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أوال -لمحة عامة
 -9يســر يرينــادا أن تقــدر تقريرهــا اال جولــة الســتعراض الــدوري الشــامر الثانيــة وأن تعــرض
حالة تنفيذ التوصيات املقدمة أثناء استعراضها األول املنعقد يف أيار/مايو .5393
 -5وتؤكــد يرينــادا مــن جديــد التقامهــا نبــدأ حقــوق اإلنســان املكــر يف دســتورها وتتعهــد
نواصلة دعمها لتعقيق آليات حقوق اإلنسان.
 -0ومــأ أن يرينــادا مل تقبــر مجيــأ التوصــيات املقدمــة أثنــاء الســتعراض األول ،فهــت تواصــر
العمر على الوفاء بالتعهدات اليت قطعتها أمار جملس حقوق اإلنسان يف عار .5393

ثانيا -المنهجية
 -4أُع ــد ه ــذا التقري ــر وفق ـ ا للمب ــادل التوجيهي ــة العام ــة املتعلق ــة باع ــداد املعلوم ــات يف اط ــار
السـ ــتعراض الـ ــدوري الشـ ــامر ومقـ ــرر جملـ ــس حقـ ــوق اإلنسـ ــان  991/97الص ـ ـادر يف حقي ـ ـران/
يوني ـ  .)5399وتولــت جتميــأ هــذا التقريــر وزارة اخلارجيــة بصــفتها رئيس ـة جلنــة التنســيو الوطنيــة
املعنيــة وقــوق اإلنســان ،وللــك بالتشــاور مــأ وزارة التعلــيم وتنميــة املـوارد البشـرية ،ووزارة الشــبا
والرياضـة والشــؤون الدينيـة ،ووزارة التنميــة الجتماعيــة واإلسـكان ،ووزارة الشــؤون القانونيــة ،ووزارة
الص ــحة والض ــمان الجتم ــاعت ،وق ــوة الش ــرطة امللكي ــة ل رين ــادا وادارة س ــجون ص ــاحبة اجلالل ــة.
وعقدت أيضا مشـاورات مـأ عـدد مـن اجلهـات املعنيـة ومنجملمـات ادتمـأ املـدين ،نـا فيهـا منجملمـة
ُ
حقـ ــوق اإلنسـ ــان يف يرينـ ــادا .ويعـ ــرض التقريـ ــر مـ ــا أحرزت ـ ـ يرينـ ــادا ،منـ ــذ استعراضـ ــها األول يف
عار  ،5393من تقدر يف اجتاه الوفاء بالتقامها يف جمال حقوق اإلنسان وبتعهداحلا الدولية.

ثالثا -التطورات المسجلة منذ االستعراض األول
أوجه التقدل ي اإلصالح التشريعي
المراجعة الدستورية
 -2ا ـ ــوض دول ـ ــة يرين ـ ــادا ،من ـ ــذ نيله ـ ــا اس ـ ــتقال ا ع ـ ــن بريطاني ـ ــا ،عمليته ـ ــا الرابع ـ ــة الرامي ـ ــة
اال اصــالا الدســتور .وقــد متثلــت املرحلــة األوال يف انشــاء جلنــة مراجعــة دســتورية برئاســة الس ـ
فري ــد فيليـ ـ و .)9142ويف املرحل ــة الثاني ــة ،تـ ـرأ جلن ــة املراجع ــة الدس ــتورية ال ــدكتور نيك ــول
ليفربول قبر أن خيلف يف هذا املنص السيد جاستس لير بول و .)5330-5335ويف املرحلة
الثالث ــةُ ،عق ــدت مش ــاورات بش ــدن مش ــرورب دس ــتور جدي ــد ص ــاي الربوفيس ــور ران ــدي م ــاكنتو
و .)5390-5393ويف املرحل ــة الرابع ــة ،أُنش ــئت جلن ــة استش ــارية معني ــة باإلص ــالا الدس ــتوري
و - 5394حىت اليور).
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 -0ومتخضت املرحلة الرابعـة مـن هـذه العمليـة ،كمـا يُشـار اليهـا علـى وجـ التحديـد أعـاله،
عـن عــدد مـن املق حــات املتعلقـة نجــالت اإلصـالا الدســتوري واملقدمـة مــن اللجنـة الستشــارية
املعنيــة باإلصــالا الدســتوري اال جملــس وزراء يرينــادا .وتتنــاول املق حــات مواضــيأ متنوعــة :مــن
انشاء حمكمة العدل الكاريبية بصفتها حمكمة الستئناف األخـ ة ل رينـادا اال دمـج مبـدأ املسـاواة
بــجل اجلنســجل ص ـراحةا يف الدســتور ،وتوســيأ نطــاق مفهــور التمييــق ويــس يشــمر الســن ومكــان
امليالد والنتماء اإلثين والديين والطبقة الجتماعية واإلعاقة والل ة.
 -7وبعــا التعــديالت املق ـ ا ادخا ــا علــى الدســتور ،ل ســيما فيمــا يتعلــو باملســاواة بــجل
اجلنس ــجل ،والتميي ــق ،ومعامل ــة مجي ــأ األطف ــال عل ــى ق ــدر املس ــاواة ،يس ــتجي بص ــورة مبا ــرة اال
أحــدث املالحجملــات اخلتاميــة الصــادرة عــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــق ضــد امل ـرأة وجلنــة
حقوق الطفر والتوصـيات املنبثقـة عـن السـتعراض الـدوري الشـامر الـذي خضـعت لـ يرينـادا يف
ع ــار  .5393ويتعل ــو ع ــدد م ــن التع ــديالت املق ح ــة األخ ــرا وق ــوق األ ــخا لوي اإلعاق ــة
وبــاحلقوق القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة ،وهــو مــا يــربهن علــى الت ـقار حكومــة يرينــادا بــدمج
املبادل اليت تقور عليها املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان يف نجملامها القانوين احمللت.
 -4وتشـ ــمر مق حـ ــات اإلصـ ــالا أيض ـ ـا ادران فصـ ــر جديـ ــد يعنـ ــون املبـ ــادل التوجيهيـ ــة
للسياسة احلكومية ويتضمن املبادل التالية:
94ألف -

من واج الدولة محاية املوارد الطبيعية للبلد.

94باء -

من واج الدولة محاية البيئة وحفجملها وصوهنا من التدهور.

94جيم -

من حو األفراد التمتأ ببيئة سليمة وصحية.
رهن ـا بــاملوارد املوجــودة يف حــوزة الدولــة واملتاحــة ــا ،مــن حــو األف ـراد

94دال -
التمتأ نا يلت:


ال ــذاء النــافأ الكــايف :مــن حــو األف ـراد احلصــول علــى ال ــذاء املــدمون
والنـافأ ،واملالئـم بيئيـ ا واجتماعيـ ا واقتصـادي ا وثقافيـ احي كمـا نـو ـم أن
يصـلوا اال مـوارد انتـان ال ـذاء وأن يكونـوا قـادرين علـى اعالـة أنفسـهم
وجمتمعهمحي



اإلمداد املستمر والثابت ناء الشر مقبول التكلفةحي



مرافو جيدة للرعاية الصحية األولية والثانوية.

 -1وتشــرف علــى عمليــة اصــالا الدســتور جلنــة موس ـعة تضــم  94عض ـوا وتتــوخى حتقيــو
األهداف التالية:
مواصــلة العمليــة التشــاورية املتعلقــة باصــالا الدســتور واختتامهــا باســتفتاء بشــدن
وأ)
دستور يرينادا حي وضمان اختتار املشاورات اإلضافية يف يضون ف ة ت اوا من  1أ هر اال سنة حي
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و ) مراقبــة عمليــة اإلصــالا الدســتوري حرص ـ ا علــى ــفافية العمليــة ومصــداقيتها،
وهو ما يهيئ جوا يسوده توافو اآلراءحي
ون)

اسداء املشورة اال احلكومة بشدن اصالا الدستور.

 -93و ــذه ال ايــة ،وافقــت حكومــة يرينــادا علــى تنجملــيم اســتفتاء بشــدن اصــالا الدســتور يف
وقت لحو من هذا العار .وسـوف تُتـاا لكـر مـواطن يرينـادي مؤهـر للتصـويت يف النتخابـات
العامــة فرصــة التصــويت يف هــذا الســتفتاء .وعتبــة الفــوز يف الســتفتاء عاليــة ،ال يُشـ ا احلصــول
علــى ثلثــت األص ـوات املــدال ءــا يف الســتفتاء .لــذا تعمــر حكومــة يرينــادا علــى التمــا الــدعم
الدويل ملا تبذل من جهود يف سبير التوعية العامة ويف سبير تنجمليم الستفتاء لات .
اإلصالحات التشريعية األخرى
 -99حتر يرينادا باستمرار على اصالا التشريعات والسياسات العامة ،وقد دعمت منالن
قوانجل األسرة اليت وضعتها منجملمة دول رق البحر الكارييب الا اعتمدت ثالثة قوانجل لات صلة
يف جملست الربملان.
 -95واسـ ــتُعيا عـ ــن قـ ــانون العنـ ــف املنـ ــقيل الصـ ــادر يف عـ ــار  5339بقر ررانون جدير ررد ر رري
عال  1262ءدف اتاحـة سـبير انتصـاف مـدين يركـق علـى السـالمة واحلمايـة بـدلا مـن التوقيـف
والعقا .
 -90واسـ ــتعيا عـ ــن قـ ــانون محايـ ــة الطفـ ــر الصـ ــادر يف عـ ــار  5339بق ر ررانون جدي ر ررد ر رري
عال  1262حلماية لألطفال املعرضجل ليإيذاء.
 -94ويخررول رررانون التعلرري بصــي ت املعدلــة يف عــار  1261وزارة التعلــيم ســلطة التــدخر
على الفور كت توقف خدمة أي مدر يُدعى ارتكاب أي فعر من أفعال العتداء اجلنسـت علـى
قاصر يف مدرست .
 -92واعتُمدت ي عال  1261تعرديالت القرانون الجنرالي لعرال  :6992فبـات تعريـف
العت ــداء اجلنس ــت عل ــى القص ــر دون س ــن السادس ــة عش ــرة يش ــمر األولد ومل يع ــد اإلب ــال ع ــن
حوادث ممارسة اجلنس مأ القصر خاضعا للتقـادر املس .ـق  .وقـد كـان يُشـ ا يف السـابو اإلبـال
عن احلادث املقعور يف أجر أقصاه ثالثة أ هر بعد وقوع حي وأل ـى التعـدير هـذا القيـد الـقمين .ومل
يعــد يؤخــذ وجــة العتقــاد الصــادق يف حالــة املــدعى علــيهم الــذين جــاوزوا ســن التاســعة عشــرة
والذين يواجهون حلمة ممارسة اجلنس مأ قاصر .فقد كانت هذه احلجـة تسـمأل ألي مـدعى عليـ
بدن يقعم أن ظن لسب ما أن الطفر كـان قـد جتـاوز سـن الرضـا وقـت وقـورب احلـادث .و ُ ـددت
العقوبــات علــى اجل ـرائم اجلنســية ،ال باتــت ت ت ـ علــى ج ـرائم كاليتصــا وممارســة اجلــنس مــأ
قاصر عقوبة بالسجن  03عام ا بعد أن كان يعاق عليها بالسجن  92عام ا.
 -90ويتضــمن الفصــالن  944و 913مــن القــانون اجلنــائت تش ـريعات متنــأ الجتــار بالنســاء
والبنات وأخرا تتعلو بالب اء القسري.
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 -97وما زال القانون ل يعاقـ علـى التحـر اجلنسـت ،ريـم صـياية مشـرورب قـانون ملكافحـة
التحــر اجلنســت .وقــد صــايت وزارة العمــر مشــرورب تعــديالت لقــانون العمــر ،ويوصــى بــدمج
التحر اجلنست يف هذه التعديالت اليت ستُعرض على الربملان يف عار .5392
الموحدة
التطورات المتعلقة بالسياسات والبروتوكوالت واإلجراءات التنفيذية
ّ
 -94يتضــمن الربوتوكــول الــوطين املتعلــو بــالعنف املنــقيل والعتــداء اجلنســت و )5399مبــادل
توجيهية إلر اد اجلهات املعنية يف تدخالحلا الرامية اال التصدي للحوادث وادارة حالت العنـف
املن ــقيل واجلنس ــت .وتش ــمر آلي ــة الس ــتجابة املنس ــقة واملتكامل ــة قطاع ــات انف ــال الق ــانون والرعاي ــة
الصــحية واخلــدمات الجتماعيــة واخلــدمات القانونيــة ،باعتبارهــا أهــم اجلهــات املعنيــة بالتصــدي
العنف املنـقيل والعتـداء اجلنسـت .ويشـ الربوتوكـول أيضـ ا اال دور أمانـة املجملـامل يف عمليـة حماسـبة
أع ـوان الدولــة بصــفتهم مكلفــجل نســؤوليات .وكربهــان علــى أ يــة هــذا الربوتوكــول ،وق ـأ الــوزراء
املعنيون بكر من هذه القطاعات ،ومـن بيـنهم رئـيس الـوزراء بصـفت وزيـر األمـن القـومت والشـؤون
القانونية ،وثيقة دخول هذا الربوتوكول حيق النفال يف  90أيار/مايو 5399.
 -91وللمضــت يف تعقيــق التنفيــذُ ،وضــعت واعتُمــدت اج ـراءات تنفيذيــة موحــدة لــوزارة التنميــة
الجتماعية ولقطارب الصحة .وسيبدأ العمر ءا يف عار .5392
 -53وصي ت خطة عمر اس اتيجية وطنية للحـد مـن العنـف اجلنسـاين .ووافـو جملـس الـوزراء
على العناصر الرئيسية ذه اخلطة.
 -59وتشــارك يرينــادا حالي ـا يف مشــرورب ممــول مــن صــندوق األمــم املتحــدة الســتئماين إلهنــاء
العن ــف ض ــد امل ـرأة وعنوانـ ـ اس ــتجابة الدول ــة م ــن أج ــر اهن ــاء العن ــف ض ــد املـ ـرأة :برن ــامج تنفي ــذ
اإلص ــالحات التش ـريعية والسياس ــاتية  .ويت ــوخى ه ــذا املش ــرورب ثالث ــت الس ــنوات حتس ــجل وص ــول
النساء والفتيات يف يرينادا اال خدمات منهجية املة تستند اال القوانجل والربوتوكولت املتعلقة
ب ــالعنف اجلنس ــاين  .وينته ــت املش ــرورب يف ك ــانون الثاين/ين ــاير  .5392ل ــذا ف ــنحن بص ــدد وض ــأ
اللمسات األخ ة على بضعة أنشطة وتقييم التنفيذ والنتائج.
 -55وأُقر قانون قضاء األحداث يف الربملـان لكنـ مل يـدخر حيـق النفـال بعـد .وسـن املسـؤولية
اجلنائي ــة احمل ــددة يف ه ــذا الق ــانون ه ــت  95س ــنة ،عل ــى ي ـرار م ــا نص ــت علي ـ تع ــديالت الق ــانون
اجلنائت.
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رابعا -اإلنجازات التي تحققت ي تنفيذ التوصيات المقبولة
ألف -الصكوك واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
التصديق علر الصركوك واآلليرات الدوليرة لحقروق اإلنسران يالتوصريات  6-16و1-16
و 3-16و 4-16و 5-16و 1-16و 1-16و 8-16و 9-16و62-16
و 66-16و 61-16و 64-16و 68-16و)42-16
 -50صدقت يرينادا منذ الستعراض األول على التفاقيات التالية:
وأ)
مايو 5390حي
و )

التفاقي ـ ــة الدولي ـ ــة للقض ـ ــاء عل ـ ــى مجي ـ ــأ أ ـ ــكال التميي ـ ــق العنص ـ ــري ،أي ـ ــار/
اتفاقية حقوق األ خا

لوي اإلعاقة ،آ /أيسطس 5394حي

ون) الربوتوكـ ــول الختيـ ــاري لتفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــر املتعلـ ــو با ـ ـراك األطفـ ــال يف
النقاعات املسلحة 0 ،باا/فرباير 5395حي
ود) الربوتوك ــول الختي ــاري لتفاقي ــة حق ــوق الطف ــر املتعل ــو ببي ــأ األطف ــال وب ــاء
األطفال واست الل األطفال يف املواد اإلباحية 0 ،باا/فرباير 5395.
 -54وتواصر يرينادا العمر على التصديو على التفاقيات لات الصلة وقوق اإلنسان.
مواءمة القانون الو ني مع القانون الدولي يالتوصيات  65-16و 61-16و)61-16
 -52تواص ــر يرين ــادا العم ــر عل ــى اس ــتعراض اطاره ــا الق ــانوين احملل ــت س ــعي ا اال مواءمتـ ـ م ــأ
القواعد الدولية .وجتري يرينادا حالي ا عملية مراجعة دستورية.
االلتزامر ر ررات تجر ر رراا ديتر ر ررات المعادر ر رردات يالتوصر ر رريات  91-16و 69-16و12-16
و 16-16و)11-16
 -50تبذل يرينـادا مـا يلـقر مـن جهـود إلجنـاز التقـارير املتـدخرة وتقـد ها .وجتـري دراسـة مقـ ا
للحصــول علــى املســاعدة التقنيــة ب يــة الوفــاء بالتقامــات يرينــادا بتقــدك التقــارير نوج ـ صــكوك
حقوق اإلنسان لات الصلة اليت دخر البلد طرفا فيها.

إرساء عملية عالة وشاملة لمتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل يالتوصية )18-16

 -57أنشــدت يرينــادا مــؤخرا جلنــة تنســيو وطنيــة معنيــة وقــوق اإلنســان تشــرف علــى عمليــة
تنفيــذ توصــيات الســتعراض الــدوري الشــامر ومتابعتهــا .وتضــم اللجنــة اجلهــات التاليــة :وزارات
وادارات حكومي ــة والش ــؤون اخلارجي ــة والش ــؤون القانوني ــة والتعل ــيم واملالي ــة والتخط ــي والص ــحة
والشــبا والعمــر والتنميــة الجتماعيــة) ،وقــوة الشــرطة امللكيــة ،وســجون صــاحبة اجلاللــة ،وأمانــة
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املجمل ــامل ،وادتم ــأ امل ــدين ،ونقاب ــة حم ــامت يرين ــادا ،ونقاب ــات العم ــال ،واملنجملم ــات ي ـ احلكومي ــة،
ومؤمتر الكنائس .وُكلفت وزارة اخلارجية باإل راف على هذه العملية.

باء -التشريعات والسياسات والبرامج والمؤسسات الو نية
المؤسس ر ررات الو ني ر ررة لحق ر رروق اإلنس ر رران يالتوص ر رريات  19-16و 32-16و36-16
و 31-16و 33-16و 34-16و)35-16
 -54ل توجــد يف يرينــادا حالي ـا مؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســان .بيــد أن املناقشــات جاري ـة
بشـدن امكانيــة توسـيأ نطــاق أمانــة املجملـامل ويــس تتـوال معاجلــة مســائر حقـوق اإلنســان أو انشــاء
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.

جي  -التشريعات والسياسات والبرامج والمؤسسات القطاعية
الحقوق المدنية والسياسية
الحق ي الحياة/عقوبة اإلعدال يالتوصيات  38-16و 39-16و 46-16و41-16
و 43-16و 44-16و 45-16و 41-16و 41-16و)48-16
 -51تُعلــم يرينــادا الفري ــو العامــر بــدن عقوب ــة اإلعــدار مــذكورة يف النص ــو  ،لكــن اإلع ــدار
وتطبيو عقوبة اإلعدار خيضعان لوقف فعلت منذ عار .9174
األمر يالتوصية )49-16
 -03مــا زالــت حكومــة يرينــادا تعتــرب أمــن مواطنيهــا وزوارهــا علــى السـواء أحــد أوال أولوياحلــا.
ويف هذا الصدد ،وضعت احلكومة ونفذت التداب التالية الرامية اال منأ اجلر ة واحلد منها:
السـ اتيجية الوطنيــة للحــد مــن اجلر ــة ،الــيت ُوضــعت يف عــار  ،5330ءــدف
وأ)
التصــدي ملســائر حفــت األمــن ادتمعــت ،ومراقبــة اجل ـوار ،وحراســة املــقاررب ،وادــالس الستشــارية
للمواطنجل ،وفرقة العمر املعنية بالسرقات العقارية ،وفرقة العمر املعنية بالسياحةحي
و ) اعتمــاد القــانون رقــم  50املتعلــو بــاجلرائم اإللك ونيــة و )5390الــذي يفــرض
عقوبــات علــى اجل ـرائم اإللك ونيــة واملخالفــات لات الصــلة .وســيدخر القــانون حيــق النفــال بــدمر
يصدر يف الصحيفة الرمسية للحكومةحي
ون) وضــأ ب ـرامج إلعــادة التدهيــر يف الســجون ،نــا يشــمر اســداء املشــورة ،وتنجملــيم
ور ــات تســوية املنازعــات ،والتعــايف مــن املخــدرات ،والتعلــيم الــديين ،وبـرامج التثقيــف واكتســا
مهارات احلياة ،وبرامج للتوعية.

8

GE.15-01012

A/HRC/WG.6/21/GRD/1

الحق ي الحرية/ظروف االحتجاز يالتوصيات  52-16و 56-16و 51-16و)53-16
 -09يوجــد يف يرينــادا حالي ـ ا ســجن واحــد يقــأ يف مدينــة ريشــموند ،يف ســنت جــورن .وقــد
ُ ــيد هــذا الســجن لســتيعا  523ســجين ا ،لكن ـ يضــم حالي ـ ا  433ســججل اضــايف .وتُــدرك
احلكومــة التحــديات املق نــة بجملــروف اإلقامــة ي ـ املالئمــة يف الســجن وهــت بصــدد البحــس عــن
تداب بديلة عن احلبس ،وتُسلم بدن اجلرائم ل يستوج مجيعها عقوبات بالسجن.
الحقوق االرتصادية واالجتماعية والثقا ية
التعلي يالتوصية )81-16
 -05يس ــد التعلــيم يف يرينــادا باعتبــارات فرديــة وأخــرا اجتماعيــة ،وهــو يراعــت الســياقات
الشخصت والوطين واإلقليمت والدويل .وتقور السياسة التعليمية علـى املبـدأ األساسـت القائـر وـو
ك ــر ف ــرد يف احلص ــول عل ــى التعل ــيم ب ــرض ال ــتعلم م ــدا احلي ــاة .وال تُعت ــرب املع ــارف وامله ــارات
واملواقف والقيم املكتسبة بواسطة تعليم متكامر ،يف حد لاحلا ،سـببا كافيـا ملقاولـة التعلـيم ،حتتفـت
هــذه الفلس ـفة بــالتعليم باعتبــاره عمليــة ضــرورية ل ســي مثــر كرامــة اإلنســان .ويف هــذا الصــدد،
تواصر وزارة التعليم تعقيق سياستها التعليمية ،وقد ااذت التداب /املبادرات التالية:
وضأ خطة عمر وطنية لتحسجل معرفة القراءة والكتابة واحلسا وال كيق على
وأ)
املهارات التقنية تشجيع ا لتحسجل األداء األكاد تحي
و ) وضــأ خط ـ لتطــوير املــدار تتما ــى مــأ خطــة تطــوير الــوزارة لاحلــا ولل كيــق
على معرفة القراءة والكتابة احلسا حي
ون) تعيجل منسقجل معنيجل بتعليم القراءة والكتابـة علـى مسـتوا التعلـيم الثـانوي مـن
أجر ال كيق على حتسجل مهارات القراءة والكتابة واطيطها وتعليمها وتشـخي مـواطن القصـور
يف القراءة والكتابة لدا الطال حي
ود) تكثي ــف مراقب ــة ال ـربامج ال ــيت يض ــعها املدرس ــون وطريق ــة تدريس ــهم يف الفص ــول
واإل راف عليها ،لضمان كفاءة للك العمر وفعاليت حي
وه) زيادة فر تدري املدرسجل الرمسـت عـن طريـو قسـم تـدري املدرسـجل يف كليـة
ماريشو ،ب ية حتسجل األداء األكاد ت للطال حي
وو)

زيادة فر الوصول اال التعليم اجلامعت عن طريو املنأل الدراسيةحي

وز)

تدعيم وحدة حمو األمية والتعليم املستمر بتوف املقيد من املوارد البشريةحي

وا) وض ـ ــأ برن ـ ــامج متك ـ ــجل قط ـ ــارب التعل ـ ــيم وتط ـ ــويره ،بالتع ـ ــاون م ـ ــأ وزارة التنمي ـ ــة
الجتماعية ،لتيس التحاق الطال باملدار وتقويدهم بالطعار والنقـر والكتـ والـقي املدرسـت
املوحد لتمكينهم من الستفادة من الدراسة)حي
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وا) انشاء وحدة خلدمات دعم الطال تابعة لوزارة التعليم ،من أجر توف الدعم
للطال وتلبية احتياجاحلمحي
وي) اسداء خـدمات املشـورة واإلر ـاد للطـال داخـر املـدار وتلبيـة لحتياجـاحلم
العاطفية والجتماعية) .وتستعجل املدار نر دين يف هذا ادال ،وتضـم املـدار األكـرب حجمـا
مر دين اثنجل أو ثالثةحي
وك) تكليــف مــوظفجل يف وزارة التعلــيم نراقبــة حضــور الطــال اال املــدرا  .ويســهر
هــؤلء املوظفــون أيضـا علــى تلبيــة احتياجــات الطــال  ،ل ســيما فيمــا يتعلــو بتكــاليف النقــر اال
املدرسة ووجبات الطعار وما اال للك من أمور قد تعرقر احلضور املدرست اليومت ،وللك حرصـ ا
على احلد من معدلت تسر الطال وت يبهمحي
ول) تشــجيأ الطــال وحفــقهم علــى املطالع ــة بتيس ـ حصــو م علــى الكت ـ م ــن
خالل برامج املطالعةحي وتوف مكتبات مدرسية وقاعات مطالعة يف ادمعات املدرسية ،بالعتماد
على راكات بجل القطاعجل العار واخلا  ،مثـر مبـادرة Hands Across the Sea & Rainforest
. of Reading
 -00و ث ــر ح ــو الطف ــر يف التعل ــيم ويف الت ــدري امله ــين أح ــد التع ــديالت املق ح ــة يف اط ــار
املراجعة الدستورية .وتفيد املق حات بدن من حو النساء التمتـأ باملسـاواة مـأ الرجـال فيمـا يتعلـو
بفر التعليم والتدري املهين وال قية الوظيفية ،وتقاضت أجر متسا ٍو لقاء العمر املتساوي.
الصحة يالتوصيات  88-16و 89-16و)92-16
 -04تشمر السياسات الصحية املتعلقة بوفيات األمهات والرضأ يف يرينادا بروتوكولا منقحا
وحم ــدثا وناف ــذا بش ــدن الكش ــف ع ــن م ــرض فق ــر ال ــدر الن ــاجم ع ــن نق ـ يف م ــادة احلدي ــد ل ــدا
األطفال من الولدة اال سن اخلامسة ونيسان/أبرير .)5395
 -02وتواص ـ ــر يرين ـ ــادا توس ـ ــيأ نط ـ ــاق برناجمه ـ ــا املتعل ـ ــو بالتحص ـ ــجل ،ال ـ ــذي ب ـ ــدأ تنفي ـ ــذه يف
عار .5331
 -00ووضــعت وزارة الصــحة سياســة وخطــة اسـ اتيجية للصــحة اجلنســية واإلجنابيــة و)5390
لفائدة املواطنجل عامة والبال جل سن اإلجنا خاصة.
 -07واضـ ــافة اال للـ ــك ،وضـ ــعت احلكومـ ــة مشـ ــرورب سياسـ ــة لصـ ــحة امل ـ ـراهقجل و،)5390
وستدمج هذه السياسة أيض ا يف املدار .
 -04ومن ــذ جول ــة الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامر يف ع ــار  ،5393نجملم ـ ـت حكوم ــة يرين ــادا
ول تـ ـقال ت ــنجملم ،ع ــن طري ــو وزارة الص ــحة ،ال ــدورات التدريبي ــة التالي ــة لفائ ــدة الع ــاملجل يف قط ــارب
الصحة:
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اخلطورةحي

وأ)

و )
رصد منو الطفرحي

ديد.

ت ـ ــدري /حلقات عم ـ ــر لفائ ـ ــدة املمرض ـ ــات بش ـ ــدن ح ـ ــالت احلم ـ ــر ـ ــديدة
تدري لفائدة املمرضات وي هن من مقدمت خـدمات الرعايـة الصـحية بشـدن

ون)

تعريف نعاي النمو اجلديدة اليت اعتمدحلا منجملمة الصحة العامليةحي

ود)

تشجيأ احلجق املبكر قبر الولدةحي

وه)

تشجيأ األمهات على اخلضورب للفح

وو)

تدري مهنيت الرعاية الصحية على الربوتوكول املتعلو بفقر الدرحي

وز)

توف التدري على نجملار معلومات ما حول الولدةحي

وا)

تشجيأ الكتفاء بالرضاعة الطبيعيةحي

وا)

تقي ــيم أداء وح ــدة الرعاي ــة اخلاص ــة للموالي ــد اجل ــدد املرض ـى أو املعرض ــجل خلط ــر

املوصى ب بعد الولدة بستة أسابيأحي

دال -الفتات الخاصة
حقوق النساء والبنرات يالتوصريات  31-16و 31-16و 11-16و 15-16و11-16
و 11-16و)18-16
 -01تواصر يرينادا قطأ أ واا يف سبير القضاء على التمييـق ضـد املـرأة ،ل سـيما يف سـوق
العمر .ويف ما يلت مبادرات سياساتية ااذحلا احلكومة يف هذا الصدد:
وأ)

اعتماد قوة الشرطة امللكية سياسة بشدن التحر اجلنستحي

و ) ال ــاء األمســاء الوظيفيــة لات املــدلول اجلنســاين يف األمــر املتعلــو بــاألجور الــدنيا
و ،) 5399ولل ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــثال بالستعاض ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن كلم ـ ـ ـ ــة  Barmanون ـ ـ ـ ــادل) بكلم ـ ـ ـ ــة Bartender
ونادل/نادلة)حي
ون)

ازالة الفوارق بجل اجلنسجل يف األجور الدنيا يف قطارب القراعةحي

ود) اســتحداث وظيفــة احمللــر اجلنســاين يف اآلليــة الوطنيــة املعنيــة بالقضــايا اجلنســانية
و عبة ؤون املرأة واألسرة يف وزارة التنمية الجتماعية) .و ُ لت الوظيفة يف عار 5390حي

وهـ) تنجمل ــيم ت ــدري لكب ــار امل ــوظفجل التقني ــجل يف وزارة التنمي ــة الجتماعي ــة ووزارات
خمتارة أخرا بشدن صياية سياسات التوعية بالقضايا اجلنسانيةحي
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وو) اج ـ ـراء حتلي ـ ــر جنس ـ ــاين يف اط ـ ــار السياس ـ ــة الوطني ـ ــة للمس ـ ــاواة ب ـ ــجل اجلنس ـ ــجل
وخط ـ ــة عمله ـ ــا .وق ـ ــد واف ـ ــو جمل ـ ــس ال ـ ــوزراء عل ـ ــى تنفي ـ ــذ السياس ـ ــة وخط ـ ــة العم ـ ــر عل ـ ــى م ـ ــدا
الف ة 5354-5394حي
العنف ضد المرأة يالفقرة )11-16
وز) اعتم ـ ــاد ق ـ ــانون مكافح ـ ــة العن ـ ــف املن ـ ــقيل ال ـ ــذي يقتض ـ ــت م ـ ــن أفـ ـ ـراد الش ـ ــرطة
الســتجابة اال كــر ــكوا تتعلــو بــالعنف املنــقيل وتســجيلها .ويــن الربوتوكــول املتعلــو بــالعنف
املنقيل والعتـداء اجلنسـت علـى ضـرورة توجيـ الحلامـات حيثمـا ُوجـد سـب معقـول لالعتقـاد أن
جر ة قد ارتُكبت حي
وا) تعــدير القــانون اجلنــائت بال ــاء حكــم التقــادر املســق للج ـرائم اجلنســية حيثمــا
كــان موجــودا والتشــديد علــى ضــرورة اإلبــال عــن اجل ـرائم اجلنســية الــيت يرتكبهــا الوال ـدون و/أو
األوصياء يف حو القصرحي
وا) تنفيـ ــذ اس ـ ـ اتيجيات للتصـ ــدي ملشـ ــكلة العنـ ــف ضـ ــد امل ـ ـرأة تتضـ ــمن تشـ ــجيأ
العالقــات الســليمة والتصــدي ملــا يــرون مــن خرافــات ومعتقــدات وممارســات ي ـ ســليمة .وتنفــذ
أنشــطة مــن أج ــر توعيــة النــا وتثق ــيفهم عــن طري ــو التواصــر ادتمعــت وتوزي ــأ امل ـواد اإلعالمي ــة
واســتخدار وس ــائ اإلع ــالر .واض ــافة اال لل ــك ،نُجملمــت ع ــروض وحلق ــات نق ــا م ــأ اجله ــات
التالية:


منجملمات عقائديةحي



طال يف املدار البتدائية والثانويةحي



أفرقة جمتمعية ورياضيةحي


آباء وأمهات يشاركون يف برامج الوالديـة يف املراكـق الصـحية ،ويف لقـاءات
مجعيات الوالدين واملدرسجلحي



رجال يف األحياء الشعبية ويف النواديحي

العنف المنزلي يالتوصيات  15-16و 11-16و 11-16و)18-16
وي)
التشريعتحي
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وك)

وضأ بروتوكولت واجراءات تنفيذية موحدةحي

ول)

توف خدماتحي

ور)

منأ العنف ضد املرأةحي
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ون) ت ـ ــوف الت ـ ــدري ألف ـ ـراد الش ـ ــرطة واملدرس ـ ــجل واملر ـ ــدين الع ـ ــاملجل يف امل ـ ــدار
ومق ـ ــدمت اخل ـ ــدمات الجتماعي ـ ــة ،والنا ـ ــطجل يف املنجملم ـ ــات يـ ـ ـ احلكومي ـ ــة ،وكت ـ ــا احمل ـ ــاكم
واملساعدين القانونيجل ،واملمرضات واملمرضجل واألطباء ،فيما يتعلو بالقوانجل والربوتوكـولت لات
الصلة بالعنف اجلنساينحي
و ) تدري مكثف من املقرر أن يشمر أفرادا خمتارين من الشرطة وقطارب اخلدمات
الجتماعي ــة ء ــدف تش ــكير وح ــدة معني ــة ب ــالعنف األس ــري وفرق ــة عم ــر مكلف ــة بالتحقيق ــات)
تستجي اال حالت العنف املنقيل والعتداء اجلنست وايذاء األطفال ويف عار .)5332
حق ر ر رروق الطف ر ر ررل يالتوص ر ر رريات  12-16و 58-16و 15-16و 11-16و11-16
و 18-16و 19-16و 13-16و 14-16و 16-16و)13-16
 -43اعتمــدت احلكومــة قــانون الطفــر واحلمايــة والتبــين) الــذي يــن علــى وجــو أن يبل ـ
املهنيون املعنيون عن حالت ايذاء األطفال .وقد دخر هذا القانون حيق النفال يف عار .5399
العقاب البدني
 -49تدرك يرينادا أن البلدان مدعوة اال القضاء الكامر على ممارسة العقا البـدين .ويوجـد
حالي ا يف عدد من املـدار مشـرورب منـولجت يُـدعى برنـامج املـدار املراعيـة للطفـر وهـو يسـهر
استخدار اس اتيجيات ادارة السلوك اإلجيابيـة ممـا ي ـين عـن اللجـوء اال العقـا البـدين .وقـد أثـار
هــذا املشــرورب انطباعــات اجيابيــة ،وتعتــقر وزارة التعلــيم توســيأ نطــاق الربنــامج ويــس يشــمر مجيــأ
املدار يف يرينادا.
رضاء األحداث يالتوصيات  54-16و 55-16و)51-16
 -45أحــرزت يرينــادا تقــدم ا ل يســتهان ب ـ يف اإلصــالا التشـريعت البــال األ يــة بالنســبة اال
اإلطار الوطين لقضـاء األحـداث وكـذلك علـى جـدول األعمـال الشـامر مـن أجـر ضـمان الرعايـة
واحلماية ألطفال البلد و باب  .وأقر الربملان قانون محاية األطفال والتبـين و )5393وقـانون قضـاء
األحــداث و ،)5395يف اطــار مشــرورب منجملمــة دول ــرق البحــر الكــارييب املتعلــو بــالعنف املنــقيل
وبتعدير قوانجل األسرة.
 -40والتمس ــت يرين ــادا املس ــاعدة م ــن أج ــر تط ــوير ا يك ــر التنجمليم ــت ل ــدعم تشـ ـ ير مرك ــق
باكوليــت إلعــادة تدهيــر األحــداث .وهــذا املرفــو يف طــور البنــاء وم ـن املتوقــأ أن يفــتأل أبواب ـ يف
عار .5392
 -44ومـن املتوقـأ أن يســهم املركـق اسـهام ا كبـ ا يف ضـمان تقـدك خــدمات فعالـة اال الشــبا
املخالفجل للقانون ،ويف تعقيق الستجابة الشاملة اال احتياجات قضاء األحداث.
 -42وقــد عــدلت يرينــادا أيضـ ا ســن املســؤولية اجلنائيــة ورفعتهــا اال  95ســنة ،مــأ امكانيــة أن
تقيم احملكمة ،وفقا للقانون اجلنائت ،مستوا نضج الطفر.
GE.15-01012

13

A/HRC/WG.6/21/GRD/1

 -40وجيري تطوير برنـامج قضـاء األحـداث بتنفيـذ بـرامج حتويـر واعـادة ادمـان واعـادة تدهيـر
خمتلفة عما يطبو يف نجملار القضاء اجلنائت .وتنفذ بالفعر برامج اصالا تربوي ونفست.
 -47وسيُختار موظفو مركق اعادة التدهير ويدربون يف الربأ األول من عار .5392
االتجار بالبشر

 -44أقر برملان يرينادا القانون رر  34لعال  1264المتعلق بمنع االتجار باألشرخا ؛
وســيبدأ نفــال هــذا القــانون يف تــاري نــدده الــوزير يف اخطــار يُنشــر يف الصــحيفة الرمسيــة .ويتــوخى
هذا القانون تنفيذ بروتوكول األمم املتحدة ملنأ الجتار باأل ـخا  ،ول سـيما النسـاء واألطفـال،
وقمع واملعاقبة علي  ،وهو الربوتوكول املكمر لتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلر ـة املنجملمـة عـرب
الوطنية و ،)5333من أجر مكافحة الجتار باأل خا داخر وعرب حدود يرينادا ،والع اف
جبر ــة الجتــار باأل ــخا وي هــا مــن اجلـرائم لات الصــلة ،واقـرار تــداب حلمايــة ضــحايا الجتــار
ودعمهم ،والستجابة اال احلالت العارضة ولات الصلة.

خامسا -التحديات والقيود المتصلة بتنفيذ التوصيات ،والمبادرات التي اتخرذتها
الحكومة للتغلب عل تلك التحديات والقيود
 -41أنشئت جلنة التنسـيو الوطنيـة املعنيـة وقـوق اإلنسـان يف عـار  ،5395وهـت تضـم نقابـة
حمامت يرينادا ونقابات العمال ومنجملمات يـ حكوميـة ومـؤمتر الكنـائس .وتعتقـد يرينـادا أن مـن
الــالزر تكثيــف التعــاون املنهج ــت مــأ ادتمــأ امل ــدين .ومــن ــدن لل ــك أن يســاعد علــى تف ــادي
ازدواجية اجلهـود املتعلقـة بالقضـايا املطروحـة ول سـيما القضـايا الجتماعيـة وجتنـ اهـدار املـوارد.
وتت ــيأل عملي ــة املراجع ــة الدس ــتورية اجلاري ــة فرص ــة ملناقش ــة مس ــدلة انش ــاء مؤسس ــة وطني ــة حلق ــوق
اإلنســان تــوفر آليــة لتكثيــف التعــاون املنهجــت مــأ ادتمــأ املــدين يف تنفيــذ توصــيات الســتعراض
الدوري الشامر.
 -23وتعترب جلنـة التنسـيو الوطنيـة عامـة النـا طرفـ ا مهمـ ا يف عمليـة التنفيـذ .ويسـتدعت جنـاا
مبــادرات حقــوق اإلنســان توعيــة النــا بعمليــة الســتعراض الــدوري الشــامر وبتوصــيات الفريــو
العامــر .وحتــد القيــود املاليــة مــن قــدرة جلنــة التنســيو الوطنيــة علــى تنفيــذ محلــة فعالــة لتوعيــة النــا
بعملية الستعراض الدوري الشامر وبفوائده وتبعات بالنسبة اال دولة يرينادا.

سادسا -المساعدة التقنية الالزمة
حقوق النساء والبنات
 -29تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بجل اجلنسجل وخطة عملها:
وأ)
14
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و ) ت ــدري واض ــعت السياس ــات ون ــن ف ــيهم أعض ــاء جمل ــس ال ــوزراء) واملس ــؤولجل
التقنيــجل وكبــار املــديرين علــى اعــداد امليقانيــات املخصصــة لتحقيــو املســاواة بــجل اجلنســجل ودمــج
القضايا اجلنسانية يف صل عملهمحي
ون)

انشاء نجملار لرصد املسائر اجلنسانيةحي

ود)

مواصلة اإلصالا التشريعت.

 -25وضأ برامج لتصحيأل ومنأ السلوك اجلانأل لدا األحـداث وملـا بعـد فـ ة الرعايـة واعـادة
اإلدمان.
 -20تش ــكير جلن ــة حلق ــوق اإلنس ــان تش ــرف عل ــى تنفي ــذ األحك ــار املتعلق ــة وق ــوق اإلنس ــان
وانفالها وتتلقى الشكاوا املتعلقة بالنتهاكات وتتخذ اجراءات بشدهنا .وينب ت أن تضم اللجنة
أعضاء يكلفون نهار تتصر بفئات مستهدفة أو جمموعات حقوق خمتلفة.
 -24وضأ نجملار كن الوزارات والكيانات احلكومية من العمر مع ا.

الصحة

 -22تلبية احتياجات السكان بالقدر الكايف .تعترب حكومة يرينـادا بالفعـر املسـاواة يف جمـال
الصحة حق ا أساسي ا من حقوق اإلنسان .ويتعجل اآلن توف العناصر الوظيفية وا يكلية والنجملامية
اليت تكفر الت طية الشاملة واحلصول على خدمات مقبولة بالنسبة اال السكان ،اضافة اال تعقيق
النهوض بالصحة والوقاية من األمراض وضمان الرعاية األولية.
 -20ونتــان هــذا النجملــار الصــحت اال أســا قــانوين ومؤسســت وتنجمليمــت واال مــا يكفــت مــن
امل ـوارد البشـرية واملاليــة والتكنولوجيــة املســتدامة عــالوة علــى ممارســات تنجمليميــة واداريــة مثلــى علــى
مجيــأ املســتويات ،توخي ـا للجــودة والكفــاءة والفعاليــة .ولبلــو هــذا املســتوا مــن الرعايــة الصــحية
األولية يتعجل التصدي ملواطن القصور التالية.
 -27تررو ير المرروارد البش ررية الماللمررة :ل بــد مــن تــدري طــاقم مــوظفجل يتحلــون ب كيبــة
املعارف السـليمة واملهـارات الالزمـة لتقـدك الرعايـة وفقـ ا ملعـاي ثقافيـة وأخالقيـة مقبولـة .والبلـد يف
حاج ــة أيض ـ ا اال أطب ــاء نفس ــيجل وخ ـرباء يف جم ــال ص ــحة األس ــرة ومتخصص ــجل يف ع ــالن اس ــاءة
استعمال العقاق ومسؤولجل يف جمال النهوض بالصحة يتمتعون نهارات التنجمليم ادتمعت.
 -24ت ررو ير مر رروارد كا ير ررة ومسر ررتدامة :ان ت ــوف املراف ــو الص ــحية املالئم ــة ض ــروري لتق ــدك
اخلــدمات الصــحية .ويقتضــت تــوف الرعايــة املتكاملــة وخــدمات املراقبــة الليليــة وجــود حيــق مــادي
مالئ ــم داخ ــر املراف ــو الص ــحية .ول ب ــد أيض ـا م ــن ت ـوافر املع ــدات التكنولوجي ــة الالزم ــة للكش ــف
املخربي والتعامر مأ الطوارل الطبية.
 -21إنشاء نظال إداري وتنظيمري أمثرل :ل بـد مـن تـوف دعـم تقـين ل ـيد املرافـو الصـحية
املوج ــودة ولل ــك بتعقي ــق املـ ـوارد البشـ ـرية واملادي ــة القائم ــة والرتق ــاء باخل ــدمات املقدم ــة يف املراك ــق
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الصــحية الرئيســية بتنفيــذ مفهــور العيــادة الف اضــية متعــددة التخصصــات .وينب ــت تعقيــق ا ـراك
ادتمأ احمللت بتفعير آلية املشورة الصحية احمللية ودعم تنجمليم أفرقة الرعاية الصحية األولية.

سابعا -خاتمة
 -03تواصر يرينادا سعيها للوفاء نعجملـم التعهـدات الـيت قطعتهـا أمـار جملـس حقـوق اإلنسـان
يف عـار  .5393ويرينـادا ملتقمــة بتعقيـق ومحايــة حقـوق اإلنســان وحرياتـ األساســية ،وهـت ماضــية
يف ااال التداب الرامية اال الوفاء ءذا اللتقار ،ل سيما عن طريو اإلصالا التشريعت.
 -09وتــدرك يرينــادا أن قيــود القــدرات وامل ـوارد مــا زالــت حتــد مــن قــدرحلا علــى زيــادة الفعاليــة
والكفـ ــاءة يف تنفيـ ــذ العديـ ــد مـ ــن مبادراحلـ ــا وبراجمهـ ــا الراميـ ــة اال حتسـ ــجل معيشـ ــة مواطنيهـ ــا وزوار
سواحلها أو املقيمجل فيها.
 -05وتتطلــأ يرينــادا ،وهــت تواج ـ حتــديات اقتصــادية وماليــة وحتــديات أخــرا ،اال اســتمرار
الش ـراكة م ــأ ادتم ــأ ال ــدويل م ــن أج ــر تعقي ــق حق ــوق اإلنس ــان ومحايته ــا بت ــدعيم آلي ــات حق ــوق
اإلنسان يف احملافر الوطنية واإلقليمية والدولية.

16

GE.15-01012

