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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣ جنيف،

) ج(١٥نسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غرينادا    
 من أصـحاب املـصلحة إىل عمليـة         ٣ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس           . االستعراض الدوري الشامل  
ر أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية           وال يتضمن التقري  . حقوق اإلنسان 

وذُكرت بـصورة   . السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبات حمددة           
منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر النصوص األصلية              

ىل املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه          وقد يعزى االفتقار إ   . ما أمكن ذلك  
وتتاح على املوقع   . املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها          

وقـد  . الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الـواردة          
  .اض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتروعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعر

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   
  .ال ينطبق

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ألف   

 يالفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصحق   -١  

لعاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال عـن مـشروعية           أبلغت املبادرة ا    -١
وأعربت عن أملها يف أن يركز التقرير       . العقاب البدين لألطفال يف مجيع السياقات يف غرينادا       

الدوري الشامل لغرينادا على أمهية حظر العقاب البدين لألطفال، وأوصت غرينادا بأن تعتمد             
ظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف بيت األسرة ويف          قوانني على سبيل االستعجال حل    

  .)٢(مجيع السياقات األخرى
 من  ٥٤ فرعوجييز ال . والحظت املبادرة العاملية أن العقاب البدين مشروع يف البيت          -٢

السلطة ملعاقبة طفـل أو خـادم أو        "مبوجب  " القوة القابلة للتربير  "القانون اجلنائي استعمال    
) الرعايـة والتـبين   (وحيمي مشروع شرعة حقوق الطفل      ". ى سوء سلوكه  شخص مماثل عل  

والحظت املبادرة العامليـة كـذلك أن       . )٣(الطفل من اإليذاء ولكنه ال حيظر العقاب البدين       
 ١١والقانون رقـم    ) ٢٠٠٢(العقاب البدين مشروع يف املدارس مبوجب قانون التعليم لعام          

وكما أشارت املبادرة العاملية إىل ذلـك،       . )٤(نائي من القانون اجل   ٥٤ فرعوال) ٢٠٠٣(لعام  
فإن العقاب البدين مشروع يف نظام العقوبات كعقاب على ارتكاب جرمية مبوجب القـانون             

وال يدرج مشروع قانون قضاء . بشأن العقاب البدين) ١٩٦٠(اجلنائي واألمر الصادر يف عام 
وجيوز العقاب البـدين   . ملسموح هبا العقاب البدين ضمن العقوبات ا    ) ٢٠٠٧(األحداث لعام   

ولن حيظره مـشروع    . كإجراء تأدييب يف مؤسسات إنفاذ العقوبات مبوجب القانون اجلنائي        
كما أفادت املبادرة العاملية بأن شروط منح التراخيص ملؤسـسات          . )٥(قانون قضاء األحداث  

 حيظـره  وال. ائي يطبقه من القانون اجلن ٥٤ فرعالالرعاية البديلة حتظر العقاب البدين، ولكن       
، الذي ينص على أن شخصا ُخوِّلت له سلطة         )الرعاية والتبين (مشروع شرعة حقوق الطفل     
 .)٦())ج(٢٩املادة " (يؤدبه ويقوِّم سلوكه"توفري الرعاية لطفل جيوز له أن 

  ةاحلق يف اخلصوصي  -٢  
 والرابطـة    الدولية ARCقدمتها منظمة   ) ١الورقة املشتركة   (الحظت ورقة مشتركة      -٣

الدولية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اجلنس وحاملي صفات اجلنسني           
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فرع أوروبا أن غرينادا تبقي على العقوبات اجلنائية ضد          - والرابطة الدولية للمثليات واملثليني   
ـ     ٤٣٥وتنص املادة   . )٧(تراضيبالبالغني  الاملمارسة اجلنسية بني           ائي علـى    من القـانون اجلن

إذا أُدين شخصان مبمارسة عالقة شاذة، أو إذا أُدين أي شخص مبمارسـة عالقـة      : "ما يلي 
 ١والحظت الورقة املشتركة    ". شاذة مع حيوان، واجه كل منهم عقوبة احلبس عشر سنوات         

مـة  كثريا ما ُتستعمل ملعاقبة املمارسة القائ     " الشاذة"أن القوانني املناهضة للممارسة اجلنسية      
وأوصـت الورقـة    . )٨(تراضـي  بال بالغني من نفس اجلنس   العلى التراضي، مبا يف ذلك بني       

 جملس حقوق اإلنسان بأن حيث غرينادا على مطابقة قوانينها مع التزاماهتا الدولية             ١املشتركة  
   بالغني من نفس   اليف جمال حقوق اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام اليت جترِّم املمارسة اجلنسية بني             

  .)٩(تراضي بالاجلنس

  و املعتقدحرية الدين أ  -٣  
الحظ املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة أن الدستور حيمي حرية الدين              -٤

احلكومة علمانية وال تتـدخل يف      و. وأن غرينادا دأبت على دعم احلق يف ممارسة الدين حبرية         
دينية يف غرينادا أن تتسجل لـدى مكتـب         وينبغي لكل اجلماعات ال   . حق املواطن يف التعبد   

ويصدر هلا مكتب رئيس الوزراء عندئذ الرَخص اخلاصة باجلماعات ومبانيها          . رئيس الوزراء 
وميكن للجماعات الدينية املسجلة احلصول على منافع       . وأنشطتها كجماعات دينية مسجلة   

مة أيـضا مبختلـف     وحتتفل احلكو . من قبيل اإلعفاء من الضرائب على اجلمارك والواردات       
وأشار املعهد إىل أن غرينادا لديها أربع مجاعـات         . )١٠(األعياد الدينية باعتبارها أعيادا وطنية    

  .)١١( يف املائة من السكان٦٠ويشكل من ميارسون دينهم بانتظام . دينية رئيسية
أي فال يوجد . وأشار املعهد إىل أنه حصل انتهاك ضئيل للحرية الدينية داخل غرينادا        -٥

والحـظ  . )١٢(سجناء أو حمتجزين دينيني يف البلد ومل ترد أي تقارير عن اإلكراه يف الـدين              
 داخـل   نيراسـتافاري ال مسألة بشأن احلقوق الدينية جلماعة       ٢٠٠٢املعهد أنه أثريت يف عام      

فنظام السجون يقضي بأن حيلق مجيع السجناء من الرجال رؤوسهم حلماية الصحة            . السجون
 أن االحتفـاظ  يونراسـتافار الوأعلن الـسجناء  . بعض احلاالت، لضمان األمنالعامة، ويف  

وجادل حمامي احلكومة   . بضفائرهم جزء من دينهم وأن حلقها يشكل انتهاكا حلريتهم الدينية         
وادعـى  . بأن حلق الرأس يندرج ضمن أنظمة السجون وأن دواعي الصحة واألمن سـليمة           

ميارس التمييز ضد الرجل حيث أن املرأة ال ُيتوقع منها          أن السجن    نيراستافاريالحمامي مجاعة   
 .)١٣(حلق شعرها وهي يف السجن

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
 .ال ينطبق
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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