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  والعملية التشاورية املنهجية - أوالً 
 للمبادئ التوجيهيـة العامـة      أُعد التقرير الوطين لرببادوس املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل وفقاً           - ١

  .لشاملإلعدادات املعلومات يف إطار االستعراض الدوري ا

وتقع على عاتق وزارة الشؤون اخلارجية مسؤولية تنسيق االجتماعات مع الوزارات احلكومية واملنظمات    - ٢
وقد ُعقد اجتماع أويل مع الـوزارات       . غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلة وإعداد التقرير النهائي         

ووردت . تفاقيات حقوق اإلنسان جبانب مكتب أمني املظاملاشىت واإلدارات احلكومية الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ 
ومت جتميع هذه . بربادوس للمنظمات غري احلكوميةورابطة من تلك الوزارات ومن املنظمة النسائية الوطنية ورقات 

غرض بكما ُعقدت اجتماعات أخرى     . تقرير جرى تعميمه  مشروع  واملعلومات األخرى ذات الصلة يف      الورقات  
. الوثيقةملشروع  استعراض شامل   إلجراء  رصة ملمثلي مجيع الوكاالت املشاركة واملنظمات غري احلكومية         إتاحة الف 

  .هذا االستعراض يف االعتبارنتائج ويضع التقرير النهائي 

   معلومات أساسية عن البلد-  ثانياً
   الدستور-  ألف

حقـوق  بة يف بربادوس ملتزمة حبماية  وظلت احلكومات املتعاق  . الدستور هو القانون األعلى يف بربادوس       - ٣
 إىل هذه اخللفية، قررت حكومة بربادوس وشعبها عند االستقالل تكريس هذا املبدأ يف              واستناداً.  للفرد اإلنسان

 من احلريات األساسية مثل احلق      وتكفل شرعة احلقوق عدداً   . أحكام شرعة احلقوق املتضمنة يف دستور بربادوس      
رية الشخصية، واحلماية من الرق والسخرة، واحلماية من املعاملة الالإنسانية، واحلماية من            يف احلياة، واحلق يف احل    

  . واحلق يف احملاكمة العادلة وافتراض الرباءة؛أو اللون أو العقيدةاملوطن أو الرأي السياسي التمييز بسبب العرق أو 

احلقوق املذكورة أعاله طلب     انتهاك ألي من      على أنه جيوز ألي شخص يدعي حدوث       وينص الدستور   - ٤
مبثابة الوصي احمللي الفعلي على حقوق اإلنسان يف        تكون  وهكذا فإن هذه األخرية     . من احملكمة العالية  االنتصاف  
من احملكمة العالية فيما خيص أية انتـهاكات حلقـوق          االنتصاف  ولكل فرد احلق الدستوري يف طلب       . بربادوس

  .اإلنسان من جانب الدولة

  كومة احل-  باء

تخابات حرة ونزيهـة  لرببادوس حكومة تستند إىل ممارسة الراشدين حلق االقتراع العام، وتتسم بإقامة ان             - ٥
منولـث  ويقوم النظام االنتخايب على غرار نظام ويستمنستر الربيطاين، وبربادوس عـضو يف الك            و. بشكل منتظم 
متعدد األحزاب، واحلزب وهذا النظام .  يف بربادوس للدولة مع وجود حاكم عام ميثلهارئيساًإنكلترا تعترف مبلكة 

. الذي حيصل على األغلبية يف االنتخابات يشكل احلكومة ويظل فيها ملدة مخس سنوات، وجيوز إعادة انتخابـه                
 ١٥وأُجريت آخر انتخابات عامـة يف       .  يتوىل منصب رئيس الوزراء ورئيس احلكومة      ويعني احلزب الفائز زعيماً   

 وأسفرت عن تغيري احلكومة حبصول حزب العمال الدميقراطي على عشرين من مقاعد             ٢٠٠٨اير  ين/كانون الثاين 
.  للوزراء وقد أدى األونرابل ديفيد جون هوارد ثومبسون القسم رئيساً        . جملس النواب البالغ عددها ثالثني مقعداً     

  .على العشرة مقاعد املتبقية وشكل املعارضةبربادوس كما حصل حزب عمال 
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 يـتم انتخـاهبم     جملس النواب الذي يضم ثالثني عضواً     : بادوس هيئة تشريعية تتألف من جملسني مها      ولرب  - ٦
باالقتراع العام الذي ميارسه الراشدون، وميثلون الدوائر االنتخابية الثالثني اليت ُتقسم إليها اجلزيـرة لألغـراض                

يعني  على مشورة رئيس الوزراء، و     هم بناءً  من ١٢احلاكم العام    يعني    عضواً ٢١ويضم جملس الشيوخ    . االنتخابية
 حسب تقديره لتمثيل املصاحل الدينية أو االجتماعية سبعةعلى مشورة زعيم املعارضة، كما يعني اثنني آخرين بناًء  

  .أو االقتصادية أو غريها مما يعتربه ضرورياً

 على مشورة رئـيس     العام بناءً  من الدستور، فإن جملس الوزراء، الذي يعينه احلاكم          ٦٤ومبقتضى املادة     - ٧
. الوزراء، مكلف بتوجيه احلكومة يف بربادوس ومراقبتها بشكل عام، كما أنه مسؤول بصفة مجاعية أمام الربملان               

  .سلطة سن القوانني اخلاصة بالسالم والنظام واحلكم الرشيد يف بربادوسله واألخري 

   السلطة القضائية-  جيم

. احملكمة العالية وحمكمة االستئناف   عليا تتألف من    قضاء  حمكمة  لى إنشاء    من الدستور ع   ٨٠تنص املادة     - ٨
دائرة خاصة ويوجد باحملكمة العليا . اجلزئية واحملكمة العليااحملكمة من املُحالة وتنظر حمكمة االستئناف يف الدعاوى 

ت االجتماعية ذات الصلة    طلب املساعدة من اخلدما   حملكمة األسرة هذه    وجيوز  . الشؤون األسرية باألسرة تتناول   
.  على مشورة رئيس الوزراء وبعد التشاور مع زعيم املعارضة         والقضاة يعينهم احلاكم العام بناءً    . بشؤون األسرة 

، ويف حالة قاضي احملكمة العالية      السبعنيويظل رئيس القضاء وقضاة االستئناف بعد التعيني يف مناصبهم حىت سن            
أي مراجعـة   سلطة  هلا  احملاكم  و.  الدستور كذلك القضاة من الفصل التعسفي      وحيمي. حىت سن اخلامسة والستني   

  .مع الدستوراتساقه قانون جييزه الربملان لضمان 

 اللجنة القضائية للمجلس    ة استئناف لرببادوس، وقد حلت حمل     وحمكمة العدل الكاريبية هي أعلى حمكم       - ٩
  .٢٠٠٥لمملكة املتحدة يف عام لامللكي 

  :الوطين هيالقانوين  ثالثة سبل استئناف متاحة ملواطين بربادوس خارج النظام اًوتوجد حالي  - ١٠

  ؛)بربادوس طرف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان(حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   )أ(  

لحـق  بربادوس طرف يف الربوتوكول االختيـاري امل      (جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان         )ب(  
  ؛)بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يتيح لألفراد فرصة االستئناف أمام اللجنة

 بوصفها احملكمة القضائية للجماعة     ٢٠٠٥أبريل  /ية اليت افُتتحت يف نيسان    حمكمة العدل الكاريب    )ج(  
 األوىل هي مسؤولة عن تفسري معاهـدة        ؛ فبالصفة معاًالكاريبية، واليت تتمتع باالختصاصني األصلي واالستئنايف       

وقد . شواغاراماس املنقحة، وبالصفة الثانية هي مبثابة أعلى حمكمة استئناف للدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية             
.  ينص على أن حمكمة العدل الكاريببية هي أعلى حمكمة استئناف يف البلد             متكينياً اًت بربادوس بالفعل تشريع   سّن

ويتيح هذا للمواطنني أو األشخاص االعتباريني، الـذين        . اختصاصها األصلي يف   عضو باحملكمة    كما أن بربادوس  
قد انُتهكت، فرصة اللجوء إىل احملكمة يف اختصاصها األصلي بوصـفها           املعاهدة  يعتقدون أن حقوقهم احملددة يف      

  .هيئة تفسري املعاهدة
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   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بربادوس-  ثالثاً
   صكوك حقوق اإلنسان الدولية-  ألف

االتفاقية األمريكية حلقوق   : بربادوس طرف يف صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية اإلقليمية والدولية التالية           - ١١
اص باحلقوق املدنية   اإلنسان؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخل          

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل     ى مجيع أشكال التمييز العنصري؛ و     ة الدولية للقضاء عل   االتفاقيوالسياسية؛ و 
وبربادوس . العنصري واملعاقبة عليها؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق الطفل             

ألشخاص ذوي اإلعاقات واتفاقية بيليم دو بارا قوق ااملعنية حبعة على اتفاقية األمم املتحدة كذلك من البلدان املوقّ
  .اليت ُتلزم بالقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

وبالتايل ال ميكن االستشهاد    . منولثوولرببادوس نظام قانوين ثنائي، شأهنا يف ذلك شأن معظم بلدان الك            - ١٢
   برملـان بربـادوس     ية؛ وجيب أن يـسنّ    مباشرة بصكوك حقوق اإلنسان الدولية بصورة عامة أمام احملاكم البلد         

  .ولية يف النظام القانوين الوطين إلدماج االتفاقيات والصكوك الد حملياً تشريعاًأوالً

   اتفاقيات منظمة العمل الدولية-  باء

من اتفاقيـات  اتفاقية  ٣٦ عضو يف جملس إدارة منظمة العمل الدولية، كما أهنا طرف يف       بربادوس حالياً   - ١٣
وليـة  ومن بني هذه االتفاقيات اتفاقية منظمة العمـل الد        . حبقوق وامتيازات العمال  تتعلق  مل الدولية   منظمة الع 

اتفاقية ؛ و١٩٥٨، لعام )االستخدام واملهنةيف (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز املتعلقة بسياسة العمالة؛ و
بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية     ؛ و ١٩٤٨تنظيم، لعام    ال ومحاية حق بشأن احلرية النقابية    منظمة العمل الدولية    

  اتفاقية منظمة العمل الدوليـة بـشأن أسـوأ أشـكال عمـل             ؛ و ١٩٧٨لعام  حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية،     
  .١٩٩٩األطفال، لعام 

   أمني املظامل-  جيم

 مبوجبه مكتـب أمـني      الذي أُنشئ ) ١٩٨١(، أجاز برملان بربادوس قانون أمني املظامل        ١٩٨١يف عام     - ١٤
ومبوجب أحكام هذا القانون يتحمل أمني املظامل مسؤولية التحقيق وإعداد التقارير يف حاالت االدعـاء               . املظامل

  .العزل من منصبه بشكل تعسفيمن ويتمتع حبماية . سلوك إداري غري الئق أو غري معقول أو غري مالئممبمارسة 

  التجارة العادلةجلنة  -  دال

ضـمان  هتـدف إىل    جديدة   منها بضرورة حتديث االقتصاد وإنشاء مؤسسات        احلكومة، تسليماً أنشأت    - ١٥
 بوالية تتمثل يف حتسني املنافسة داخل جمتمع األعمـال،          ٢٠٠١التجارة العادلة يف عام     جلنة  حقوق املستهلكني،   

  .فاههم بصورة عامة، ومحاية حقوق املستهلكني وتعزيز راحتكاراتوحتسني الكفاءة يف األسواق اليت تشهد 
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مسؤولية إنفاذ قانون تنظيم املرافق، وبعض أحكام قانون االتصاالت الـسلكية           وتقع على عاتق اللجنة       - ١٦
مسؤولة، مبوجب قانون املنافسة العادلة، عن واللجنة . والالسلكية، وقانون املنافسة العادلة، وقانون محاية املستهلك

ة باملنافسة يف حتقيقات يف شكاوى املمارسات الضاراللجنة وأجرت .  بربادوستشجيع املنافسة العادلة وحتقيقها يف
الشكاوى التسعري  وتناولت  . ، والنفط، واخلدمات املالية، والبيع بالتجزئة، وصناعة السيارات       قطاعات االتصاالت 

خمتارة من اخلرباء املثمنني    وقائمة  والتسعري التمييزي، والبيع املشروط،     التوريد،   وتقييد املنافسة، رفض     االفتراسي،
 ٢ ٧٣٤باللجنـة   ، اتصل   ٢٠٠٨مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧أبريل  /ويف الفترة من نيسان   . وفرض أسعار إعادة البيع   

وراجعت اللجنة مناذج عقود موحدة، للتأكد من عدم        .  يطلبون املساعدة بشأن مسائل متصلة باملستهلك      اًشخص
ومرائب السيارات مثل االتصاالت واملصارف عريض من الصناعات وجود شروط غري عادلة فيها، وذلك يف قطاع 

  .ومنافذ البيع بالتجزئة ومنافذ التركيبات الصحية، وغريها من صناعات اخلدمات

   املنظمات غري احلكومية-  هاء

 يف تشجيع    هاماً تزدهر يف بربادوس روح األخوة وسط املنظمات غري احلكومية، األمر الذي يؤدي دوراً              - ١٧
وتتـراوح هـذه    . املنظمات غري احلكومية  بشىت   عن الشواغل اخلاصة     قاش حول قضايا حقوق اإلنسان فضالً     الن

 يف  متكـامالً املنظمات من املنظمات الشعبية اجملتمعية احمللية إىل أذرع حملية للمنظمات الدولية، وقـد أدت دوراً    
املنظمات غري احلكومية الرببادوسـية      جمتمع   وقد شجع . مبين على مبادئ دميقراطية سليمة    تطوير جمتمع بربادوس    

  . مبادرات التنمية البشرية واالجتماعيةاهتمامه بعملية احلوكمة، كما دعممشاركة اجلمهور وعلى بنشاط 

  /وهي شبكة من املنظمات غري احلكومية، يف متـوز        ،  منظمات غري احلكومية  للرابطة بربادوس   وأُنشئت    - ١٨
، إىل خلق بيئـة     ومتكني اجملتمع املدين   منها بالترابط بني التنمية املستدامة       تسليماً،  الرابطةوتسعى  . ١٩٩٧يوليه  

شراكة وتعاون بني األفراد واملنظمات غري احلكومية، وإىل تعزيز قـدرات األفـراد واجملتمعـات واملؤسـسات،           
  .واستعمال الدعوة هبدف التأثري يف صياغة السياسات يف القطاعني العام واخلاص

 بلجنة املنظمات غري احلكومية يف بربـادوس        متر مناهضة العنصرية يف بربادوس، وكان ُيعرف سابقاً       ومؤ  - ١٩
 مشاركة املنظمات غري احلكوميـة      هو ائتالف من منظمات غري حكومية نسق      للمؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية،     

 األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب        الرببادوسية يف املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره        
ويـضم مـؤمتر مناهـضة      . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٧أغسطس إىل   / آب ٣١فريقيا من   أاملعقود يف ديربان جبنوب     
جملس ة توطني املواطنني الكاريبيني، ومجعية إعاد:  من املنظمات غري احلكومية من بينهاالعنصرية يف بربادوس عدداً

، للمرأة من أجل عهـد جديـد      املتاحة  فاريني، واملنظمة الكاريبية للبدائل اإلمنائية      إيتشريوغانيم للنهوض بالراستا  
  .فريقيا يف بربادوس، وحركة كلمنت بايين، واليوم العاملي لألمل والثقةأوحركة عموم 

لرببـادوس  للمنظمات النسائية، يف حني أن اجمللس املـسيحي         اجلامعة  واملنظمة الوطنية للمرأة هي اهليئة        - ٢٠
وجملس بربادوس للمعاقني ومنظمـة     . اجلامعتان يف الطائفة الدينية   جملس بربادوس للكنائس اإلجنيلية مها اهليئتان       و

اللتان ختدمان جمتمع األشخاص ذوي اإلعاقة، وتتلقـى كلتـا          اجلامعتان  بربادوس الوطنية للمعاقني مها املنظمتان      
  .املنظمتني املساعدة من الدولة



A/HRC/WG.6/3/BRB/1 
Page 6 

 

   والتحديات والقيود،وأفضل املمارسات ، االجنازات-  رابعاً
   مرافق السجون اجلديدة-  ألف

، بناء جممـع    ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩أصبح من الضروري، بسبب احلريق الذي دمر سجن غلينديري يف             - ٢١
، ٢٠٠٧وهذا اجملمع، الذي اكتمـل يف عـام   .  عام١٠٠ عن املبىن الذي جتاوز عمره بديالًذاته خمصص للغرض   
املوجودين يف احلبس االحتيـاطي يف      وأولئك  اجلنسني من الرتالء احملكوم عليهم      بني  فصل  العملية  مصمم لتيسري   

 ملستويات املخاطر األمنيـة،  كما اُتخذ إجراء إضايف لتصنيف الرتالء وفقاً. انتظار احملاكمة وإصدار أحكام حبقهم  
بية عالجية وأخرى خاصة بعالج     ويشمل اجملمع كذلك مرافق ط    ". منخفض"و" متوسط"و" عال" بالتحديد   وهي

   لـسياسة إدارة خمـالفي القـانون،        الً مكمّ ويف السجن ُيعد التأهيل جزءاً    . األسنان واألمراض العقلية والنفسية   
احلصول على عمـل    لتوفري التدريب األكادميي واملهين ومهارات العمل للرتالء ملساعدهتم يف          برامج  وضعت  كما  

  . اإلجراماولة خلفض مستويات العودة إىلمناسب بعد خروجهم، وذلك يف حم

   هيئة تلقي الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة-  باء

، أجاز الربملان قانون هيئة تلقي الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة الذي أُنشئت مبوجبه              ٢٠٠٤يف عام     - ٢٢
 خذ قرار إنشاء هذه اهليئة تسليماًوقد اُت. السلطة املذكورة بوصفها جهة حكومية مستقلة حتت توجيه النائب العام

باحلاجة إىل هيئة مدنية مستقلة من خارج قوة الشرطة لتلقي الشكاوى املقدمة ضد سلوك أفراد الشرطة، وإلصدار 
يونيـة  / حزيـران ٤يف وقد ُنظم االجتماع االفتتاحي للهيئـة  . العدالة والشفافيةلصاحل  قرارات بشأن الشكاوى    

 حالة  ٢٥يف  اسُتكمل النظر   وقد  .  إلجراء حتقيق   طلباً ٨٢، من بينها     طلباً ١٧٨دع  ، ومنذ ذلك احلني أُو    ٢٠٠٤
  .٢٠٠٦كما زيد عدد أعضاء جملس اهليئة من مخسة أشخاص إىل سبعة يف عام .  حالة قيد التحقيق٩١وال تزال 

   احلقوق االجتماعية واالقتصادية-  جيم

   األسرة واألطفال- ١

 من بداية السنة الدراسية اجلديدة  جمانية ألطفال املدارس اعتباراًحافالتة خصصت احلكومة اجلديدة خدم  - ٢٣
يهدف إىل خلق كادر جديد لتنظيم معسكرات صيفية وطنية  لربنامج كما أعلنت خططاً. ٢٠٠٨سبتمرب /يف أيلول

ع تنمية شعورهم موإدارة األنشطة، إسداء املشورة إتاحة الفرصة لتدريب الشباب يف جمال ومن قادة اجملتمع احمللي 
متطوعون من الشباب يتم اختيارهم من الصف السادس باملدارس         املعسكرات  وسيعمل يف   . بالواجب جتاه الصغار  

  . وست إنديز، ومن كلية اجملتمع يف بربادوس، ومركز كيف هيل جبامعة) سنة١٨- ١٦سن (الثانوية 

  التعليم - ٢

، فلسفة أن التعليم هو احملفز الرئيسي ١٩٦٦قالهلا يف عام اتبعت احلكومات املتعاقبة يف بربادوس، منذ است  - ٢٤
وقد حققت بربادوس األهداف    .  لذلك سياسة جمانية التعليم جلميع األطفال      للتحول االجتماعي، واعتمدت وفقاً   

 وفرصـاً متـساوية يف    اإلمنائية اإلضافية لأللفية فيما يتصل بالتعليم ألهنا وفرت فرص التعليم االبتدائي الشامل،             
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أما اهلدف املتبقي   . املدرسي العايل التعليم  فضالً عن جمانية     سنة،   ١٦اإللزامي حىت سن    االلتحاق بالتعليم الثانوي    
جهد احلضانة، وقد دخلت احلكومة يف شراكة مع القطاع اخلاص يف           دور  هو توفري التعليم الشامل على مستوى       ف

  . مشترك حتقيقاً هلذا اهلدف

  اجملتمعيبرنامج التكنولوجيا  - ٣

شـخص   ١٠ ٠٠٠وقد تلقى أكثر مـن      . يهدف برنامج التكنولوجيا اجملتمعي إىل ردم الفجوة الرقمية         - ٢٥
 يف مجيع أحناء اجلزيرة ُيطلـق        مركزاً ١٥وجيري تشغيل الربنامج من     . ٢٠٠٢الربنامج يف عام    بدء  التدريب منذ   

  . املرجعيةراكز املعليها اسم 

  احلماية االجتماعية - ٤

ومتثل . مساعدات عينية فضالً عن   ر بربادوس شبكة األمان للفئات األضعف يف شكل حتويالت نقدية           توف  - ٢٦
إىل " الصدقة" من برنامج يسعى إىل التحول من مفهوم         هارات جزءاً املاكتساب  على  التنمية الشخصية والتدريب    

، "إىل العمل من الرعاية االجتماعية االنتقال" وُيعرف هذا اجلانب من جوانب الربنامج بربنامج  ". التمكني"مفهوم  
  .ويعود له الفضل يف خفض كبري يف قوائم املستفيدين من املساعدات االجتماعية

  كبار السن - ٥

ويضم ". ر السن يف منازهلمكبارعاية "و" الشيخوخة النشطة"يتصدر الربامج اخلاصة بكبار السن مفهوما      - ٢٧
ويتيح .  اإلبقاء على كبار السن حمتفظني بنشاطهم ألطول فترة ممكنة          يهدف إىل  مفهوم الشيخوخة النشطة برناجماً   

والـرقص  واملسرح برنامج األنشطة الترفيهية لكبار السن فرصة املشاركة يف أشكال خمتلفة من التمارين الرياضية        
أما برنامج . واألحداث املرحةألعاب القوى مسابقات ، بينما يتنافسون يف األلعاب الوطنية لكبار السن يف واحلرف

وُيسمح لكبار السن بالبقاء يف منازهلم، كما يقدم . فهو بديل للرعاية يف املؤسسات" كبار السن يف منازهلمرعاية "
  ".برنامج الرعاية املرتلية" ويعرف هذا الربنامج باسم .هلم موظفون مدربون الدعم املطلوب ملواجهة مشكالهتم

  ةاألشخاص ذوو اإلعاق - ٦

كما جيري تعديل املساكن    . وأجهزة املشي املتحركة  كراسي  الملساعدة يف شكل أجهزة مساِعدة مثل       ُتقدَّم ا   - ٢٨
، ومثة برنامج ةوُصممت احلمامات كذلك لتكون مناسبة الستعمال ذوي اإلعاق. لتيسري تنقل األشخاص ذوي اإلعاقة

  .ةساكن األشخاص ذوي اإلعاق كجزء من اهلياكل األساسية مل سنوياً مدرجا٦٠ًبناء حنو لإنشاء املدارج 

وأدخلت الوحدة الوطنية لإلعاقات تدريس لغة اإلشارة لتيسري االتصال بني املصابني بالصمم أو بإعاقات   - ٢٩
مخس حـافالت   ختصيص  " استدعاء وسيلة انتقال  "، أتاح برنامج    ٢٠٠٧ويف عام   . مسعية أخرى واجملتمع العريض   

وميكن أن تستوعب هـذه     . زيادة حركتهم ، إمكانية   إلعاقة اجلسدية ا وخباصة   - ة  لألشخاص ذوي اإلعاق  جمّهزة  
  .لنقل أطفال املدارس ذوي اإلعاقاتكما مت توفري خدمة حافالت .  املتحركةاحلافالت كذلك الكراسي
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 مـن املـشاركة     ة بضرورة استفادة األطفال ذوي اإلعاق     ولضمان جودة التعليم جلميع الطالب، وتسليماً       - ٣٠
 ةاالحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقمباٍن إضافية تليب  ظام املدرسي، أحلقت وزارة التعليم مؤخراًالكاملة يف الن  

ومركز تشالنر  مثل مدرسة ة بعض املؤسسات املخصصة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقكوهنا. ببعض املدارس احلكومية
 إيرفينغممن يتلقون تعليمهم يف مدرسة      عية والبصرية   ذوو اإلعاقة السم  السنوات األخرية، متكّن الطالب     ويف  . التعلُّم

املدارس الثانويـة يف    اجتياز االمتحان التحريري لدخول     ، من   ة، وهي مدرسة خاصة بالطالب ذوي اإلعاق      ويلسون
 املدارس الثانوية، ُتوفّر هلم معداتيف ولتيسري عملية تكيف الطالب    . بربادوس وجنحوا يف االلتحاق باملدارس الثانوية     

 وتلك الـيت جـرى      وباإلضافة إىل ذلك، فإن مجيع املدارس اليت ُشيدت حديثاً        . متخصصة مراعاة الحتياجاهتم اخلاصة   
كراسي الالطالب الذين يستعملون    دت مبرافق ومدارج ومحامات تالئم      ترميمها يف إطار برنامج تعزيز قطاع التعليم ُزو       

املزيد من بيد أنه من الضروري توفري . ب يف فصول الدراسة العاديةألنه مثة تركيز على استيعاب هؤالء الطال   املتحركة،  
كما ينبغـي مالحظـة     . ةوتدريب املدرسني على حنو أفضل من أجل تعليم األطفال ذوي اإلعاق          واملتخصصني  رافق  امل

  .ها حاليا وزارة التعليم باهتمامالحتياجات اخلاصة تنظر فيلذوي اوجود مقترح بوضع سياسة شاملة 

   التحديات-  دال

غياب اإلطار التشريعي  خماوف بشأن عدد من القضايا منها   املشاورات مع أعضاء اجملتمع املدين    يف  أُثريت    - ٣١
واملؤسسي املطلوب لتيسري املشاركة الكاملة للمنظمات غري احلكومية خبالف نقابات العمال ومنظمات اجملتمـع              

  ."الشراكة االجتماعية"املدين من القطاع اخلاص يف 

وقد أثار اجمللس املعين باملساواة بني اجلنسني على وجه اخلصوص خماوف تتعلق بوجود متييز قائم على نوع   - ٣٢
. ، الذي ينطبق فقط على األطفال املولودين خارج إطار الزوجية١٩٨٤اجلنس يف بعض أحكام قانون اإلعالة لعام 

الرجل أمر استدعاء   الستصدار  القاضي  التقدم بطلب إىل    جيوز للمرأة العازبة     من قانون اإلعالة     ٦ومبوجب املادة   
، يف ظروف العازببيد أنه ال يوجد حكم مقابل مبوجب قانون اإلعالة يسمح للرجل . الذي تدعي أنه أب لطفلها

  .مماثلة، بتقدمي طلب أمر إعالة

املـسائل  ،  استافاريان، وعلى وجه اخلصوص األعضاء املنتمني لعقيدة ر       وأثار كذلك أعضاء اجملتمع املدين      - ٣٣
ومثة شعور بأن هؤالء األشخاص ضحية للتوصيف الذي قد يؤدي إىل أضرار            . املتصلة بالتمييز والوصم والتهميش   

برامج تدريب وتوعيـة  سلسلة ولذلك، سيتعني على احلكومة الشروع يف   .  على احلقوق  وافتراضات خاطئة وتعدٍ  
ات إىل عامة اجلمهور لضمان عدم التمييز ضد هؤالء األشـخاص  للموظفني العموميني املسؤولني عن تقدمي اخلدم 

  . العرقيأو الطبقة أو الدين أو الثقافة أو األصلالعنصر بسبب 

  وباإلضافة إىل ذلك، أُثريت خماوف بشأن كيفية التعامل مع الشكاوى أو االدعاءات بـسوء الـسلوك                  - ٣٤
وعلى الرغم من إنشاء اإلطار التشريعي      . اصة الشرطة أو التعدي على احلقوق من جانب السلطات احلكومية، وخب        

واملؤسسي يف شخص أمني املظامل وهيئة تلقي الشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطة، تقر احلكومة بأنه جيب عمل                 
  .وزرع ثقة الشعب يف نظام الشكاوىاُألطر املزيد لتعزيز هذه 
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 وجود قانون خاص بالتحرش اجلنسي، إذ جيري التعامل الوطنية عن قلقها إزاء عدمالنسائية وأعربت املنظمة   - ٣٥
كما أن األثر النفـسي     . مسألة عالقات صناعية  كوهنا   من   مع الشكاوى يف الوقت الراهن على أهنا اعتداءات بدالً        

النسائية وأعربت رئيسة املنظمة . مصدر آخر من مصادر القلقهو واجلسدي الذي يتركه العنف املرتيل على األطفال 
  .إعالة األطفالنفقة نية عن إحباطها لغياب نظم الدعم على املستوى اإلداري للمرأة وملسألة حتصيل الوط

إىل حتديث لتجسد قواعد حقوق اإلنسان الدولية احلالية        وجود تشريعات عديدة حتتاج     وتدرك احلكومة     - ٣٦
بإجراء هذا اإلصالح يف أقرب وقت      م  وتلتزوحرية املعلومات وحرية تكوين اجلمعيات،      والرتاهة  املتصلة باملساواة   

  .الالزمةاألخرى ممكن ولكن تعوزها املوارد البشرية الكافية والقدرات 

لزيادة إعمال هذه   الضروري  ار التشريعي واملؤسسي واإلجرائي     اإلطاحلاجة إىل تدعيم    احلكومة  تدرك  و  - ٣٧
وهكذا، جيب أن تعتمد احلكومـة      . تمعمجيع قطاعات اجمل  بني  وتعزيز احترام حقوق اإلنسان بشكل أكرب       احلقوق  

   .الرصد واالمتثالالالزمة لتوفري املزيد من وتؤسس اللوائح التنظيمية والقواعد اإلدارية 

   األولويات الوطنية الرئيسية- خامساً 
   ومكافحتهاإليدز/ الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية-  ألف

اإليدز إىل الفلسفة القائمة    /ابني بفريوس نقص املناعة البشرية    تستند سياسة بربادوس جتاه األشخاص املص       - ٣٨
ومنذ تسعينات القرن املاضي تؤكد البيانات أن اإليـدز مـن           . على أن الشعب وقدراته الفطرية مها أعظم مورد       

وقد خصصت احلكومـة    .  سنة ٤٤ سنة و  ١٥األسباب الرئيسية لوفيات األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني         
 زادت  ٢٠٠١ومنذ عام   . اإليدز يف بربادوس  /ذ الثمانينات ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية       املوارد من 

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ٥٠االستجابة الوطنية للتصدي للمرض بالتزام احلكومة تقدمي مبلغ         
ويشمل جزء من هذه املبادرة هدف توفري       . األمريكية على مدى مخس سنوات لربنامج االستجابة الوطنية املوسعة        

العالج شديد الفعالية مبضادات فريوسات النسخ العكسي جماناً جلميع املواطنني حاملي الفريوس املستوفني للشروط 
كما مشلت اجلهود الرامية إىل مكافحة املرض واحلد من انتشاره عدداً من برامج التوعية العامة والتثقيف                . احملددة

  .زيع وسائل الوقاية جماناًاجلنسي وتو

اإليدز بوصفها من أفضل /وقد ُسلط الضوء على االستجابة الواسعة للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية  - ٣٩
املمارسات، وأهنا صارت ممكنة عن طريق اللجنة الوطنية املتعددة القطاعات ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة        

، وهي سلطة التنسيق املركزية للقطاعات والشركاء املـسؤولني عـن           ٢٠٠١اإليدز اليت أُنشئت يف عام      /البشرية
ويشمل أصحاب املصلحة احلاليون األشخاص املتعايشني مع فريوس نقـص  . التوعية باملرض والوقاية منه وعالجه    

 املناعة البشرية، وممثلني للقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم، ومجاعات الشباب، واملنظمات الدينيـة، والنقابـات،    
وأكملت اللجنة مـؤخراً مـشروع اخلطـة        . واملنظمات غري احلكومية، وأرباب العمل والعاملني يف اجملال الطيب        

  ).٢٠١٣- ٢٠٠٨(االستراتيجية الوطنية 
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ومن العناصر األساسية للشراكة مع اجملتمع املدين مشاركة األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة                - ٤٠
الوطنية املتعددة القطاعـات     وتوفر اللجنة . ١٩٩٥يف اللجان واهليئات املتعاقبة منذ عام       اإليدز املمثلَني   /البشرية

اإليدز التمويل خلدمات عديدة تقدمها منظمات اجملتمع املدين مثل منظمة كري /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
  .س، ومجعية اإليدز يف بربادوسبربادوس، واحتاد املثليني اجلنسيني والسحاقيات ملكافحة اإليدز يف بربادو

وقد شددت استجابة بربادوس للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية على توفري العالج الطيب والرعايـة           - ٤١
لألشخاص املتعايشني مع الفريوس، واحلد من الوصم والتمييز، والوقاية، مبا يف ذلك عن طريق بـرامج اإلعـالم                  

 مع ظهور أدوية العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي، اخنفاضـاً           وشهدت بربادوس، . والتثقيف واالتصال 
  .ملحوظاً يف حاالت الوفيات املرتبطة باملرض

وتضع احلكومة ضمن أولوياهتا إعداد وثيقة سياسات شاملة متعددة القطاعات تستند إىل التنمية وحقوق                - ٤٢
 السلوك، ليس وسط الفئات الـضعيفة واملهمـشة         حتقيق تغيري إجيايب ومستدام يف    "وهتدف السياسة إىل    . اإلنسان

فحسب، بل كذلك وسط مجيع السكان عن طريق التخطيط املستند إىل األدلة والتدخالت احملددة األهداف اليت                
). ٨بربادوس الوطنية اخلاصة بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية، ص           سياسة" (تسترشد بالبحوث التشغيلية  
 مليـون دوالر مـن دوالرات   ٣٥مة بربادوس على قرض من البنك الدويل بقيمـة          ووفقاً لذلك، حصلت حكو   

الواليات املتحدة األمريكية للمساعدة يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة                 
  .٢٠١٣- ٢٠٠٨اإليدز /البشرية

   فرقة العمل الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية-  باء

ات اليت قدمتها دراسات خمتلفة، من املقترح أن تساعد فرقة العمل الوطنية اخلاصة مبنع               على التوصي  بناًء  - ٤٣
اجلرمية يف وضع برنامج ملنع العنف يهدف إىل التصدي ملسألة العنف ضد املرأة والعنف القائم على نوع اجلـنس                   

صندوق األمم املتحدة اإلمنائي وسوف تنشئ فرقة العمل جلنة ملنع العنف تتألف من ممثلني عن . والعنف يف املدارس
  .للمرأة واحلكومة والوكاالت غري احلكومية

وكجزء من هذه االستراتيجية، سوف تنشئ فرقة العمل الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية أندية ملنع اجلرمية يف                  - ٤٤
 مدارسـهم   وهدف هذه األندية هو منح األعضاء فرصة ختطيط وتنفيذ برامج ملنع العنـف يف             . املدارس الثانوية 

  .وسوف يسهم ذلك يف هتيئة بيئة تعلم آمنة لألطفال. واجملتمعات احمليطة هبا

، ظلت فرقة العمل الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية تسهم يف برنامج تقييم املخالفني للقانون     ٢٠٠٤ومنذ عام     - ٤٥
ربنامج هو تقييم اخلطر الـذي      وهدف ال . يف املدرسة الصناعية احلكومية التابعة ملصلحة السجون ومراقبة السلوك        

ويراعي هذا املشروع احلقوق االجتماعية اإلنـسانية       . يشكله املخالف للقانون والعالج الضروري إلعادة تأهيله      
  .األساسية مبنحه خمالفي القانون فرصة إلعادة التأهيل وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

نامج إجراء اختبار معرفة القـراءة والكتابـة لـرتالء          وختطط فرقة العمل الوطنية اخلاصة مبنع اجلرمية لرب         - ٤٦
وهذا الربنامج هو من بني التوصيات الواردة يف تقرير جلنة القانون والنظام، وسيجري جتريبه يف السنة                . السجون

  .املالية احلالية
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   العنف املرتيل-  جيم

تمعات ليس من الناحية االجتماعية   أثرت آفة العنف املرتيل سلباً على اُألسر وكانت عواقبها مدمرة للمج            - ٤٧
وقد ألزمت بربادوس نفسها بعدد من االتفاقيات الدولية اليت هتدف          . فحسب، بل كذلك من الناحية االقتصادية     

إىل القضاء على مجيع أنواع العنف ضد املرأة، وهي حتديداً اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة اليت صدقت عليها 
  .١٩٩٥، وخطة عمل بيجني لعام ١٩٩٥قية بيليم دو بارا يف عام ، واتفا١٩٨٠يف عام 

وسعت احلكومة جاهدة، من أجل الوفاء هبذه االلتزامات، عن طريق مكتب الشؤون اجلنسانية، إىل جعل          - ٤٨
هذه املسألة موضع اهتمام عام باملشاركة يف عدد من األنشطة مثل حلقات العمل وحلقات النقاش هبدف التوعية                 

نوفمرب االحتفال باليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة، كما / تشرين الثاين٢٥وُينظم سنوياً يف . ملسألةهبذه ا
 تشرين ٢٥ُينظم سنوياً االحتفال بستة عشر يوماً من النشاط ملناهضة العنف القائم على نوع اجلنس يف الفترة من 

ان احلدثان إىل هنج عدم التسامح على اإلطالق مع العنف ويدعو هذ. ديسمرب/ كانون األول١٠نوفمرب حىت /الثاين
وقد أدى املكتب دوراً . املرتيل، كما حيتالن مرتبة متقدمة ضمن املناسبات السنوية اهلامة ملكتب الشؤون اجلنسانية

  .فعاالً يف تنسيق األنشطة لالحتفال هباتني املناسبتني، كما عمل إىل جانب أصحاب املصلحة لضمان جناحهما

ولضمان أن يكون الشباب جزءاً من هذا اجلهد املؤزر الرامي للقضاء على العنف املرتيل، أقام املكتـب                   - ٤٩
. شراكة مع املنظمة النسائية الوطنية هبدف إدخال برنامج عن العنف املرتيل يف مناهج املدارس الثانوية يف بربادوس

 املرتيل على مر السنني عدم القدرة على قياس هذا العنف ومن أكرب التحديات اليت واجهت مسألة حماربة آفة العنف
وُيعزى ذلك بدرجة كبرية إىل عدم وجود منهج متناسق جلمع البيانات لدى الوكاالت العاملـة يف        . بشكل دقيق 

ة وتسليماً من املكتب هبذا القصور، فقد أنشأ آلية ُتسمى بروتوكول مجع البيانات اخلاص. جمال حماربة العنف املرتيل
بالعنف املرتيل سوف تساعد يف مجع بيانات شاملة عن العنف القائم على نوع اجلنس وتقدم معلومات عن كل من 

، أقر جملس وزراء بربادوس توصية بشأن هذه املسألة ممهداً بذلك الطريق ٢٠٠٨مارس /ويف آذار. الضحية واجلاين
وسيضم هذا  .  البيانات اخلاصة بالعنف املرتيل     باستخدام منوذج نظام   ٢٠٠٨أغسطس  /ملشروع جترييب ينفذ يف آب    

املشروع عدداً من الوكاالت من أصحاب املصلحة يف القضاء على العنف املرتيل، وقد نفذ بالتعاون مع صندوق                 
كما شرع مكتب الشؤون اجلنسانية يف إجراء دراسة استقصائية عن مدى انتـشار           . األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

  .  بربادوسالعنف املرتيل يف

   احلكم الرشيد-  دال

. تلتزم بربادوس، كسياسة عامة، مببادئ احلكم الرشيد والقضاء على الفساد يف القطاعني العام واخلاص               - ٥٠
وقد صيغ تشريع متكيين من املتوقع إجازته يف صورته النهائية يف املستقبل القريب جداً، وهو ما سيجعل بربادوس                  

. ويف هذه األثناء، تركز بربادوس على هذه املسألة على الصعيد احمللي.  على االتفاقيةيف موقف متقدم حنو التصديق
وخبالف صياغة التشريع التمكيين، أُنشئ مبكتب رئيس الوزراء وحدة استشارية للحكم الرشيد وجملس استشاري              

كومة يف الوقت احملدد     لضمان تيسري وحتقيق أهداف احل     ٢٠٠٨وأُنشئت الوحدة االستشارية يف عام      . لألمر نفسه 
صياغة التشريع اخلاص بالرتاهة مبا يف ذلك األحكـام اخلاصـة           : فيما يتصل باحلكم الرشيد، واليت تشمل ما يلي       

بإعالن املوظفني احلكوميني عن ممتلكاهتم ومدونة قواعد سلوك للوزراء؛ وصياغة التشريع اخلاص حبرية املعلومات؛ 
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ري؛ وسن أحكام دستورية جديدة لترشيد صالحيات رئيس الوزراء؛ وصياغة         وصياغة التعديالت على قانون التشه    
ويقدم اجمللس االستشاري كذلك املشورة إىل رئيس الوزراء بشأن األمور اليت حييلها . التشريع اخلاص باملتعهد العام

املسائل املتـصلة   واحلكومة ملتزمة كذلك بالتعاون التام والتشاور مع مجيع أصحاب املصلحة بشأن            . إليه األخري 
  .باحلكم الرشيد، وملتزمة كذلك بالتنفيذ الكامل لربامج اإلعالم والتثقيف بشأن هذه املسائل

وسوف ُتطلق احلكومة قريباً برنامج متكني اجملتمع . ويف الوقت الراهن، ليس لرببادوس نظام للحكم احمللي  - ٥١
للمواطنني من خالهلا املشاركة يف عملية صنع القرار واإلسهام         احمللي الذي ُيعترب منرباً لتعزيز التنمية ووسيلة ميكن         

ومن الناحية االجتماعية، فإن زيادة فعالية برامج التنمية ُتعد مبثابة استراتيجية، ذلك ألن الربامج . يف التنمية الوطنية
ف يتيح برنـامج متكـني      وسو. تتم تلبيةً الحتياجات الدائرة االنتخابية اليت حيددها الناخبون على سبيل األولوية          

اجملتمع احمللي فرصة تقدمي اخلدمات بشكل أكثر فعالية إىل الناخبني وإىل الدائرة اليت سيقل مستوى البريوقراطيـة                 
وسوف تتحسن سبل كسب العيش ألن السكان احملليني الذين يتمتعون باملهارات املطلوبة سـتكون هلـم                . فيها

والرابط املؤسسي بني برنامج متكني اجملتمع احمللي واحلكومة املركزية         . األولوية يف فرص التوظيف داخل دوائرهم     
  .سيكون إدارة متكني الدوائر االنتخابية، بينما تكون جمالس الدوائر االنتخابية هي الرابط اهليكلي مع الناخبني

وسيكون . االنتخابيةوتعتزم احلكومة إعطاء املواطنني مسؤولية وسلطة أكرب بإنشاء ثالثني جملساً للدوائر              - ٥٢
جملس الدائرة هيئة منشأة قانوناً للممثلني احملليني الذين عينهم السكان ومنحوهم سلطة التعبري عن مهومهم؛ وإقامة عالقات         

  .مع احلكومة املركزية والوكاالت األخرى؛ وإدارة املوارد بكفاءة وفعالية من أجل تنمية الدائرة االنتخابية املعنية

   الثقافة-  هاء

بربادوس، كما ذُكر آنفاً، من الدول املوقعة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                - ٥٣
. ٢٠٠٥والثقافية، كما أهنا بصدد االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام                

 الثقافية هي جزء أساسي من حقوق اإلنسان العاملية، وأن لكل ويشري هذا إىل التزام بربادوس باإلميان بأن احلقوق
فرد احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية اليت خيتارها، كما له حرية التعبري الثقايف ما دام يراعي يف ذلك احتـرام                     

  .حقوق اإلنسان

، مؤسسة ثقافيـة  ١٩٨٣ وحتقيقاً هلذه الغاية، أنشأت بربادوس، مبوجب القانون الذي أصدره الربملان يف   - ٥٤
وتتمثل والية املؤسسة الثقافية    . وطنية، وهي مؤسسة قانونية تندرج ضمن اختصاص الوزارة املسؤولة عن الثقافة          

الوطنية يف اإلشراف على مشاريع التنمية الثقافية الوطنية يف مجيع التخصصات، والسعي يف الوقت نفسه للمحافظة 
واحلكومة ملتزمة بشكل   . بربادوس وإثرائها، مع احترام منو الثقافات وتطورها      على أشكال التعبري الثقايف لشعب      

راسخ بتوثيق تراث البلد واحملافظة عليه، سواء كان مادياً أو غري مادي، وبوجهة النظر القائلة إن الشعب من حقه 
عت بربادوس على اتفاقيات لذلك وق. احلصول على املعلومات اخلاصة بتراثه الثقايف واحلفاظ عليه لألجيال القادمة

بربادوس  وتقدم احلكومة كذلك إعانة مالية كبرية سنوياً ملتحف       . اليونسكو الدولية املتعلقة حبماية التراث الثقايف     
  .واجلمعية التارخيية
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   حقوق العمال-  واو

ستخدمني يف مكان  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة حبقوق امل٢٣تتعلق املادة   - ٥٥
وتتراوح هذه احلقوق بني احلق يف االنضمام إىل نقابة للعمال واحلق يف احلصول على األجر املتساوي لقاء                 . العمل

. وهذه مبادئ تتجسد يف مفهوم العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية، وتؤيدها بربادوس بقـوة             . العمل املتساوي 
تنتهج سياسات تشجع على خلق فرص العمل، واحلماية االجتماعية         وتدعم بربادوس بنشاط احلقوق يف العمل و      

وُتعترب هذه السياسات الركائز الرئيسية للعمل الالئق، وفيما يلي بإجياز موقف بربادوس من             . واحلوار االجتماعي 
  :كل واحد من هذه املبادئ

التفاقيـات الثمـاين    ويتجلى ذلك يف تصديق بربادوس على ا      . بربادوس ملتزمة بضمان حقوق العمال      - ٥٦
ويعترف الفصل الثالث من دستور     . األساسية ملنظمة العمل الدولية املتعلقة باملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل         

بربادوس حبق الشخص يف حرية التجمع واملشاركة مع آخرين يف تكوين النقابات واملؤسسات األخرى حلمايـة                
ك، فإن قانون النقابات يسهل حرية تكوين اجلمعيات، وجيري حالياً          وباإلضافة إىل ذل  . مصاحله واالنضمام إليها  

  .النظر يف حتديث هذا التشريع

يف ) املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال (١٨٢وصدقت بربادوس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           - ٥٧
 الوطين بالكارثة اليت ميثلـها  وكونت وزارة العمل جلنة ثالثية صاغت برامج هتدف إىل زيادة الوعي      . ٢٠٠٠عام  

وقامت الوزارة، حىت تارخيه، بإنتاج وتوزيع . عمل األطفال والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال يف بربادوس
، برناجماً يف وسائل اإلعالم اجلماهريي ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢مواد تروجيية تتناول عمل األطفال، وأطلقت، يف       

ويشمل هذا الربنامج اإلعالمي برامج متلفزة تسلط الضوء على األشكال .  هذه القضيةيهدف إىل لفت االنتباه إىل
). أحكام متنوعة (وعالوة على ذلك، عدلت بربادوس قانون العمل        . املختلفة اليت ميكن أن يتخذها عمل األطفال      

  .ت عمل األطفالويتحكم هذا التشريع يف أنواع العمل اليت ميكن أن يؤديها األطفال، كما حيدد عدد ساعا

وينص الفصل الثالث من دستور بربادوس على احلماية من التمييز على أساس العرق أو االنتماء السياسي   - ٥٨
وعالوة على ذلك، حتظر أحكام يف مشروع قانون حقوق العمل فصل العامل من اخلدمـة               . أو اللون أو العقيدة   

. االجتماعية أو الدين أو السن أو الـرأي الـسياسي إخل          لسبب يتصل بالعرق أو اللون أو نوع اجلنس أو احلالة           
التزاماً بوضع تشريع ) ٢٠٢٥- ٢٠٠٦( من أهداف اخلطة االستراتيجية الوطنية لرببادوس        ١٣- ١ويتضمن اهلدف   

  مناهض للتمييز هبدف التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان، والتمييز العنصري والتمييز القائم على نوع اجلـنس               
  . عاقةأو السن أو اإل

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة، اليت تنص على أن لكل               ٢٤ووفقاً للمادة     - ٥٩
شخص احلق يف الراحة وأوقات الفراغ، ويف حتديد معقول لساعات العمل وإجازات مدفوعة األجـر، يقـضي                 

ص قانون العطالت املدفوعة األجر على حق       التشريع بأن يكون أسبوع العمل يف بربادوس أربعني ساعة، كما ين          
  .كل مستخدم يف عطلة سنوية مدفوعة األجر
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وتواصل حكومة بربادوس برنامج التوظيف بسعيها اجلاد لتوفري فرص عمل للمواطنني داخـل الـبالد                 - ٦٠
خاصـاً  وخبصوص التوظيف احمللي، تتلقى وزارة العمل من أرباب العمل الشواغر املتوفرة وترشح أش            . وخارجها

لشغلها، كما تقدم خدمات التوجيه واإلرشاد بشأن التوظيف للباحثني عن عمل حملي بغية إعدادهم لدخول سوق 
وفيما يتعلق بالربنامج اخلارجي، تواصل الوزارة املشاركة يف ترتيبات التوظيف مـع كنـدا والواليـات                . العمل
  . نادق والزراعة يف هذين البلدينويتم توظيف العمال احملليني أساساً يف قطاعي الف. املتحدة

وخمطط التأمني الوطين يف بربادوس معَترف به على أنه يضم واحداً من أمشل نظم الضمان االجتماعي يف                   - ٦١
املنطقة بأسرها، وحالياً تعد بربادوس هي البلد الوحيد من بلدان الكارييب الناطقة باإلنكليزية اليت لديها نظام تأمني 

وتشمل املنافع األخرى اليت مينحها هذا املخطط تغطية حاالت املرض، واألمومة، وإصـابات العمـل،               . يف حالة البطالة  
  .واملعاش التقاعدي لكبار السن القائم على سداد اشتراكات، واملعاش التقاعدي لكبار السن غري القائم على اشتراكات

   الشراكة االجتماعية-  زاي

وهذه الشراكة هي . ة تضم احلكومة والقطاع اخلاص ونقابات العماللدى بربادوس شراكة اجتماعية قوي  - ٦٢
يف األساس أداة يسعى من خالهلا مجيع األطراف إىل صياغة استجابات منسقة للتحديات االقتصادية واالجتماعية               

صرمة، وقد أسفرت هذه الشراكة عن بيئة صناعية أقل تعطيالً بكثري خالل السنوات اخلمس املن             . اليت تواجه البلد  
وقد صاغت الشراكة، عن طريق جمموعـة مـن         . وأشادت هبا منظمة العمل الدولية ووصفتها بأهنا مثالً حيتذى        

وتعهدت األطراف، مبوجب   . الربوتوكوالت، عدداً من املواقف بشأن مسائل حامسة األمهية تتعلق حبقوق اإلنسان          
ميش والتمييز اللذين يستهدفان األشخاص ذوي      القضاء على الته  ) أ(آخر هذه الربوتوكوالت، جبملة أمور منها       

تعزيز قيم مثل القبول والتسامح واحترام التنـوع        ) ج(محاية أطفال البلد من آفة عمل األطفال؛ و       ) ب(اإلعاقة؛  
  .الديين والثقايف للعمال املهاجرين

   املهاجرون-  حاء

وحتقيقاً هلذه الغاية، . اخل البلدتراعي بربادوس احتياجات املهاجرين وحقهم يف البحث عن فرص عمل د  - ٦٣
مشروع بروتوكول للعمال املهاجرين، يف سياق برنامج العمل الالئق، ووزعته على الشركاء  صاغت وزارة العمل

وقد ُروعيت يف صياغة الربوتوكول مضامني الصكوك الدولية املتعلقـة          . االجتماعيني لتقدمي إسهاماهتم وتعليقاهتم   
املساواة يف معاملة   ) أ(درة من األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية، ويتناول الربوتوكول          بالعمال املهاجرين الصا  

حق املهاجرين يف احلماية من االجتار بالبـشر والعقوبـة       ) ب(املهاجرين فيما خيص التوظيف وعضوية النقابات؛       
  .رين يف مكان العملتنفيذ التدابري اليت تضمن صحة وسالمة املهاج) ج(املهينة واإليذاء اجلسدي؛ و

   االجتار بالبشر-  طاء

على الرغم من أن االجتار بالبشر هو ظاهرة جديدة نسبياً على منطقة الكارييب، إال أنه ميثل واحداً مـن                     - ٦٤
سـبتمرب  /وقد وقعت بربادوس يف أيلـول     . أعظم التحديات اليت تواجه صون حقوق اإلنسان يف العصر احلديث         

دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                اتفاقية األمم املتح   ٢٠٠١
وُمنح مكتب الشؤون اجلنسانية والية قيادة عملية مكافحة االجتار بالبشر يف . باألشخاص وخباصة النساء واألطفال
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وتعـاون  . دان األمريكيـة  ، وذلك يف اجتماع للمندوبني األساسيني للجنة النسائية للبل        ٢٠٠٢بربادوس يف عام    
املكتب مع نادي املشتغالت باألعمال التجارية واملهنية يف بربادوس لنشر الوعي هبذا النشاط عن طريق جمموعة من 

وقد حـصلت   . املبادرات تضمنت محالت التوعية والتدريب لتوعية املنظمات اليت حيتمل أن تتفاعل مع املمارسة            
  .ن املنظمة الدولية للهجرة يف إطار مبادرة منطقة الكارييب ملكافحة االجتار بالبشرهذه املبادرات على الدعم املايل م

ومن أجل دفع هذه العملية قدماً، يعكف املكتب على وضع بروتوكول يهدف إىل التدخل يف حـاالت                   - ٦٥
يني لوضع دليل ومن هذا املنطلق، ُنظمت حلقات عمل مع شركاء استراتيج. االجتار بالبشر وتقدمي العالج للضحايا

ويف مسعى لقياس حجم املشكلة يف بربادوس، أجرى مكتـب الـشؤون            . جراءاتاإلللربوتوكول والسياسات و  
  . اجلنسانية الترتيبات إلجراء دراسة عن أثر االجتار بالبشر خالل هذه السنة املالية

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  سادساً
، مثل البلدان النامية الصغرية األخرى، نقصاً يف املوظفني املدربني علـى            تعاين بربادوس، كما ذُكر آنفاً      - ٦٦

. رصد تنفيذ التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان، وعلى مجع وحتليل البيانات ذات الصلة، وإصدار التقارير املطلوبة              
قوق اإلنسان ووضع برامج   وميكن أن يركز بناء القدرات وجماالت املساعدة التقنية على إعداد التقارير يف جمال ح             

  .للتثقيف يف هذا اجملال

 -  -  -  -  -  


