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  نظرة عامة  -أوال  
لقد ارتبط تطوير حكومة بربادوس آلليات حقوق اإلنسان ارتباطاً وثيقـاً جبهـود               -١

وتقر حكومة بربـادوس بـضرورة محايـة مجيـع          . احلكومة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان    
 االستغالل وبوجوب تقوية األحكام الدستورية اليت تنص علـى          األشخاص من مجيع أشكال   

ذلك بتدابري تشريعية وإدارية متنع انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتـوفر سـبل              
ورغم أن على بربادوس أن تواجـه التحـديات        . الطعن لألشخاص الذين انُتهكت حقوقهم    

 شديد خلفض نفقاهتا، فـإن احلكومـة   الناشئة عن انكماش االقتصاد العاملي وتتعرض لضغط    
تبقى ملتزمة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، ال سيما ما يتصل منـها بـضمان احلقـوق                

  .االقتصادية واالجتماعية ألكثر الفئات ضعفاً وهتميشاً داخل اجملتمع

  املنهجية والعملية التشاورية  -ثانياً  
 بالتـشاور مـع وزارة الـشؤون        مجعت التقرير وزارة الشؤون والتجارة اخلارجية       -٢

الداخلية؛ ووزارة الرعاية االجتماعية ومتكني الناخبني والتنمية اجملتمعية؛ ووزارة التعليم وتنمية           
املوارد البشرية؛ ووزارة العمل والضمان االجتماعي؛ ووزارة األسـرة والثقافـة والرياضـة             

تب أمني املظـامل؛ ومكتـب      والشباب؛ ووزارة اخلدمة املدنية؛ ومكتب املدعي العام؛ ومك       
اجلنسانية؛ وجملس رعاية الطفل؛ والوحدة الوطنية املعنية باإلعاقات؛ واللجنة املعنيـة            الشؤون

وأُجريت مشاورات أيضاً مع عدد من أصحاب املصلحة ومنظمات          .بشؤون البلدان األفريقية  
  .اجملتمع املدين

  لشامل السابقالتطورات اليت حدثت منذ االستعراض الدوري ا  –ثالثاً  

  توسيع التزام احلكومة بتنمية حقوق اإلنسان  -ألف  

  السياسات الوطنية بشأن حقوق املسنني    
ما زالت حكومة بربادوس تشجع ضم سكاهنا املسنني إىل مجيع جمـاالت النـشاط                -٣

الوطين وترى أن ذلك يرتبط مباشرة مبستويات التنمية الوطنيـة املـستدامة، خـصوصاً أن               
توحي بأن خصائص الشيخوخة بدأت تظهر بـشكل متزايـد علـى سـكان              اإلسقاطات  

  .بربادوس
وتتقبل بربادوس بسرور الفوائد اليت ُيحتمل أن جينيها اجملتمع نتيجة لـذلك وتتـبىن       -٤

املوقف القائل بأن كبار السن مورد قّيم ومن مث جيب أن ُيمنحوا احلماية واالعتبـار اللـذين      
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وُيعترب عالوة على ذلك أن املسنني هم اجلهـات الوديعـة     . اتستحقهما مسامهتهم يف جمتمعن   
وُيعتقد أيـضاً أن    . للتقاليد والثقافة واملعرفة واملهارة وأن األجيال الشابة تستفيد من خربهتم         

أعدادهم املتزايدة الناجتة عن زيادة طول أعمارهم تصلح إلجياد فرص جديدة لتنمية األفـراد              
إىل املسنني أيضاً على أهنم ركن هام من أركان اجملتمع ومـؤثر            وُينظر  . واجملتمع على السواء  

وتعتـرف حكومـة    . من املؤثرات اليت ال ميكن االستغناء عنها يف استقرار احلياة األسـرية           
  .بربادوس بأن هذه الصفات ضرورية لتعزيز الروابط بني األجيال

ملتها يف  وعلى هذه اخللفية، وضعت احلكومة سياسات وطنية للـشيخوخة اسـتك            -٥
وتقوم السياسات الوطنية على أربعة مبادئ أساسية هي تساوي         . ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

الفرص وتساوي الوصول واإلدماج والشيخوخة النشيطة؛ وانبثقت هذه املبادئ عن عدد من            
الربوتوكوالت الدولية، خاصة إعالن مدريد السياسي وخطة العمل الدولية الـيت اعتمـدهتا             

وقد حددت السياسات   . ٢٠٠٢تحدة أثناء اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة يف عام         األمم امل 
الوطنية جماالت تركيز ذات أولوية، وبالتحديد األمن املايل واالقتصادي للمسنني؛ والـصحة            
والرعاية الصحية؛ والصحة العقلية والرعاية الصحية؛ والبيئة املادية والبيئـة املبنيـة؛ والبيئـة     

  .عية؛ والتشريعات؛ والترتيبات البحثية واملؤسسيةاالجتما
وتوجز السياسات الوطنية للشيخوخة أيضاً توصيات قصرية ومتوسـطة وطويلـة             -٦

ومن املتوقع أن ُتقدم    . األجل وحتدد الوكاالت اليت سُتعيَّن ملعاجلة هذه اجملاالت ذات األولوية         
  .ا جملس حكومة بربادوسورقة السياسات الوطنية للشيخوخة عما قريب لينظر فيه

   اليوم العاملي للتوعية بإساءة معاملة املسنني-النشاط الربناجمي     
انضم جملس املساعدة الوطنية بالتعاون مع منظمات أخرى يف بربادوس إىل اجملتمـع               -٧

 ١٥ويف . يونيه يوماً عاملياً للتوعية بإساءة معاملة املـسنني / حزيران ١٥الدويل لالحتفال بيوم    
، أُنشئت جلنة يف جملس املساعدة الوطنية مع خمتلف أصحاب املصلحة           ٢٠١٠يونيه  /رانحزي

اجملتمعيني لوضع بروتوكول وطين ملنع إساءة معاملة املسنني واإلبالغ عنها والتحقيـق فيهـا         
والغرض من الربوتوكول هو حتسيس اجلمهور مبـسألة إسـاءة معاملـة املـسنني           . وإدارهتا

هذه الظاهرة وهو يشكل مرجعاً حمدداً بوضوح يف نظام رعاية املسنني           والظروف املؤدية إىل    
ميكن للوكاالت واملهنيني واملسنني واجملتمع ككل أن حييلوا إليه حاالت إساءة معاملة املسنني             

وقد صاغت الربوتوكول املتعلق بإساءة معاملة املسنني وتنظر فيه حاليـاً وزارة            . املشتبه فيها 
  . ومتكني الناخبني والتنمية اجملتمعيةالرعاية االجتماعية

  السياسات الوطنية للشباب    
ما زال ُيحرز تقدم فيما يتعلق بالدفاع عن شواغل شباب بربادوس علـى صـعيد                 -٨

وما زال هذا التقدم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بوضـع الـسياسات الوطنيـة             . السياسات الوطنية 
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ياساتية الرئيسية للشباب إطاراً موافقاً عليـه علنـاً   وتوفر هذه املبادرة الس . للشباب وتنفيذها 
  .للعمل بشأن تنمية الشباب ومواقفهم كاعتراف بالتزام تشريعي جتاه شباب البلد

وتسعى السياسات الوطنية للشباب، يف مجلة أمور أخرى، إىل هتيئة الظروف املواتية              -٩
بعيدة املدى اليت طرأت خالل العقد      لتمكني الشباب نظراً للتغريات االقتصادية واالجتماعية ال      

، وُعرضـت   ٢٠١١واسُتكملت هذه السياسات يف عام       .األول من القرن احلادي والعشرين    
وحتدد الـسياسات عـدداً مـن اجملـاالت         . ٢٠١٢أكتوبر  /على الربملان يف تشرين األول    

ساسية والعصابات  االستراتيجية الرئيسية للتدخل، مبا فيها العمالة والتعليم واألسرة والقيم األ         
  .والسكن واألمراض النامجة عن أمناط احلياة املتبعة واملشاركة السياسية والبيئة

وما زالت بربادوس تدعم اجلهود الرامية إىل حتقيق إدماج الشباب وإشـراكهم يف               -١٠
احلياة املدنية ومشاركتهم بشكل كامل وهلذا الغرض واصلت احلكومـة تعزيزهـا جلـدول      

وقد سعت حكومة بربادوس، من خالل شعبة الشباب، إىل         . لق بتمكني الشباب  األعمال املتع 
ضمان جتهيز مجيع الشباب جتهيزاً تاماً للمشاركة على مجيع املستويات يف صنع القرار وعملية            

وُينجز ذلك من خالل االستعمال احلـصيف لكـل مـن           . احلوكمة سواء حملياً أو إقليمياً    
  .الشراكات احمللية واإلقليمية

  ختفيف حدة الفقر    
ما زالت بربادوس تتمتع مبؤشر مرتفع جداً للتنمية البشرية ومبتوسط خلط الفقر يزيد               -١١

دوالر مـن دوالرات الواليـات       ١,٢٥أربع مرات عن معيار األمم املتحدة الذي يساوي         
اخبني ورغم ذلك، ما زالت وزارة الرعاية االجتماعية ومتكني الن        . املتحدة يف اليوم كحد أدىن    

وتلتزم الوزارة باتباع هنـج     . والتنمية اجملتمعية يف طليعة جهود القضاء على الفقر يف بربادوس         
يقوم بشكل متزايد على البحوث ويستند إىل األدلة يف ممارسة التنمية االجتماعية واحلد مـن               

ي وليس أوضح يف ذلك من إعداد تقرير التقييم القطري لظروف املعيشة، الذ           . مستوى الفقر 
ويقدم هذا التقرير جمموعة متنوعة     . ٢٠١٢أكتوبر  /اسُتكملت نسخه النهائية يف تشرين األول     

من البحوث الكمية والكيفية لتقييم الظروف احلالية اليت تؤثر يف رفاه األشـخاص الـذين               
والغرض منـه أيـضاً تقـدمي مؤشـرات يف حتديـد الـسياسات              . يعيشون يف بربادوس  

  .عمل واملشاريع الالزمة خلفض مدى انتشار الفقر وحدتهواالستراتيجيات وبرامج ال
وتوحي املعلومات األولية اليت تظهر من التقرير بأن الظروف االجتماعية واالقتصادية           -١٢

وكشف التقرير أيـضاً  . احلالية يف بربادوس تأثرت سلباً بالظروف االقتصادية العاملية السائدة        
. ة هيكلياً ونفسياً واقتصادياً لتقلبات الفقر والضعف      أن اجملتمع ما زال يضم عدة فئات معرض       

وباإلضافة إىل ذلك، لفتت الدراسة االنتباه إىل وجود مستوى متبقٍّ من التمييز والتـهميش               
ومن املؤكد أن وجود هذه الظروف الـضارة        . واالستبعاد االجتماعي واألسري يف بربادوس    
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 البشرية لفائدة جمموعة صغرية ولكن هامـة  اجتماعياً حيول دون حتقيق أقصى قدر من التنمية       
  .من األشخاص الذين يعيشون يف اجلزيرة

لتحديـد تطـور الـسياسات     وإذ تدرك حكومة بربادوس اإلطار املتسق والواضح      -١٣
. ٢٠١٣االجتماعية، فإهنا ستضع إطاراً للسياسات االجتماعية حبلول الربع األول من سـنة             

األساسي الذي يرى أن وضع أطـر واضـحة للـسياسات         وتنطلق هذه املبادرة من املوقف      
االجتماعية على الصعيد الوطين واإلقليمي هو أفضل الوسائل وأكثرها مركزية لترسيخ التنمية            

واحتج البعض أيضاً بأن أحد التحديات األكثـر        . االجتماعية يف بربادوس وجعلها مستدامة    
 عدم وجود إطار متسق وواضح لتحديـد        بداهة يف تعزيز التنمية البشرية املستدامة يتمثل يف       

تطور السياسات االجتماعية وأن التدخالت على مستوى السياسات، من دون هذا اإلطار،            
  .ستبقى خمصصة يف معظمها وتأيت كرد فعل على تطور األوضاع احمللية واخلارجية

خراً، وبرنامج جسر حتديد اهلوية واالستقرار والتأهيل والتمكني، الذي اسـُتهل مـؤ             -١٤
. يشكل أيضاً ظاهرة ملموسة اللتزام بربادوس بتحسني طرائق محايتـها االجتماعيـة احلاليـة             

ويكمن هدف الربنامج يف دمج املنابع الرئيسية للحد من الفقر يف برنامج واحد متسق وحمـدد                
ويقوم جسر حتديد اهلوية واالستقرار والتأهيل والتمكني على االعتقاد بـأن احلمايـة             . اهلدف

جتماعية وسيلة حامسة ميكن من خالهلا جلميع أصحاب املصلحة يف اجملتمع أن جيمعوا معـاً               اال
املوارد املالية والتقنية والفكرية املشتركة وكذلك احتياطيات رأس املال البشري واالجتمـاعي            
  .لوضع وتنفيذ جمموعة واسعة من اإلجراءات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للتصدي للفقر

ويف هذا الصدد، يعمم جسر حتديد اهلوية واالستقرار والتأهيل والتمكني فكرة تأهيل              -١٥
األشخاص مبجموعة من املهارات واملوارد املتعددة األبعاد اليت ميكنهم بفضلها أن يواجهـوا             
املخاطر والضعف بفعالية بوصفها أفضل وسيلة ميكن أن يوضع هبا حد للفقر املزمن واملشترك              

وُوضع املشروع على غرار مبادرة مماثلة يف شيلي وضعها صـندوق التـضامن          . لبني األجيا 
. واالستثمار االجتماعي يف شيلي الذي يستهدف أسراً معيشية خمتارة تعيش يف فقر مـدقع             

وخالل فترة من الزمن، وبفضل تضافر جهود األسر املعيـشية والوكـاالت االجتماعيـة              
األسر املعيشية  /ظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر   املشاركة، بدأ العمل من أجل حتسني ال      

  .حبيث أصبحت جزءاً من التيار الرئيسي يف اجملتمع
ويشكل جسر حتديد اهلوية واالستقرار والتأهيل والتمكني حتوالً منوذجياً يف طريقتنا             -١٦

ويسعى الربنامج إىل جتاوز جمرد عـرض مـشكلة   . للتصدي ملسألة الفقر والضعف واحلرمان    
الفقر؛ ليكشف العوامل األساسية املسببة له يف كل من األسر الثالثني خالل مـدة التجربـة            
النموذجية وجيد حلوالً يضطلع فيها أفراد األسر بدور رئيـسي يف حتديـد هـذه املـسائل                 

 ومـن املتوقـع أن      ٢٠١٢أغسطس  /وقد اسُتهِلّت التجربة النموذجية يف آب     . والتصدي هلا 
ن مث فإن وزارة الرعاية االجتماعية تعمل بالترادف مع قطاع عريض           وم. تستمر خالل سنتني  
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من الوكاالت احلكومية اليت شاركت يف عملية جسر حتديد اهلوية واالسـتقرار والتأهيـل              
  .والتمكني إلحداث تغيري شامل يف حياة هذه األسر

تيهما متتـثالن   واجلدير بالذكر أيضاً فيما يتعلق هباتني املبادرتني بالتحديد هو أن كل            -١٧
ألفضل مبادئ التعاون بني بلدان اجلنوب وجيري تطبيقهما مبشاركة وكاالت إقليمية متعددة            
األطراف من قبيل مصرف التنمية الكارييب ومنظمة الدول األمريكية، على التـوايل، رغـم              

  .ُتطبقان على الصعيد الوطين

  لعمل الالئقا    
ف وزارة العمل والضمان االجتماعي بإنفـاذ       ُتكلف إدارة العمل اليت تقع حتت إشرا        -١٨

ويشمل . تشريعات العمل اليت ُيقصد منها تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املعنيني بعالقة العمل           
ذلك االمتثال لسالمة العمل والسالمة املهنية واملعايري الصحية يف مكان العمل ومحاية حقـوق              

  .مة العمل الدولية اليت وقعت عليها بربادوسالعمالة متشياً مع القانون الوطين واتفاقيات منظ
وتعزز آلية الشراكة االجتماعية يف بربادوس وحتمي أيضاً حقوق اإلنسان للمواطنني             -١٩

وُيؤكَّد هذا االلتزام من جديد من خالل ستة        . من خالل احلوار االجتماعي الثالثي األطراف     
اية لـضمان حيـازة العمـال      ويقبل الشركاء االجتماعيون أن أساس أي مح      . بروتوكوالت

أن يأخذ يف االعتبار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يـنص بالتحديـد يف              ‘ ١‘ جيب
لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضـية            " على أن    ٢٣ املادة

يهـا  أن يكون متسقاً مع املبادئ اليت أعلنـت عل        ‘ ٢‘و" كما أن له حق احلماية من البطالة      
  .منظمة العمل الدولية

لذلك فإن برنامج العمل الالئق يف بربادوس يقوم على األركان األربعـة جلـدول                -٢٠
إجياد فرص ‘ ٢‘احترام احلقوق؛ ‘ ١‘ويشمل ذلك . أعمال العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية   

حـددت  وباإلضـافة إىل ذلـك،      . احلوار االجتماعي ‘ ٤‘احلماية االجتماعية؛   ‘ ٣‘العمل؛  
احلكومة عدداً من األولويات اليت ستدعم اجلهود املبذولة لتعزيز أهداف اخلطة االسـتراتيجية         

  :الوطنية من قبيل ما يلي
  تنقيح التشريعات والسياسات املتعلقة بالعمل وتنمية املؤسسات التجارية؛   )أ(  
  ملعرفة؛ تنمية املوارد البشرية الالزمة للعمل يف اقتصاد خدمات قائم على ا  )ب(  
تعزيز اجملتمع املدين واحلفاظ على احلـوار االجتمـاعي علـى املـستوى               )ج(  
  .األطراف الثالثي

  املساواة بني اجلنسني    
أصبح تعميم مراعاة املنظور اجلنساين جزءاً ال يتجزأ من والية مكتـب الـشؤون                -٢١

 بالسعي إىل إزالة مجيـع      اجلنسانية، كوسيلة لتعزيز متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني        
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ويقـوم  . حواجز وهياكل عدم املساواة وكذلك رصد وتقييم سياسات احلكومة وبراجمهـا          
مكتب الشؤون اجلنسانية بوضع إطار للموظفني احلكوميني اجملهزين باألدوات الالزمة لتعميم           

ـ        . سياسات وبرامج اإلدارات اليت ينتمون إليها      أن وباإلضافة إىل ذلك، يعتـرف املكتـب ب
القوالب النمطية اجلنسانية السائدة ما زالت تطرح التحديات وتعزز احلواجز اليت حتول دون             

ويف إطار اجلهود املبذولة ملكافحة هذه الظاهرة،      . سد فجوة عدم املساواة بني النساء والرجال      
تواصل الوكالة من خالل براجمها التدريبية حماولتها للقضاء على هـذه القوالـب النمطيـة               

نسانية كما تواصل استضافة حلقة عملها املتعلقة بالوعي اجلنساين والتحليل اجلنساين اليت            اجل
  .تدوم ثالثة أيام لفائدة املوظفني احلكوميني يف حماولة لتعميم السياسات والربامج احلكومية

املرتيل وتدعو إىل    وتعترف حكومة بربادوس بالقيمة االقتصادية واالجتماعية للعمل        -٢٢
ذ إجراءات للتصدي ملا يوجد من حاالت استبعاد للعمال املرتليني مـن محايـة العمـال           اختا

وملا كان معظم العمال املرتليني نساًء، فإن تنفيذ معـايري وسياسـات            . واحلماية االجتماعية 
جديدة وتنقيح التشريعات خطوة هامة يف النهوض باملساواة بني اجلنسني يف عـامل العمـل               

  . على حقوق ومحاية متساوية مبوجب القانونوضمان حصول املرأة
وهلذا الغرض، تضطلع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة،               -٢٣

النهوض "بالتعاون مع وزارة العمل والضمان االجتماعي، مبشروع مدته تسعة أشهر بعنوان            
دة حكومة بربـادوس يف     واهلدف من املشروع هو مساع    ". بالعمل الالئق ملستخدمي املنازل   

 املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتلـيني       ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        
  .٢٠١١يونيه /اليت اعتمدهتا املنظمة يف حزيران

  :وتتمثل أهداف املشروع الذي ترعاه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف ما يلي  -٢٤
وطنية متسقة مع املعايري الدولية للعمل الالئق،       جعل السياسات واملمارسات ال     )أ(  

   املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني؛١٨٩وعلى اخلصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
بناء قدرات اجلهات الفاعلة من الدول لرصد وحتـسني ظـروف عمـل               )ب(  
  املرتليني؛ العمال

  ؛وصوت وتأثريدعم العمال املرتليني يف إنشاء قيادات   )ج(  
حتسني فهم اجملتمع والتزامه على نطاق أوسـع مبعـايري العمـل الالئـق                )د(  
  .املرتليني للعمال
  :وستتمثل نواتج املشروع يف ما يلي  -٢٥

  دراسة مرجعية بشأن العمل املرتيل يف بربادوس؛  )أ(  
تقييم الحتياجات العمال املرتليني والنقابات ألغراض النـهوض بأعمـال            )ب(  

  عوة املتعلقة مبعايري العمل الالئق وحقوقه؛الد



A/HRC/WG.6/15/BRB/1 

GE.12-18552 8 

 حلقة دراسية بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمـل املـرتيل؛             )ج(  
قدرات مفتشيات العمل والنقابات ومنظمات أرباب العمل والعمال املرتلـيني إلنفـاذ             بناء

  االتفاقية إنفاذاً فعاالً؛
التشريعات القائمة بشأن العمل الالئـق،      إرشادات بشأن الصياغة إلصالح       )د(  
  ؛١٩٦١ من قانون العمال املرتليني لسنة ٣٤٤الفصل 

  .التوعية/برامج عامة للدعوة  )ه(  
واستعانت وزارة العمل والضمان االجتماعي خبدمات خبري استـشاري إلجـراء             -٢٦

  .الدراسة األولية وتقييم االحتياجات
 اجلمهور بتأثري الوصم والتمييز يف زيادة خمـاطر         وُبذلت جهود إضافية أيضاً لتحسيس      -٢٧

وسعى مكتب الـشؤون    . ونشره له ) الفريوس(إصابة الشخص بفريوس نقص املناعة البشري       
اجلنسانية، من خالل برناجمه التثقيفي، إىل حتسيس أعضاء الكنيسة، وزبائن وزارة الصحة قبـل              

وُعقـدت  . طة بفريوس نقص املناعة البشري    الوالدة، وأفراد قوة الدفاع للمسائل اجلنسانية احملي      
حلقات عمل مع ستني عامالً من عمال الرعاية الصحية لتطوير فهم مـسألة نـوع اجلـنس                 

  :ومتثلت أهداف حلقة العمل يف ما يلي. وكذلك حتديد تأثري الوصم والتمييز يف استشراء الوباء
عالقتـها بقابليـة    تطوير فهم ملسألة نوع اجلنس بوصفها مفهوماً حتليلياً و          )أ(  

  اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري وخطره وعالجه والوقاية منه؛
اإلسهام يف وضع استجابة لفريوس نقص املناعة البشري قائمة على حقوق             )ب(  
  اإلنسان؛
بناء إطار للمدربني القادرين على تقدمي تدريب يتعلق مبسألة نوع اجلـنس              )ج(  

  . الصعيد اإلقليمي والوطين والتنظيميوفريوس نقص املناعة البشري على

  بناء القدرات    
نفذ مكتب الشؤون اجلنسانية برامج لتعزيز جمتمع املنظمات غري احلكومية بتقـدمي              -٢٨

الدعم التقين عند اإلمكان، وتوفري التمويل، وعرض الدعم التقين على جمتمع املنظمات غـري              
ون مع املستشار املعين بالفقر إىل تعزيـز        وسعى مكتب الشؤون اجلنسانية، بالتعا    . احلكومية

وكنتيجة لذلك، تلقت هذه اجملموعة متـويالً       . وإعادة تنشيط صاحبات األعمال يف بربادوس     
من االحتاد األورويب وكانت قادرة على إجياد موقع مؤقت استطاع أعـضاؤها أن ميارسـوا               

  .جتارهتم انطالقاً منه
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  مجع البيانات    
جلنسانية املكتب الوطين لإلحصاءات وغريه مـن اإلدارات        يشجع مكتب الشؤون ا     -٢٩

احلكومية على تفصيل بياناته حبسب اجلنس حبيث تستطيع احلكومة أن تتبع مؤشرات املساواة             
  .بني اجلنسني فضالً عن رصد متكني املرأة من خالل جهودها املتعددة القطاعات وشراكتها

  االجتار باألشخاص    
 مل تصدق على بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار            وقعت بربادوس ولكنها    -٣٠

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة            
ويف . ولكنها، مع ذلك، اختذت عدة خطـوات إلنفـاذ أحكـام الربوتوكـول            . عرب الوطنية 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الذي     ) قبةمنع ومرا (، أصدرت بربادوس قانون     ٢٠١١فرباير  /شباط
وباإلضافة إىل ذلك، وافـق جملـس       . جيرم ويعاقب على جرائم من مجلتها االجتار باألشخاص       

.  على إنشاء فرقة عمل وطنية ملنع االجتار باألشخاص        ٢٠١٢فرباير  /حكومة بربادوس يف شباط   
وهـو  ( الـشؤون اجلنـسانية      ويترأس فرقة العمل املدعي العام، وهي تتكون من ممثلني ملكتب         

، وإدارة اهلجرة، وقوة الشرطة امللكية يف بربـادوس، ووزارة          )الوكالة اليت تراقب االجتار بالبشر    
العمل والضمان االجتماعي، ووزارة األسرة والثقافة والرياضة والـشباب، ومكتـب مـدير             

ومتكني الناخبني والتنمية   االدعاءات العامة، ووزارة الدفاع واألمن، ووزارة الرعاية االجتماعية         
اجملتمعية، ووزارة الشؤون والتجارة اخلارجية، ونادي بربادوس لصاحبات األعمال واملهنيات،          

  :وفرقة العمل مكلفة بأمور من مجلتها ما يلي. ومجعية بربادوس للصليب األمحر
وضع خطة وطنية ملنع االجتار باألشخاص ستحدد استجابة بربادوس العامـة             )أ(  

  فحة االجتار باألشخاص، مبا فيها اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف حاالت االجتار املشتبه فيها؛ملكا
  تنسيق تنفيذ اخلطة؛  )ب(  
  تنسيق تقاسم املعلومات بني الوكاالت احلكومية؛  )ج(  
وضع السياسات الالزمة لتمكني احلكومة من العمل مع املنظمـات غـري              )د(  

  جملتمع املدين؛احلكومية وغريها من مكونات ا
حتديد وبذل اجلهود الرامية إىل تيسري التعـاون مـع البلـدان األجنبيـة                )ه(  
  الدولية؛ واملنظمات
تنسيق التدريب وتقدميه إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني ومـوظفي             )و(  

  اهلجرة واملوظفني املعنيني للتصدي لالجتار بالبشر؛
 الغرض منه تثقيف ضحايا االجتار احملـتملني        إعداد برنامج لتوعية اجلمهور     )ز(  

  وأسرهم بشأن خطر الوقوع ضحية؛
  .ردع الطلب الذي يعزز استغالل األشخاص، ال سيما النساء واألطفال  )ح(  
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وخالل السنة املاضية، أُطلق عدد من الربامج التثقيفية العامة لزيادة وعي اجلمهـور               -٣١
ة على ذلك، ُعقدت، خالل فترة أربعة أشـهر، سـتة           وعالو. مبشكلة االجتار بالبشر العاملية   

وأُجريت أيضاً مشاورات مع جمموعات وأفراد      . اجتماعات عامة لتحسيس اجلمهور باملسألة    
أعربوا عن اهتمامهم بالعمل مع مكتب الشؤون اجلنسانية للتصدي ملشكلة االجتار بالبـشر             

  .ومكافحتها
الشرطة للتحقيق يف مجيـع حـاالت       وأنشأ مفوض الشرطة أيضاً وحدة داخل قوة          -٣٢

وباإلضافة إىل ذلك، تلقى موظفون مكلفون بإنفاذ القوانني مـن إدارة           . االجتار املشتبه فيها  
اهلجرة، والشرطة، وموظفي حرس السواحل، وكذلك من أعضاء فرقة العمل تدريباً علـى             

  .حتديد ضحايا االجتار بالبشر ومعاجلتهم فضالً عن مقاضاة اجلناة
توقع احلكومة أن تساعد التدابري اإلدارية والتشريعية السابقة الذكر يف ضمان عدم            وت  -٣٣

استخدام بربادوس كمصدر أو معرب أو مقصد لالجتار بالبشر وأن يكون من املمكن النجاح              
وتتعهد احلكومة بالعمل مـع الـشركاء اإلقليمـيني         . يف مقاضاة أي حاالت يتم حتديدها     

االجتار بالبشر العاملية وتقدمي قدر أكرب من املساعدة إىل الـضحايا      والدوليني ملكافحة مشكلة    
  .املتعرف عليهم هبذه الطريقة

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
ترى حكومة بربادوس أن األشخاص ذوي اإلعاقة ينبغي أن حيققوا أقصى قدر مـن                -٣٤

 بربادوس تنفيذها ملبادئ    لذلك تواصل . االستقاللية، مبا يف ذلك املساواة يف الوصول إىل العمل        
ويرد العديد مـن   .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رغم أهنا مل تصدق بعد على االتفاقية 

هذه السياسات يف الكتاب األبيض املتعلق باإلعاقة ويوجه أعمال الوحـدة الوطنيـة املعنيـة               
جيري حاليـاً إعـداد   وباإلضافة إىل ذلك، استعرض مكتب املدعي العام االتفاقية و   . باإلعاقات

  .ورقة بشأن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتقدميها إىل جملس احلكومة
وما زالت الوحدة تضع برامج وتتخذ إجراءات لتعزيز حقـوق األشـخاص ذوي               -٣٥

، وضعت الوحدة مشروع اخلدمات التكنولوجيـة للمكفـوفني         ٢٠١٠ففي سنة   . اإلعاقة
النقل ‘ ٢‘دروس احلاسوب؛   ‘ ١‘بصرية، الذي يشمل أربعة عناصر هي       ذوي العاهات ال   أو

التكيف مع الكفاف الذي يتمثل     ‘ ٤‘مركز ملوارد األجهزة املساعدة؛     ‘ ٣‘إىل طريقة برايل؛    
  .يف إعادة تأهيل فردي

، أجرت الوحدة املعنية باإلعاقات تدريباً بالتعاون مع اإلدارة املعنية          ٢٠١١ويف سنة     -٣٦
يف ) املنظمات املعنية بالطوارئ يف املقاطعـات     (الطوارئ لتثقيف متطوعي الطوارئ     مبواجهة  

وأُعد يف هناية التدريب دليل معنون       .التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت الطوارئ       
لتوجيـه متطـوعي    )" يف مآوي الطوارئ  (طريقة إنشاء عالقة مع األشخاص ذوي اإلعاقة        "

  .الطوارئ وعامة اجلمهور
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ففـي  . وتدعم الوحدة أيضاً األنشطة اليت تعزز الرفاه االجتماعي والنمـو الثقـايف             -٣٧
، ساعدت يف إرسال جمموعة من األطفال من مدرسة آن هيل للمشاركة يف يوم              ٢٠١٢ سنة

ومل يسمح ذلـك هلـؤالء الطلبـة       . الرياضة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي ُنظم يف ترينيداد       
 بل أيضاً على الثقافة، وكانت بالنسبة للعديـد منـهم أول    باالطالع على الرياضة فحسب،   
  .جتربة للسفر إىل ما وراء البحار

وباإلضافة إىل اجلهود اليت تبذهلا الوحدة يف توفري املهارات لألشخاص ذوي اإلعاقة،              -٣٨
وقد قدمت منحـة  . فإهنا تدعم أيضاً األنشطة االقتصادية اليت توفرها املنظمات غري احلكومية        

ية ملساعدة مجعية بربادوس للعمل املدعوم، وهو مشروع منظمة غري حكومية اهلدف منه              مال
توفري العمل يف ورشة حممية ملن هم أكثر اعتماداً على الغري من املنقطعني عن الدراسـة يف                 "

بإنشاء فرص أعمال جتاريـة     ) مدرسة لألطفال ذوي اإلعاقات املتعلقة بالتعلم     " (مركز التعلم 
  .بالغة الصغر

  التمييز العنصري    
. ، أنشأ جملس حكومة بربادوس جلنة شـؤون البلـدان األفريقيـة           ١٩٩٨يف سنة     -٣٩

والغرض من هذه اللجنة هو مواجهة وحماولة تصحيح االختالل يف املؤسسات الوطنية واحلياة             
ت الثقافية واملساعدة على تصحيحها من حيث القلة النسبية يف العالقات واملبادالت والتفاعال           

. مع اجملموعات السكانية واملؤسسات يف بلدان القارة األفريقية والشتات األفريقي بوجه عام           
واللجنة أساساً تدبري خاص ملواجهة إرث االسترقاق الذي ما زال يؤثر سلباً علـى حقـوق                

ومن املتوقع أيضاً أن تضيف     . اإلنسان للفئة السوداء من اجملتمع، مبا يف ذلك التمييز العنصري         
لجنة بعداً جديداً وقيمة جديدة إىل اجملموعة القائمة من العالقات والتفاعالت الدوليـة وأن           ال

وقد اعتمدت اللجنة . تساعد أيضاً يف تنمية اجلزء األفريقي األصل من القرية الثقافية لرببادوس
ؤسـسية  يف السنوات األخرية هنجاً قائماً على أربعة أركان ألداء واليتها تتكون من التقوية امل      

  .وإهناء االستعمار العقلي والتمكني والتجديد
ووفقاً لتوصية االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري برصـد              -٤٠

إىل الفصل، والعمل للقضاء على أيـة آثـار سـلبية            مجيع االجتاهات اليت ميكن أن تؤدي     "
 للمراقبة العنصرية سـيقيم التمييـز       توجد اللجنة حالياً بصدد تصميم نظام     ..." عنها تترتب

. العنصري والعالقات العرقية يف بربادوس ويرصدها ويبلغ عنهما بشكل منـهجي ومتـسق            
وتتمثل اخلاصية الرئيسية هلذا النظام يف إدماج تعريف قانوين للتمييز العنصري يف التشريعات             

ة بربادوس خربات األمـم     ولكن من املتوقع أن تتطلب حكوم     . احمللية وفقاً لتعريف االتفاقية   
  .هلذه املنهجية املتحدة للمساعدة يف وضع مؤشرات

ويقتضي إهناء االستعمار العقلي أن جيري البلد املعين حبوثه اخلاصة وينمي املـوارد               -٤١
بصرية /وخالل السنتني املاضيتني، وثقت اللجنة أعماالً مسعية       .الالزمة إلنتاج معارفه اخلاصة   
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لدعم برناجمها املتعلق بإهناء االستعمار العقلي يف مركزها اخلاص باملوارد ومطبوعة أصلية هامة 
وقد يكون أكثر    .الثقافية واإلعالمية للبلدان األفريقية الصغري ولكن املتخصص جداً واملتنامي        

هذه املوارد قيمة مقابالهتا مع مديري املدارس؛ وجمموعة حماضراهتا بشأن قـوة الكريكيـت              
 من مواطين بربادوس الوحدويني األفريقيني املعروفني       ١٥بالهتا الكاملة بشأن    االنعتاقية؛ ومقا 

ذلك، متكنت اللجنة مـن إنتـاج        وباإلضافة إىل  .دولياً الذين ُمنحت هلم جائزة من اللجنة      
إحاطات إعالمية عن العنصرية والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا إلثـراء مـسامهة               

لذلك فإن عمل اللجنة مهم للتنمية الوطنية       .  العامة لألمم املتحدة   بربادوس يف دورات اجلمعية   
  .باملعىن األوسع

 برناجمهـا مابـالوزي يف      ٢٠١١مايو  /ومتشياً مع هذا اهلدف، أطلقت اللجنة يف أيار         -٤٢
ويسعى هذا املشروع إىل تعيني ما ال يقل عن مـدرس    . حماولة لتبسيط براجمها التعليمية املختلفة    

. مدرسة ليكون سفرياً يشجع احملتويات والنهج املتمركزة حول أفريقيا وبربادوس         واحد يف كل    
ويف إطار هذا الربنامج، يتعلم املدرسون الطرائق اخلبيثة املتعددة املستخدمة جلعل األطفال السود             

يتعلمون كيف يعززون بطريقة إجيابية هويتهم اخلاصة وهوية تالميـذهم           يشعرون بالدونية كما  
حدثون إليهم بطريقة إجيابية ويعاملوهنم حبب لبناء االعتداد بالنفس، والثقة الفردية، ويف            بينما يت 

وأثناء املناقشة مع اللجنة، حدد عدة مـديرين االعتـداد          . هناية املطاف الثقة الوطنية اجلماعية    
  .بالنفس على أنه أحد التحديات اخلطرية ولذلك فإهنم اعتنقوا هذا املشروع حبماس

  اإليدز وحقوق اإلنسان/نقص املناعة البشريفريوس     
حتدد اخلطة االستراتيجية الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري ومكافحته             -٤٣

 الفريوس على أنه خطر رئيسي الستمرار منو بربادوس ألنه يهدد رأس          ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة  
. نها من منو اقتصادي للخطـر     املال البشري للبلد، مما يعرض القدرات اإلنتاجية وما ينتج ع         

وفعالً، يشكل فريوس نقص املناعة البشري أحد أكرب أعباء األمراض املعدية يف بربادوس للفئة      
. ومثة احتمال كبري لزيادة أعباء خدمات الرعاية وارتفاع تكاليف العالج         . ٤٩-١٥العمرية  

ومن شأن هذا التأثري السليب على السكان املنتجني مقترناً بالزيادات يف أعداد السكان املسنني              
  .أن يولد للبلد تكلفة غري قابلة لالستدامة نقدياً واجتماعياً

  : من اخلطة االستراتيجية الوطنية للبلد ما يلي٣واستجابة هلذا التهديد، يتناول اهلدف   -٤٤
  ؛عة البشري وتقليل تأثريه السليبنتشار فريوس نقص املنامواصلة احلد من ا  )أ (  
حتسني نظم املعلومات والبحث والرصد والتقييم لدعم صـنع القـرارات             )ب(  

  ؛وس نقص املناعة البشري واإليدزيتعلق بفري فيما
  .وضع برنامج وطين متعدد القطاعات لفريوس نقص املناعة البشري واإليدز  )ج(  

 االستراتيجي مع التزام احلكومة باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،          وينسجم هذا النهج    -٤٥
وتدعم هذه اجلهـود خطـة بربـادوس        .  مكافحة األمراض الرئيسية   - ٦سيما اهلدف    وال
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، اليت تـشكل إطـاراً لوضـع        ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز للفترة      
  .اإليدز/ناعة البشرياستجابة وطنية مستمرة وملتزمة لتخفيف فريوس نقص امل

ويف حماولة للحد من تأثري الوصم والتمييز، اسُتحدث عدد من األنـشطة لـتمكني                -٤٦
األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز، وإخطار اجملتمع، وتفعيل التغيري يف            

  :ومن هذه األنشطة .املواقف والسلوك يف هذا الصدد
يع ودعم وضع سياسات ألماكن العمل بشأن       حلقات عمل توجيهية لتشج     )أ(  

  فريوس نقص املناعة البشري؛
اعتماد سياسات ومدونات لقواعد املمارسات بشأن فريوس نقص املناعـة            )ب(  

  البشري واإليدز وغريمها من األمراض املهدد للحياة يف القطاع العام؛
 .الوصم والتمييـز  اجلهود الوطنية لتفعيل تغيري القواعد االجتماعية املتصلة ب         )ج(  

وتشمل هذه اجلهود مناقشات عامة واجتماعات وحلقات دراسية بشأن فريوس نقص املناعة            
تتحدث عـن   " منتهى احلب "البشري يف إطار محلة رئيسية ضد الوصم والتمييز حتت عنوان           

االقتـصادية   - التمكني وحقوق اإلنسان واملسائل اجلنسانية واألخالقية وكذلك االجتماعية       
  الصلة بالفريوس؛ذات 

إصدار تشريعات رائدة يف جمال مكافحة الوصم والتمييز، توجـد حاليـاً              )د(  
مرحلة اإلرشادات املتعلقة بالصياغة، وبتوجيـه مـن جملـس احلكومـة، اسـتعراض               يف

     سنة الفاصلة بني سن الرضا وسن البلوغ؛١٨إىل  ١٦ مرحلة
 البشري ومركـز التنميـة   إنشاء بنك األغذية اخلاص بفريوس نقص املناعة       )ه(  

الشخصية يف مركز التمكني فاشيت إنيس الواقع يف ليدمييد، الذي يهدف إىل وضع عدد مـن              
  .خدمات الدعم يف موقع واحد لتحسني الوصول وتعزيز البيئة املالئمة

التشديد جمدداً على تطوير أنشطة الوقاية اليت تستهدف النساء العازبـات             )و(  
  واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعمال املهاجرين، واألطفال املستضعفني؛العاطالت واملعاالت، 

  القيام حديثاً بوضع خطة منحة دعم مايل ملنظمات اجملتمع املدين؛  )ز(  
إنشاء منصة للدعوة والتعبئة اجملتمعية املناسبة من خالل االتـصال لتغـيري              )ح(  

  التصرف االجتماعي والسلوكي؛
  ث الداعمة؛صياغة جدول أعمال للبحو  )ط(  
  .مزيد من التشديد على الرصد والتقييم  )ي(  

وقد اعتمدت برامج اإليدز الوطنية يف مجيع أحناء العامل هدف وصول اجلميـع إىل                -٤٧
. ٢٠١٥الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما خيص فريوس نقص املناعة البشري حبلول سنة             

 على العقبات اليت تعيق تقدمي خـدمات        ولتحقيق هذا اهلدف، يتعني على البلدان أن تتغلب       
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وقـد حـدد اخلـرباء      . الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتصلة بالفريوس واحلصول عليها       
واجملتمعات احمللية باستمرار الوصم والتمييز املتصلني بالفريوس على أهنما حاجزان حامسـان            

صم والتمييز منتـشرين عامليـاً      فباإلضافة إىل كون الو   . للتصدي للفريوس بفعالية يف البلدان    
 داخل األفراد واألسر واجملتمعـات      -فإهنما يؤثران على مستويات متعددة يف اجملتمع ككل         

  .احمللية واملؤسسات ووسائط اإلعالم ويف السياسات واملمارسات احلكومية
ولتحقيق أهداف وغايات برنامج بربادوس املتعلق بالفريوس، تبقى احلكومة مدركـة             -٤٨
ليات الوصم والتمييز وآثارمها املشؤومة اليت تعيق الوصول إىل خدمات الوقايـة والرعايـة              لتج

لذلك فإن وزارة الصحة تسعى باستمرار إىل تنفيذ استراتيجيات لتخفيـف           . املتعلقة بالفريوس 
ومن األمثلة على ذلك إغالق مركز فيليبس إيلروي مـؤخراً          . الوصم والتمييز املتصلة بالفريوس   

ناقص الطلب على املركز والوصم املرتبط به، وتركيز أنشطة املركز يف مشروع مستمر             بسبب ت 
  .لتحقيق الالمركزية يف خدمات الرعاية املتعلقة بالفريوس وإدماجها يف الرعاية الصحية األولية

ويتطابق هذا النهج الشامل يف تقدمي اخلدمات املتعلقة بالفريوس يف بربـادوس مـع                -٤٩
ة بضمان أن خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم املتعلقة بالفريوس متاحة           التزام احلكوم 

ومن املتوقع أن خيفض هذا اإلدماج يف اخلدمات مـن      . جلميع املواطنني الذين هم حباجة إليها     
الوصم املرتبط بالرعاية املتعلقة بالفريوس يف بربادوس وحيسن يف الوقـت نفـسه إمكانيـة               

  . إليهاالوصول ملن هم حباجة

  التدابري التشريعية  -باء  
اجلرمية املنظمة  ) منع ومراقبة (، أصدر برملان بربادوس قانون      ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -٥٠

 مـن   ٥وينص القانون على أن االجتار باألشخاص جرمية جنائية وفقاً للمـادة            . عرب الوطنية 
وحيدد القانون  . طفالبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واأل        

أيضاً العقوبات املفروضة على األشخاص املدانني جبرمية االجتار بالبـشر وينـشئ صـندوقاً              
  .السترداد األصول اإلجرامية

، أصدر الربملان قانون حقوق العمل الذي ينص على أحكام جديدة           ٢٠١٢ويف سنة     -٥١
ون على إنشاء حمكمة حلقـوق      وينص القان . حلقوق األشخاص العاملني واملسائل ذات الصلة     

العمل، ويتضمن أحكاماً تتعلق باحلق يف بيان لتفاصيل العمل، واحلـق يف بيـان تفـصيلي                
للمرتب، واإلنفاذ فيما يتعلق ببيان التفاصيل والتغيريات واملرتب، وكذلك حق أرباب العمل            

نفـاذ فيمـا    والعاملني يف مدة أدىن لإلخطار، وحق العامل يف شهادة للسجل الوظيفي، واإل           
ويكرس القانون أيضاً احلق يف عدم الفصل تعـسفاً  . يتعلق باملدة الدنيا لإلخطار بإهناء اخلدمة    

  .واحلقوق املتعلقة بالتسريح والعقود القصرية األجل واألولوية يف التوظيف
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ويف إطار اجلهود اليت تبذهلا بربادوس لتعزيز حوكمتها اجليدة وجهازها املعين حبقوق              -٥٢
سان، عدلت احلكومة قانون اخلدمات القانونية اجملتمعية لزيادة نطاق اخلدمات املقدمـة            اإلن

اخلدمات القانونيـة اجملتمعيـة     ) تعريفات رسوم ) (تعديل(وتنص لوائح   . للمساعدة القانونية 
 على املساعدة يف القضايا املستعجلة اليت يكون فيها املتهم قاصراً، ويف القضايا             ٢٠١٢ لسنة

أوامر احلمايـة   ( على حمكمة االستئناف، ويف التطبيقات اليت تدخل يف إطار قانون            املعروضة
وعالوة على ذلك، عدلت احلكومة قانون السالمة والصحة يف العمـل،           . العنف املرتيل ) من

احلماية من ‘ ٢‘ ضمان صحة األشخاص يف العمل وسالمتهم ورفاههم؛‘ ١‘الذي ينص على  
مراقبة إطالق بعض   ‘ ٣‘مة على صلة باألنشطة يف العمل؛       خماطر أخرى على الصحة والسال    

توحيد القانون املتعلق بالـصحة والـسالمة والرفـاه يف مكـان            ‘ ٤‘االنبعاثات يف البيئة؛    
 عـن   ٢٠١٣يناير  /ومن املقرر اإلعالن حبلول كانون الثاين     . املسائل ذات الصلة  ‘ ٥‘ العمل؛

 برملان بربادوس أيضاً مناقشة بشأن القـانون        وقد بدأ . ٢٠٠٥هذا القانون الذي أُقر يف سنة       
وينص مشروع القانون، الذي يوجد حالياً أمام جلنـة برملانيـة           . اجلديد املتعلق مبنع الفساد   

مشتركة خمتارة، على مجلة أمور منها إنشاء جلنة ملكافحة الفساد واإلقرار املايل، مبا يف ذلـك   
احلياة العامة وتقدمي أولئـك األشـخاص       إعالن القضايا من جانب األشخاص العاملني يف        

  .ويتناول القانون أيضاً اإلغواء والرشوة وغريمها من اجلرائم. إلعالنات سنوية
وباإلضافة إىل ذلك، تعكف احلكومة حالياً على تعديل قانون الصحة العقلية لتقدمي              -٥٣

إىل تقـدمي   وهتدف التعـديالت    . إطار قانوين إلصالح خدمات الصحة العقلية يف بربادوس       
اخلدمات اليت ميكن الوصول إليها كاملة والقضاء على الوصم والتمييـز املـرتبطني بتقـدمي               

وستشمل التعديالت أيضاً أحكاماً تضمن أن مستوى الرعاية املقدمة إىل          . اخلدمات أو تلقيها  
 شخص مصاب بأمراض عقلية تستويف نفس املعايري اليت تستوفيها الرعاية املقدمة إىل أشخاص            

ومن املتوقع أيضاً أن يكـون للتعـديالت        . مصابني بأنواع أخرى من األمراض أو اإلعاقات      
املقترحة على القانون تأثري إجيايب على إصالح نظام الصحة العقلية يف بربادوس من خـالل               
وضع استراتيجيات وقائية حتد من الطلب على خدمات معاجلة الـصحة العقليـة داخـل               

قت نفسه باحلصول على خـدمات ذات جـودة عاليـة علـى             املؤسسات، وتسمح يف الو   
  .املستويات األول والثاين والثالث

وفيما يتعلق بالتحسينات اليت أُدخلت على اإلطار التشريعي الذي خيص الـشباب،              -٥٤
واجلدير بالذكر أن اللجنة ا ملعنية      . زالت بربادوس متمسكة بأحكام اتفاقية حقوق الطفل       ما

 زالت تنظر يف هذه املسألة يف حني تقوم الوكالة الرئيسية املسؤولة عن برصد حقوق الطفل ما
محاية الطفل يف بربادوس، وهي جملس رعاية الطفل، مبشاركة اليونيسيف، بتجميع تقريرهـا             

. املرحلي الثاين عن التقدم الذي أحرزته بربادوس حنو اعتمـاد اتفاقيـة حقـوق الطفـل               
لس االستشاري الوطين املعين بشؤون األسرة الـذي        أنشأت حكومة بربادوس أيضاً اجمل     وقد

يعاجل عدة قضايا تتصل مباشرة حبماية الطفل ونفقته، على سبيل املثال ال احلصر، يف حـني                
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يقوم اجمللس املعين بقانون األسرة حالياً باستعراض التشريعات املتعلقة باألطفـال وحقـوق             
  .صعيد الوطيناألطفال بغية مواءمة السياسات ذات الصلة على ال

وقدمت احلكومة أيضاً إىل الربملان مشروع قانون جديد بشأن اإلجازات املدفوعـة              -٥٥
أحكاماً حمّسنة فيما يتعلق مبنح وحساب أجر       ‘ ١‘وسيتضمن مشروع القانون اجلديد     . األجر

 زيادة يف العقوبات على اجلرائم اليت ينص عليها         ‘٢‘اإلجازات السنوية املستحقة ألي عامل؛      
أحكاماً حمّسنة ليقدم كبري موظفي شؤون العمل دعاوى بشأن اجلرائم اليت ينص    ‘ ٣‘القانون؛  

  .أحكاماً تتعلق باملسائل ذات الصلة‘ ٤‘عليها القانون؛ 

  اإلجنازات احملققة يف تنفيذ التوصيات املقبولة  -رابعاً  

  النظر يف اختاذ تدابري تشريعية للتصدي للتحرش اجلنسي    
ير العمل والضمان االجتماعي تقدمي مشروع قـانون إىل الربملـان بـشأن             يقترح وز   -٥٦

. ، للتصدي ملسألة التحرش اجلنسي يف مكان العمل       ٢٠١٢التحرش اجلنسي يف العمالة، يف سنة       
  .٢٠١٢وهتدف الوزارة إىل تقدمي هذا النص اجلديد من قانون العمل إىل الربملان قبل هناية سنة 

، وافق جملس احلكومة علـى مـشروع لورقـة          ٢٠٠٥وبر  أكت/ويف تشرين األول    -٥٧
سياسات موسعة بشأن التحرش اجلنسي وّجه املشاورات اإلضافية اليت دارت بني أصـحاب             

وأجـرت الكيانـات التاليـة      . املصلحة بشأن التشريعات املقترحة يف جمال التحرش اجلنسي       
قابات ورابطات املوظفني   مؤمتر الن : مشاورات ثالثية األطراف مكثفة بشأن ورقة السياسات      

يف بربادوس، والنقابة الوطنية للعمال احلكوميني، واحتاد أرباب العمل يف بربادوس، ومكتب            
الشؤون اجلنسانية، واملعهد الكارييب لدراسات حقوق اإلنسان واملرأة والتنمية، والتحـالف           

ورابطة األعمـال   ضد مجيع أشكال التحرش اجلنسي، ومعهد الدراسات اجلنسانية واإلمنائية،          
  .التجارية الصغرية، ورابطة تثقيف الرجال ودعمهم

وأدت عملية املشاورات إىل االتفاق على إدخال مزيد من التعديالت على مشروع              -٥٨
، قُدمت أوراق للمناقشة تتعلق باقتراح سن التـشريعات املتـصلة           ٢٠١١ويف سنة   . القانون

نية باحلوكمة مث، بعد ذلك، إىل جملس احلكومة        بالتحرش اجلنسي إىل جلنة جملس احلكومة املع      
  .بأكمله، اللذين اعتمداها

وأُصدرت، إىل رئيس املستشارين الربملانيني، إرشادات تتعلق بالصياغة لتوجيه إعداد            -٥٩
وسينص مشروع القانون، الذي تستعرضه     . مشروع قانون يتعلق بالتحرش اجلنسي يف العمالة      

 محاية املوظفني يف كل من القطاعني العام واخلاص من التحرش           ‘١‘حالياً إدارة العمل، على     
إنشاء حمكمـة   ‘ ٣‘توفري إطار لإلبالغ عن قضايا التحرش اجلنسي ومعاجلتها؛         ‘ ٢‘اجلنسي؛  

لالستماع إىل املسائل املتعلقة بالتحرش اجلنسي وحتديدها واختاذ التدابري الالزمة بشأن املسائل            



A/HRC/WG.6/15/BRB/1 

17 GE.12-18552 

 إدراج أحكام ستتناول ادعاءات التحرش اجلنسي يف مكـان          وجتدر اإلشارة إىل   .ذات الصلة 
  .العمل من جانب طرف ثالث

النظر يف مجيع االلتزامات الدولية يف جمال أحكام حقوق اإلنسان عند تنقيح الدسـتور؛                  
  وتوحيد عملية حتديث التشريعات الوطنية وفقاً لاللتزامات الدولية

تشريعية، مثل قانون حقوق العمالة وقـانون       اعتمدت احلكومة عدداً من النصوص ال       -٦٠
، اليت هتدف إىل ضمان إدماج التزاماهتا       ٢٠٠١اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام      ) منع ومراقبة (

ولكن احلكومة ظلت تواجـه     . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان تدرجيياً يف التشريعات احمللية        
ورغم ذلك، مـن املتوقـع أن       . يف هذا اجملال  قيوداً بشرية ومالية أبطأت معدل التقدم احملرز        

  .ُتعتمد تشريعات إضافية خالل السنوات األربع املقبلة
وقد اختذت احلكومة خطوات لتعديل قانون اإلجازات املدفوعة األجـر، وقـانون              -٦١

. الصحة العقلية، وهي اآلن منصرفة لصياغة تشريعات حمددة بشأن التمييز والتحرش اجلنسي           
 يتضمن ٢٠٠٧بالتحرش اجلنسي، جتدر اإلشارة إىل أن قانون اخلدمة العامة لسنة وفيما يتعلق 

  .فعالً أحكاماً حتظر التحرش اجلنسي يف إطار اخلدمة العامة

  إدراج تعريف قانوين للتمييز العنصري يف التشريعات احمللية    
حلاضر، أُعـد   ويف الوقت ا  . تنظر احلكومة حالياً يف أفضل طريقة ملعاجلة هذه املسألة          -٦٢

  .مكان العمل من مجلتهامشروع قانون حيظر التمييز على أساس العرق يف أماكن 

 مـن   ٧اختاذ التدابري الالزمة إلدراج تعريف للتعذيب يف التشريعات احمللية وفقاً للمادة                
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يتعلق بتوفري تعريف للتعـذيب يف إطـار        ما زالت املناقشات الداخلية مستمرة فيما         -٦٣
  .التشريعات احمللية

  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    
، كُلف اجمللس االستشاري للحوكمة باستعراض مكتب أمني املظامل         ٢٠٠٨يف سنة     -٦٤

ويف هـذا   . والقانون احلايل ألمني املظامل وتقدمي توصيات بشأن قانون جديد ألمني املظـامل           
اجمللس االستشاري للحوكمة توصيات إىل جلنة جملس احلكومة املعنية باحلوكمة          الصدد، قدم   

بشأن اجملاالت الضرورية لتيسري إدراج محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف القـانون اجلديـد              
  .ألمني املظامل

وجتري احلكومة أيضاً مناقشات مع وحدة حقوق اإلنسان يف الكومنولـث بـشأن             -٦٥
  .ب أمني املظامل احلايل إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانمتطلبات توسيع مكت
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ويقوم مكتب رئيس املستشارين الربملانيني حالياً باستعراض مشروع القانون هبدف            -٦٦
  .استكمال القانون اجلديد يف أقرب وقت ممكن

وعالوة على ذلك، فكتمهيد لتوسيع نطاق مسؤوليات مكتب أمني املظامل من أجل              -٦٧
 اإلنسان ومحايتها، عرضت أمانة الكومنولث مساعدهتا على حكومة بربادوس          تعزيز حقوق 

. يف وضع وتنفيذ برنامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان حتت رعاية مكتب أمني املظـامل              
  .ومن املأمول أن ميكن تفعيل هذا الربنامج خالل السنة املقبلة

لبشرية واملالية لتمكينه من املسامهة     تزويد مكتب الشؤون اجلنسانية مبا يكفي من املوارد ا            
  .بفعالية يف تعزيز حقوق املرأة ومحايتها

يتألف مالك موظفي مكتب الشؤون اجلنسانية حالياً من مدير واثنني من مـوظفي               -٦٨
ولكن جرت صياغة اقتراح لتعزيز مكتب الشؤون اجلنسانية   . الربامج وموظف واحد للبحوث   
. ىل الوزارة الوصية الستعراضه قبل تقدميه إىل جملس احلكومـة         من الناحية املؤسسية وتقدميه إ    

وباإلضافة إىل ذلك، ما زال املكتب يعمل عن كثب مع املنظمات اإلقليمية والدولية من قبيل               
  .املنظمة الدولية للهجرة وهيئة األمم املتحدة للمرأة لتنفيذ برنامج أنشطته

قوق اإلنسان وغريه من اجملـاالت لزيـادة        التماس املساعدة التقنية للتدريب يف جمال ح          
  اجلهود اليت يبذهلا البلد للوفاء بالتزاماته يف جمال حقوق اإلنسان

جتري وزارة الشؤون والتجارة اخلارجية مشاورات مع وحدة حقوق اإلنـسان يف              -٦٩
وكجزء من جمموعة املساعدات الـيت تقـدمها أمانـة          . الكومنولث بشأن عدد من املسائل    

ث إىل بربادوس واملنطقة، مشلت األمانة برعايتها قرابة سبع حلقات عمل يف الفتـرة         الكومنول
، ومسحت هذه احللقات ملختلف املوظفني احلكـوميني مـن تلقـي            ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٩من  

  .تدريب بشأن املسائل املتصلة باالستعراض الدوري الشامل
لقته من أمانة الكومنولث  لذلك تود احلكومة أن تسجل اعترافها بأمهية الدعم الذي ت           -٧٠

وتتطلع احلكومة إىل التعاون عـن      . يف تنمية قدراهتا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        
كثب مع األمانة إذ تسعى إىل إنشاء مؤسسة وطنية خمتلطة حلقوق اإلنسان وإطالق برنـامج               

  .للتثقيف العام يف جمال حقوق اإلنسان، رمبا حتت رعاية مكتب أمني املظامل
وتتطلع بربادوس أيضاً إىل تلقي املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة الـسامية               -٧١

حلقوق اإلنسان وترحب بتنسيب مستشار حلقوق اإلنسان يف مكتـب األمـم املتحـدة يف               
  .٢٠١٢نوفمرب /بربادوس اعتباراً من منتصف تشرين الثاين

 تلقي املساعدة التقنيـة يف وضـع        وباإلضافة إىل ما سبق، ترغب احلكومة أيضاً يف         -٧٢
  .مؤشرات لنظام مراقبة عرقية
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  مكافحة العنف املرتيل    
تبقى احلكومة ملتزمة بثبات باتباع سياسة عدم التسامح إطالقاً مع مجيـع أشـكال                -٧٣

  .وهلذا الغرض، بدأت تدخالت على املستوى التشريعي والربناجمي والتثقيفي. العنف ضد املرأة
لق بالتشريعات، أنشأ مكتب الشؤون اجلنسانية جلنة إصالحات الستعراض         ففيما يتع   -٧٤

القانون القائم املتعلق بأوامر احلماية من العنف املرتيل بغية سد الثغرات يف التشريعات وضمان              
وتشمل هذه  . وقد أهنت اللجنة مداوالهتا وقدمت عدداً من التوصيات       . محاية مجيع الضحايا  

يباجة للتشريعات للتحدث عن أغراضها وإىل إدماج مجيـع مبـادئ           التوصيات احلاجة إىل د   
احترام حقوق اإلنسان وعدم التمييز واإلنصاف واملصاحل الفضلى للطفل والنـهج املراعيـة             

وأوصي أيضاً بأن يقدم القانون     . لالعتبارات اجلنسانية واملركزة على الضحايا يف التشريعات      
 ليشمل ليس اإليذاء البدين فحسب بل أيضاً اإليذاء اجلنسي        املعدل تعريفاً شامالً للعنف املرتيل    

وعالوة على ذلك، أوصي بأن ُتوسَّع فئة األشخاص الذين ميكن أن جيـدوا             . والنفسي واملايل 
الغوث مبوجب القانون لتشمل األشخاص املعالني بسبب عاهة بدنية أو عقلية وغري ذلك من              

وقد أُدرجت هذه التوصـيات يف ورقـة        . نسيالعالقات احلميمة بصرف النظر عن امليل اجل      
  .جمللس احلكومة لينظر فيها اجمللس

وباإلضافة إىل ذلك، ما زالت احلكومة تتيح مبلغاً من املال سـنوياً ملنظمـة غـري                  -٧٥
  .حكومية حملية تسري مأوى للنساء الالئي يتعرضن للضرب

، وهو برنامج "جل السالم شراكة من أ  "وقد اعُتمد حتت رعاية وزارة األسرة برنامج          -٧٦
. وضعته هيئة األمم املتحدة للمرأة ويستهدف مرتكيب العنف املرتيل بغرض إعـادة تأهيلـهم          

والغـرض مـن    . ص هبم وتسعى احلكومة أيضاً إىل إصالح مرتكيب العنف بتنفيذ برنامج خا         
 التثقيفي الذي يدوم ستة عشر أسبوعاً هو تشجيع ودعـم الرجـال يف             -ي  الربنامج النفس 

وتوجه الربنامج أيضاً املبادئ األساسـية ملـساءلة        . سعيهم وراء منط عيش خال من العنف      
وقد اجتمعت احلكومة وجمتمع املنظمات غـري احلكوميـة         . مرتكيب العنف وسالمة الضحايا   

لتشجيع كل من الرجال والفتيان على اجلهر بـآرائهم         " شريط أبيض "أيضاً على تنفيذ محلة     
  .أنفسهم لن يقدموا على أعمال عنف ضد املرأة اب عن أهنم همضد العنف وعلى اإلعر

ويواصل املكتب أيضاً تثقيفه العام للحد من العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف                -٧٧
اجلنساين من خالل منتديات عامة موجهة إىل الرجال، والعمل مع جمموعات اجملتمع احمللـي              

  .يام الستة عشر من النشاط ضد العنف اجلنساينوالطوائف الدينية، وبتسليط الضوء على األ
وكـذلك   وقد بدأ العمل األويل لوضع خطة عمل وطنية للتصدي للعنف املـرتيل             -٧٨

  .بروتوكول العمليات لتوجيه أنشطة املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال العنف املرتيل
املرتيل جبمـع كـل    ويقوم مكتب الشؤون اجلنسانية أيضاً بوضع بروتوكول للعنف           -٧٩

  .املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف هذا اجملال ملناقشة الطريق إىل األمام
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  تعزيز حقوق األطفال    
تلتزم بربادوس، بوصفها طرفاً يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، بتسجيل املبدأ              -٨٠

نـد وضـع الـسياسات    القائل بأن املصاحل الفضلى للطفل ينبغي أن تكون االعتبار األول ع      
  .والربامج املتعلقة بالطفل

وتقوم احلكومة حالياً بتبسيط تشريعاهتا لضمان إدراج هذا املبدأ يف التشريعات املتعلقة              -٨١
وهلذا الغرض، استعانت وزارة األسرة خبدمات مستشار قانوين للنظـر يف قـانون             . باألطفال

  .بقة مع الربوتوكوالت واملعايري املقبولة دولياًاألسرة والتشريعات املتعلقة باألطفال جلعلها متطا
وأنشأت احلكومة أيضاً صندوقاً لنفقة الطفل لتقدمي الـدعم اخلـاص بالنفقـة إىل                -٨٢

وسيقدم الصندوق، الذي ميكـن     . األطفال الذين ال يتلقون الدعم املايل إال من أحد الوالدين         
فيذ أمر الدفع، معاشاً أسبوعياً لكل      االستفادة منه بعد مضي ثالثة أشهر على التخلف عن تن         

وعنـد  . طفل ملا ال يزيد عن أربعة أشهر، وبعد ذلك ُتستعرض ظروف الطفـل والوالـد               
ومن املقرر أن . االقتضاء، ميكن ملقدم الطلب أن يستفيد من الصندوق ملدة أربعة أشهر إضافية

بأن يعيد إىل الصندوق    يتجدد رصيد الصندوق باستمرار ألن الوالد املتأخر عن الدفع مطالب           
  .أي مدفوعات مقدمة

وقد قررت احلكومة املضي قدماً يف إنشاء الصندوق لتقدمي املساعدة واإلغاثة الـيت               -٨٣
يكون اآلباء الوحيدون، وغالباً األمهات منهم، يف أمس احلاجة إليها بعدما يتعـذر علـيهم               

الوالد اآلخر على دفع املبـالغ  سحب مدفوعات النفقة اليت تأمر هبا احملاكم بسبب عدم قدرة          
  .املطلوبة إىل احملكمة أو رفضه لذلك

  العقاب البدين    
فيما يتعلق مبسألة العقاب البدين، نفذت حكومة بربادوس، مبساعدة كرميـة مـن               -٨٤

اليونيسيف، برنامج إدارة السلوك اإلجيايب يف املدارس، الذي كان ُيسمى فيما سبق برنـامج              
فل، الذي يهدف إىل تيسري وضـع واسـتخدام اسـتراتيجيات إلدارة            املدارس الصديقة للط  

وهـذا الربنـامج    . السلوك اإلجيايب، ومن مث القضاء على ضرورة اللجوء إىل العقاب البدين          
  .مترسخ جداً يف املدارس االبتدائية والثانوية

اً إىل  ولكنـها، اسـتناد   . وبربادوس على علم بالدعوة إىل إلغاء العقاب البدين متامـاً           -٨٥
دراسات أُجريت يف العقد األخري، ما زالت تعرف دعماً قوياً لإلبقاء على العقـاب البـدين،                

وستواصل احلكومة عملها مع اليونيسيف وغريها من       . خاصة داخل الوسط املدرسي واألسري    
وعالوة  .املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين للتشجيع على استعمال أسالب تأديبية بديلة          

على ذلك، تعترف احلكومة بأن مهمة تغيري العقلية الوطنية فيما خيص العقاب البدين ما زالـت                
  .هائلة رغم أوجه التقدم اهلامة اليت أُحرزت يف دفع برنامج النهج التأديبية البديلة إىل األمام
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ة وسُتدرس مدون . ٤١وجتري احلكومة حالياً استعراضاً لقانون ولوائح التعليم، الفصل           -٨٦
وسـيقدم  . قواعد االنضباط املستعملة حالياً يف املدارس أيضاً من حيث عالقتها حبقوق اإلنسان       

  .هذا االستعراض املبادئ التوجيهية الضرورية لإلطار التشريعي الذي سينظم هذه املسائل

  حقوق اإلنسان والشرطة    
اد املكلفـني بإنفـاذ   تبقى قوة الشرطة امللكية يف بربادوس ملتزمة مببادئ نزاهة األفر         -٨٧

سيما مـن حيـث عالقتـه        وينظم سلوك الضباط الدليل التدرييب، ال     . القوانني ومساءلتهم 
  .باستخدام القوة

. وقد اعُتمد اختبار مكشاف الكذب جلميع ضباط الشرطة عند مستوى الـدخول             -٨٨
 وخيضع الضباط املختارون للوحدات املتخصصة الختبار إجباري جيريه فريق داخلـي مـن            

وما زال أفراد الشرطة يتلقون التـدريب يف خدمـة الزبـائن،           . أخصائيي مكشاف الكذب  
والعالقات العامة، وحقوق اإلنسان، وإشراك اجملتمع احمللي، وتسوية الرتاعـات، وسـالمة            

  .الضباط
وتقر قوة الشرطة وتقّيم أيضاً أمهية إشراك اجملتمع احمللي وتسعى باستمرار إىل إقامة                -٨٩

وقـد أُنـشئ يف ثـالث       . قة وتعاون يف اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء بربادوس        عالقات ث 
  . مقاطعات إقليمية للشرطة مكتب معين باجلرمية يدعم برنامج دعم الضحايا

  اهليئة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة     
هور ما زالت تصرفات أفراد قوة الشرطة امللكية يف بربادوس وتفاعالهتا مع أفراد اجلم  -٩٠

. ختضع لتدقيق صارم من جانب هيئة تأديبية خارجية هي اهليئة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة             
 اإلطار لعمليـات اهليئـة    قانون اهليئة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة      من   ١٦٧الفصل  وحيدد  

بإنشاء إجراءات مناسبة ملناولة الشكاوى املقدمة ضد أفراد قوة الشرطة امللكية يف بربـادوس              
وتوفر هذه اآللية شفافية وثقة يف أن الشكاوى املقدمة ضد الشرطة           . تحقيق فيها وحسمها  وال

  .سُيحقق فيها بصورة مستقلة وسُتتخذ بشأهنا قرارات لفائدة العدل والسالمة العامة

  التحديات والقيود  -خامساً  

  إنشاء وحدة حلقوق اإلنسان    
ق اإلنـسان داخـل وزارة      ، أنشأت حكومة بربادوس وحدة حلقو     ٢٠١٠يف سنة     -٩١

ولكن تلك الوحدة تـأثرت بـالقيود       . الشؤون والتجارة اخلارجية باستخدام املوارد القائمة     
 /املفروضة على املوارد البشرية إذ غادرها موظفان لشؤون حقوق اإلنسان أحدمها يف حزيران        

 املتحدة  لذلك يسرنا أن نعلم أن مفوضية األمم      . ٢٠١٢مارس  / واآلخر يف آذار   ٢٠١١يونيه  
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السامية حلقوق اإلنسان أحلقت مستشاراً يف جمال حقوق اإلنسان مبكتب األمم املتحـدة يف              
واحلكومة واثقة من أن تعيني هذا املوظف سيمد بربادوس بدعم حاسم يف اجلهود             . بربادوس

  .اليت تبذهلا لتقوية آليتها اخلاصة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  يف املتابعة والتنفيذإشراك اجملتمع املدين     
ما زالت احلكومة تشرك املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف خمتلف              -٩٢

فعلى سبيل املثال، وافق جملس احلكومـة        .الربامج واألنشطة املتصلة بقضايا حقوق اإلنسان     
الجتـار  على أن تشارك منظمتان من منظمات اجملتمع املدين يف فرقة العمل الوطنيـة ملنـع ا               

وباإلضافة إىل ذلك، شارك أعضاء اجملتمع املدين يف حلقـة العمـل اإلقليميـة              . باألشخاص
للكومنولث بشأن متابعة وتنفيذ االستعراض الدوري الشامل اليت ُعقـدت يف بربـادوس يف              

غري أن من املتوقـع أن يـوفر        . وهذا جمال سيتطلب مزيداً من العمل     . ٢٠١١يونيه  /حزيران
طنية حلقوق اإلنسان يف بربادوس آلية مهمة لتيسري إشراك اجملتمـع املـدين             إنشاء مؤسسة و  

  .بشكل منهجي ومتزايد يف متابعة وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل

  شواغل اجملتمع املدين    
أثار أعضاء طائفة الراستافاري، خالل املشاورات مع منظمـات اجملتمـع املـدين،               -٩٣

مـا زاال غـري متـساحمني مـع املمارسـات           وشرطة بربادوس   شواغل مفادها أن جمتمع     
الثقافية للمجتمعات املركزة على اهلوية األفريقية وجمتمعات الشعوب األصلية األفريقية          /الدينية

  .يف بربادوس والكارييب على نطاق أوسع
وتـرى  . واحلكومة ملتزمة ببناء جمتمع يدعم التسامح مع حقوق اجلميـع واحترامهـا             -٩٤

ة أن برامج من قبيل برنامج مابالوزي وبرنامج التوعية اجملتمعية، وهي برامج تنفذها خمتلف              احلكوم
الوكاالت احلكومية مثل جلنة شؤون البلدان األفريقية، والشرطة، وكذلك منظمات اجملتمع املدين            

  .ستزيد من وعي اجملتمع باملعتقدات الدينية والثقافية لألقليات وفهمه هلا وتساحمه معها
وتقر احلكومة أيضاً بأن مثة حاجة إىل تعزيز عالقات الثقة بني الشرطة وغريها مـن                 -٩٥

وهلذا الغرض، سيكون علـى احلكومـة،       . الوكاالت احلكومية وأعضاء الديانة الرستافارية    
بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدين والشركاء اإلقليميني والدوليني، أن تدرس وحتدد اآلليات        

  .زيداً من احلوار والتعاون والتشاركاليت تشجع م

  خالصة  -سادسا  
إن بربادوس ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية ومحايتـها ولقـد               -٩٦

وتدرك احلكومـة أن املـوارد      . تعهدت بتنفيذ السياسات والتدابري اليت تعكس هذا االلتزام       
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 على تنفيذ بعض التدابري اليت ستوفر       احملدودة والقيود على القدرات ما زالت تؤثر على قدرهتا        
  .مزيداً من احلماية للمواطنني وألولئك الذين يقيمون على شواطئها

وتتطلع احلكومة إىل العمل مع اجملتمع الدويل لبناء القدرات وتوسيع مستوى ونطاق              -٩٧
ننا وحنن نرحب بتعيني مستشار حلقوق اإلنسان يف بربادوس أل        . احلقوق اليت يتمتع هبا شعبها    

نرى أن هذا التعيني سيساعد احلكومة يف زيادة الوعي العام بقضايا حقوق اإلنسان ويف تعزيز         
  .اإلطار التشريعي واإلداري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف بربادوس

وما زال يساورنا بالغ القلق إزاء ما للكساد العاملي املطول من تأثري على اقتصادات                -٩٨
لذلك فإننا . صغرية مثل بربادوس، اليت تعاين من ضعف كبري أمام الصدمات اخلارجيةالدول ال

نضم صوتنا إىل صوت رئيس جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لإلشـارة إىل أن   
األزمات االقتصادية واملالية وقلة النمو تعيق اإلعمـال التـدرجيي للحقـوق االقتـصادية              "

 ونرى أننا إذ    ."افية ومن شأهنا أن تؤدي إىل تراجع يف التمتع بتلك احلقوق          واالجتماعية والثق 
نعرض تلك احلقوق للخطر، نعرض أنفسنا للخطر احلقيقي املتمثل يف إعاقة تقـدم احلقـوق         

  .املدنية والسياسية

        
 


