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   العام واملنهجيةاالستعراض  -أوالً   

ين لالستعراض الدوري الشامل جلنة خاصة من أصـحاب         أعدت تقرير غرينادا الوط     -١
واملنظمات ) وهو هيئة شاملة جلميع النقابات    (املصلحة تضم ممثلي احلكومة وجملس النقابات       

. غري احلكومية وحمفل الكنائس وجلنة حقوق اإلنسان احمللية اليت أنشأهتا حكومـة غرينـادا             
انونية كهيئتني مسؤولتني عن تنـسيق      وفوض جملس احلكومة وزاريت اخلارجية والشؤون الق      

  .املشاورات وإعداد التقرير النهائي
 ، والوكاالت االجتماعية  ،ذات الصلة احلكومية  وستتواصل املشاورات مع الوزارات       -٢

 طيلة فترة حتضري غرينادا للمرحلة التفاعلية لالستعراض        ، واملنظمات غري احلكومية   ،والنقابات
  .الدوري الشامل

يف للمبادئ التوجيهية العامة إلعـداد املعلومـات        اً  دَّ هذا التقرير الوطين وفق    وقد أُعِ   -٣
، بصيغتها اليت عممهـا جملـس       ٦/١٠٢املقرر  الوارد يف    االستعراض الدوري الشامل،     إطار

  .حقوق اإلنسان
والقصد من هذا التقرير وصف إطار وحالة وفاء غرينادا بتعهدها والتزاماهتا الدولية              -٤

  .قوق اإلنسانيف جمال ح
وجهازهـا  ويربز التقرير معلومات أساسية عن غرينادا ودستورها ونظام حكمهـا             -٥

 وقوانينها احمللية واملعاهدات واالتفاقيات اليت صدقت عليها احلكومة ومحاية حقوق           القضائي
ام اإلنسان واألولويات الوطنية وإجنازات الدولة وحتدياهتا وعوائقها وتوقعاهتا ضمن اإلطار الع          

  .للوفاء بااللتزامات الدولية وتلبية مطالب شعبها

   عن البلدأساسيةمعلومات   -ثانياً   
جزر   تتألف من ثالث ، وهي  يف أقصى جنوب سلسلة اجلزر الكاريبية      تقع دولة غرينادا    -٦

 نسمة وتبلـغ    ١٠٠ ٠٠٠ويقارب عدد سكاهنا    . مارتينيك - هي غرينادا وكارياكو وبيتيت   
 ١٩٧٤ فرباير / شباط ٧وقد حصل البلد على االستقالل يف       .  هكتار ٨٨ ٠٠٠مساحتها حنو   

  .غرفتني  جملس تشريعي منينظام حكم دميقراطي برملاين ذب ويأخذمن اململكة املتحدة 
وحتقق االستقالل يف خضم اضطراب كبري يف أوساط السكان جنم عن انتـهاكات               -٧

طنني وحوادث قتل مبهمة وممارسـة      جسيمة حلقوق اإلنسان مشلت اعتداءات بدنية على املوا       
وأدى هذا الوضع   . القمع والعنف ضد املنتمني إىل املعسكر املعارِض حلكومة صاحبة اجلاللة         

 األوضـاع من القضايا الوطنية يف املقدمة بقصد تغيري        اً  إىل بروز حركة شعبوية وضعت كثري     



A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

GE.10-13040 4 

مع قامت هبا عصابات    اجلهود عن عمليات ق   جانب كبري من هذه     وأسفر  . االجتماعية القائمة 
  . حقوق املواطنني بشكل اعتياديأدت إىل انتهاككانت ترعاها احلكومة 

 ١٩٧٩يف عـام    وأتيح حتقيق بعض اإلجنازات الرئيسية يف ظل نشوء حركة ثورية             -٨
وحظيـت مبوافقـة شـعبية ضـمنية ودعـم           ١٩٨٣أكتوبر  /استمرت حىت تشرين األول   

ـ  على الرغم مـن      غي اإلشارة إىل أنه    غري أنه ينب   .حقيقي يف وقت الحق    شعيب  ه مـن  حتقق
 انتـهاكات كـبرية     فقد وقعـت  خطوات رئيسية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد،        

  .للحقوق الشخصية
 الـسبيل   ١٩٨٣أكتوبر  /ومهَّد تدخل قوة عظمى وحلفاء إقليميني يف تشرين األول          -٩

وأرسى .  الذي ُعلِّق يف عهد احلكومة الثوريةلعودة العملية الدميقراطية وإعادة العمل بالدستور   
وأفضت تلك االنتخابات إىل تـشكيل      . ١٩٨٦هذا األساَس إلجراء انتخابات عامة يف عام        

وخالل .  تتألف منها احلكومة   حزب سياسي جديد نشأ نتيجة الندماج ثالثة أحزاب منفصلة        
. وبضرورة محايتها وكفالتـها   هذه الفترة، تزايد الوعي العام بقيمة حقوق اإلنسان وأمهيتها          

  .، جرت مخسة انتخابات عامة١٩٨٦وبعد انتخابات عام 
 الـدميقراطي  املـؤمتر ، قاد معايل السيد تيلمان توماس حزب        ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -١٠

بوجـه  من أصل مخسة عشر يف انتخابات حرة ونزيهة         اً  مقعد) ١١(الوطين وفاز بأحد عشر     
وتتمثل رسالة اإلدارة اجلديدة يف إرساء احلكـم الرشـيد          . لوزراءلاً   وُعيِّن بالتايل رئيس   عام

  .واملساءلة وسيادة القانون

  دستور غرينادا  -ثالثاً   
 هو قانوهنا األمسى، وتـسود      ١٩٧٤الذي دخل حيز النفاذ يف عام        ستور غرينادا د  -١١

  .ضه معهأحكامه مبقتضاه إذا تعارض معه أي قانون آخر ويلغى ذلك القانون يف حدود تعار
 ضـمن   اليت تشمل، وترد املبادئ التوجيهية األساسية للدستور الغرينادي يف ديباجته           -١٢

  : ما يلي،أشياء أخرى
بكرامة القيم اإلنسانية وبأن كل البشر يهبـهم        اً  راسخاً  أن غرينادا تؤمن إميان    '١'

تؤمن  و ،العقل والوجدان يهبهم   و ،متساوية وغري قابلة للتصرف   اً  اخلالق حقوق 
، احلقوق والواجبات متالزمة يف كل نشاط بشري اجتماعي وسياسـي         بأن  
ه بينما تعلي احلقوق من حرية األفراد، فإن الواجبات تعد تعـبرياً عـن              وبأن

  . الكرامة اليت متنحها هذه احلرية
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ومبا أن السلوك األخالقي يشكل أنبل      : أن شعب غرينادا حيترم سيادة القانون      '٢'
 دائمـاً   يحرٌي بكل شخص أن يعل     فإنه يرى أنه     مثرة لثقافته وإرثه التعددي،   

  .من مكانة هذا السلوك
 التزامه باملثل األعلى املتمثل يف متتع األشـخاص       يكرر تأكيد  أن الشعب أيضاً   '٣'

 الذي ميكن أن يتحقق على أفضل وجه        ، األمر األحرار حبياة خالية من اخلوف    
قتـصادية  إن ُوفِّرت ظروف ميكن فيها لكل شخص أن يتمتـع حبقوقـه اال            

  .واالجتماعية والسياسية واملدنية والثقافية
 أحكـام كافيـة   ، ينص الدستور على      من معلومات أساسية   مما ورد أعاله  اً  وانطالق  -١٣

 ، ومحاية احلق يف احلياة ومحاية احلق يف احلرية الشخصية         ،حلماية احلقوق واحلريات األساسية   
 واحلمايـة مـن جتريـد     ،عاملة الالإنسانية  واحلماية من امل   ،واحلماية من االسترقاق والسخرة   

 ومحاية حرية   ، ومحاية حرية الوجدان   ، واحلماية من التفتيش أو االقتحام التعسفيني      ،املمتلكات
 واحلماية من التمييـز     ، ومحاية حرية التنقل   ، ومحاية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات     ،التعبري

اللون أو املعتقد وما إىل ذلك، ومحاية احلق        على أسس الِعرق أو األصل أو اآلراء السياسية أو          
  .يف احملاكمة العادلة وافتراض الرباءة

على أنه جيـوز    اً   على احلقوق السالفة الذكر، ينص الدستور أيض       وإىل جانب النص    -١٤
 من احملكمـة    يطلبأن أي حكم من أحكام هذا الدستور قد انُتهِك أن           يدَّعي ب ألي شخص   

  .العليا إنفاذ حقه
حلكومة وكيانـات  من عمل ا  وانب أخرى   تتعلق جب كذلك أحكاماً    الدستور   درجوي  -١٥

 وجملس الطعـون املعـين      اخلدمات العامة  وجلنة   ،من قبيل جلنة اخلدمات القضائية والقانونية     
ومينح هلذه الكيانات صالحية مراقبة أداء املوظفني العموميني وعملية توظيفهم          باخلدمة العامة   

  .يكفل تعزيز حقوق اإلنسان للمواطننيمبا تأديبهم وتعيينهم وترقيتهم و

  اتالتشريع  -رابعاً   
برملان غرينادا هو اهليئة املسؤولة عن سن القوانني الالزمة إلقرار الـسلم والنظـام                -١٦

 ،ويتألف برملان غرينادا من صاحبة اجلاللة ملكـة إنكلتـرا         . واألمن واحلكم الصاحل يف البلد    
ويتألف جملس الشيوخ من ثالثة عـشر       . لس للشيوخ وجملس للنواب    وجم ،ميثلها احلاكم العام  

ويعيِّن سبعة منهم بالتشاور مع رئيس الوزراء وثالثة بالتشاور مع          . يعيِّنهم احلاكم العام  اً  عضو
زعيم املعارضة وثالثة بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد أن يستشري رئيس الوزراء املنظمات أو              

  .ى أنه ينبغي أن تكون ممثَّلة يف جملس الشيوخجمموعات املصاحل اليت ير
 ويوازي عددهم عدد الـدوائر      اً،منتخباً  ويتألف جملس النواب من مخسة عشر عضو        -١٧

  .االنتخابية املنشأة يف غرينادا
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، سن الربملان قوانني حملية لتنظيم شؤون الشعب وتعزيـز رفاهـه            على مر السنني  و  -١٨
  : وتشمل هذه القوانني على سبيل املثال ال احلصر ما يلي. عام بوجهاالجتماعي واالقتصادي

  ؛٣قانون التبين، الفصل   )أ(
  ؛٥عن احملاصيل الزراعية، الفصل ) التعويض(قانون   )ب(
  ؛٧قانون محاية الصناعات الزراعية، الفصل   )ج(
  ؛١٣قانون حيازة األجانب لألراضي، الفصل   )د(
  ؛٢٠٠٧قانون مراجعة احلسابات لعام   ) ه(
  ؛٢٠٠٥قانون الصريفة لعام   )و(
  ؛٣٢قانون سندات البيع، الفصل   )ز(
  ؛٥٤قانون اجلنسية، الفصل   )ح(
  ؛١٩٩٨قانون محاية الطفل لعام   )ط(
  ؛١٩٩٤قانون الشركات لعام   )ي(
  ؛٧٧قانون اإلجراءات اجلنائية، الفصل   )ك(
  ؛٧٤قانون إجراءات مقاضاة الدولة، الفصل   )ل(
  ؛١٩٦٠ام قانون اجلمارك لع  )م(
  ؛٧٩قانون سجل األراضي وعقود امللكية، الفصل   )ن(
  ؛٢٠٠١ لعام العائليقانون مكافحة العنف   )س(
  ؛العائليقانون اإلجراءات املختصرة ملواجهة العنف   )ع(
  ؛٢٠٠٢قانون التعليم لعام   )ف(
  ؛١٩٩٩قانون العمل لعام   )ص(
  ؛٩٢قانون األدلة، الفصل   )ق(
  ؛٢٠٠٣مات لعام قانون تبادل املعلو  )ر(
  ؛٢٠٠٣قانون وحدة االستخبارات املالية لعام   )ش(
  ؛١١٠قانون األغذية والعقاقري، الفصل   )ت(
  ؛١٩٨٠قانون جملس غرينادا لألغذية والتغذية لعام   )ث(
  ؛١٥٩قانون حيازة األراضي، الفصل   )خ(
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  ؛١٧٣، الفصل تقادم الدعاوىقانون   )ذ(
  ؛١٧٧، الفصل قضاة الصلحقانون   )ظ(
  ؛١٩٩٩غسل األموال لعام ) منع(قانون   )أأ(
   املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛٢٠٠١قانون عام   )ب ب(
  ؛٢٠٠٧قانون أمني املظامل لعام   )ج ج(
  ؛٢٠٠٢والتنمية لعام العمراين قانون التخطيط   )د د(
  ؛٢٠٠٧قانون منع الفساد لعام   ) ه  ه(
  ؛١٩٩٣املتعلق بتمثيل الشعب لعام القانون   )و و(
  ؛١٩٩١القانون املتعلق بوضع الطفل لعام   )ز ز(
  ؛٢٠٠٣قانون اإلرهاب لعام   )ح ح(
  .٣٤٣، الفصل تعويض العمالقانون   )ط ط(

  املعاهدات املتعددة األطراف  -خامساً  
واطنني، مثة   القوانني احمللية الرامية إىل تنظيم وتعزيز حقوق اإلنسان للم         باإلضافة إىل   -١٩

قوانني متعددة األطراف تشمل املعاهدات واالتفاقيات والصكوك اليت صدقت عليها حكومة           
  :ومن األمثلة عليها ما يلي. غرينادا

  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  )أ(
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )ب(
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  )ج(
  اتفاقية حقوق الطفل؛  )د(
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف املخـدرات              ) ه(  
  العقلية؛ واملؤثرات
  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛  )و(
كيميائيـة  اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة ال          )ز(  

  وتدمري تلك األسلحة؛
  االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن؛  )ح(
  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛  )ط(
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اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري            )ي(  
  تلك األلغام؛

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛  )ك(
  وزون؛ألطبقة ااتفاقية فيينا حلماية   )ل(
  وزون؛ألبروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة ل  )م(
  اتفاقية البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية؛  )ن(
  ميثاق منظمة الدول األمريكية؛  )س(
  اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب؛  )ع(
  صكوك القانون اإلنساين الدويل؛  )ف(
  اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة؛  )ص(
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  )ق(
  .االتفاقيات الدولية املتعلقة بالعمل  )ر(

  السلطة التنفيذية  -سادساً  
وميارسها بامسها احلاكم العـام     . السلطة التنفيذية يف غرينادا موكولة لصاحبة اجلاللة        -٢٠

يقوم احلـاكم العـام،     ويف هذا الصدد،    .  من خالل موظفني تابعني له     إما بشكل مباشر أو   
أنه حيظى بتأييـد    الذي يرى احلاكم العام     رئيس الوزراء   بالتشاور مع جملس النواب، بتعيني      

  .بينما يعني احلاكم العام الوزراء اآلخرين بالتشاور مع رئيس الوزراءاجمللس، عضاء أأغلبية 
جلهـاز التنفيـذي    إىل ا ارة العامة حلكومة غرينادا ومراقبتها      ، توكَل اإلد  وبوجه عام   -٢١

  .أمام الربملاناً املسؤول مجاعي
 الذي يعينه احلـاكم     الوزراءويرأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء، ويسيِّرها جملس          -٢٢

 هو اجلهاز الرئيسي لتنفيذ السياسات بتوجيه الوزراءوجملس . العام بالتشاور مع رئيس الوزراء
  .عام ومراقبة من احلكومة

  السلطة القضائية  -سابعاً   
بحـر  ال يتشكل السلطة القضائية يف غرينادا جزءاً من النظام القانوين ملنطقة شـرق             -٢٣

وينص دستور غرينادا وقانوهنا على مبدأ استقالل القضاء وتراعي احلكومة استقالله           . الكارييب
  .من حيث املمارسة
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 ينظرونبحر الكارييب من ثالثة قضاة مقيمني       ال يين ملنطقة شرق  ويتألف النظام القانو    -٢٤
لقضايا يف احملكمة العليا، ويرأس حمكمة االستئناف قاضي القضاة ويـساعده قاضـيان             يف ا 

ويتنقل هؤالء اخلرباء القانونيون البارزون الذين ينتمون إىل حمكمة االستئناف بـني            . آخران
املقدمة لطعون  إىل ا  البحر الكارييب لالستماع     ينطقة شرق الدول األعضاء يف النظام القانوين مل     

وباإلضافة إىل ذلك، يوجد    . احملاكم العليا يف أقاليمهم   الذين ال يقبلون بقرارات     املواطنني  من  
  .إىل القضايااً قضاة يف حماكم كل مقاطعة من مقاطعات البلد يستمعون يومي

ن حماكم غرينادا على جملـس امللكـة        وتقع مسؤولية البت يف االستئناف النهائي م        -٢٥
  .اخلاص يف اململكة املتحدة

، أفرجت احلكومة عن األشخاص السبعة الباقني مـن         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٥ويف    -٢٦
أوِدعوا السجن بتهمة قتل رئيس الوزراء مـوريس بيـشوب وعـشرة     "  غرينادياً ١٧"أصل  

 عـن   ٢٠٠٧كم صدر يف عام     واستند قرار اإلفراج إىل ح    . ١٩٨٣مواطنني آخرين يف عام     
  .جلسة إلعادة احملاكمة أمر هبا جملس امللكة اخلاص

  ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز   -ثامناً   
 أعـاله   ١٧لقد جرى سن قوانني حملية شىت من قبيل تلك اليت أشري إليها يف الفقرة                 -٢٧

. نسان الفردية لتنظيم ومعاجلة خمتلف جوانب حياة املواطنني، وذلك لتعزيز وضمان حقوق اإل          
  .تعديالت لسد النقص وإصالح اجملتمعاً وحيث كانت تلك القوانني غري كافية، جرت أيض

تفعيل بعض املعاهـدات واالتفاقيـات      اً   احمللية، مت أيض   وإىل جانب هذه التشريعات     -٢٨
غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن الصكوك الدولية        . والصكوك اليت صدقت عليها حكومة غرينادا     

االحتجاج هبا مباشرة أمام احملاكم احمللية بل يتعني قبل ذلـك    اً  وق اإلنسان ال ميكن عموم    حلق
  .أن يسن برملان غرينادا قوانني حملية إلدماج هذه الصكوك الدولية يف النظام القانوين

كما سامهت أنشطة املنظمات غري احلكومية يف تعزيز وإعمال حقوق اإلنـسان يف               -٢٩
 غرينادا منظمات غري حكومية ومنظمات للمجتمع املدين من قبيل وكالة           وتوجد يف . غرينادا

غرينادا إلرشاد املواطنني ومشاريع األعمال الصغرية ومنظمة غرينادا الوطنية للمرأة وائتالف           
ويضطلع جملس النقابـات    . غرينادا الوطين حلقوق الطفل ووكالة غرينادا إلنقاذ الطفل ومنائه        

  . نشيط يف توعية املواطنني حبقوقهم ويف الدعوة إىل إعماهلاوغريه من اهليئات بدور

  احلقوق االجتماعية واالقتصادية  -تاسعاً   
تلتزم حكومة غرينادا بتوفري اخلدمات الرامية إىل ختفيف وطأة الفقر وحتسني مستوى              -٣٠

ماعيـة  عيش املعوقني واملعوزين واحملرومني من أفراد اجملتمع وبالتايل تعزيز حقـوقهم االجت           
  .ويولَى قدر كبري من االهتمام ملسألة إجياد فرص العمل. واالقتصادية
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بينها ومن  . وباإلضافة إىل ذلك، مت وضع عدد من برامج شبكة الضمان االجتماعي            -٣١
  :يلي ما

  ملساعدة األطفال يف املدارس؛: صندوق مساعدة احملتاجني  )أ(
  يتوىف من أحباهبم؛ملساعدة احملرومني يف دفن من : دفن الفقراء  )ب(
لضمان استفادة كل أسرة معيشية مـن امليـاه         : برنامج دعم القطاع املائي     )ج(  

  النقية الصاحلة للشرب؛
لضمان توفري الرعاية لألطفال الـذين تتـراوح        : خدمات الرعاية النهارية    )د(  

  أعمارهم بني ستة أشهر وثالث سنوات عندما يكون آباؤهم يف العمل؛
  نني يف شكل خدمات رعاية مؤسسية وجمتمعية ُتقدَّم هلم؛رعاية املس  ) ه(
حتــويالت نقديــة شــهرية إىل املــسنني : برنــامج املــساعدة العامــة  )و(  
  واحملرومني؛ واملعوقني
ــة املتجــولني  )ز(   ــامج مقــدمي الرعاي ــة يف البيــوت : برن ــوفر الرعاي ي
  واملعوقني؛ للمسنني

  .شبكة للرعاية املؤسسية للمسنني: دار املسنني  )ح(

  األسرة والطفل  -ألف   
عن تقدمي الدعم لألسرة والطفل من خالل برامج شبكة الضمان االجتماعي،             فضالً  -٣٢

، ُسنَّ  ١٩٩٨ففي عام   . اختذت احلكومة خطوات لضمان محايتهما من مجيع أشكال اإليذاء        
وقد أظهرت  . انون محاية الطفل من مجيع أشكال اإليذاء      ويتوخى هذا الق  . قانون محاية الطفل  

ضرورة وجود أحكام ُتلزِم باإلبالغ عن مجيع أشـكال اإليـذاء           اً  مراجعته اليت جرت مؤخر   
  .وإزالة القيود القانونية املتعلقة باجلرائم اجلنسية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -باء   
 وهو املنظمة الرائدة لألشـخاص      تقدم احلكومة الدعم إىل جملس غرينادا للمعوقني،        -٣٣

وباإلضـافة إىل   . وُتقدَّم إعانة مالية شهرية للمساعدة يف عمليات أمانتـه        . املصابني بإعاقات 
وختتلف هذه اخلـدمات حـسب      . ذلك، ُيقدَّم الدعم املايل والرعاية الطبية اجملانية والسكن       

اعيني التـابعني لـوزارة      االجتم واألخصائينياالحتياجات الفردية وتوصيات جملس املعوقني      
  .االجتماعية التنمية
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  املرأة  -جيم   
.  حق املرأة يف الوقاية من مجيع أشكال اإليـذاء         العائليحيمي قانون مكافحة العنف       -٣٤

يوفر اإليواء املؤقت لـضحايا العنـف       الاليت يتعرضن للضرب    وأنشئ مأوى انتقايل للنساء     
الل املؤسسة احلكومية ذات الصلة إىل الـضحايا        وُتقدَّم املساعدة من خ   .  وألطفاهلن العائلي

  .لضمان السكن على مدى أطول ألسرهن
ومن بينها . وتعمل احلكومة من أجل حتقيق هدفها بالشراكة مع عدة مؤسسات حملية  -٣٥

دور املسنني وجملس غرينادا للتبين وبيت الطفولة الوطين وهيئة رفاه الطفل ومركز املـساعدة              
ينادا الوطين للمعوقني ومنظمات غري حكومية أخرى وقـوات الـشرطة           القانونية وجملس غر  

  .وخمتلف أجهزة السلطة القضائية

  التعليم  -دال   
تلتزم حكومة غرينادا بضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم اجليـد واملناسـب               -٣٦

ـ                  ع جلميع املواطنني بصرف النظر عن اجلنس أو الِعرق أو لون البـشرة أو املعتقـد أو الوض
والتعليم الرمسـي   . االجتماعي واالقتصادي وتسعى إىل حتقيق ذلك من خالل وزارة التعليم         

والتعليم .  سنة ةإلزامي جلميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مخس سنوات وست عشر          
) ٧٤( وسـبعني    أربعمن  مكونة   املرحلة الثانوية، وُيقدَّم من خالل شبكة        حىتالرمسي جماين   
) ٢٢( وعـشرين    واثنتنيمدرسة ابتدائية   ) ٥٨(م قبل االبتدائي ومثاين ومخسني      مدرسة للتعلي 
 التدريب T.A. Marryshowة ـة الوطنيـويف مرحلة التعليم العايل، توفر الكلي. مدرسة ثانوية

وجيري توسيع هذه الكلية لتقـدم بـرامج        . األكادميي واملهين املتقدم خلرجيي املدارس الثانوية     
  .ل التابعة هلا يف أبرشيتني ريفيتنيإضافية يف الفصو

وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ برنامج للتعليم املستمر للبالغني على صـعيد اجملتمعـات         -٣٧
ويكفل برنامج وطين للكتب املدرسية تزويد مجيـع        . احمللية يدرِّس مبادئ القراءة واحلساب    

ومن خالل صـندوق    . ميةاألطفال بالكتب املدرسية األساسية الالزمة لتعزيز فرصهم التعلي       
مساعدة احملتاجني الذي تديره وزارة اخلدمات االجتماعية، ُيقدَّم دعم إضايف إىل احملتـاجني             

  .لضمان بقاء التالميذ يف املدارس
وُتقدَّم خدمات التوجيه يف معظـم املـدارس الثانويـة ملـساعدة الطـالب ذوي                 -٣٨

  .االحتياجات اخلاصة

  حقوق العمال  -هاء   
باحلرص على أن تـستوىف     اً  تاماً  دا عضو يف منظمة العمل الدولية وتلتزم التزام       غرينا  -٣٩

وهلذا الغرض، صدقت احلكومة على االتفاقيات األساسية       . وُتطبَّق وُتعزَّز معايري العمل الدولية    
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عايري العمل الدولية من قبيل حريـة تـشكيل         هناك اعتراف قوي مب   و. ملنظمة العمل الدولية  
فاوض اجلماعي وتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة ومحاية األم والقضاء علـى            النقابات والت 

. على النحو املناسب  ، وجيري إنفاذ هذه املعايري      عمل األطفال ومحاية األطفال وصغار السن     
وقد دخلت قوانني حملية حلماية حقوق العمال من قبيل قـانون العمـل ومدونـة العمـل                 

  .النفاذ حيز
تضغط وتناضل من أجل احلفاظ علـى حقـوق         اً  نقابية نشيطة جد  وتوجد حركة     -٤٠

  .العمال وامتيازاهتم

  األولويات وااللتزامات الوطنية األساسية  -عاشراً   
تشمل جماالت األولوية اليت حددهتا احلكومة احلوكمة الرشـيدة، ومنـع اجلرميـة،            -٤١

  .والتعليم وتنمية املوارد البشرية، والسكن والرعاية الصحية

  احلوكمة الرشيدة  -ألف   
 ملا متثله من أسـلوب صـحيح       حكومة غرينادا باحلوكمة الرشيدة ليس فقط        تلتزم  -٤٢

ويف هـذا الـصدد،   .  كشرط مسبق للتنمية، ولكن أيضاً ملا حتظى به من قبول عاملي       للحكم
تكتسي املبادئ األساسية للحوكمة الرشيدة، من قبيل املساءلة والشفافية ومشاركة الـشعب          

  .ملساواة والعدالة وسيادة القانون، أمهية بالغة بالنسبة للحكومةوا
  :وتوخياً للحوكمة الرشيدة، قامت احلكومة مبا يلي  -٤٣

ت حكومة غرينادا أول قانون ملكافحة الفساد يف البلد         ، سنَّ ٢٠٠٧يف عام     )أ(  
رتاهة يف احلياة   وتوخى هذان النصان التشريعيان كفالة ال     . ومشروع قانون إلنشاء جلنة للرتاهة    

 دخلـهم    عن  املوظفون العموميون وأفراد أسرهم املباشرون     يعلنوأحد املقتضيات أن    . العامة
  ؛وموجوداهتم وما عليهم من مستحقات سنوياً

قانون للمشتريات العامة إلنشاء هيئة تنظم وتـوائم ممارسـات          اً  ُسنَّ أيض   )ب(  
أن يقلص هذا القانون نطاق الفساد ويـضمن  ومن املتوقع . املشتريات العامة يف القطاع العام 

  ؛أموال اإلنفاق العاممقابل قيمة حتقيق ال
إنشاء جلنة الستعراض سياسات االستثمار تـستعرض مجيـع مقترحـات             )ج(  

  الوزراء؛االستثمار الرئيسية وتقدم توصيات إىل جملس 
ئل تنصيب جملس اقتصادي وطين لينظر يف سياسات االقتصاد الكلي واملسا           )د(  

على اقتصاد غرينادا ويسدي املشورة بـشأهنا       اً  الرئيسية األخرى اليت ختلف أو قد ختلف أثر       
  ؛احلكومة إىل



A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

13 GE.10-13040 

إنشاء ديوان للمظامل وتعيني أمني للمظامل حيقق يف شكاوى أفراد اجملتمـع              ) ه(  
ـ      اً  بشأن إجراءات احلكومة اليت يعتربوهنا جمحفة أو ضرب        ة من إساءة استعمال السلطة أو منافي

  .تقصريتنطوي على للقانون أو 

   احملليةمنع اجلرمية وتوفري خدمات الشرطة للمجتمعات  -باء   
وألن . تقر غرينادا بأن املسؤولية الرئيسية عن حالة البلد األمنية تقع على احلكومـة              -٤٤

. احلكومة تدرك هذه املسؤولية، فإهنا تويل أمهية كبرية ملسأليت منع اجلرمية وضـمان األمـن              
عترف بأن بيئة التنمية االقتصادية واالجتماعية ستتضرر إذا مل ُتتَّخذ وُتنفَّذ التدابري املناسـبة       وت

  .لتلبية االحتياجات األمنية للمواطنني ومؤسسات األعمال واملستثمرين
وخبصوص ما ورد أعاله، جيري على الدوام تعزيز قدرات قوات الشرطة علـى أداء                -٤٥

ويشكل التدريب يف جمـال     . ة يف حفظ القانون والنظام ومنع اجلرمية      مهمتها الرئيسية املتمثل  
وباإلضافة إىل ذلك، تقيم    . من برنامج تدريب الشرطة   اً  حقوق اإلنسان ومحايتها جزءاً أساسي    

.  احملليـة  قوات الشرطة شراكات مع اجملتمع األوسع يف مسعاها لتوفري خدماهتا للمجتمعات          
 ليس  معاًالذين يعملون   احمللية  بني الشرطة وأفراد اجملتمعات     عالقات  ال وهذا من شأنه أن يعزز    

  .النهوض باجملتمعات احملليةفقط الكتشاف اجلرمية ومنعها بل كذلك يف مشاريع 

  التعليم وتنمية املوارد البشرية  -جيم   
ويتمثل حمور  . تدرك احلكومة أن أهم استثماراهتا ينبغي أن يكون يف مواردها البشرية            -٤٦

ام الرئيسي هلذا القطاع يف تعميم التعليم الثانوي وإصالح املناهج الدراسية بغرض تغيري             االهتم
حمور تركيز املناهج الدراسية القائمة حنو تلبية احتياجات مجيع املتعلمني واالستجابة لقدراهتم            

عمليات توأمة  وتشكل  .  يتخلف أي طفل   أالواهتماماهتم والحتياجات سوق العمل؛ وكفالة      
 اً تدريب املدرسني ركن   يشكلكما  . يف هذا اجملال  اً  أساسياً   وتنمية املهارات عنصر   دميينياألكا
  . آخر لعملية اإلصالحاًحيوي
وقـد  . وباإلضافة إىل ذلك، تواصل احلكومة توفري فرص التعليم العايل ملواطنيهـا            -٤٧

  .تعهدت بأن حترص على أن تضم كل أسرة معيشية خريج جامعة

  الصحة  -دال   
لقد شكل إنشاء نظام فعال للرعاية الصحية على الدوام هدف كـل حكومـة يف                 -٤٨

، واجهت احلكومات املتعاقبة حتدي االسـتجابة بالقـدر الكـايف       مّر السنني وعلى  . غرينادا
، ٢٠٠٢ورغم افتتاح مستشفى جديد يف عام       . الحتياجات السكان يف جمال الرعاية الصحية     

  .للحكومة اًال يزال القطاع الصحي يشكل حتدي
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واعتمدت احلكومة استراتيجية وقائية يف جمال الرعاية الصحية ويعار اهتمام كـبري              -٤٩
اإليـدز  /كما أن مسألة الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية        . لألمراض املزمنة غري املعدية   
اإليدز لـيس   /وتدرك احلكومة أن فريوس نقص املناعة البشرية      . جمال حيظى باهتمام أساسي   

. ثقافيةالقتصادية و االجتماعية و اال، لكنه أيضاً قضية إمنائية هلا آثارها         فحسب عضلة صحية م
علـى النمـو    اً   ميس أكثر قطاعات السكان إنتاجية وميكن أن يشكل بالتـايل خطـر            وهو

وتضطلع وزارة الصحة بدور ريـادي يف تنفيـذ         . االقتصادي يف غرينادا إذا مل ُيَدر بفعالية      
وقد أنشئ برنامج للكشف    . اإليدز/إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية      الربامج الرامية   

ويشكل توفري العقاقري املضادة للفـريوس باجملـان        . املبكر يتيح إجراء اختبارات سرية باجملان     
جزءاً مـن اسـتراتيجية     اً  جلميع املصابني إىل جانب الرعاية الصحية واإلرشاد اجملانيني أيض        

وتقيم احلكومة شراكات مع اهليئات     . اإليدز/ من فريوس نقص املناعة البشرية     غرينادا للوقاية 
  .احمللية واإلقليمية يف تنفيذ استراتيجيتها

، خصصت غرينادا املوارد ملكافحة انتشار فريوس نقـص املناعـة           مر السنني وعلى    -٥٠
 ختـصيص  اإليدز وتواصل دعوة مجيع القطاعات، مبا يف ذلك احلكومة نفـسها، إىل     /البشرية

  .يكفي من املوارد البشرية واملالية لذلك ما

  اإلسكان  -هاء   
وقد . تقر احلكومة بأن احلصول على السكن الالئق حق أساسي من حقوق اإلنسان             -٥١

استحدثت مبساعدة من خمتلف الوكاالت برامج ترمي إىل كفالة حصول املستضعفني علـى             
، ٢٠٠٤ تسعني يف املائة من املساكن يف عام         وجراء تدمري إعصار إيفان لنحو    . السكن الالئق 

 من خالل   ة املشكل ه وحتاول احلكومة معاجلة هذ    .اًصعباً  فإن توفري السكن الالئق ال يزال أمر      
مشاريع السكن املنخفض التكلفة وقروض إصالح املساكن مبعدالت فائدة تفضيلية لألسـر            

واملعوقني وغريهـم مـن احلـاالت    وُتقدَّم مساعدة خاصة إىل املسنني     . ذات الدخل احملدود  
  .اإليدز/اخلاصة من قبيل اآلباء العزب واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  أفضل املمارسات واإلجنازات - عشرحادي
 القوانني احمللية لتعزيز حقوق اإلنسان، وقعت غرينادا على عـدد مـن             إىل جانب   -٥٢

ـ       االتفاقيات واملعاهدات الدولية لتعزيز ومحاية        احقوق اإلنسان األساسية أو انـضمت إليه
  .اصدقت عليه أو
 مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري وليس من قبيل املغاالة زيادة التأكيد على أمهية     -٥٣

فقد اضطلعت منظمات اجملتمع املدين مـن       . احلكومية يف احلياة السياسية واملدنية يف غرينادا      
الطفل ومنظمة غرينادا الوطنية للمرأة ووكالـة غرينـادا         قبيل ائتالف غرينادا الوطين حلقوق      
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للتنمية اجملتمعية ووكالة تطوير املناطق الريفية، ضمن منظمات أخرى، بدور هام يف زيـادة              
وواقع احلال أن هناك عموماً     . الوعي باملسائل االجتماعية والسياسية اليت متس مواطين غرينادا       

دون أي قيـد    اليت تعمل   نسان ومنظمات اجملتمع املدين      احمللية حلقوق اإل   عدداً من اجلماعات  
ـ   ا بشأهنا وتعاونت معه   انشر استنتاجاهت تقق يف قضايا حقوق اإلنسان و     حتو اً  احلكومة عموم

  .اواستجابت آلرائه
باخلدمـة   وجملس الطعون املعين     اخلدمة العامة جلنة  ومتلك كيانات مستقلة من قبيل        -٥٤

 بالضرائب صالحية معاجلة خمتلف جوانب املسائل اليت متـس           وجملس الطعون املتعلقة   العامة
 توظيـف املـوظفني   اخلدمـة العامـة  وتراقب كيانات من قبيل جلنة  . املواطنني والشركات 

وباإلضافة إىل ذلك، يكفل إنـشاء      . العموميني وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وتعزز حقوقهم     
  .قلة أو القانونية لقانون البلدديوان املظامل مطابقة إجراءات هذه اهليئات املست

ـ    ملواطنيها  توفري اخلدمات   إىل  اً   حكومة غرينادا دائم   وتسعى  -٥٥  .اًمبعايري مقبولـة دولي
 لسد النقص احلاصل يف املستشفى      سان جورج هلذه الغاية، ُشيد مستشفى جديد يف       حتقيقاً  و

لصحية الوقائية لتلبيـة    ومت حتسني خدمات الرعاية الصحية مع التركيز على الرعاية ا         . القائم
  .االحتياجات الصحية املتزايدة

 وجيري اختاذ تدابري ملعاجلة .اًللمعايري املقبولة دولياً كما مت حتسني مرافق السجون وفق     -٥٦
وُيـسَمح  . تتعلق هبـا  وشكاوى أخرى   السجون   اكتظاظ   ةدواعي القلق املتزايد إزاء مشكل    

 مت وضع و. وال السجون وإعداد تقارير مستقلة     املستقلة حلقوق اإلنسان برصد أح     للجماعات
توفر للرتالء التدريب األكـادميي واملهـين ومهـارات         خاصة بالسجون   برامج دعم تعليمية    

ويشكل هذا جزءاً من الربنامج   . ملساعدهتم يف احلصول على عمل مناسب لدى اإلفراج عنهم        
ارات التوجيه وأنـشطة رياضـية      التأهيلي العام الذي يشمل باإلضافة إىل التعليم وتطوير امله        

  .وتشجيع إشراك األسر يف حياة الرتالء
اإلجراءات  وقانون   ٢٠٠١ لعام   العائلي تقدمي واعتماد قانون مكافحة العنف       وكان  -٥٧

تدل  إشارات واضحة مبثابة ١٩٩٨ وقانون محاية الطفل لعام   العائلياملختصرة ملواجهة العنف    
من احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق          غرينادا بكثري    مجيعها على التزام  
  .املدنية والسياسية

 تقديريةفعقوبة اإلعدام يف غرينادا مسألة      . ومثة وقف فعلي لعقوبة اإلعدام يف غرينادا        -٥٨
وليست إلزامية كما ورد يف قرار جملس امللكة اخلاص يف قضية برنارد كوارد وآخرين ضـد                

A.G.) ٢٠٠٦ لعام ١٠ جمللس امللكة اخلاص رقم طلب االستئناف.(  
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  التحديات والعوائق - عشرثاين
وتتبدى . تواصل غرينادا الوفاء بالتزاماهتا اليت تفرضها عليها تعهداهتا والتزاماهتا الطوعية           -٥٩

 دعمها لألنشطة اليت تعزز وحتمي حقوق اإلنسان جلميع األشخاص          فلسفة احلكومة بوضوح يف   
تأييد التمتع بأعلى مستوى من حقوق اإلنسان على الـصعيد          يف   و ،ي نوع دون أي متييز من أ    

 دعماً منـها    صكوك األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان     على  وقد صدقت غرينادا    . احمللي
غري أن مثة حاجة للدعم التقين يف جماالت أساسية         . لصون حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل     

وتؤمن غرينادا بأن تعزيز حقوق اإلنسان يـساهم إىل         . قيام بذلك لتعزيز قدراتنا على مواصلة ال    
  .الدميقراطية والتنمية االقتصادية واالجتماعية واألمن والسلم يف العاملحتقيق حد كبري يف 

وعدم قدرتنا على الوفاء ببعض التزاماتنا فيما خيص التوقيع والتصديق على بعـض               -٦٠
يف جمال  وستواصل احلكومة تعزيز برناجمها     . التقنيةالصكوك الدولية ناجم عن نقص القدرات       

 والقيام  ، وحتسني ردودنا  ،كل موظفيها اإلجراءات اليت يضطلع هبا     حقوق اإلنسان من خالل     
  .باإلصالح القانوين الالزم

   الدولةاتتوقع - عشرثالث
 العقابيـة  احلكومة أن مثة حاجة ملحة ملعاجلة حالة االكتظاظ يف مؤسـستها             تدرك  -٦١

وباإلضافة إىل ذلك، تثري ممارسة إيواء اجلناة من صغار السن يف نفس املرافق مـع               . الوحيدة
 منفـصالً اً  ، شيدت احلكومة مرفق   ٢٠٠٢/٢٠٠٤ويف الفترة   . املدانني البالغني قلق احلكومة   

ولكن إعـصار إيفـان يف      .  دافيدز سانللجناة من صغار السن يف بلدة باسيلوت الريفية يف          
، فإن العوائق املالية    ه مت الشروع يف إصالح املبىن     ورغم أن .  على معظم املبىن    أتى ٢٠٠٤ عام

وستواصل احلكومة العمل بكد جلمع األموال الالزمة لبناء . إجناز هذه العمليةعلى  اً  أثرت سلب 
  . املرفق اخلاص باجلناة من صغار السنوإجنازسجن جديد 

على أن حتمي القوانني حقـوق      اً  حرصوتلتزم احلكومة مبواصلة اإلصالح التشريعي        -٦٢
  .مواطنيها بالقدر الكايف

وينبغي معاجلة احلاجة إىل وضع قوانني حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة واملـصابني              -٦٣
  .اإليدز من مجيع أشكال التمييز/بفريوس نقص املناعة البشرية

رغم أن  و. وجيري العمل على وضع سياسة خاصة بالشباب وسياسة وطنية للرياضة           -٦٤
الدستور ينص بشكل عام على محاية حقوق املواطنني، فمن املهم احلـرص علـى وضـع                

  .سياسات خاصة ملعاجلة احتياجات جمموعات املصاحل اخلاصة
بروتوكول اجتماعي جديد بني احلكومة واحلركة العمالية والقطاع        وضع  وقد اقُترِح     -٦٥

  .املصاحل املختلفة بني جمموعات  هبذا الشأنويتواصل التشاور. اخلاص
        


