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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

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

  غرينادا  

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

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

وقد . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . املفوضية
وقـد  . رة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر           ذُكرت بصو 

يف حـال   و. وعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            ُر
عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت               

هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة        وملا كان   . تزال صاحلة  ال
قد ُيعـزى إىل عـدم      حمددة  مسائل  بشأن  علومات أو إىل التركيز     املالرمسية، فإن االفتقار إىل     

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة       /التصديق على معاهدة ما و    
  .اإلنسان حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١( نطاق االلتزامات الدولية -ألف   
املعاهدات العاملية األساسية حلقوق    

  )٢(اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنـضمام     

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملددة هليئـات     

   املعاهدات
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

 ماعية والثقافيةاالقتصادية واالجت
  - وجدتال  )أ (١٩٩١سبتمرب / أيلول٦

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 املدنية والسياسية

 ): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   وجدتال  )أ (١٩٩١سبتمرب / أيلول٦
 ال توجد

  مجيع أشـكال   اتفاقية القضاء على  
  التمييز ضد املرأة

 - وجدتال  ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٥  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٠ 

  -  وجدتال 

،)١٩٨١التوقيـع فقـط،   (العنـصري   التمييـز  أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية :املعاهدات األساسية اليت ليست غرينادا طرفاً فيها
اخلاص الدويل ، والربوتوكول االختياري األول للعهد)٣(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل والربوتوكول االختياري للعهد

والسياسية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة املدنية اخلاص باحلقوق الدويل والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد املدنية باحلقوق
يب، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب، والربوتوكـولالتعذ مناهضة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، واتفاقيـةاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واال        

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من
 ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (االختفاء القسري 

 

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  رى ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخ
 ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

 ال  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

ت  والربوتوكوال ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 )٦(اإلضافية امللحقة هبا

  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول

  نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

) منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        (اتفاقية اليونسكو   
 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 ال 
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قوق اإلنسان غرينـادا بالتـصديق علـى        ، أوصت اللجنة املعنية حب    ٢٠٠٧يف عام     -١
. )٨(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       امللحق با الربوتوكول االختياري الثاين    

وأوصت اللجنة غرينادا أيضا بإنشاء آلية تبلغ عن طريقها الدول األطراف األخرى يف العهد              
مل تتقيـد هبـا وقـت       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية علـى احلقـوق الـيت             

  .)٩(العامة الطوارئ

  اإلطار الدستوري والقانوين - باء 
، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن احملاكم ال تطبق العهـد            ٢٠٠٧يف عام     -٢

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تطبيقا مباشرا وأعربت عن قلقها لكون العهد لـه              
نادا بدراسة موضـوع    يوأوصت اللجنة غر  .  الصعيد احمللي  سلطة إقناعية وليست ملزمة على    
  .)١٠(إدماج هذه احلقوق يف قانوهنا احمللي

 ٢٠٠٤عـام  يف ) اليونيسيف(للطفولة  املتحدة األمم منظمةصادر عن وسلط تقرير   -٣
 يتضمن تعريفا جديدا لفئات األطفال الـذين       ١٩٩٨الضوء على أن قانون محاية الطفل لعام        

سمع رأيه ويف   محاية، وينص على أوامر اإلشراف، ويعترف حبق الطفل يف أن يُ          إىل  حيتاجون  
، أحاطت جلنة حقوق الطفل علما جبهود غرينادا الرامية         ٢٠٠٠ويف عام   . )١١(التمثيل القانوين 

بيد أن اللجنة أعربت عـن      . إىل سن تشريعات إضافية لكفالة مزيد من االتساق مع االتفاقية         
وأوصت بـأن  . حمللي ال يعكس بشكل تام أحكام اتفاقية حقوق الطفلقلقها لكون التشريع ا  

تواصل غرينادا خطتها الرامية إىل إجراء مراجعة تشريعية من أجل كفالة مزيد من االتـساق               
  . )١٢(شامل حلقوق الطفلقانون مع اتفاقية حقوق الطفل وتيسري اعتماد 

 حماكم األسرة وعـدم بـذل       ، أشارت اللجنة بقلق إىل إلغاء قانون      ٢٠٠٠ويف عام     -٤
وأوصت غرينادا  . جهود كافية لطرح تدابري بديلة من أجل محاية األواصر األسرية وتعزيزها          

باختاذ مجيع التدابري الالزمة إلعادة سن قانون حماكم األسرة أو طرح تدابري قانونيـة بديلـة                
  .)١٣(مناسبة حلماية األواصر األسرية وتعزيزها

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها حيال افتقار غرينادا ، أعرب٢٠٠٧ويف عام   -٥
إىل سياسات وتشريعات تتعلق مبكافحة االجتار بالبشر وأحاطت علماً بأهنا مل تـدرج بعـد               

وأوصت غرينادا بأن تعتمد سياسات وتشريعات . جرمية االجتار باألشخاص يف قانوهنا اجلنائي 
درس موضـوع إدراج جرميـة االجتـار باألشـخاص يف     مناسبة ملعاجلة هذه املسألة، وأن ت 

  .)١٤(اجلنائي قانوهنا
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان -جيم  
، مل تكن لغرينادا مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان          ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦حىت    -٦

  . )١٥(محايتهامعتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان و
عن تقديرها لغرينـادا علـى إنـشائها        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     بينما أعربت   و  -٧

ـ   ٢٠٠٧عـام   يف  مؤسسات شىت ترمي إىل ضمان حقوق اإلنسان، فقد أشارت           مل  ا إىل أهن
وأوصت اللجنة بأن تنظر غرينـادا يف إنـشاء         .  بعد  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      شئتن

، قـدمت   ٢٠٠٠ويف عام   . )١٦(لة حلقوق اإلنسان، وفقاً ملبادئ باريس     مؤسسة وطنية مستق  
  . )١٧(جلنة حقوق الطفل توصية مماثلة

يف أوساط  ات   علما بتعزيز القدر   ٢٠٠٨وأحاط التقرير السنوي للمنسق املقيم لعام         -٨
منسقي الربامج الوطنية لإليدز والقائمني على إدارة الكوارث من أجل تعميم مسألة فـريوس        

  .)١٨(اإليدز يف استراتيجيات الوقاية من الكوارث/عة البشرية املكتسباقص املنن

  تدابري السياسة العامة -دال  
 إىل احلاجـة إىل     ٢٠٠٦عام  يف  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     صادر عن   أشار تقرير     -٩

أن إىل بـالنظر   مزيد من اإلدماج الرمسي للتحليل اجلنساين يف السياسات واخلطط الوطنيـة،            
وأوصـى  . )١٩( قليلة جدا إن مل تكن منعدمـة       الربامج املخصصة لتعزيز املساواة بني اجلنسني     

الكارييب وبرنـامج األمـم    البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية للجنة صادر عن اتقرير
 تطوير تقترن عملية بأن ٢٠٠٥عام يف للمرأة  اإلمنائي املتحدة األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق

علـى التحليـل اجلنـساين لفائـدة مـوظفي وزارة            تـدريب بنسانية  اجلعامة  السياسة  ال
  .)٢٠(االجتماعية التنمية

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع -ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيهآخر تقرير قُدم )٢١(هيئة املعاهدة

 االقتصادية احلقوق جلنة
 والثقافية واالجتماعية

 إىل الرابـعتقدمي التقارير من األول   تأخر   - - -
 علـى٢٠٠٨ إىل   ١٩٩٣منذ األعـوام    

  التوايل
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 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيهآخر تقرير قُدم )٢١(هيئة املعاهدة

اللجنة املعنيـة حبقـوق
  اإلنسان

تعلن، أُ ٢٠٠٧يوليه  /متوز -
٢٠٠٩أغسطس  /يف آب 

 )يف غياب تقرير(

  ١٩٩٢تأخر تقدمي التقرير األول منذ  -

اللجنة املعنية بالقضاء على
  التمييز ضد املرأة

 تقدمي التقارير من األول إىل الثالثتأخر - -  -
 علـى١٩٩٩ إىل   ١٩٩١منذ األعـوام    

 التوايل

  ٢٠٠٨عام يف قدم التقرير الثاين  - ٢٠٠٠فرباير /شباط ٢٠٠٨ جلنة حقوق الطفل

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها ألن غرينادا مل تقدم           ٢٠٠٧يف عام     -١٠
انتهاك خطري من   مبثابة  واعتربت أن ذلك    ،  ١٩٩٢مستحقاً يف عام    تقريرها األول الذي كان     

وأعربت . غرينادا اللتزاماهتا املقطوعة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         
اللجنة عن أسفها لعدم حضور أي وفد لالجتماع، بيد أهنا رحبت بتقدمي ردود كتابية على               

  . )٢٢(قائمة املسائل، وإن كانت موجزة وغري كافية يف العديد من جوانبها

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال  ُوجهت دعوة دائمة

 . رة قيد االستعراض، مل ترسل أية رسالة الفتلخال الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

 اإلجـراءات  بواليات املكلفون  استبيانا أرسلها٢١  أي واحد من أصلعلى غرينادا ترد مل  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٢٣(اخلاصة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان - باء 

  تمييزاملساواة وعدم ال  -١  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون القانون اجلنائي ال يوفر            ٢٠٠٠يف عام     -١١

للبنني نفس احلماية القانونية من االعتداء اجلنسي اليت يوفرها للبنات والحظت أن القـانون              
توفري محاية متساوية وكافية لوأوصت بأن تعدل غرينادا قانوهنا .  فقط "الطفلة"يشري إىل محاية    

  . )٢٤(للبنني من االعتداء واالستغالل اجلنسيني
، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بالتقييم الذي أجرتـه           ٢٠٠٧ويف عام     -١٢

 من الدستور الذي يـسمح باسـتثناءات يف     ١٤غرينادا ومؤداه أن أوجه التناقض بني الباب        
جلنس واللغة والـدين واألصـل      احلق يف عدم التمييز ضد الفرد على أساس العرق واللون وا          

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ليس هلا أي تأثري            ٤االجتماعي، واملادة   
وأوصت اللجنة . عملي نظراً ألن تدابري الطوارئ جيب أن ُتّربر تربيراً معقوالً يف مجيع األحوال

عن الكيفية اليت تكفل هبا أال تؤدي       جبملة أمور منها أن تقدم غرينادا معلومات أكثر تفصيالً          
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التدابري املخالفة اللتزاماهتا املقطوعة مبوجب العهد إىل متييز على أساس العرق واللون واجلنس             
  . )٢٥(واللغة والدين واألصل االجتماعي

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           ٢٠٠٨ويف عام     -١٣
حلكومة مواصلة تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتصدي للتمييز القـائم    ا إىلوالتوصيات  

لتعزيـز  خاصـة   وشجعت غرينادا على اختاذ تدابري      . على السن واإلعاقة واملسؤولية األسرية    
  .)٢٦(إىل العمالة والتدريب إمكانية وصول الفئات اليت عانت تقليديا من التمييز

   ويف األمان على شخصهالفرد يف احلياة واحلريةق ح  -٢  
، أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً مع االرتياح بوجـود           ٢٠٠٧يف عام     -١٤

بيد أهنا أعربت عن قلقها ألنه ال يـزال         . لعقوبة اإلعدام  وقف اختياري فعلي ساري املفعول    
إلغـاء  ودعت اللجنة غرينادا إىل النظر يف . هناك عشرة أشخاص على األقل ينتظرون اإلعدام   

، امتنعت غرينادا عن التصويت عند التصويت على        ٢٠٠٧ويف عام   . )٢٧(عقوبة اإلعدام رمسياً  
  . )٢٨(قرار اجلمعية العامة بشأن وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام

عقوبة السجن املقـررة    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ضعف            -١٥
واليت ال تزيد مدهتا علـى سـتة         "الذي ال مربر له   عنف  ال" تخداماملدانني باس فراد الشرطة   أل

اعتداء أفراد الشرطة على األفراد قيد االحتجاز       عن  الواردة  تقارير  اليف ضوء   سيما   ال أشهر،
 ادعـاءات سـوء     يلقفعالة لت تظلُّم  لعدم إنشاء آلية     قلقهاعن  اللجنة  عربت  كما أ  .بالضرب

باختاذ خطوات مناسبة لضمان التحقيق يف      اللجنة  وأوصت  . هامعاجلتاملعاملة أثناء االحتجاز و   
مجيع أفعال إساءة املعاملة املرتكبة ضد السجناء وحماكمة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم حـسب              
األصول، وتنفيذ مبادرات تشريعية ترمي إىل ضمان إيقاع عقوبة مناسـبة علـى املـوظفني            

  .)٢٩(املدانني بإساءة املعاملة
وق الطفل عن قلقها من مجلة أمور منها سوء معاملـة األطفـال             وأعربت جلنة حق    -١٦

واالعتداء عليهم، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، وعدم كفاية املوارد املالية والبشرية، وكذلك             
وأوصت اللجنة جبملة أمور . عدم كفاية الربامج اليت وضعت ملنع هذه االعتداءات ومكافحتها

االت العنف املرتيل وسوء معاملة األطفال يف إطار إجراءات         منها إجراء حتقيقات مناسبة يف ح     
اختاذ تدابري لضمان التعايف البدين والنفسي للضحايا       بوأوصت كذلك   . قضائية مواتية للطفل  

 صادر عـن    وأشار تقرير . )٣٠(وإعادة إدماجهم االجتماعي، ومنع جترمي الضحايا ووصمهم      
ضع بروتوكول لإلبالغ عن االعتـداء علـى    إىل أنه بالرغم من و ٢٠٠٩عام  يف  ليونيسيف  ا

  .)٣١(القانونمن جانب دعم الالوقت، فإنه ال يزال ينتظر بعض األطفال منذ 
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل استمرار   -١٧

 احلد من العنـف     وذكرت أنه ينبغي لغرينادا أن تضاعف جهودها الرامية إىل        . العنف املرتيل 
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املرتيل وأن تكفل تدريب الشرطة وسائر املوظفني املعنيني بالتعامل مع حاالت العنف املـرتيل              
  . )٣٢(تدريباً كافياً، وأن تعتمد تدابري لتوعية اجلمهور باملسائل اجلنسانية

 ال يزالـون    اغرينادأن أهايل    إىل   ٢٠٠٩عام  يف  ليونيسيف  صادر عن ا  وأشار تقرير     -١٨
ن على اإلبقاء على العقاب البدين يف نظامهم التعليمي، بالرغم من أن اللجـوء إليـه                مصري

، أعربت اللجنة املعنيـة     ٢٠٠٧ويف عام   . )٣٣(تغيريات سلوكية يف أوساط األطفال    تقابله   ال
إزاء استمرار إيقاع العقوبة البدنية وفقاً للقانون اجلنائي، وقانون حبقوق اإلنسان عن قلقها 

فتيان ال جلدومما يبعث على القلق بوجه خاص،       . ٢٠٠٢قانون التعليم لعام    السجون، و 
وأعربت اللجنـة عـن     . ب البدين يف املدارس   ابالسياط كعقوبة جنائية، واللجوء إىل العق     

انشغاهلا كذلك ألن القانون ينص على احلكم بعقوبة احلبس االنفـرادي علـى النـساء               
وصت غرينادا بأن تلغي العقوبة البدنية مـن قانوهنـا          وأ. والفتيات بدالً من العقوبة البدنية    

ويف . )٣٤(وحتظر استخدامها يف أماكن االحتجاز واملدارس، ويف غريهـا مـن املؤسـسات            
للجوء ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق مماثل وأوصت جبملة أمور منها حظر ا٢٠٠٠ عام
  . )٣٥(إلغائه يف نظام قضاء األحداث وب البديناالعقإىل 
التعليم علما مبعلومات مقدمة يف  يف باحلق املعين اخلاص ، أحاط املقرر٢٠٠٩ويف عام   -١٩

 احملتجـزين  اكتظـاظ  تـشري إىل أن  )World Prison Brief (تقرير موجز السجون يف العامل
، أعربـت اللجنـة   ٢٠٠٧ويف عام . )٣٦(يف غريناداطاقة اإليوائية   يف املائة من ال    ٣٧٤,٥ بلغ

اإلنسان عن قلقها بشأن معلومات تلقتها تفيد بأن االكتظاظ ميثـل مـشكلة             املعنية حبقوق   
كما أعربت اللجنـة عـن    .رئيسية يف أماكن االحتجاز وأبلغت عن سوء ظروف االحتجاز

قلقها ألن القانون احمللي جييز تقليص حصة حمتجز ما من الطعام ملدة تصل إىل ثالثة أسـابيع                 
كعقوبة على انتـهاك    وحدث أن فُرض بالفعل     سجناء  فرض على ال  ُيدون إشراف طيب، وقد     

وأوصت غرينادا بأن ختفف من اكتظاظ السجون عن طريق مجلة أمور منـها    . لوائح السجن 
 حق احملتجزين يف احلـصول علـى        ةلاالتشجيع على إصدار أحكام بديلة عن السجن، وكف       

وأوصت . صحيةمعاملة إنسانية حتفظ كرامتهم، وخصوصاً حقهم يف العيش يف ظل ظروف            
كعقوبة أو أن تكفـل     فيض الطعام   لوائح السجون ملنع خت   غرينادا   أيضاً بأن تستعرض     اللجنة

 مـع متطلبـات القواعـد الـدنيا النموذجيـة           خفيضعلى األقل اتساق مجيع حاالت الت     
  .)٣٧(السجناء ملعاملة
 جبملة أمور منها توسيع     ٢٠٠٦عام  يف  لبنك الدويل   صادر عن ا  وأوصى تقرير     -٢٠
املادي لـسفاح احملـارم     ركن  القانون اجلنائي من أجل توسيع ال     اريف الواردة يف    التع

تعديل القانون اجلنائي   أيضاً ب وأوصى التقرير   . واالغتصاب وغريمها من اجلرائم اجلنسية    
من أجل توفري محاية متساوية للفتيات والفتيان من مجيع أشكال االعتداء واالستغالل            

 إىل أن الرجال املدانني ٢٠٠٤عام يف ليونيسيف صادر عن اقرير وأشار ت. )٣٨(اجلنسيني
 عاماً إذا كانت الضحية     ١٥السجن مدة   بسفاح احملارم مع قريباهتم قد حيكم عليهم ب       
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الثالثة عـشرة مـن    الضحية  بلغت  سنوات إذا   مدة مخس   ، أو   العمر  الثالثة عشرة  دون
ارم مع أحد أقارهبن ال جيوز أن       ، يف حني أن النساء املدانات بسفاح احمل       أكثرأو  العمر  

  . )٣٩(مخس سنوات، بغض النظر عن سن الضحيةالسجن مدة تزيد على حيكم عليهن ب
  القانون اجلنائي  أننة خرباء منظمة العمل الدولية      ، الحظت جل  ٢٠٠٩ويف عام     -٢١

االجتار بيع الفتيان واالجتار هبم ألغراض البغاء، وال بيع األطفال وال مينع، على ما يبدو، 
حظـر  كفالة  احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة ل     إىل   توطلب. هبم الستغالهلم يف العمل   

بيع الفتيان واالجتار هبم    حظر  بيع األطفال واالجتار هبم الستغالهلم يف العمل، وكذلك         
أن مجلة أمـور    يف  احلكومة  إىل   تطلبكما  . لةفعا بصورة   ألغراض االستغالل اجلنسي  

لتجـرمي العمـالء الـذين      يت تعتزم اختاذهـا     ن التدابري املتخذة أو ال    تقدم معلومات ع  
 سـنة ألغـراض البغـاء وفـرض         ١٨يستخدمون األطفال الذين تقل أعمارهم عن       

  .)٤٠(عليهم  عقوبات

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
قلق أن احلد األدىن لسن   مع ال  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      الحظت،  ٢٠٠٧يف عام     -٢٢
ملسؤولية اجلنائية هو سبع سنوات وأوصت بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية لرفـع              ا

ويف . )٤١(احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبول مبوجـب املعـايري الدوليـة             
  . )٤٢(، قدمت جلنة حقوق الطفل توصية مماثلة٢٠٠٠ عام
إلنسان قلقها لكون القـانون احمللـي   ، أبدت اللجنة املعنية حبقوق ا   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣

يسمح على حنو استثنائي باحتجاز األحداث مع البالغني، وقد قيل إن هذا األمر أصبح ممارسة       
وأوصت بأن تكفل الدولة الطرف احتجاز األحـداث مبعـزل عـن البـالغني دون         . عادية
 غرينادا قـانون    بأن تنقح  ٢٠٠٦عام  يف  للبنك الدويل    صادر عن ا   وأوصى تقرير . )٤٣(استثناء

 صادر عن   وسلط تقرير . )٤٤(فصل صغار السجناء عن بالغيهم     اتامإلزاما  م  لزِحبيث يُ السجون  
 غـري   ني الـشباب   الضوء على أن النظام القائم للتعامل مع اجلاحن        ٢٠٠٩عام  يف  ليونيسيف  ا

اط يف  حكام وإعادة التأهيل والرصد، مما يؤدي إىل اإلفر       ألمالئم من حيث املقاضاة وإصدار ا     
، أعربت جلنة   ٢٠٠٠ويف عام   . )٤٥( احلد من اجلرمية    السعي إىل  االعتماد على هنج العقاب يف    

 وطول  ،حقوق الطفل عن القلق من مجلة أمور منها عدم كفاءة وفعالية إدارة قضاء األحداث             
 وعدم وجود مرافق مالئمـة لألطفـال   ،الوقت الذي ميضي قبل االستماع لقضايا األحداث      

وأوصـت  .  وحمدودية عدد املوظفني املدربني على العمل مع األطفال        ،ن القانون اخلارجني ع 
للجوء جلنة حقوق الطفل غرينادا باختاذ خطوات إضافية لتنفيذ نظام لقضاء األحداث، وعدم ا            

 ومحاية حقوق األطفـال     ،احلرمان من احلرية إال كملجأ أخري وألقصر فترة زمنية ممكنة         إىل  
وإدخال برامج التدريب على املعايري الدولية ذات الصلة لفائدة مجيـع            ،احملرومني من حريتهم  

يف لبنـك الـدويل      صادر عن ا   وأوصى تقرير . )٤٦(املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث     
عاملـة  ملتضمن القانون مبادئ توجيهية قوية      وبأن ي قضاء األحداث   ل بسن قانون    ٢٠٠٦ عام
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، الحظت اللجنـة    ٢٠٠٧ويف عام   . )٤٧(محايةجون إىل   الذين حيتا طفال  األاألحداث معاملة   
مشروع من خالل  األحداث لقضاء شامل إصدار قانون املعنية حبقوق اإلنسان اعتزام غرينادا    

  . )٤٨(قضاء األحداث لقانون
يف قانون السجون إىل    إزاء اإلشارة   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          -٢٤

الواجـب  علـى النحـو     وقالت إنه ينبغي لغرينادا أن تقوم، مع التقيد          ."دنينياملسجناء  ال"
اليت تنص على عدم سجن أي      الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       من العهد    ١١ ملادةبا

شخص جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي معني، بتزويد اللجنة مبعلومات توضح معىن هذا       
  . )٤٩( من العهد تطبيقاً كامال١١ً  تطبيق املادةةلاكفبالتعبري و

أنه على الرغم من اإلشارات اليت تفيد       قلق  بت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ظحالو  -٢٥
اليت تشري إىل األشخاص الذين أُدينوا بقتل رئـيس   ("معتقلي غرينادا السبعة عشر  " اتأن إدان 

 مبنية علـى حماكمـة      )٥٠()١٩٨٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٩الوزراء بيشوب وآخرين يوم     
،  والسياسيةتراعي مجيع الضمانات املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     ال

.  املذكورين رهن االحتجاز   "معتقلي غرينادا السبعة عشر   "يزال هناك عشرة أفراد من       الفإنه  
املعتقلني الـسبعة  "والحظت اللجنة أنه بالرغم من إعادة احملكمة النظر يف احلكم الصادر حبق           

وأعربت اللجنة  . ، فإن اإلدانات الرئيسية مل ختضع بعد ملراجعة قضائية مستقلة وكاملة          "عشر
حلقيقة واملـصاحلة  ا ة عن جلن٢٠٠٦ عام  يفمل تتبع التوصيات الصادرةغرينادا عن القلق ألن    

حماكمـة  "  يف شـكل   "ملعتقلي غرينادا السبعة عشر   " بشأن توفري سبل انتصاف قانوين    ذاهتا  
مراجعـة قـضائية مـستقلة      وفر  وأوصت غرينادا بأن ت   . "منصفة، بصرف النظر عن النتائج    

  .)٥١(االحتجاز  قيد الذين ال يزالون"معتقلي غرينادا السبعة عشر"من إلدانات األعضاء العشرة 
قلقها ألن تقـدمي املـساعدة      اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ، أبدت   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦

ية مقصور على إحدى املنظمات غري احلكومية، وإن كانت حتصل على دعـم مـن               القانون
احلكومة، وألن اإلحصاءات املقدمة من احلكومة بشأن املساعدة القانونية ال تـشمل علـى              

 أن تكفل حصول املتهمني بارتكاب      غرينادا ل  اللجنة إنه ينبغي   توقال. يبدو مسائل جنائية   ما
  .)٥٢(دة قانونيةجرائم جنائية خطرية على مساع

  احلياة األسريةيف احلق يف اخلصوصية و  -٤  
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق لكـون القـانون            ٢٠٠٧يف عام     -٢٧

 وأوصت غرينادا بإلغـاء هـذه       ،بالغني بالتراضي الاجلنائي جيرم العالقات اجلنسية املثلية بني       
  .)٥٣(األحكام من قوانينها

نة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدم وجود محاية قانونية          جل، أعربت   ٢٠٠٠ عام   ويف  -٢٨
هناك عـرف يف     ("الزيارة"عالقات  إطار  قوق األطفال املولودين خارج نطاق الزوجية يف        حل

 أو  )٥٤()أال يعيش األب مع األم واألطفال، ويعترب هذا الوضع مقبـوال          يقضي ب ثقافة غرينادا   
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 واألثر املايل والنفسي هلذا النوع من العالقـات علـى           "العامالقانون  "اليت ينظمها   العالقات  
وشجعت جلنة حقوق الطفل غرينادا على زيادة جهودها لتطـوير التثقيـف            . األطفال

والتوعية األسريني من خالل مجلة أمور منها توفري الدعم، مبا يف ذلك تدريب اآلبـاء               
وأوصـت اللجنـة    .  املشتركة واألمهات يف جمال التوجيه األبوي واملسؤوليات األبوية      

 على األطفال واختاذ كافة التدابري الالزمـة،        "عالقات الزيارة "بإجراء دراسة عن أثر     
 تدابري ذات طابع قانوين، لضمان محاية حقوق األطفال املولودين من عالقات            هافي  مبا
  .)٥٥("القانون العام" اليت ينظمها العالقات و"الزيارة"

مـستقلة  تظلُّـم    عدم وجود آلية     إزاءلطفل عن القلق    وأعربت جلنة حقوق ا     -٢٩
ألطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة، وعدم كفاية استعراض إيداعهم يف املؤسسات،           ل

لجنة بضمان رعاية ومحاية الوأوصت . وكذا عدم وجود موظفني مدربني يف هذا اجملال       
ـ  كافيتني لألطفال احملرومني من البيئة العائلية، وتوفري         تـدريب للعـاملني    ن ال مزيد م

االجتماعيني والعاملني يف جمال الرفاه االجتماعي، وضمان االستعراض الدوري إليداع          
  .)٥٦(البديلة  الرعايةم مستقلة لألطفال يف مؤسسات األطفال يف املؤسسات، وإنشاء آلية تظلُّ

  حرية الدين والتعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -٥  
 ه جيـوز تقـدمي     قلق أن مع ال ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      الحظ،  ٢٠٠٧يف عام     -٣٠

قضايا التشهري وغريها النظر يف  وأوصت بأن تكفل غرينادا     . احملاكم اجلنائية إىل  قضايا التشهري   
 مـن   ١٩ االمتثال للمـادة     ضمان جنائي، ل   وليس يف إطار   من القضايا املماثلة يف إطار مدين     

  .)٥٧(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل 
 اليت املقاعد نسبة أن  إىل٢٠٠٩عام  املتحدة األمم يف اإلحصاءات بشعبة مصدر وأشار  -٣١

 يف املائة ١٣,٣ إىل ٢٠٠٦عام يف  املائة  يف٢٦,٧الربملان الوطين تراجعت من  يف املرأة تشغلها
  .)٥٨(٢٠٠٩عام يف 

  عادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل   -٦  
 عدم التمييز يف   احلكومة   إىل، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية        ٢٠٠٨يف عام     -٣٢

 وبأن تكون مجيع التعيينات للعاملني يف       "العامالت" و "العمال" بنينظام احلد األدىن لألجور     
  . )٥٩(خمتلف املهن حمايدة من حيث النوع

 من أصحاب    العمل الدولية أن احلد األدىن     جلنة خرباء منظمة  رأت  ،  ٢٠٠٨يف عام   و  -٣٣
وميكن أن هو حد مبالغ فيه لتشكيل منظمة ألرباب العمل      أشخاص   ١٠وهو  املطلوب  العمل  

وطلبت . يعرقل إنشاء منظمات أرباب العمل، وال سيما بالنظر إىل حجم البلد الصغري نسبيا            
ـ      إىل  جلنة منظمة العمل الدولية       مـن قـانون     ٩و) ٢(٥ادتني  احلكومة أن تنظر يف تعديل امل

)٦٠( عن طريق تقليص شروط التسجيل١٩٩٩عالقات العمل لعام 
.  
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، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية اختاذ التدابري الالزمة حلظر           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٤
 سنة ألي نوع من العمل أو األعمـال الـيت           ١٨مزاولة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       

يعتـها أو ظروفهـا إىل اإلضـرار بـصحتهم أو سـالمتهم أو              يرجح أن تؤدي حبكم طب    
احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان عدم دخـول         إىل  لجنة  الكما طلبت   . )٦١(معنوياهتم

إىل  توطلب. لتلمذة الصناعية يف أي شركة من الشركات      ل سنة   ١٤أي طفل يقل عمره عن      
ية حتديد احلد األدىن للتلمذة الصناعية       البحري بغ  شحناحلكومة تعديل قانون العمل وقانون ال     

، شجعت جلنة حقوق الطفل غرينادا علـى اسـتحداث          ٢٠٠٠ويف عام   . )٦٢( عاما ١٤يف  
آليات للرصد لضمان إنفاذ قوانني العمل ومحاية األطفال مـن االسـتغالل االقتـصادي،              

  .)٦٣(سيما يف القطاع غري الرمسي وال

  وى معيشة الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مست  -٧  
 يف املائـة  ٦٠نحو إىل أن ما يقدر ب٢٠٠٩عام يف ليونيسيف صادر عن اأشار تقرير     -٣٥

الرمسيـة يف   حلمايـة االجتماعيـة     تغطيـة ا   وصول إىل من الغريناديني مل تكن هلم إمكانية ال      
 يف املائة مـن     ١٥ أن   ٢٠٠٧عام  يف  ليونيسيف  صادر عن ا  والحظ تقرير   . )٦٤(٢٠٠٤ عام

 الغذائية،  اكثريا أو دائما صعوبة يف تلبية احتياجاهت      جتد  هنا  فيد بأ  الريفية الفقرية ت   عيشية امل األسر
)٦٥(عيلها ذكور جتد صعوبة أكرب من األسر اليت ياإلناث اليت تعيلها  املعيشيةأن األسروب

.  
، أحاطت جلنة حقوق الطفل علما باجلهود اليت تبذهلا احلكومـة يف       ٢٠٠٠ويف عام     -٣٦

مات الرعاية الصحية األولية، وخباصة ارتفاع معدل التحصني واخنفاض معدل سوء           جمال خد 
ومع ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا بـشأن حمدوديـة الـربامج               . )٦٦(التغذية

مجلة أمور منـها    وعدم وجود بيانات كافية يف      يف جمال صحة املراهقني،     املتاحة  واخلدمات  
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشكل خاص من         . العنف والصحة العقلية واإلجهاض   

ارتفاع عدد حاالت محل املراهقات وحالة األمهات املراهقـات، وخباصـة فيمـا يتعلـق               
ة عمومـا   مليغـري الـس    املتأخر إىل عيادات ما قبل الوالدة، وكذلك ممارساهتن          نحبضوره

تعزيز الـسياسات   ليت تبذهلا ل   ا هوداجلوأوصت غرينادا بزيادة    . يتعلق بالرضاعة الطبيعية   فيما
الصحية وخدمات املشورة املوجهة للمراهقني، فضال عن تعزيز التثقيف يف جمـال الـصحة              

وإضافة إىل ذلك،   . ستخدام وسائل منع احلمل   اليف ذلك تشجيع قبول الذكور       اإلجنابية، مبا 
لم الـنفس    ع األخصائيني يف أوصت اللجنة ببذل جهود لزيادة عدد املرشدين االجتماعيني و        

. وبناء مرافق مالئمة للشباب لتقدمي الرعاية للمراهقني وإسداء املشورة هلم وإعادة تأهيلـهم            
وشجعت اللجنة أيضا غرينادا على وضع سياسات وبرامج شاملة للحد من وفيات الرضـع              

ية والفطام يف أوساط    طبيعالرضاعة ال يف جمال   السليمة   مارساتاملتشجيع  لووفيات النفاسية   وال
يف ليونيـسيف   صادر عن ا  أشار تقرير   ،  حبمل املراهقات فيما يتعلق   و. )٦٧(ألمهات املراهقات ا

تتناول بالتحديـد   ة العامة   إىل أنه ال توجد تشريعات أو مبادئ توجيهية للسياس         ٢٠٠٩عام  
 إىل   هـذا  ويؤدي.  خدمات الرعاية الصحية سراً    احلصول على لألطفال  ق فيه   السن الذي حي  
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ني يف أوساط مقدمي اخلدمات بشأن السن القانونية اليت ميكن فيها للشباب           عدم اليق من  حال  
)٦٨(احلصول على اخلدمات الطبية والعالج دون موافقة الوالدين

.  
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق بشأن مجلة أمور منها حالة الصحة العقليـة                -٣٧

 برنامج التدخل املبكـر لفائـدة       قلق أن فعالية  بوالحظت  . لألطفال وغياب احلماية القانونية   
وأوصت جبملة أمور   . األطفال ذوي اإلعاقة ما فتئ يعيقها االفتقار إىل املوارد البشرية واملالية          

منها وضع برامج للتشخيص املبكر للوقاية من اإلعاقـة وضـمان تـوفري مـوارد كافيـة                 
  .)٦٩(الربامج هلذه
ها إزاء سوء أوضاع الـصحة      ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق      ٢٠٠٠ويف عام     -٣٨

على نطاق واسع وتزايد تلوث البحر      كمراحيض  البيئية وأشارت إىل استمرار استخدام احلفر       
وأوصت بأن تضاعف غرينادا جهودهـا      . وعدم كفاية برنامج التخلص من النفايات الصلبة      

)٧٠(ملعاجلة شواغل الصحة البيئية، خاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة
.  

يف إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة         صادر عن   وأشار تقرير     -٣٩
 يف املائة من املباين إما تـضررت مـن إعـصار إيفـان يف               ٩٠ إىل أن حوايل     ٢٠٠٦ عام

يف ليونيـسيف   صـادر عـن ا    وسلط تقرير   . )٧١(ت نتيجة له   أو دمر  ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
ن يف القـرى    ويعيـش كانوا  غرينادا  يف  فقراء  المن   يف املائة    ٧٥أن   الضوء على    ٢٠٠٧ عام

وذُكـر  . مـأوى طعـام أو  دون  باألكثر تضررا وأن العديد من األشخاص وجدوا أنفسهم         
 مأوى رمسـي وغـري   ١٦٠من لزم ما يقارب أنه يومنازل  شخص ليست هلم    ١٨ ٠٠٠ أن

ن عدم تناسب أعداد اإلنـاث      ويبدو ضعف النساء واألطفال جليا م     .  إلعادة توطينهم  رمسي
للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية    مشترك صادر عن ا   وأوصى تقرير   . )٧٢(آويواألطفال يف امل  

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      و برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    و ومنطقة البحر الكارييب  
اإلناث ومتكينها من  اليت تعيلها قرية الفدعم لألسر املعيشيةتقدمي ال بإنشاء آلية ل٢٠٠٥عام يف 
)٧٣(تقيم هبا اليت آوىاملأو جتديد  األراضي وإصالح ةحياز

.  
 يف املائة ٥٦ن إالشباب، حيث منتشر بني  أن الفقر  تبني إىل أنه األخريوأشار التقرير   -٤٠

وتوصلت دراسة إىل أن العديد من ربـات األسـر          . عاما ٢٥ن  عمن الفقراء تقل أعمارهم     
فوق هنن لسن   إ بعد وقوع أي كارثة، حيث       هنفقرتفاقم  اليهن معرضون خلطر    َععيشية ومُ امل

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية      صادر عن   وأشار تقرير   . )٧٤(بكثريخط الفقر   
 وأن ٢٠٠٢عـام  يف  يف املائـة  ٣٢ إىل أن نسبة الفقر كانت تقدر حبـوايل   ٢٠٠٤عام  يف  

  . )٧٥( من السكان كانوا يعيشون يف فقر مدقع يف املائة١٢,٩ حوايل

  احلق يف التعليم  -٨  
 أن الفضل يف ارتفـاع معـدل        ٢٠٠٩الحظ تقرير صادر عن اليونيسيف يف عام          -٤١

االلتحاق بدور احلضانة يف مرحلة ما قبل الدراسة يرجع إىل جمانية التسجيل بدور احلـضانة               
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نة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة       وأوصى تقرير صادر عن اللج    . اململوكة للحكومة 
البحر الكارييب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة يف              

 بتوفري أماكن آمنة وفعالة للتعليم ورعاية الطفولة املبكرة وبـأن تكـون هـذه               ٢٠٠٥ عام
  .)٧٦(ات األسر املعيشية األماكن جاهزة للتشغيل ومتاحة ألرباب األسر وخباصة لرب

 التعلـيم   أنإىل  ت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية باهتمام        أشار،  ٢٠٠٩ويف عام     -٤٢
  سنة١٦إىل  سنوات  ٥من   ٢٠٠٢ لعام   ٢١قانون التعليم رقم    غرينادا ميتد طبقاً ل    اإللزامي يف 

ن صـايف    إىل أ  ٢٠٠٩األمم املتحدة عـام     يف  وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات     . )٧٧(كاملة
  . )٧٨(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧٨,٧التعليم االبتدائي بلغت تسجيل يف نسبة ال
 الـسياسة   يف إىل زيادة التركيـز      ٢٠٠٦عام  يف  ليونسكو  صادر عن ا  وأشار تقرير     -٤٣

 وإصالح املنـاهج    ،وحمو األمية درسني،  حتسني نوعية التعليم على تدريب امل     رامية إىل   العامة ال 
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من مجلة أمـور منـها             ٢٠٠٠ عام   ويف. )٧٩(الدراسية

 وعدم كفاية   ،، ونقص املواد التعليمية   )خاصة بالنسبة للبنني  (ارتفاع نسبة التغيب عن املدرسة      
وأوصت غرينادا جبملة أمور منها أن تعيد النظر يف براجمها          . عدد املدرسني املؤهلني واملدربني   

توليفة مناسبة من   على  الطالب  حصول   وأن تكفل    ا، ومالءمته ا نوعيته  بغية حتسني  ةالتعليمي
 وأن تسعى إىل تنفيذ تدابري إضافية لتشجيع األطفال،         ،املواضيع األكادميية واملهارات احلياتية   

  . )٨٠(وخاصة البنني، على البقاء يف املدرسة، وال سيما خالل فترة التعليم اإللزامي
ة حقوق الطفل بربنامج الكتب املدرسية الذي وضـع         ، رحبت جلن  ٢٠٠٠ويف عام     -٤٤

هبدف مساعدة أطفال األسر احملرومة اقتصاديا على اقتناء الكتب وغريها من املواد التعليميـة              
  . ذات الصلة الالزمة لتعزيز فرصهم التعليمية

 الضوء على أن تأثري األعاصـري       ٢٠٠٩عام  يف  ليونيسيف  صادر عن ا  وسلط تقرير     -٤٥
 ٢٠٠٥عام  يف  ألمم املتحدة   صادر عن ا  وأشار تقرير   . )٨١( كبريا باملرافق التعليمية   أحلق ضررا 

إىل أن قطاع التعليم يف طريقه إىل التعايف وأن مجيع املدارس قد أعادت فتح أبواهبا، وإن كان                 
)٨٢( على األقل املؤقتةبعضها يعمل بنوبات، وأن معظم املباين أجرت بعض اإلصالحات

.  
ـ  مع التقدير أن غرينادا وضـعت     نة حقوق الطفل    والحظت جل   -٤٦  لألمهـات   ا برناجم

رعايـة  الالزمة ل دمات  اخلاملهارات و على  التعليم والتدريب   وأن هذا الربنامج يوفر     املراهقات  
  . )٨٣(الطفل للمراهقات احلوامل واألمهات املراهقات الالئي مل يعدن داخل النظام الدراسي

 قلقها لعدم كفاية اجلهود اليت بذلت لتسهيل إدماج         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن      -٤٧
لجنة بوضع برامج   الوأوصت  . األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي ويف اجملتمع بوجه عام         
  .)٨٤(تعليمية خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة وبتشجيع دجمهم يف اجملتمع

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -٩  
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قوق اإلنسان عن قلقها إزاء تعريف اإلرهـاب الواسـع إىل           املعنية حب أعربت اللجنة     -٤٨
ال ينبغـي أن    ت  ايشمل سلوك قد ميتد لي  إذ  ،  ٢٠٠٣قانون مكافحة اإلرهاب لعام     ما يف    حد
وأعربت . املعارضة السياسية مثالً، كشكل إرهاباًت ا، على أهنخمالفة للقانون توإن كان ،فهمُت

 الطابع اإللزامي على ما يبدو ألحكـام        إزاءقلقها  عن  بدورها  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     
وأوصت غرينادا بـأن تكفـل      . السجن املؤبد الصادرة حبق املدانني بارتكاب أعمال إرهابية       

تطابق تدابري مكافحة اإلرهاب تطابقاً تاماً مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة              
  .)٨٥(والسياسية

  مارسات والتحديات واملعوقات اإلجنازات وأفضل امل - اًثالث 
بأن إعـصاراً واحـداً       ٢٠٠٧عام  يف  ملنسق املقيم   املقدم من ا   التقرير السنوي    فادأ  -٤٩

 املكاسب اإلمنائية بدد  غرينادا و ل يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل        ٢١٢ما يعادل   قضى على   
رنـامج األمـم املتحـدة      بصادر عن   وأشار تقرير   . )٨٦(ليت حققتها غرينادا يف عدة سنوات     ا

 يف املائـة    ٣٢ حـوايل    ، قبل األعاصـري   بلغ، إىل أن معدل الفقر      ٢٠٠٦ يف    عام  يف اإلمنائي
تفـاقم  زاد  ويف أعقاب األعاصري،    .  يف املائة  ١٢,٩، وكان الفقر املدقع يصيب      ٢٠٠٢ عام

مكتـب تنـسيق    صادر عن   وأكد تقرير   . )٨٧(الوضع اهلش أصال لعدد من الفئات الضعيفة      
ألطفال والشباب للتأثر،   ا أن تأثري الكارثة قد زاد من قابلية         ٢٠٠٤عام  يف  ؤون اإلنسانية   الش

  . )٨٨( نفسيا عاجال وكذلك إعادة تأهيل سريعة للمدارساوهو ما يتطلب دعم
، أقرت جلنة حقوق الطفل بأن الصعوبات االقتصادية واالجتماعية         ٢٠٠٠ويف عام     -٥٠

 ر سليب على حالة األطفال وأعاقت التنفيذ الكامـل التفاقيـة          اليت تواجه غرينادا كان هلا أث     
هشاشة غرينادا يف مواجهة الكوارث الطبيعية، وخباصـة        إىل  اللجنة  أشارت  و. حقوق الطفل 

والحظت أيضا أن حمدوديـة تـوافر       . األعاصري، وهو ما حال دون التنفيذ الكامل لالتفاقية       
ا تأثريا سلبيا على التنفيذ     معدل اهلجرة، أثرا بدورمه   ، إضافة إىل ارتفاع     املوارد البشرية املاهرة  

  . )٨٩(الكامل لالتفاقية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - اًرابع 
  .ال ينطبق
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  بناء القدرات واملساعدة اإلنسانية - خامساً 
ـ  لتماس  ، أوصت جلنة حقوق الطفل غرينادا با      ٢٠٠٠يف عام     -٥١ ة مـن   املساعدة التقني

 ، وقـضاء األحـداث    ،قـوانني ملة أمور منها مراجعة ال    ما يتعلق جب  أجهزة األمم املتحدة في   
كما أوصت جلنـة حقـوق      . )٩٠( والنظام التعليمي  ، والعنف املرتيل  ، األطفال االعتداء على و

تدريب املوظفني الفنيني العاملني مـع األطفـال        يف  الطفل غرينادا بالسعي إىل التعاون التقين       
  . )٩١(نها منظمة الصحة العامليةتلفة من بي جهات خمععاقة ومن أجلهم مذوي اإل

، شجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان غرينادا على التماس التعاون          ٢٠٠٧ويف عام     -٥٢
التقين من أجهزة األمم املتحدة املناسبة، وال سيما من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق              

حكام العهد الـدويل    ب أ هتا اخلاصة بتقدمي التقارير مبوج    لوفاء بالتزاما اإلنسان، ملساعدهتا يف ا   
)٩٢(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

.  
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