجازر غريناادين ضاد الط ا ع ا أسااس عا تاه أو عا اة
والديه أو الو القانو ،ع يه.
 -38ويتناوا الباب  202ا اة لقانون التع يم يف الطبعة املنقحة من جمموعة وانن سانت
فنسنت وجزر غرينادين لعام  2009العقولة البدنية ع النحو التا :
تتناوا املادة  52العقولة البدنية يف املدارس:
رهناال لاملادتن ال رعيتن ( )6و( )7و ملدير املدرسة أن ياوعز ل ار عقولاة
(أ)
لدنية ع طالب كمص أخت -
‘‘1
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‘‘2
(ب)

ا رأ أن ال وجود لعقولة أخر مناسبة أو فعالة يف امالة املعينة.

و فر العقولة البدنية -
‘‘1
‘‘2

م اان ب ا ا م اادير املدرس ااة أو نائ ااب م اادير املدرس ااة أو مع اام مع اان
خ ي اال من ب مدير املدرسة ذا ال ر ؛
يف مةت ااب م اادير املدرس ااة أو يف غرف ااة خا ااة أخ اار يف املدرس ااة يف
وجود مع م خر؛

‘‘3

لاستخدام أداة من وة ع يها يف ال وائ ؛

‘‘4

ا يت ا ما أي مبااد توجيهياة مةتولاة اادرة عان املادير التن ياذي
ل تع يم.

( ) عن اادما تُ اار العقول ااة البدني ااة يتع اان تس ا ا ي البيان ااات يف كت اااب
عقولات ُميسك يف املدرسة ل ر ليان طبيعة العقولة ومداها وأسباب فرضها؛

(د) أي شااخو ااص أقااد الوالاادين أو المااخو املااذكور يف املااادة
ال رعية (()2أ) ي ر عقولة لدنياة ع ا طالاب يف قارم املدرساة يرتةاب لاذلك جرمياةال
يعر ن سه لعقولة ل جرااات موجزة تتمث يف دف غرامة مالية درها ألف دوالر؛
و ّ
(ه) المخو الاذي ي ار العقولاة البدنياة ع ا الطالاب يف قارم املدرساة
ااا االف ال قاارات (ب) أو ( ) أو (د) ماان املااادة ال رعيااة ( )2يرتةااب لااذلك جرمي اةال
يعر ن سه لعقولة ل جرااات موجزة تتمث يف دف غرامة مالية درها ألف دوالر؛
و ّ

ااو ل ااو ير تع يا أو ل اااا العقولااة البدنيااة يف يا املاادارس وجااب
(و)
أماار ينماار يف ا رياادة الرمسيااة وأي شااخو ي اار العقولااة البدنيااة ااا ااالف هااذا األماار
يعر ن ساه لعقولاة لا جرااات ماوجزة تتمثا يف دفا غراماة مالياة
يرتةب لذلك جرميةال و ّ
درها أل دوالر؛
( ) يُعاار األماار ال ااادر وجااب املااادة ال رعيااة ( )6ع ا جم ااس الناواب
يف غضااون ثصثااة أشااهر ماان تاااري اادوره وميةاان أن ي يااه جم ااس الن اواب لق ارار حيري ا
لتأييد أ وات أغ بية األعضاا اماضرين وامل وتن.
 -39و ااد اض ااط عت قةوم ااة س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين جبه ااود ع اادة ل ت اادي ل عن ااف
ا نسااا ،منهااا ا ااصح التم اريع والتع اايم العااام والسياس اات االجتماعيااة والاادعم االجتماااع
وق ااك النريااام .ويااوفر القااانون ا ديااد لمااأن العنااف املنااز طاااراال انونيااال ممايااة األط اااا يف قاان أن
حمةمة األسرة ه الوكالة امةومية املسؤولة عن ر د ومحاياة رفااه األط ااا .و ادمت أيضااال املنريماات
غاات امةوميااة املعنيااة لتحقي ا املساااواة لاان ا نساان والقضاااا ع ا العنااف ا نسااا ،سااهامات هامااة
ل عم يف هذا اجملاا .غت أنه ع الرغم من التحسان امل حاو يف عما اجملتما املاد ،والدولاة هناا
متعدد القطاعات ومتعدد املستويات لوض قد ل عنف ا نسا.،
قاجة
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 -40وناُ ّقا ااانون العناف املنااز الاذي اادر مااؤخراال يف عاام  2015لاادم أقةاام ات ا يااة ققااوا
الط ا لمااة كاما يف عم يااة ا ااصح لتةااون مراعاااة م ا حة األط اااا يف سااياا ا صفااات املنزليااة
مسألة لزامية.
 -41واسااتعانت امةومااة لاالعتبااارات الاار قااددهتا اليونيسااف كأساااس لتوجيااه وتنااوير عم يااة
ا صح خصا مواامة التمري اا م ات ا ية ققوا الط .
المؤسسات والسياسات  -التوصيات  12-78و 10-78و11-78
 -42أنمأت سانت فنسنت وجزر غرينادين عية وطنياة معنياة حبقاوا ا نساان يف  1قزياران/
يونيه  .1986وينريم انون أساس أعما ا وأهدافها كما ي :
"العم ع تعزيز اقاام ققاوا ا نساان يف ت اف جوانبهاا :املدنياة والسياساية
(أ)
واال ت ادية واالجتماعية والثقافية يف سانت فنسنت وجزر غرينادين"؛
(ب) "تعزيااز تع اايم ماواط سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ققااوا ا نسااان ا ا ااة
هبم ومسؤولياهتم"؛
( )

"

انتهاكات ققوا ا نسان وتس ي ها و عص ا"؛

(د) "التماس سب ووسائ ل ت دي النتهاكات ققوا ا نسان سواا مان خاصا
اااكم أو ا يئات القضائية األخر أو منريمة العماا أو غت لك قسب مقتض اماا"؛
(ه) "التوا ا م ا منريم ااات قق ااوا ا نسااان األخ اار يف منطق ااة البح اار الة اااري
وا ار أو االنتساب ليها قسبما تراه ا معية مناسباال".

باء -تعليم حقوق اإلنسان والتعاون مع المجتمع المدني
التدريب في مجا حقوق اإلنسان  -التوصيتان  26-76و16-76
 -43ظ ا التع اايم لمااأن ققااوا امل اواطنن ع ا الاادوام جانب ااال أساسااياال ماان جوانااب التاادريب
املقاادم ملةاتااب ن ااا القااانون يف سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين .وأنمااأ ااانون مةافحااة االيااار
لالبمر وقدة داخ اوة المارطة امل ةياة لساانت فنسانت وجازر غريناادين لتنااوا القضاايا املتع قاة
لااليار لالبمر واالضطصع لأنمطة لتوعية ا مهور.
 -44واست اد عدد مان كباار ضاباط اوة المارطة امل ةياة لساانت فنسانت وجازر غريناادين مان
لرام لناا القدرات والتدريب ع املهارات التقنية يف جماا ققوا ا نسان الر يسارهتا املنريماة
الدولية ل ه رة .ومن اجملاالت الر تناولتها الربام التدريبية ما ي :
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(أ)

حتسن التنسي لتقدا مساعدة أفض ل ضحايا والعدالة ا نائية؛

(ب)

مةافحة انتهاكات ققوا ا نسان لاالعتماد ع خطة عم وطنية؛

( )

توعية ا مهور من خصا محصت توعية و جراا دورات تدريبية.
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 -45وتاانريم الوقاادة املعنيااة لااليااار لالبماار لالتعاااون م ا مةاتااب املقاطعااات ويااري دورات
تدريب وتوعية ل منريمات غت امةومية وغتها من الةيانات لمة مساتمر ما الاكياز لماة
خاة ع ا ماعات املستضع ة.
 -46وأس رت الدورات التدريبية الر أجريت حتت شرا املنريماة الدولياة ل ه ارة عان وضا
منه دراس عن ققوا ا نسان و دراجه يف الربنام التدري لة ية تدريب وة المارطة امل ةياة
لس ااانت فنس اانت وج اازر غرين ا اادين .وأ ااب ض ااباط الم اارطة ع ا ا دراي ااة أك اارب لقض ااايا قق ااوا
ا نسان .وعمصال لالسياسة العامة املتبعاة يتواجاد ضاال شارطة مة اف ساؤولية معا اة املساائ
امساساة املت ا ة لاالعنف املنااز واملسااائ املتع قاة لاألط اااا يف يا األو اات ويف ت ااف مراكااز
المرطة يف الب د.
 -47وتُعقااد دورات تدريبيااة منتريمااة لضااباط الماارطة حم ي ااال و يمي ااال ماان خااصا نريااام األماان
ا يم ا  .وي ااتم تع اايم ض ااباط الم اارطة أساس اايات محاي ااة قق ااوا ا نس ااان وكي ي ااة التحقيا ا يف
التقارير لمة فعاا لضمان تقدا ا ناة العدالة.
 -48وأُدرجاات وقاادة لمااأن العنااف ا نسااا ،يف املاانه الدراس ا لة يااة تاادريب ااوة الماارطة
امل ةيااة لسااانت فنساانت وجاازر غرينااادين لتعزيااز اادرة أفرادهااا ع ا التحقي ا يف ادعااااات العنااف
املنز .
 -49و د ا اقت وة المرطة امل ةية لسانت فنسنت وجزر غرينادين تدريب ضاباط المارطة
ع التمري ا ديد لمأن العنف املنز يف عام .2016
السووياق ،واإلحصوواءات ،والميزانيووة ،والتعوواون مووع المجتمووع الموودني  -التوصوويتان 2-77
و4-77
 -50ااري توعي ااة اجملتما ا امل ااد ،واملنريم ااات الديني ااة واملنريم ااات اجملتمعي ااة واملنريم ااات غ اات
امةوميااة لاالت يتات يف التماري ماان خااصا سااب ت اة .وتعقااد مماااورات عامااة لمااأن القضااايا
ا امة ويراع الرأي العام قىت ب جراا ت يتات معينة يف التمري .
 -51وأنمئت ان وطنية تضم الدوائر امةومية واملنريمات غت امةومياة وتركاز ع ا عاداد
است الات مماكة لتنااوا القضاايا الار تاؤثر ع ا األسار .ومان لان هاذه ال اان ال ناة الوطنياة
مقااوا الط ا و نااة العما الوطنيااة املعنيااة لقضاااا األط اااا وال نااة الوطنيااة املعنيااة لوضا قااد
ل عنااف ا نسااا .،وفيمااا يتع ا حتديااداال ل ا جراا ت ياتات يف التماري بااس ققااوا املاواطنن تقاادم
ان تارة تضام الادوائر امةومياة واملنريماات غات امةومياة املماورة الربملاان لماأن األقةاام
الر تؤثر ع ققوا املواطنن.
 -52و ااد ُوض ا نريااام وط ا لر ااد محايااة األط اااا و ضاااا األط اااا يساام جبم ا البيانااات
ا لةاونية فيما يتع هبذه املسائ لة من الوكااالت امةومياة وغات امةومياة .ولا ضاافة
لااك أنماائت وقاادة ل ر ااد والتقياايم يف و ارة التعبئااة الوطنيااة لتح ي ا البيانااات االجتماعيااة ماان
أج االساشاد هبا يف السياسات الر تؤثر ع األط اا.
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عدم التمييز  -التوصيات  18-78و 26-78و5-77
 )1( 9من دستور سانت فنسنت وجزر غرينادين ع ما ي :

 -53ينو ال

"ال ااو قرمااان أي ش ااخو ماان التمت ا حبق ااه يف قريااة الوجاادان ااا يف لااك قري ااة
ال ة اار وال اادين وقري ااة ت ي اات دين ااه أو معتق ااده وقري اة ظه ااار دين ااه أو معتق ااده لالتعب ااد
والتع يم واملمارسة و امة المعائر رده أو م اعة وأمام املأل أو ع قدة".
 -54وتتقيد امةومة لالقوانن الر حترير التمييز ضد األشاخاة الاذين يعاانون مان عا اات لدنياة
وعق يااة يف جماااالت سااوا العم ا والتع اايم واالس اات ادة ماان الرعايااة ال ااحية وا اادمات األخاار ال اار
توفرهاا الدولاة .ولايس يف القاانون ماا يانو ع ا وجاوب تيسات و اوا وي ا عا اة داخا املبااا.،
غت أن امةومة تعهدت لتوفت التسهيصت الص مة ك ما كان لك ممةناال من الناقية العم ية.
 -55وتاانو املااادة  13ماان القااانون الدسااتوري لسااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ع ا تااوفت
لك .ون ها كما ي :
امماية من التمييز ع أساس العرا وما
 -13امماية من التمييز ع أساس العرا وما

لك

"رهنا ااال لأقة ااام املا اواد ال رعيا اة ( )4و( )5و( )7م اان ه ااذه امل ااادة ال
(أ)
و أن يمتم أي انون ع أي قةم بييزي يف قد اته أو لسبب ما ياتاب ع ياه
من ثار".
(ب) "رهنا ااال لأقة ااام املا اواد ال رعيا اة ( )6و( )7و( )8م اان ه ااذه امل ااادة ال
ااو معام ااة شااخو لطريقااة بييزيااة ماان جانااب أي شااخو خاار يضااط لااأي مهمااة
عامااة مسااندة ليااه وجااب أي ااانون مةتااوب أو يف سااياا أداا الوظااائف الاار يتط بهااا
أي من ب عام أو س طة عامة".
( ) يف هذه املادة تع ل رية "تمييزية" معام ة أشاخاة ت ان لطريقاة
ت اة ك يااال أو أساسااال وفقااال لت انيف كا مانهم يف فئاة قساب ناوع ا انس أو العارا أو
املنمأ أو اآلراا السياسية أو ال ون أو العقيادة حبياث يتعار األشاخاة الاذين ينتماون
هااذه ال ئااات ملعو ااات أو يااود ال يتعاار ااا األشااخاة الااذين ال ينتمااون ليهااا أو
ُمينحون امتيا ات أو مزايا ال ُبن ألشخاة ينتمون فئات أخر .
(د) املااادة ال رعيااة ( )1ماان هااذه املااادة ال تسااري ع ا أي ااانون مااا دام
القانون يمتم ع أقةام من بي ما ي :
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‘‘1

أقةام تنريم خت يو ا يرادات العامة أو األمواا العامة األخر ؛

‘‘2

أقةام ختو األشخاة غت املواطنن؛

‘‘3

أقة ااام ت اانو ع ا ا تطبيا ا الق ااانون امل اانريم ملس ااائ التبا ا أو ال اازوا
أو الط ااصا أو ال اادفن أو انتق اااا امل ةي ااة لع ااد الوف اااة أو أي ااة مس ااائ
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مم اااهبة يف قال ااة األش ااخاة املنتم اان ال ئ ااات امل ااذكورة يف امل ااادة
ال رعيا ااة (( ) 3أو يف قالا ااة أي شا ااخو لا ااه ا ا ة هبا اام) أي ا ااانون
األقواا المخ ية املنطب ع هؤالا األشخاة؛
‘‘4

أقةااام لمااأن تعاار األشااخاة الااذين ينتمااون ال ئااات املااذكورة
يف امل ااادة ال رعي ااة ( )3ملعو ااات أو ي ااود ال يتع اار ااا األش ااخاة
الذين ال ينتمون ليها أو ُمينحون امتيا ات أو مزايا ال ُبن ألشخاة
ينتمااون فئااات أخاار تةااون مااربرة لمااة معقااوا يف أي جمتم ا
دميقراط يف ضوا طبيعتها وظروفها ا ا ة؛

‘‘5

ال و اعتبار أي قةم يرد يف أي انون غت متس ما املاادة ال رعياة
( )1أو ال ا ااال ااا م ااا دام أن ااه ي اانو ع ا ا املع ااايت أو امل ااؤهصت (غ اات
املعاايت أو املااؤهصت املرتبطااة ع ا وجااه التحديااد لناوع ا اانس أو العاارا
أو املنمااأ أو اآلراا السياسااية أو ال ااون أو العقياادة) الاار يُط ااب توافرهااا
يف أي شخو يُعن يف أي من ب رمس أو يت ر ل ته الرمسية؛

‘‘6

ال تس ااري امل ااادة ال رعي ااة ( )2م اان ه ااذه امل ااادة ع ا ا أي فع ا ا يي اازه
راقة أو ضمناال أية أقةام من بي أقةاام القاانون املماار ليهاا يف
املادة ال رعية ( )4أو املادة ال رعية ( )5من هذه املادة؛

‘‘7

ال ا ااو اعتب ا ااار أي قة ا اام وارد يف أي ا ااانون أو أي جا ا اراا يُتخ ا ااذ
وجااب هااذا القااانون غاات متسا ما هااذه املااادة أو ال ااال ااا مااا دام
هااذا القااانون ياانو ع ا أن األشااخاة املنتماان ال ئااات املااذكورة
يف امل ا ااادة ال رعي ا ااة ( )3م ا اان ه ا ااذه امل ا ااادة ا اد ض ا ااعون لتقيي ا ااد امق ا ااوا
وامريات الار تة هاا املاواد  7و 9و 10و 11و 12مان هاذا الدساتور
ع ا ا ا أس ا اااس أن ا ااه تقيي ا ااد مس ا ااموح ل ا ااه وج ا ااب املا ا اواد  )2(7أو )5(9
أو  )2(10أو  )2(11أو ()3(12أ) أو (ب) أو (ح) قسب امالة؛

‘‘8

لاايس يف املااادة ال رعيااة ( )2ماان هااذه املااادة مااا يااؤثر ع ا أي س ا طة
تقديري ااة مينحه ااا ه ااذا الدس ااتور أو أي ااانون خ اار فيم ااا ااو ام ااة
دعا اااو مدنيا ااة أو جنائي ا ااة أما ااام حمةم ا ااة ما ااا أو فيم ا ااا يت ا ا لس ا اات
ا جرااات أو ائها.

 -56و ااد حترك اات س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين ع ااو تعم اايم مراع اااة املنري ااور ا نس ااا ،يف
طاعات ال حة والتع يم والزراعة وا دمات االجتماعية مراعااةال ل هوياة ا نساانية واعاافااال حبقاوا
ا نسان وامقوا ا جنالية ل مواطنن.
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 -57ويري كيانات قةومية ت ة محصت ك سنة ل تقيد جبمي املواد املرتبطة لعدم التمييز
يف ات ا يات األمم املتحدة.
 -58وتمتم املواد 146و 147و 148من القانون ا نائ لسانت فنسنت وجزر غرينادين
ع أقةام لمأن ما ي :
املادة  - 146ال واط
أي شخو:

سنوات.

(أ)

ميارس ال واط م أي شخو خر؛

(ب)

يرتةب ال واط م قيوان؛ أو

( )

يسم ألي شخو مارسة ال واط معه؛

(د)

يةااون مااذنباال لارتةاااب جرميااة وميةاان أن يعا ااب لالس ا ن ملاادة عماار

املادة  -147ا يذاا لق د ممارسة ال واط
أي شااخو يعتاادي ع ا شااخو خاار لق ااد ممارسااة ال اواط يةااون مااذنباال
لارتةاب جرمية وميةن أن يعا ب لالس ن ملدة سب سنوات.
املادة  -148املمارسات غت الصئقة لن أشخاة من ن س ا نس
أي شااخو يرتةااب أي فع ا ماان أفعاااا ال اقمااة ا ساايمة س اواا يف اجملاااا
العام أو ا اة م شخو خر من ن س ا انس أو حيار شخ ااال خار مان ن اس
ا نس أو حياوا حتريضه ع ارتةاب فع من أفعاا ال اقمة ا سايمة معاه أو معهاا
يةون مذنباال لارتةاب جرمية وميةن أن يعا ب لالس ن ملدة مخس سنوات.

جيم -السياسات القطاعية
عقوبة اإلعدام  -التوصيات  6-79و 4-79و 7-79و 6-77و8-79
 -59يمتم الباب  168من القاوانن املنقحاة لساانت فنسانت وجازر غريناادين ع ا أقةاام
تنو ع عدام املدانن لارتةاب ا رائم الةرب  .وكانت خر مارة ناُ ّ اذ فيهاا قةام ا عادام يف
سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين يف شااباط/فرباير  .1993وي يعاادم أي شااخو ماادان لارتةاااب
جرائم يعا ب ع يها لا عدام منذ لك امن .وال نة القضائية التالعة ل م اس امل ةا ا ااة
ه ا حمةمااة االسااتئنا النهائيااة لسااانت فنس اانت وجاازر غرينااادين .وع يااه يصقااك أن أقة ااام
اوانن الب ااد ت ساار بام ااال يف ضااوا الق ارارات ال ااادرة ع اان اجمل ااس امل ة ا ا اااة مث م ااا ق اادا
يف ضا ااية ل ا ارات ومورغا ااان ضا ااد املا اادع العا ااام ()1993؛ و ضا ااية سا اابنس وهيا ااو ضا ااد امل ةا ااة
(سانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسيا) ()2001؛ و ضية دانياا "ديك" ترمين هاام ضاد
دولة سانت فنسنت وجزر غرينادين ( )2009ضية اجمل س امل ة ر م .25
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حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  -التوصيتان  9-79و15-76
 -60ت اانو امل ااادة  5م اان الق ااانون الدس ااتوري لس ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين ع ا ا ت ااوفت
امماية لألشخاة من املعام ة الص نسانية .وتنو ع ما ي :
 -5امماية من املعام ة الص نسانية:
"ال و خضاع أي شخو ل تعذيب أو غته من ضروب العقولة أو املعام اة
غت ا نسانية أو املهينة".
ظروف االحتجاز  -التوصيات  10-77و 19-78و9-77
 -61أكم اات قةومااة سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين لناااا مرف ا ااصق جديااد ولاادأت
تم ا ي ه يف جزياارة ل ا يف عااام  .2012وهااذا املرف ا ي ا لاملعااايت الدوليااة الاادنيا ل س ا ون وي تاازم
لقواعد مانديص.
 -62وت تزم سانت فنسانت وجازر غريناادين لقواعاد لاانةو يف معام تهاا ل سا ينات وت ا
لن الس ناا من الذكور وا ناا.
 -63وتة ا نااة العدالااة املعنيااة لااالنزالا الاار تضاام ممث اان ماان منريمااات اجملتما املااد ،الوفاااا
لامااد األدىن ماان مسااتويات املعيمااة وغتهااا ماان ظاارو االقت ااا  .وتنرياار ال نااة أيض ااال يف أيااة
شواغ يثتها الس ناا وه مستق ة عن م حة الس ون.
 -64وهنااا لرنااام تاادريب ع ا املهااارات ل س ا ناا .ويقاادم التاادريب يف جماااالت الن ااارة
وال حام وميةانيةا السيارات و ناعة السصا أو القع والزراعة.
 -65وتقدم خدمات االستمارة ل س ناا من خاصا مستماارين داخ يان ومان خاصا الةياناات
ا ارجية واملنريمات غت امةومية مث منريمة ماريون هاوس.
 -66ويساام ل س ا ناا مارسااة شااعائرهم الدينيااة حبريااة وفق ااال لدسااتور سااانت فنساانت وجاازر
غرينادين.
 -67ويمر ع حة الس ناا وسصمتهم طبيب يازور املرفا مارتن يف األسابوع .ويف قااالت
الطوار يُنق الس ناا املستم العام لت ق العص .

 -68وتاوفر و ارة التع اايم لرناجمااال ل تنميااة األكادميياة ل سا ناا ماان خااصا مبااادرة ال ر ااة الثانيااة
جمل س االمتحانات يف منطقة الةاري .

الكرية واألمن  -التوصية 17-76
 -69ي اانو ااانون الت اادالت ا ا ااة ع ا ا أن تسا ا لال ي ااديو ش ااهادة األش ااخاة الض ااحايا
الضع اا واألط اا وأي شخو اا مان ا دالا لماهادته يف ج ساة ع نياة .وتسا الماهادة
مسبقاال وتعر عن طري و ة ال يديو وتقدم كدلي يف الزمن امقيق .
 -70وتدير امةومة أيضاال لرناجماال مماية المهود؛ تري ت ا ي ه يد الةتمان المديد.
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إقامة العد والمكاكمة العادلة  -التوصية 14-76
 -71هنااا دارة معنيااة لالعص ااات العامااة والمااةاو تتناااوا شااةاو امل اواطنن لمااأن سااوا
السا و املزعااوم واالعتااداا وغااته ماان أشااةاا ا يااذاا ع ا أياادي ضااباط الماارطة .وتُرفا ا ارائم
نة مرا بة مستق ة تضم ممث ن من منريمات اجملتم املد.،
ا طتة

دا  -الكقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الكقوق المتعلقة بالزواج واألسرة  -التوصيتان  23-78و24-78
 -72ينو انون الزوا ع أن موافقة الوالدين مط ولة ا كان أقاد الطارفن دون  18سانة
ماان العماار .وماان غاات المااائ يف سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين الاازوا با ل ااو  18ساانة ماان
العماار .وما لااك تسااع و ارة المااؤون الةنسااية داخا امةومااة شارا أ ااحاب امل ا حة
الرئيسين مث مس الزوا والةناائس ومةتاب املادع العاام هباد مراجعاة اماد األدىن لسان
الزوا ل ذكور وا ناا.
الكق في مستوى معيشي الئق  -التوصيات  12-76و 27-76و28-76

ا سةان
 -73تع ااا س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين لالس ااةن كحا ا م اان قق ااوا ا نس ااان وت ت اازم
لالقضاااا ع ا الرياارو املعيمااية املتدنيااة لتزويااد مواطنيهااا لالسااةن الصئا  .وتقااود ا يئااة القانونيااة
لنسا ااةان وتنميا ااة األراض ا ا لالتعا اااون م ا ا و ارة ا سا ااةان واملسا ااتوطنات البم ا ارية غا اات الرمسيا ااة
واألراض ا واملس ا والتخطااي العم ارا ،ل ارام ا سااةان امةوميااة لألشااخاة معاادوم ال ادخ
ومنخ ض ا ا الا اادخ و وي ال اادخ املتوس ا ا  .وتتمث ا ا والي ااة ا يئا ااة القانوني ااة لنسا ااةان وتنميا ااة
األراض ا يف مساااعدة امةومااة يف تااوفت فاارة سااةان لأسااعار معقولااة مل اواط سااانت فنساانت
وجزر غرينادين يف ي أعاا الب د والمروع يف ن س الو ت يف تن يذ املساع ا منائية امل ممة
لمة اسااتي لضمان استدامتها و وقيتها كهيئة انونية.
 -74ويف ط ا ااار ث ا ااورة ا س ا ااةان ا اادمت امةوم ا ااة ق ا ااىت ك ا ااانون األوا/ديس ا اامرب 2015
عااو  1 200من اازا منه ااا  500من اازا ل ااذوي ال اادخ امل اانخ ض .و ااد وض ااعت امةوم ااة أيض ااال
لرنااام "العاايع ماان أج ا امياااة" الااذي لاادأ يف مط ا عااام  2015هب اد مساااعدة األشااخاة
وي الدخ املنخ ض/الضع اا (األشخاة الذين يةسبون أ مان  3 500دوالر أمريةا يف
الساانة) وخا ااة املساانن و وي ا عا ااة البدنيااة والعق ي اة .وهااذا الربنااام هااو األوا ماان نوعااه يف
تاااري سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين .وت اامم وتماايد املنااا ا يف طااار هااذا الربنااام أو ياادد
لمااة مناسااب لتماام يا املرافا األساسااية .وقااىت كااانون األوا/ديساامرب  2015أُجنااز مااا
جمموعه  108منا ا وكانت األش اا جارية جنا  90منزالال خر.
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 -75و وجااب سياسااة "حتويا رأس املاااا املياات رأس ماااا قا " ُادمت األراضا املم وكااة
ل دول ااة آلال م اان ما اواط س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين ال ااذين ك ااانوا يما ا ون لال عا ا ه ااذه
األراضا ا لأس ااعار مدعوم ااة ألغا ارا ا س ااةان .وعرض اات األراضا ا لس ااعر  0.04دوالر أمريةا ا
ل قاادم املرل ا واسااتُةم ت هااذه ا ج ارااات ل ض ا اا الطااال الرمس ا ع ا املسااتوطنات البم ارية غاات
الرمسية لتوفت خدمات مس األراض وخدمات ا ياك األساسية مث الطرا وال ر ال ح .
 -76ولا ضااافة لااك يف أعقاااب الة اوارا الطبيعيااة وال يضااانات املاادمرة يف األع اوام 2010
و 2011و 2013ش اارعت امةوم ااة يف ل ارام واس ااعة النط اااا لتو ي ا ما اواد البن اااا و ااصح املن ااا ا
القائمة ولناا منا ا جديدة لدون أي تةاليف ع املست يدين.
الضمان االجتماعي
 -77توا
شعبها.

قةومة سانت فنسنت وجزر غرينادين تن يذ العديد من املماري لتحسن قياة

أنمئ ندوا ا غاثة من ال قر ووضعت خطة ل تدالت املوا ياة يف جمااا راعاة
(أ)
املو يف و ارة الزراعاة والتحاوا الري ا وامراجاة وم اائد األمساا  .وب ّةان هاتاان اآلليتاان املازارعن
من التعام م أي ع ز مرتب لزراعة املو ؛
(ب) لرنام ا نعاش االجتماع يف و ارة التنمياة االجتماعياة لتحدياد ودعام مباادرات
التنمية االجتماعية واجملتمعية؛
( ) ممااروع ال ااندوا االسااتئما ،لصقتياج ااات األساسااية وه ااو لرنااام يم ا
ميوله ويديره م ر التنمياة الةااري ولادأ تما ي ه مان عقادين .ويسااعد هاذا الربناام اجملتمعاات
الضااعي ة ع ا يااادة فاارة ام ااوا ع ا ا اادمات العامااة ماان خااصا تااوفت ا ياك ا األساسااية
االجتماعية واال ت ادية وتنمية املهارات الص مة لتعزيز مةانية العم ؛
(د) لرنام املساعدة املنزلية ل مسنن الذي يوفر خدمات الرعاية وا شارا يف املنازا
ملا يزيد عن  300من املعالن كبار السن .والربناام م امم ملسااعدة املسانن املعاو ين وخ ا فارة
عم ملقدم الرعاية .وتااوح املساعدة املقدمة ما لن األعماا املنزلية والنريافة المخ ية؛
(ه) لرنا ااام شا اابةة األما ااان االجتما اااع (املسا اااعدة العاما ااة) .تقا اادم و ارة التنميا ااة
االجتماعيااة مساااعدة عامااة ل معااو ين واملساانن و وي ا عا ااة وغااتهم ماان األشااخاة الضااع اا
وخا ااة األط اااا ال قا اراا فيم ااا يتع ا ا لا س ااةان والنقا ا والتع اايم والوجب ااات ال ذائي ااة .ويق اادم
الربنام مساعدة نقدية شاهرية ادرها  85دوالراال أمريةيااال تقريبااال أكثار مان  6 000شاخو.
وتقدم مساعدة ضافية ل مسنن يف شة عانات ل ح وا ع املاا والةهرلاا؛
(و) لرن ااام الت اادريب والتع اايم املهني ا ان والتقني ا ان .وه ااذا الربن ااام مب ااادرة ترعاها ااا
امةومة يتم وجبها تدريب المباب ومنحهم شهادات يف جماالت العم الر تتط ب مهارات.
وتماتم جماااالت التاادريب ع ا الن ااارة و ااناعة ال خااار واماار وال حااام والسااباكة .وهنااا
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لرنااام تاادريب مسااتمر ل ةبااار لمااأن حمااو األميااة وتنميااة املهااارات يقاادم ع ا مسااتو اجملتمعاات
اا ية من خصا و ارة التع يم؛
( ) دائرة التاأمن الاوط الار تقادم لارام الضامان االجتمااع لتاوفت اساتحقا ات
طوي ااة األم ااد ملس اااعدة األش ااخاة لع ااد التقاع ااد .ويتمث ا ج اازا م اان التوج ااه االس اااتي ل اادائرة
التااأمن الااوط يف " دارة لرناجمهااا ل ضاامان االجتماااع هبااد التخ يااف ماان قاادة ال قاار ورف ا
مسااتو املعيمااة يف سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين" .وماان ال اربام الرئيسااية الاار تن ااذها دائاارة
التاأمن الااوط ها نريااام املعاشااات التقاعدياة غاات القائماة ع ا اشاااكات الاذي يقاادم مساااعدة
مالية تة ل مسنن غت املؤه ن ل ح وا ع معاش تقاعدي والذين ال يتمتعاون لاأي شاة
خر من أشةاا الدعم.
الكد من الفقر
 -78ال يزاا القضاا ع ال قر مان األولوياات املدرجاة يف جادوا أعمااا امةوماة .وتوا ا
ا
امةوماة االضااطصع لالعدياد ماان املباادرات والاربام يف "امارب ضااد ال قار" الاار تساتند
قاساام اا اماد ماان ال قاار وتساشااد لور ااة اساااتي ية امااد ماان ال قاار املؤ تااة الاار أعاادت لعنايااة
وكانت أساس ي مبادرات امد من ال قر املتخذة قىت اآلن.
 -79وتتمثا أهادا امةوماة يف تعريايم ا مةاناات اال ت اادية ل ب اد يف حماولاة لتحقيا منااو
أكاارب ومسااتدام والقضاااا ع ا ال قاار وامااد ماان البطالااة وحتساان الرفاااه العااام ل سااةان يف طااار
تعزيز امةم الرشيد.
 -80وكمااا يتض ا ماان ا طااة الوطنيااة ل تنميااة اال ت ااادية واالجتماعيااة ()2025-2013
ف ن امد من ال قر يف سانت فنسنت وجزر غريناادين يتط اب توسا اال ت ااد فضاصال عان تولياد
الدخ والعمالة املنت اة ل مارائ ال قاتة مان اجملتما  .وتساع امةوماة تما ي ياادة التعااون
لاان ااناع السياساات العامااة واجملتما املااد ،والقطاااع ا اااة واألكااادميين لوضا ق ااوا مناساابة
ل قاار مث ا نماااا التعاونيااات وتعزيااز شاابةات األمااان واممايااة االجتماعيااة وحتساان التاادريب
ع املهارات ال سيما لن المباب هبد النهاو لقطااع األعمااا الت ارياة الزراعياة والساياقة
ع ال عيد اجملتمع .
 -81وعااصوة ع ا لااك ياادر ا شااارة أن سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ماان الب اادان
املستهدفة يف طار ممروع امد من ال قر القائم ع أسااس ُ ا متعاددة األلعااد والاذي وضاعته
منريمااة دوا شاارا البحاار الةاااري لاالش ااا م ا لرنااام األماام املتحاادة ا منااائ  .ويسااع هااذا
املمروع حتديد أي ماد يعاا ،الضاع اا مان ال قار وامرماان يف منااح متعاددة مان اميااة
وتوضي أن الدخ ال ميث ياساال كافياال ل قر ومراعااة عواما مثا االسات ادة مان لياات امماياة
االجتماعية وخ ائو األسر املعيمية وموارد سوا العم وم ةية األ وا.
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 -82وم اان ش ااأن نت ااائ ه ااذا املم ااروع ال ااذي تب ا ا مدت ااه س اانتن وال اار نم اارت رمسيا ااال يف نيس ااان/
ألريا  2015أن ب ّةاان امةومااة ماان خااصا و ارة التعبئااة الوطنيااة ماان تن يااذ ُ ا أكثاار فعاليااة والتةاااراال
يف جماالت السياسات العامة والتخطي ومبادرات التنمية لتحقي أهدا امد من ال قر.
الكق في الغذاء  -التوصيتان  30-76و29-76
 -83دراكاال ل ح يف ال ذاا كح أساس من ققوا ا نساان توا ا امةوماة الساع
حتقي أهدا القضاا ك يااال ع ا ا اوع والقضااا ك يااال ع ا ال قار والقضااا ك يااال ع ا نقاو الت ذياة.
ويف قزيران/يونيااه  2013أ اارت منريمااة األماام املتحاادة لألغذيااة والزراعااة لااأن سااانت فنساانت
وجاازر غرينااادين قققاات ا ااد املع اان ضاامن كا ماان األهاادا ا منائيااة لألل يااة وغايااات مااؤبر
القمااة العااامل لألغذيااة ملنريمااة األغذيااة والزراعااة واملتمثا يف خ ااض عاادد ا ياااع أو الااذين يعااانون
ماان نقااو الت ذيااة الن ااف لمااة مط ا ومتناسااب لاان عااام  1992و .2012ولعااد
هذا ا جنا لدأت امةومة يف عام  2015تن يذ مباادرة التحادي املتع ا لالقضااا ع ا ا اوع.
وتس ااع ه ااذه املب ااادرة خ ااض ع اادد ا ي اااع وال ااذين يع ااانون م اان نق ااو الت ذي ااة ع ا ا م ااد
السنوات ا مس ( )5القادمة قىت يةون مي مواط سانت فنسانت وجازر غريناادين مةانياة
ام وا املادي واال ت ادي ع أغذية كافية و مناة وم ذياة يف يا األو اات ت طا اقتياجااهتم
الت ذوية وت ضيصهتم ال ذائية ل تمت حبياة نمطة و حية.
 -84وتتضامن مباادرة حتاادي القضااا ع ا ا ااوع لساانت فنسانت وجاازر غريناادين ثصثااة ()3
أهدا حمددة:
تعزيااز ا نتااا املسااتدام لألغذيااة اآلمنااة وامل ذيااة و ات ا اودة العاليااة وتوفتهااا
(أ)
لأسعار معقولة وام ا ع مستو ثالت من واردات األغذية؛
(ب)

حتسن امالة الت ذوية وال حية ل سةان؛

( ) ضاامان ق ااوا األساار املعيمااية واألفاراد ع ا األغذيااة امل ذيااة واآلمنااة لأسااعار
معقولاة يف يا األو اات ما يااصا اهتماام خااة ل ئاات الضاعي ة الاار تعاا ،مان انعادام األماان
ال ذائ والت ذوي.
 -85ومن ا جنا ات الر حتققت قىت اآلن منذ لدا املبادرة ما ي :
(أ)

تم ّة جبهة لرملانية ملةافحة ا وع ونقو الت ذية؛

(ب)

نماا نة مماكة لن الو ارات ل ياغة وثيقة سياسة القضاا ع ا وع؛

( )

االنتهاا من خطة عم القضاا ع ا وع.

 -86وعموماال ستسم خطة العم

اي :

ج اراا تعااداد راع ا حبيااث ميةاان تن يااذ تاادخصت هادفااة فيمااا يتع ا لا نتااا
(أ)
واالستعاضة عن الواردات؛

GE.16-02814

21

A/HRC/WG.6/25/VCT/1

(ب) تعزي ااز لرن ااام الت ذي ااة املدرس ااية ع اان طريا ا حتس اان ا ياكا ا األساس ااية املادي ااة
واملوارد البمرية ول ة خا ة تعين أخ ائ غذائ يف الربنام ؛
ت ذوياال؛

( )

ي ااادة املس اااعدة العام ااة ل محت اااجن وخا ااة أولئ ااك ال ااذين يواجه ااون خطا اراال

(د) تعدي املنت ات ال ذائية الر يقدمها لرنام دعم الت ذياة لتناساب اقتياجاات
العمي ا لمااة أكاارب مث ا تركيبااات األغذيااة لألط اااا امل ااالن ل ااتوس نقااو املناعااة البم ارية/
ا يد والذين يعانون من التقزم المديد؛
(ه)

تنقي املباد التوجيهية ال ذائية الوطنية القائمة ع األغذية.

الكق في الصكة  -التوصيات  24-76و 32-76و 14-77و 13-77و15-77
 -87تر امةومة أن ام وا ع الرعاياة ال احية هاو قا أساسا ميا ماواط ساانت
فنساانت وجاازر غرينااادين وه ا أقاار ت تقاادماال كب اتاال يف جماااا تقاادا الرعايااة ال ااحية ع ا مااد
السنوات العمر املاضية .وا د هو االستمرار يف توفت الرعاية ال حية المام ة لأساعار معقولاة
ميا املاواطنن وضاامان مراعااة الماواغ البيئيااة يف يا جوانااب التنميااة الوطنياة .وعااصوة ع ا
لاك ت تاازم امةوماة لضاامان ق ااوا يا املاواطنن ع ا مياااه الماارب النريي اة ومرافا ال اار
ال ح املناسبة وليئة منة دون اطر حية.
 -88واضط عت امةومة لعدد من املباادرات املوجهاة عاو قا املمااك املرتبطاة لاألقاداا.
وماان املبااادرات الرئيسااية يف هااذا ال اادد الربنااام التع يم ا ملقاومااة تعاااط املخاادرات املعاارو
لاسم "DARE Programme" :و"مبادرة املقا ضد ا رمية".
ووض الربنام التع يم ملقاومة تعاط املخدرات يف شباط/فرباير  1997مان با اوة
ُ -89
الماارطة امل ةيااة لسااانت فنس اانت وجاازر غرينااادين لالتعاااون م ا و ارة التع اايم .وتمااتم أه اادا
الربنام ع ما ي :
(أ)

امد من لدا تعاط املخدرات لن المباب؛

(ب)

تم ي التسام ومناهضة العنف؛

( )

امة عص ات الية م المرطة واجملتم ؛

(د) تطااوير س ا و
أعضاا ساملن يف اجملتم .

ااا

ولناااا الثقااة لااالن س لاان المااباب ومساااعدهتم لي اابحوا

 -90ويعترب الربنام جناقاال هائصال نريراال ألن العديد من املمااركن فياه انضاموا ع ا مار السانن
اوة المارطة امل ةيااة لساانت فنساانت وجازر غرينااادين لعاد كمالااه .وعاصوة ع ا لاك تماات
التقارير اخن ا يف مستويات ا رمية يف املناط املرتبطة لتعاط املخدرات.
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 -91وتتااو وقاادة مةافحااة ا رميااة التالعااة ل نااة الوطنيااة ل او ارة األماان الااوط تنرياايم مبااادرة
املقاا ضااد ا رمياة .وأنماائت هاذه الوقاادة لتااوفت ق اوا لدي ااة ل ماباب املعرضاان لصعارا  .ويف
طااار مبااادرة املقااا ضااد ا رميااة أنماائ اثنااا عماار ( )12فريقااال موساايقياال ماان الااذين يعزفااون ع ا
املق ااا ال ا ا ب يف اجملتمعا ااات الا اار ا ااا تا اااري م اان العنا ااف واألنما ااطة ا جراميا ااة األخا اار لا اان
األقداا .وكان ذا الربنام أثر يف امد من النزاعات وتعزيز التماسك اجملتمع  .ويماار عادد
من هذه األفر ة اآلن يف مسالقات املوسيق الوطنية ل مقا ال ب.
 -92وتن ااذ عي ااة تنري اايم األس اارة يف س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين لالتع اااون م ا الوق اادة
الوطنية لتنرييم األسرة لرام ل اوي لقضايا حة املراهقن وال حة ا جنالية.
 -93ويعم ا يف املاادارس الثانويااة مستمااار توجيااه يُعااىن لتحديااد املماااك الس ا وكية و قالااة
القضايا ا هات املخت ة ل متالعة وتقدا املساعدة الص مة ل طصب.
 -94وحي ا األط اااا دون  16ساانة ماان العماار ع ا رعايااة طبيااة جمانيااة يف مراكااز ال ااحة
العامااة يف ي ا أعاااا الب ااد وتقاادم رعايااة مااا لعااد الااوالدة الاار ت ط ا ي ا جوانااب ااحة األم
والط أيضاال من خصا هذه املراكز ال حية اجملتمعية.
 -95ووض لرنام شام ل احة املدرساية ي طا مرق اة الط ولاة املبةارة واملادارس االلتدائياة
والثانوي ا ااة .وتم ا اام ا ا اادمات املقدم ا ااة يف ط ا ااار الربن ا ااام حتدي ا ااد وع ا ااص املم ا اااك ال ا ااحية
المائعة والتح ن واالستماارات الطبياة .وتب ا نسابة حت ان األط ااا يف ساانت فنسانت وجازر
غرينادين  100يف املائة تقريباال.
الكق في التعليم  -التوصيات  16-77و 33-76و31-76

 -96ش اارعت س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين يف حتقي ا ا ث ااورة تع يمي ااة ش ااام ة ع ا ا
املستويات .وامةومة م تزمة لتحقي ما ي :
(أ)
التع يمية؛

يا ا

توسااي نط اااا ق ااوا ا مي ا ع ا تع اايم عااا ا ااودة يف ي ا املؤسس ااات

(ب)

ق وا مائة يف املائة من األط اا ع التع يم يف مرق ة الط ولة املبةرة؛

( )

خري جامع يف ك أسرة معيمية حب وا عام 2025؛
ي املستويات؛

(د)

تعزيز الدعم املا ل طصب ع

(ه)

موا ة الربنام املع لاارومن ا ت ادياال؛

(و)

موا ة حتسن لرنام الت ذية املدرسية اما .

 -97وتقاايم امةومااة ش اراكات م ا مقاادم التع اايم والرعايااة يف مرق ااة الط ولااة املبةاارة لزيااادة
مع اادالت ني ا ا التع اايم ع ااا ا ااودة يف مرق ااة الط ول ااة املبة اارة واملم اااركة فيا اه .والتع اايم جم ااا،
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ل مس ن يف ريا األط اا امةومية التس  .وتقدم امةومة أيضاال عاناة مالياة ملقادم التع ايم
يف مرق ااة الط ولااة املبةاارة ماان القطاااع ا اااة الااذين يسااتوفون معااايت مقا ّاررة حمااددة فيمااا يتع ا
لالتس ي وغته من ا وانب.
 -98ويف املرق ااة االلتدائي ااة ي ااوفر لرن ااام الت ذي ااة املدرس ااية ل تصمي ااذ وس ااي ة ل ح ااوا ع ا
وجبااات م ذيااة مدعومااة يف مؤسساااهتم .ومينا هااذا الربنااام الت يااب عاان املدرسااة لساابب ا ااوع
لاك تقادم و ارة التعبئاة
ويم الطصب ع املماركة يف املدرسة لمة م يد .ولا ضافة
الوطني ااة مس اااعدة ال تن اااا ال اازي املدرس ا والةت ااب فض اصال ع اان دع اام اجتم اااع وم ااا ل تصمي ااذ
ااتاجن مما ميةنهم لالتا من املماركة يف عم ية التع م.
 -99وميةان لطااصب املاادارس الثانويااة االساات ادة ماان لارام شاابةات األمااان االجتماااع مثا
"نريام را الةتب" و عاناات النقا واملسااعدة ال تنااا الازي املدرسا ومباادرة ال ر اة الثانياة
لألمهات املراهقات.
 -100ويسم نريام را الةتب ل طصب لاستعارة معريم كتبهم املدرسية حباوا  20دوالراال
أمريةياال ل عام الدراس مما ض قد كبت تةاليف ني التع يم .ول ض سياسة دعام النقا
يساتطي الطااصب الااذين يقيمااون يف أكثاار املناااط لعااداال ماان الب اد نيا التع اايم لتةاااليف منخ ضااة
ج ااداال لاس ااتخدام ام ااافصت املدرس ااية .وتق اادم و ارة التعبئ ااة الوطني ااة مس اااعدة ل ط ااصب اا اارومن
ا ت ااادياال ماان خااصا تااوفت املصلااس املط ولااة ملدارسااهم .ويقاادم الاادعم عااادة دمااا األمهااات
املراهقات يف النريام املدرس من خصا دف الرسوم وشراا الةتب وتوفت وسائ النق وتاوفت
خاادمات الرعايااة النهاريااة لألط اااا الرض ا  .وأ ااب جناااح هااذا الربنااام ماان أفض ا املمارسااات
ا يميااة ل ااندوا األماام املتحاادة ل سااةان .ويف هااذه األثناااا ماان املقاارر توسااي نطاااا الربنااام
لتقدا خدمات الدعم لآللاا المباب عدادهم لمة أفض لدور األلوة.
 -101ويف مرق ة ما لعد الثانوياة تقادم خادمات تع يمياة ماا جمانااال أو لتةااليف لسايطة جاداال.
وتدعم امةومة التع يم ع هذا املستو من خصا بوي الة ياات اجملتمعياة يف ساانت فنسانت
وجزر غرينادين.
 -102ووض ااعت امةوم ااة سياس ااة لتق اادا الق اارو الطصلي ااة يف ط ااار لرن ااام الق اارو الطصلي ااة
ل محرومن ا ت ادياال .ويتي هاذا الربناام ل طاصب املنتمان هاذه ال ئاة االجتماعياة واال ت اادية
ام ااوا ع ا ا اارو (تض اامنها الدول ااة) كم اااا املس ااتو الثال ااث م اان التع اايم .ويتماشا ا ه ااذا
الاادعم م ا ا ااد املتمث ا يف وجااود خ اري جااامع واقااد ع ا األ ا يف ك ا أساارة معيمااية حب ااوا
عام .2025
 -103وأدت ال عولات الر واجهت لعض الطصب نماا وقادة ادمات دعام الطاصب
لاك عينات معريام
تقدم مساعدة أكادميياة وتقاوم لتادخصت لت احي السا و  .ولا ضاافة
املدارس مستماراال قا اصال ع ا تادريب لت بياة االقتياجاات الن ساية واالجتماعياة ل طاصب ودعام
االستبقاا يف املدرسة.
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 -104ويعما ا املوظ ااف املعا ا لامض ااور يف املدرس ااة ما ا أخ ااائ اجتم اااع والم اارطة وو ارة
التعبئة الوطنية لتتب الطصب املت يبن ور دهم و عادهتم قالة االمتثاا.
 -105وناُ ِّذ لرناام تأهيا أط ااا الماوارع ملعا اة شاواغ األط ااا الاذين يعيماون أو يعم اون
يف الم ا اوارع واألط اااا املعرض اان ااذا ا ط اار م اان أج ا ا ض اامان ع ااودهتم املدرس ااة .وتق اادم
املساعدة الوالدية والتدريب أيضاال اآللاا واألمهات لرعاية هؤالا األط اا.
 -106وتوا ا ا و ارة التع اايم لالتعا اااون م ا ا الم ااركاا ا يميا اان وال اادولين تعزي ااز سياسا اااهتا
لضاامان أن تةااون جااودة ا اادمات التع يميااة املقدمااة متسااقة م ا اقتياجااات ك ا فاارد م ان أف اراد
المعب ل ر النرير عن امالة االجتماعية واال ت ادية.
 -107وتستند خطة تنمية طاع التع يم ( )2019-2014ركائز ا ودة واألمهياة وا ن اا
والو وا واملماركة وتتس اسااتي ياهتا م ا طة الوطنية ل تنمية اال ت ادية واالجتماعية .وتارتب
خطااة تنميااة طاااع التع اايم ن سااها ارتباط ااال وثيق ااال لاساااتي ية طاااع التع اايم  2021-2012ملنريمااة
دوا ش اارا البح اار الة اااري  .ويف ض ااوا ل ااك تس ااتطي و ارة التع اايم وامل ااامة الوطني ااة والم ااؤون
الةنسية أن حت ع دعم من المركاا ا يمين والدولين لتن يذ االسااتي يات الرئيسية.
 -108وفيما ي لعض جماالت التعاون يف الو ت اما :




اليونيسيف
•

خطة املدارس ال ديقة ل ط /ال عالة

•

تعزيز جودة التع يم يف مرق ة الط ولة املبةرة ( ضايا نوع ا نس والسصمة)؛

م ر التنمية الةاري
•



التع يم والتدريب املهنيان والتقنيان

خطة التنمية
•

غرس مراعاة املنريور ا نسا ،يف خطة القطاع؛



الما اراكة العاملي ااة م اان أجا ا التع يم/منريم ااة دوا ش اارا البح اار الةاري /البن ااك
الاادو  -تعزيااز القيااادة املدرسااية؛ وحتساان التنميااة املهني اة ل مع ماان واملناااه
الدراسية والتقييم؛



تقدم اليونسةو منحاال ل مدارس من أج تن يذ مماري لتحسن مماركة الطصب.

 -109و د أفر ت المراكات ع ا مساتو رئاساة الاو راا مباادرَة قاساوب حمماوا لةا طالاب
لتيساات دمااا تةنولوجيااا املع ومااات واالت اااالت يف املناااه الدراسااية .وق ا الطااصب ع ا
قاس ااوب حمم ااوا ل مس اااعدة يف البح ااث وا ل ااداع ول و ااوا جمموع ااة واس ااعة م اان األدوات
ا نتاجية امل يدة لتع يمهم.
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 -110وعنااد اسااتعرا التقاادم الااذي أقر تااه سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ياادر ا شااارة
أن الب ا ا اد قق ا ا ا التع ا ا اايم االلت ا ا اادائ ل مي ا ا ا يف التس ا ا ااعينات والتع ا ا اايم الث ا ا ااانوي ل ميا ا ا ا
يف  .2006/2005ويف املرق ة االلتدائياة كانات هناا  66مؤسساة يف ال ااة 1995/1994
 .2009/2008ويف أي وا/س ا ا اابتمرب  2009افتُتح ا ا اات مؤسس ا ا ااتان جدي ا ا اادتان ق ا ا اادامها
عامااة واألخاار منتساابة القطاااع ا اااة/الةنيسااة .وهنااا قالي ااال  57مدرسااة التدائيااة عام اة
و 11مدرسااة التدائيااة خا ااة/حت ا ع ا مساااعدة ماان امةومااة .ويف طاااع التع اايم الثااانوي
كانت هنا  21مؤسسة يف ال اة .2005/2004 - 1994/1993
 -111ويف أي وا/س اابتمرب  2005ققق اات س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين التع اايم الث ااانوي
ل ميا  .و ادت مساااقات ال ااوا يف املاادارس القائمااة ماان خااصا تمااييد مبااان خماابية وماان
خ ااصا حتويا ا م اادارس التدائي ااة مؤسس ااات ل تع اايم الث ااانوي وتم ااييد مب ااان مدرس ااية جدي اادة
ولدي ة .وهنا قالياال  26مؤسسة ل تع يم الثانوي الار تاوفر مرافا تع ام لماباب الب اد .ويف قان
كاناات هنااا يااادة يف معاادالت الو ااوا ُسا ّ اخن ااا نساابته  2.3يف املائااة يف عاادد سااةان
الب اد يف ال ااة  2001-1991كماا هاو مبان يف تقريار تعاداد الساةان واملسااكن لعااام .2001
ولاملث ا ا اخن ا ااض مع ا اادا االلتح ا اااا لامل ا اادارس يف كا ا ا م ا اان امل ا اارق تن االلتدائي ا ااة والثانوي ا ااة م ا اان
عام  1990وقىت الو ت اماضر.
 -112وس ااعت الة ي ااة اجملتمعي ااة يف س ااانت فنس اانت وج اازر غرين ااادين من ااذ تأسيس ااها ت بي ااة
االقتياج ااات التع يمي ااة لة ا م اان الم ااباب والةب ااار .وس ااعت ا يئ ااة املس ااتق ة تق اادا جمموع ااة
متنوعة من التخ ات استعداداال ل عم يف ت ف املهن.
 -113ودخ اات الة يااة اجملتمعيااة يف سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين يف ش اراكات م ا ت ااف
مؤسسات التع يم العا مث جامعة جزر ا ند ال رلية وجامعة التةنولوجيا يف جامايةا .وتسام
الاتيبات م هاتن املؤسستن ل خر ن ل كماا سانتن مان الدراساة يف الاداخ و كمااا سانتن
أخارين ماان الدراسااة يف أي ماان هااتن املؤسساتن وام ااوا لعااد لاك ع ا درجااة البةااالوريوس.
وحيق لك وفورات من قيث الن قات لة من القطاعن العام وا اة.
ل ااك أ ام اات امةوم ااة شا اراكات ما ا امةوم ااات والوك اااالت الداعم ااة
 -114ولا ض ااافة
األخر لتوفت املزيد من املن الدراسية يف عدد متزايد من اجملاالت املتنوعة لتمةان املاواطنن مان
موا ة التع يم العا يف امليدان الذي تاروناه .ويت ا هاذا التمما أيضااال ما ا اد املتمثا يف
وجود خري جامع واقد ع األ يف ك أسرة معيمية حب وا عام .2025
 -115وفيم ااا يتع ا ا لالا ادعم املق اادم م اان ط اااع ال ااحة فا ا ن لرن ااام الت ذي ااة املدرس ااية يق اادم
ل طااصب يف املرق ااة االلتدائيااة لالتعاااون الةاما ما لرنااام دعاام الت ذيااة يف و ارة ال ااحة والرفاااه
والبيئة .وهو ال يمر ع شراا أغذية حية وكام ة امل ذيات فحساب ولةناه يقايم شاراكات
أيض ااال م ا و ارة التع اايم وامل ااامة الوطني ااة والم ااؤون الةنس ااية لت اادريب الطه اااة والق ااائمن ناول ااة
األغذية وم و ارة الزراعة عداد القوائم ال ذائية املخت ة.
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 -116ويف طار مبادرة القضاا ك يااال ع ا ا اوع با عاام  2020ستوا ا الاو ارات املاذكورة
أعصه التعاون لتوفت ا ياك الص مة لدعم ت ذية األط اا تعزيزاال لتنميتهم المام ة.
 -117وي ااري و ارة ال ااحة والرف اااه والبيئ ااة اختب ااارات الس اام والب اار ل ط ااصب وتة ا ا تق اادا
ي املدارس يف املسائ املت ة لال حة.
املع ومات والدعم
 -118وتدعم و ارة السياقة والرياضة والثقافة توفت فارة ل طاصب ل ممااركة يف الالياة البدنياة
واألنمطة ات ال ة.

اء -حقوق مكددة  -المرأة والطفل واألشخاص ذوو اإلعاقة
العنف الجنساني  -التوصيات  20-76و 7-77و 21-76و 22-76و8-77
 -119تعهدت قةومة سانت فنسنت وجزر غرينادين لتن يذ التزاماهتا لاعتماد وتم ي تن ياذ
توافا راا كيتااو الااذي ا التو ا ليااه يف املااؤبر ا يما العاشاار لمااأن املارأة يف أمريةااا الصتينيااة
ومنطقة البحر الةاري  .وتوا امةومة تعزيز مؤسسااهتا ولراجمهاا وشاراكاهتا لت اب أداة قاافزة
ل تحوا اال ت ادي والتقدم االجتماع .
 -120وت ا امةومااة لواجباهت اا وجااب ات ا يااة القضاااا ع ا يا أشااةاا التمييااز ضااد املارأة
()1979؛ وات ا يااة امقااوا السياسااية ل م ارأة ()1953؛ ولروتوكااوا من ا و م ا االيااار لالبماار
و ا اة النسااا واألط ااا واملعا بااة ع ياه املةما الت ا ياة األماام املتحادة ملةافحاة ا رمياة املنريمااة
عاارب الوطنيااة ()2000؛ وات ا يااة الب اادان األمريةيااة ملنا العنااف ضااد املارأة واملعا بااة والقضاااا ع يااه
"ات ا ية لي يم دو لارا" (.)1994
 -121وكااان نماااا و ارة المااؤون ا نسااانية يف عااام  2001تااأثت كباات و ااا ع ا الطريقااة
الر ينرير هبا ل قضايا ا نسانية.
 -122وتت سااد سياسااة عامااة حترياار التمييااز ع ا أساااس نااوع ا اانس يف املااادة  13ماان دسااتور
الدولااة .وعااصوة ع ا لااك ف ا ن اممايااة القضااائية يف قالااة انتهااا أي ماان امقااوا الدسااتورية
مة ولة وجب املادة  16من الدستور .وتضمن هذه املادة ام يف ال وا اااكم من أج
تأكيد ادعاا ناشئ عن انتها امقوا األساسية مي األشخاة.
تاوفت ا غاثاة ل نسااا يف قااالت معيناة اد تنطاوي ع ا بيياز.
 -123و در تمري يسع
واملثاا الرئيس ع لك هو جا ة األمومة.
 -124ووضااعت امةومااة سياسااة وطنيااة ل سااةان وأنمااأت وقاادة السياسااة السااةانية يف شااعبة
التخط ااي املرك اازي .ويف و اات القا ا أُع ااد ط ااار ش ااام ل تخط ااي االجتم اااع وتوج ااه ال ن ااة
الو اريااة ل تنميااة االجتماعيااة خطااة عم اه .ويتمث ا جااوهر واليااة ال نااة يف حتقي ا ا ن ااا لاان
ا نسن واملساواة لن ا نسن.
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 -125وتقدم شعبة المؤون ا نسانية مع ومات وتدريباال ل نساا ول مهور العام لماأن القضاايا
ا نسانية.
 -126ووضعت شعبة المؤون ا نسانية التالعاة لاو ارة التعبئاة الوطنياة لالتعااون ما هيئاة األمام
املتحدة املعنية لاملساواة لن ا نسن وبةن املرأة (هيئة األمم املتحادة ل مارأة) خطاة عما وطنياة
متعددة القطاعات ملعا ة هذه املمة ة ولناا جمتمعات حم ية أكثار أمنااال يتمثا هادفها النهاائ يف
حتقي العدالة ا نسانية ل مي .
 -127وأعطت امةومة أولوية عالية ل حد من العنف املنز والعنف ضد املرأة جبمي أشةاله.
ويف ه ااذا ال اادد يُاارو لعما ا حمةم ااة األس اارة لق ااوة يف اجملتما ا وتما ا النس اااا ع ا ا التم اااس
ا ن ااا يف ق اااالت ا ي ااذاا .وتب ااذا جه ااود لزي ااادة امماي ااة القانوني ااة والقض ااائية و ااري دع اام
درات القطاع ال ح لصست الة ل عنف ا نس والعنف ا نسا ،ومةافحة االيار لالبمر.
 -128ويف عااام  2011تعاوناات و ارة التعبئااة الوطنيااة م ا هيئااة األماام املتحاادة ل م ارأة ورالطااة
م وض ا الماارطة الةاااريبين لتن يااذ ممااروع "تعزيااز املساااالة يف الدولااة وا ج ارااات اجملتمعي اة ماان
أج وض قد ل عنف ا نسا ،يف منطقة البحر الةاري ".
 -129وأط قت امةومة مح ة ملةافحة العنف يف عام  .2014وشاركت مثان ومخساون ()58
مدرسة وعمرون ( )20جمتمعاال حم ياال و 75يف املائة من النااجن الاذين يزعماون تعرضاهم ل عناف
املنز يف امم ة الر ستستمر يف عام .2016
األطفو و ووا  :التعريو و ووف ،والمبو و وواد العامو و ووة ،والكمايو و ووة  -التوصو و وويات  3-76و23-76
و12-77
 -130ساتبدأ املواامااة لاان القاوانن الاار تااؤثر ع ا األط اااا يف عااام  2016ملعا ااة الث ارات يف
القوانن امالياة لادالال مان سان تماريعات جديادة لماأن األط ااا .و اري قاليااال النريار يف التو اية
لرف سن عم المباب من  14سنة.
 -131وامدا وفقاال ملمروع انون ضاا األط اا هو أي ط من  18 12سنة .ويقااح
مم ااروع الق ااانون جا اراا تقي اايم الخت ااا ا ارار لم ااأن م اااا األق ااداا لا اربام التحويا ا أو لا ارام
االقت ااا املوافا ع يهااا ع ا أن ال تقا فاااة العقولااة عاان مثانيااة وثصثاان ( )38يومااال كحااد أدىن
وال تزيااد عاان ساانتن ( )2كحااد أ ا  .وممااروع القااانون مطااروح ضاامن الربنااام التم اريع يف
عام  2016ل مساعدة يف كماا عم ية ا صح.
األطفا  ،والكماية من االستغال  -التوصيتان  25-78و20-78
 -132ي تتخذ سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ امل اد ة ع ات ا ية منريمة العم الدولية
يف ع ااام  2006ق ااىت اآلن ا طا اوات الص م ااة ملواام ااة تما اريعها اا ا ا لتن ي ااذ التزاماهت ااا وج ااب
املعاهدات يف طار ات ا ية منريمة العم الدولية.
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 -133ورغاام أن سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين ي تقاام قااىت اآلن واامااة التم اري اا ا ااا
ية ا الوفاااا لالتزاماهتااا القانونيااة الدوليااة يف طااار منريمااة العم ا الدوليااة ف ا ن امةومااة ال ت ازاا
م تزمااة لاختااا ا ط اوات الص مااة ملعا ااة التنااا ض لاان امااد األدىن لساان القبااوا يف العم ا وساان
كماا التع يم ا لزام وستتال هذه املسألة لم ا من االستع اا.
 -134ومااررت سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين تماريعاال يانريم عما النساااا والماباب واألط اااا
وينو ع ما ي :
ال و توظيف األط اا الذين تق أعمارهم عن  14سنة أو استخدامهم يف
أي ممروع ناع عام أو خاة أو يف أي مان فاروع املماروع اص املمااري الار
ال يعم فيها سو أفراد أسرة واقدة.
 -135وتنو وانن ا دمة املدنية الر تنريم ا دماة العاماة يف ساانت فنسانت وجازر غريناادين
ع ما ي :
ليةون املرش مؤهصال ل تعين يف ا دمة العامة ب أن يت او عمره  17سنة.

قضاء األحداث  -التوصيات  25-76و 21-78و 22-78و11-77
 -136تنو املادة  136من انون الس ون ع ال

لن األقداا واجملرمن اآلخرين.

 -137و ري يديد مركز تدريب البنن يف  Liberty Lodgeوتوفت االعتماادات الص ماة نمااا
جناح ل م رمات.
 -138و ري تن يذ تمري يتع لربنام ضاا األقداا.
 -139وتاانو املااادة  29ماان ااانون الس ا ون ع ا نق ا األقااداا و ل ازامهم حبضااور املاادارس
املعتمدة.
 -140وتُبذا جهود يف جماا التع يم المام ل مي وتض استثمارات لتعزياز ادرة املادارس مان
أج ا عط اااا األولويااة لألط اااا وي االقتياج ااات ا ا ااة .ويق اادم تاادريب ل ع ااام ن يف املدرس ااة
واألط اا واملع من الدائمن لتحديد وت بية اقتياجات األط اا وي االقتياجات ا ا ة.
األشخاص ذوو اإلعاقة  -التوصيات  11-76و 10-76و 17-78و13-76
 -141حتام امةومة القوانن الر حترير التمييز ضد األشخاة الاذين يعاانون مان عا اات لدنياة
وعق يااة يف جماااالت العما والتع اايم وام ااوا ع ا الرعايااة ال ااحية وا اادمات األخاار الاار توفرهااا
الدولة .ولايس يف القاانون ماا يانو ع ا وجاوب تيسات و اوا وي ا عا اة داخا املباا .،غات
أن امةومة تعهدت لتوفت سب هذا الو وا ك ما كان لك ممةناال من الناقية العم ية.
 -142وتاادعم امةومااة مدرسااة لااذوي ا عا ااة وتتااو و ارة التعبئااة الوطنيااة مسااؤولية مساااعدة
األشخاة وي ا عا ة.
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 -143وال يوجد بييز ضد الط ع أساس عا ته أو عا ة والديه أو الو ا القاانو ،ع ياه.
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
ع االلتحاا لاملؤسسات املتاقة واملخ ة لرعاية وي ا عا ة.
 -144ولسبب نقو املوارد املالية والبمارية ي يتسان جاراا دراساة لتحدياد الةي ياة الار ميةان
هبا تع يم الطصب وي ا عا ة داخ مؤسسات التع يم العادي .غت أنه يُتوخ جاراا مزياد مان
البحوا ا ا ة هباذه ال ئاة الضاعي ة مان الساةان يف طاار خطاة شاام ة ل تن ياذ بتاد ع ا مخاس
سنوات كحد أ .
 -145و ااد أُدرج اات يف الق اوانن الوطني ااة ل تخط ااي العم ارا ،ا ا ااة م اااري البن اااا يف يا ا
اايت الو ااوا ا لزاميااة املتع قااة لاملبااا ،ا دياادة واجملااددة لضاامان ينااب و الااة
األماااكن العامااة معا ُ
امواجز الر تعي و وا األشخاة وي ا عا ة.
 -146وأنماائت نااة وطنيااة يف عااام  2015درا كافااة التاادالت الص مااة لتن يااذ االلتزامااات الدوليااة
وأُعااد ممااروع خطااة التن يااذ .و ااري التماااس التموي ا ماان أج ا التن يااذ يف عااام  2016السااتةماا
عماا ققوا األشخاة وي ا عا ة.
مسامهة امةومة يف هذا ا هد المام ا اد

واو -التنمية
الكق في التنمية  -التدابير العامة للتنفيذ  -التوصيتان  1-76و2-76
 -147تتمسااك سااانت فنساانت وجاازر غرينااادين حبقااوا وقريااات مواطنيهااا لاعتبارهااا أساسااية
الس ااتمرار النم ااو والتنمي ااة يف الب ا اد .وت اادر امةوم ااة أن التنمي ااة تتمثا ا أوالال و ب ا ك ا شا ا ا يف
حتس اان نوعي ااة امي اااة ملواطنيها ااا .غ اات أن الب ااد ال ي ا ازاا يواجا ااه ال ااعولات النا ااة ع اان األ ما ااة
اال ت ااادية العامليااة والرياارو املناخيااة السا بية الاار أثاارت لمااة كباات ع ا اادرة امةومااة ع ا
تن يذ ي سياساهتا ولراجمها االجتماعية.
 -148ولااد امةومااة ا رادة السياسااية الص مااة لة ا تعزيااز ومحاياة ققااوا وقريااات مواطنيهااا
وجب الدستور .واضطُ لعدد من السياسات واملبادرات الرئيسية (ورد كرها أعصه) يف شراكة
م شركاا خارجين وداخ ين ملواجهاة هاذه التحاديات وال سايما يف جمااالت التع ايم وا ساةان
وال ا ااحة واألم ا اان ال ا ااذائ  .ويوج ا ااه اعتم ا اااد ا ط ا ااة الوطني ا ااة ل تنمي ا ااة اال ت ا ااادية واالجتماعي ا ااة
( )2025-2013ا ه ااود الرامي ااة حتس ان نوعي ااة امي اااة ع ا النح ااو األمث ا مي ا م اواط
ساانت فنسانت وجازر غريناادين والار تساتند اساااتي ية لتحقيا النماو اال ت اادي املسااتدام
وخ ا ف اارة العم ا وام ااد م اان ال ق اار .وس اتتحق ه ااذه ا جن ااا ات م اان خ ااصا مخس ااة أه اادا
اساااتي ية ها عااادة ت ااميم النمااو اال ت ااادي؛ و اااد الرياارو املواتيااة لزيااادة التنميااة البمارية
واالجتماعي ااة؛ وتعزي ااز امة اام الرش اايد و ي ااادة فعالي ااة ا دارة العام ااة؛ وحتس اان ا ياكا ا األساس ااية
املاديااة وق ااك البيئااة ولناااا القاادرة ع ا ال اامود أمااام ت اات املناااخ؛ وتنميااة روح االعت ازا الااوط
وا وية والثقافة الوطنيتن.
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سابعاً -التكديات والمعوقات
 -149ن ساانت فنساانت وجاازر غرينااادين لو ا ها دولااة جزريااة ا تة ناميااة معرضاة لمااة
خاة ألي دمة ا ت ادية عاملية .ولالتا ال يزاا انعدام أو نقو املوارد املالياة الةافياة لتمويا
املبادرات والربام امةومية وغت امةومية ا ديدة والقائمة يمة حتدياال كبتاال.
 -150وفيمااا ي ا التحااديات الاار تواجااه ا دارات امةوميااة املعنيااة يف تعزيااز ققااوا ا نسااان
وتن يذ التو يات:
(أ)

متص مة اتةاا األسر املعيمية ع ا دمات االجتماعية؛

(ب)

البطالة واالفتقار

ريادة األعماا؛

( )

عدم حتم اآللاا ل مسؤولية؛

(د)

اعرا المباب وعدم حتم هم ل مسؤولية؛

(ه)

ت يب النزعة ال ردية ع العم ا ماع ؛
اجملتم والعم التطوع ؛

(و)

حمدودية روح االنتماا

()

الط ب ع ا دمات يت او املعرو

(ح)

ا رمية والعنف.

منها؛

ثامناً -المساعدة التقنية
 -151تس م امةومة لأن ققوا ا نسان تتطور دائماال ولالتاا فها عا ادة العازم ع ا ك الاة
اقااام و عماااا ققااوا ا نسااان لمااعبها .غاات أن امةومااة تاادر أن الاانقو يف املااوظ ن واملاوارد
املالي ااة مية اان أن يعي ا يمي ا وحت ي ا البيان ااات الص م ااة ع ااداد تق اارير قق ااوا ا نس ااان املط ول اة
وتعا لاماجة املساعدة يف هذا ال دد.
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