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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الحادية والعشرون
 03-91كانون الثاين/يناير 5392

تجمي ععل للمعلوم ععاه م دتع ع مفوض ععية ا م ععح المتح ععدة الس ععامية لحق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (51ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  5/1والفقرة  1م مرلق ورار المجلس 15/51
غرينادا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا
مبا يف ذلك ااالحظات جالتعليقات ااق،م من ال،جل ااعني جيف تقاارير ااووياي الماامي ققاو
اانمااانا جيف ااك ذلااك ماان جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ي ا ذات الداال ش جالتقرياار مقاا ،يف ا
مااوءت تقياا،احل اقاا ،ا دداال لعاا،د ال لماااتش جلال ااالا للاال الاان ال اما ا يُرءاال الرءااوا
الوماااتح اارءعيا ش جض يت اامن التقرياار ةيا راا ةج جء ااات نظاار ةج ادحاحااات ماان ااوويااي المااامي
ققو اانمان خبالف ما يرد من ا يف التقارير جالبيانات العلني الدادرة لن ااوويي ش جهو يتبع
هي ا اابااادل التوءي يا العاما الااا التماا،ها إللاان حقاو اانمااان يف مقاارر 991/91ش جداا،
ذُكرت للل حنو من جي يف حوا ي هناي الن مراءع ااعلومات الواردة يف التقريرش جرجليت يف
ل،اد التقرير دجري اضستعراض جالتطورات الا ح،مت يف تلك الوحةش
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موال -المعلوماه ا ساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()9

المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان
التد،يح ةج اضن ما
ةج ا،الف

التاوظات ج/ةج
االالنات

()5

اقالا ا ةمن اااا ءولا ا اضس ااتعراض
الما ق

اضتواديا ا ا ال،جليا ا ا للق ا اااا لل ا اال
مجيا ااع ة ا ا از التمييا اات العندا اار
(التوديعا )9199
الع اا ،ال اا،ج ا ،ااا اااققو
اضدتد ا ا ا ا ا ا ا ا ااادي جاضءتماليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
جالثقافي ()9119
الع اا ،ال ا،ج ا ،ااا اااققو
اا،ني جالمياسي ()9119
اتوادي ا ا ا ا الق ا ا اااا لل ا ا اال مجي ا ا ااع
ة ا ا ا ا از التمييا ا ا اات يا ا ا اا ،اا ا ا ا ارةة
()9113
اتوادي حقو الطو ()9113
اضتوادي ا ا ا ال،جلي ا ا ا قماي ا ا ا مجي ا ا ااع
ا ااخا ماان اضءتواااا القماار
(التوديعا )5331

ءا ا ا ا ا ا ارااات الشا ا ا ا ا ا ا و ا اضتوادي ا ا ا ال،جلي ا ا ا قماي ا ا ا مجي ا ا ااع
جالتاقيق اااتا جااءا ارااات ا ااخا ماان اضءتواااا القماار
( )0
(التوديعا )5331
العاءل

2

ااءرااات ااتخذة ع،
اضستعراض

اضتوادي ا ال،جلي ا للق اااا لل اال
مجيااع ة ا از التميياات العنداار
()5390
الربجتوكا ا ااوز اضءتيا ا ااار ضتوادي ا ا ا
حقا ااو الطو ا ا ااتعلا ااح ا ا احا
ا وا اااز يف ااناالا ااات ااما االا
()5395
الربجتوك ااوز اضءتي ااار ضتواديا ا
حق ا ا ااو الطو ا ا ا ااتعل ا ا ااح بي ا ا ااع
ا وااز جاساتلالز ا وااز يف
البل ا ا ا ا اااا جيف اا ا ا ا ا ا اواد اا احي ا ا ا ا ا ا
()5395
اتوادي حقو ا اخا ذج
االاد ()5392
اضتوادي ا ا ال،جليا ا ا للق ا اااا لل ا اال
مجي ااع ة ا ا از التميي اات العند اار
( ل ااالن ل ااا ج ل ااالن توم ااك
الوق ا ا ارات (ة) ج( ) ج( ) م ا ا اان
ااادة 2ا )5390
الربجتوكا ا ااوز اضءتيا ا ااار ضتوادي ا ا ا
حقا ااو الطو ا ا ااتعلا ااح ا ا احا
ا وا اااز يف ااناالا ااات ااما االا
( لا ااالن ااا ااادة 0ا اق ا اا ،ا د
لماان التجنياا ،الطااولي يف د اوات
الشر هو  91لاماحلا )5395

مل يُد ّ،للي ا/مل تُقب

الربجتوكااوز اضءتيااار الثاااين للع اا،
ال ا اا،ج ا،ا ا ااا ا ا اااققو اا،ني ا ا ا
جالمياسا ا ا ااي ا جاهلا ا ا ااادف للا ا ا اااا
لقو اال،ا
اتوادي مناه التعذيب
الربجتوك ا ا ا ااوز اضءتي ا ا ا ااار ضتوادي ا ا ا ا
مناه التعذيب
اضتواديا ا ا ال،جليا ا ا قمايا ا ا حق ا ااو
مجي ا ا ااع العم ا ا اااز اا ا ا اااءرين جةفا ا ا اراد
ةسرهمس
اضتوادي ا ا ا ا ال،جلي ا ا ا ا قماي ا ا ا ا مجي ا ا ا ااع
ا ااخا م اان اضءتو اااا القم اار
(التوديعا )5331

اضتوادي ال،جلي للق اا للل مجياع
ة ا ا ا ا ا ا از التميي ا ا ا ا اات العند ا ا ا ا اار ا
ااادة 92
الربجتوكاوز اضءتيار للع  ،الا،ج
ا ،ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اااققو اضدتد ا ا ا ا ااادي
جاضءتمالي جالثقافي
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اقالا ا ةمن اااا ءولا ا اضس ااتعراض
الما ق

ااءرااات ااتخذة ع،
اضستعراض

مل يُد ّ،للي ا/مل تُقب

الع ا اا ،ال ا اا،ج ا ،ا ااا ا اااققو
اا،ني جالمياسي ا ااادة 29
الربجتوك ا ا ا ا ا ااوز اضءتي ا ا ا ا ا ااار ا جز
للع ا اا ،الا اا،ج ا،ا ااا ا اااققو
اا،ني جالمياسي
الربجتوك ا ااوز اضءتي ا ااار ضتوادي ا ا ا
الق ا ا ا اااا للا ا ا اال مجيا ا ا ااع ة ا ا ا ا از
التمييت ي ،اارةة
اتوادي مناه التعذيب
الربجتوك ا ااوز اضءتي ا ااار ضتوادي ا ا ا
حقا ا ااو الطو ا ا ا ااتعلا ا ااح ا ا ا ءراا
تق،مي البال ات
اضتوادي ا ا ال،جلي ا ا قماي ا ا حقا ااو
مجيا ا ااع العما ا اااز اا ا ا اااءرين جةف ا ا اراد
ةسرهمس
الربجتوك ا ا ااوز اضءتي ا ا ااار ضتوادي ا ا ا ا
حقو ا خا ذج االاد
اضتوادي ا ا ا ال،جلي ا ا ا قماي ا ا ا مجي ا ا ااع
ا اخا ماان اضءتواااا القماار
(التوديعا )5331

صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
اقال ةمناا ءول اضستعراض الما ق
التد،يح ةج اضن ما
ةج ا،الف
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( )2

رجتوكوز الكمو
اتواديا ا ا ا ا ا ا ا ااات ءني ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا رء ا ا ا ا ا ا ا ا ا 95
/ة م ا ا ا ا ااطن  9121ج رجتوكوضه ا ا ا ا ااا
( )6
اايافيان ا جز جالثاين
اضتواديا ا ااات ا ساسا ا ااي انظم ا ا ا العم ا ا ا
( )1
ال،جلي

ااءا ارااات ااتخ ااذة ع اا،
اضستعراض
نظ ا ا ا ا ااا رجم ا ا ا ا ااا ا ساس ا ا ا ا ااي
للما م اجلناتي ال،جلي

مل يُد ّ،للي ا

( )2

اضتواديا ا ا ا ا ااات ااتعلق ا ا ا ا ا ا ويا ا ا ا ا ااع
( )9
ا خا ل،ميي اجلنمي
اتوادي ا ا ا ا ا منا ا ا ا ااع ءرمي ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااادة
اجلمالي جااعادب للي ا
اتواديتا منظم العم ال،جليا ردامس
( )1
 961جردمس 991
الربجتوك ا ا ا ا ااوز ااي ا ا ا ا ااايف الثال ا ا ا ا ا
ضتوادي ا ا ا ا ا ا ا ااات ءنيا ا ا ا ا ا ا ا ا لع ا ا ا ا ا ا ا ااا
()93
9121
اتوادي ا ا ا منظم ا ا ا ا م ا اامس ااتا ا اا،ة
للح يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا جالعل ا ا ا ا ا ا ا ا اامس جالثقافا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
(اليونم ا و) ا افا ا التميياات يف
إلاز التعليمس
3
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اجعت جلن ا حقااو الطو ا جاللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،اا ارةة رينااادا
-9
اّ
للاال التداا،يح للاال اتوادي ا مناه ا التعااذيبا جاضتوادي ا ال،جلي ا قماي ا حقااو مجيااع العم ااز
اا اااءرين جةفاراد ةساارهمسا جاضتواديا ال،جليا قمايا مجيااع ا ااخا ماان اضءتواااا القماار ()99ش
اجعت اللجنا ا ااعنيا ا الق اااا لل اال التميي اات ي اا ،ااا ارةة رين ااادا ةي ا ااحل لل اال التد اا،يح لل اال
ج اّ
()95
الربجتوكوز اضءتيار ضتوادي الق اا للل مجيع ة از التمييت ي ،اارةة ش
اجعت اللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،اا ارةة رينااادا للاال التداا،يح للاال
 -5ج ا ّ
()90
اتوادي منظم العم ال،جلي ردمس  )5399(991ااتعلق العم الالتح للعماز اانتليني ش
 -0ج اا ااارة التو ااي ااق،ما ةمناااا اجلولا ا ج ماان اضسااتعراض الاا،جر الشااام ()92ا
ةج اات موويااي ا ماامس ااتااا،ة المااامي لش ا جن الالءاااني (موويااي ا جن الالءاااني) رينااادا
اضتوادي ا،ا ويع الالءاني لعا 9129ا ج رجتوكوهلا لعاا 9161ا جاتواديا
اضن ما
لا  9122شأن جيع ا خا ل،ميي اجلنمي جاتوادي لا  9169ااتعلق خبوض حاضت
انع،ا اجلنمي ()92ش جد ّ،مت اللجن ااعني الق اا للل التمييت ي ،اارةة تو ي ممامل ()96ش
 -2جةج ت منظم ا ممس ااتا،ة للح ي جالعلمس جالثقاف (اليونيم و) تشجيع ريناادا للال
التد،يح للل اتوادي اليونم و ا افا التمييت يف إلاز التعليمس لعا )91(9163ش

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
رحباات اللجنا ااعنيا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة عمليا مراءعا
 -2يف لااا 5395ا ّ
ال،سااتورا جل ن ااا ةلر اات لاان دلق ااا ااا التااأءك يف درا ةح ااا اضتواديا يف القااانون الاا،اءلي
ج ااا ك ااون لمليا ا ااراءع ا د اا ،داده ااا ال ااذكورش جة اات اللجن ا مبش ااارك مجي ااع اجل ااات اااحب
اادلا ا مبا في ا اانظمات ك اق ومي العامل يف إلاز حقو اارةةا مشارك نشط يف لملي
مراءع ال،ستور()99ش
 -6جيف لااا 5393ا كاناات جلنا حقااو الطوا داا ،ةلر اات لاان ةسااو ا ل ااون اضتواديا مل
تُاا،ر عاا ،يف الق اوانني الو ني ا جة ااارت ةن لاا،داحل ماان مشاااريع الق اوانني الااا تتناااجز ممااات
قرش جحثّت اللجنا ريناادا للال ااساراا يف التمااد مشارجا داانون جياع
تتعلح حبقو الطو مل تُ ّ
()91
ش جة ا ااارت منظم ا ا ا ا م ا اامس ااتا ا اا،ة للطوول ا ا ا
الطو ا ا ا ا جمش ا اارجا د ا ااانون د ا اااا ا ح ا اا،ا
(اليونيمي ) ةن رينادا د ،التممت دلماحل ا الح القوانني ااتعلق حبماي الطو جحدلت
لليهش ج اركت اق وم نشاط يف لملي الح دانوين دجن دليمي ة لقت ا منظم دجز ار
ةن مشرجا دانون جيع الطو معرجض ةما جلن رااني
البار ال ارييبش جة ارت اليونيمي
اءتكت ل،راستهش جالندان اانقَّاان لقانون رلاي الطو جالتّبين جدانون العن اانت ا اللذان ةُد ّارا
ُدر مشرجا دانون د اا ا ح،ا يف لاا 5395
يف لا 5393ا د ،دءال اآلن
حيت النواذش جة ّ
()53
جل نه مل ي،ء ع ،حيت النواذ ش
4
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جرحبت اللجن ااعني الق اا للل التمييت ي ،اارةة التماد ت،ا ك تشريعي هتا،ف
-1
ّ
الق اا للل التمييت ي ،اارةةا من ا دانون م افا العن اانت ()5393ا جالربجتوكوز الاو ين
ااتعلح العن اانت جاضلت،اا اجلنمي ( )5399جدانون (محاي جتبين ) الطو ()59()5393ش

جيح -اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز المؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسان
اا سم الو ني ققو اانمان
م تب ةمني ااظامل

()55

اقال ا ا ةمن ا اااا ءول ا ا اضس ا ااتعراض
الما ق
ك معتم،

اقالا ا ا ةمنا ا اااا ءولا ا ا اضسا ا ااتعراض
()50
اقالي
ك معتم،

 -9ةج اات جلنا حقااو الطوا ااأن ت وا رينااادا نشاااا م تااب ةمااني ااظااامل جفقااحل ابااادل
ارين جتتجي ،ااوارد الالام ()52ش جد ّ،مت اللجن ااعني الق اا للال التمييات يا ،ااارةة تو اي
ممامل ()52ش
 -1جةج اات اللجنا ااعنيا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة ااأن تعاّاتا رينااادا داا،رات ااعب
الش جن اجلنماني جا ُسري جالوح،ة ااعنيا االعن اانات داءا جاارة التنميا اضءتماليا ا طار
()56
جنوهات هياا ا مامس ااتاا،ة للممااجاة اني
ش
من ا تاوفك اااوارد البشاري جالتقنيا جاااليا ااالتما
ّ
()51
اجلنمني جمت ني اارةة (هيا ا ممس ااتاا،ة للمارةة) االتتا ريناادا تعتيات اامااجاة اني اجلنماني
كما ّنوهت التقا ،ارارا يف تنوياذ ا،طا اضساحاتيجي الو نيا ااتعلقا االعن القااتمس للال ناوا
اجلاانن (العنا اجلنماااين)ش جة ااارت اهلياا ةبيا تتجياا ،رنااامن اامااال،ة القانونيا جالعيااادات
اضستشاري لانات ح ومي مالتم ()59ش
 -93جيف حني ُكلّوت جاارة التنميا اضءتماليا مب َّما تنمايح جتنوياذ ا نشاط ااتدال حبقاو
الطو ا مااع الااواارات ا ءاار جاانظمااات ااك اق ومي ا ا ةلر اات جلن ا حقااو الطو ا لاان دلق ااا
لع اا ،جء ااود كي ااان يرك اات ل،ي اا،احل لل اال التنم اايح فيم ااا ااني ال ااواارات جفيم ااا ااني اام ااتو ال ااو ين
جممااتو ارافظااات جاامااتو ارلّاايش جةج اات هااذ اللجن ا نشاااا هيا ا تنماايح ج ني ا مي ن ااا
جيع ءط لم ج ني ج يواا الطا ع اا ّسمي للل التنميح جتعتيت ()51ش
ةن ااه يف الود اات ال اراهن ض توء اا ،سياس ا ج ني ا ش ااأن
 -99جة ااارت منظم ا اليونيم ااي
ا و اااز تُع ااي ل،ي اا،احل اا،فع الق ااايا ذات الد اال ا و اااز د اا،ماحلش جسا الّمت اليونيم ااي ااأن
الق ااايا ااتعلق ا ا واااز ُم،رء ا يف ءط ا التنمي ا الو ني ا جيف ا،طااو الوااري ا ش جل اان اانظم ا
ة ارت ةن تنويذ هذ ا،طو يوتقر التنميح جاضتما ش جةج ات اليونيماي نشااا ليا
تنماايح مركتي ا تُ لَّا مب م ا جيااع سياس ا ج ني ا شااأن ا وااازا ط لاا،اد ءط ا لم ا ج ني ا
يُمح  ،هبا يف تنويذ المياس جمرادبت ا جتقييم اا مع ختدي موارد مالي ج شري كافي ش
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 -95جةج اات اليونيم ااي ك ااذلك اس ااتا،ا نُظ اامس ااامل جلم ااع البيان ااات ج توس اايع جضيا ا
م ت ااب رين ااادا اارك اات ليحد ااااات لتم ين ااه م اان مج ااع يان ااات مد اانّو مي اان ةن تا ا مر لل اال
المياسات جالربامن اضءتمالي ا جمن ل،اد جتق،مي تقارير لن ااعاه،ات ال،جلي ()03ش
 -90جة ااارت جلن ا حقااو الطو ا اهتمااا
التعليمس (للوحة )09()5392-5336ش

لاا،اد ا،ط ا اضس احاتيجي لتامااني جتطااوير

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه

()05

 -5حالة اإلبالغ (تقديح التقارير)
هيا ااعاه،ة

ااالحظا ااات ا،تامي ا ا اا،رء ا ا
يف اضستعراض الما ح

ء ا اار تقري ا اار دُا اا ،من ا ااذ ءر مالحظات
حال اا الغ
ءتامي
اضستعراض الما ح

جلن ا ا ا ا الق ا ا ا اااا للا ا ا اال
التمييت العندر
اللجن ا ا ااعني ا ا ا اااققو
اضدتدااادي جاضءتمالي ا
جالثقافي

-

-

-

-

اللجن ا ا ا ااعني ا ا ا حبق ا ا ااو
اانمان

متوا/يولي ا ااه ( 5331يف ظ ا ا ا
ل ،تق،مي تقرير)

-

اللجنا ااعنيا الق ااا
للل التمييت ي ،اارةة
جلن حقو الطو

-

5393

كانون الثاين/يناير 5333

5339

6

ح ا ا ّ يف حتيران/يوني ا ااه 5392
مول ،تق،مي التقرير ا ج
حا ا ا ا ّ يف الو ا ا ااحة اامت ا ا اا،ة ا ا ااني
لااامي  9110ج 5390مولاا،
تق،مي التقارير من التقرير ا ج
التقرير ا،امن
ح ّ مول ،تقا،مي التقريار ا ج
يف ل ااا 5339؛ جك ااان مولا اا،
تق،ميه د ،ح ّ يف لا 9115
ا ا ا ا ا ا ا ااباط/فرباير حيا ا ا ا يف ل ا ا ااا  5396مول ا ا اا،
تق،مي التقرير المادس
5395
حتيران/يونيا ا ا ا ا ا ااه حيا ا ا ا ا يف ل ا ا ا ااا  5396مول ا ا ا اا،
5393
تق ا اا،مي التق ا ااارير م ا اان الثالا ا ا
الم ااادس؛ جح ا ا ّ يف ذار/م ااارس
 5392مول ا اا ،تق ا اا،مي التقريا ا ارين
ا جلي ا ا ا ااني مبوء ا ا ا ااب الربجتا ا ا ا ااوكوز
اضءتي ا ا ا ا ااار ضتوادي ا ا ا ا ا حقا ا ا ا ااو
الطو ا ااتعلااح ا احا ا واااز
يف ااناالا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات ااما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االا
جالربجتوك ااوز اضءتي ااار ضتوادي ا ا
حقا ا ا ااو الطو ا ا ا ا ااتعلا ا ا ااح بيا ا ا ااع
ا و اااز جاس ااتلالز ا و اااز يف
البلاا جيف ااواد اا احي
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 -1الردود لى طلباه المتابعة المحددة المقدمة م هيئاه المعاهداه

ااالحظات ا،تامي
هيا ااعاه،ة

مول ،التق،مي

ااويوا

اللجن ا ا ا ااعني ا ا ا الق ا ا اااا
للل التمييت ي ،اارةة

5392

اآللي الو ني للن وض اارةة جم افا العن
()00
ي ،اارةة

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة
دلوة داتم
التيارات اا طلع هبا
التي ا ااارات ااواف ا ااح للي ا ااا م ا اان
حي ااب،ة
التيارات الا لب ءراؤها
الا ااردجد للا اال رسا ااات اضدلا اااا
جالن،ااات العاءل

دُ،مت يف
-

()02

اقال ةمناا ءول اضستعراض الما ق

اقال الراهن

مل تُرس رسات ءالز الوحة دي ،اضستعراضش

-

ض
-

ض
-

جيح -التعاون مل مفوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -92يرّكت لم موويي ا ممس ااتا،ة الماامي ققاو اانماان ماع البلا،ان ال اريبيا النا قا
اان ليتي للل ناا الق،رات الو ني يف إلاز حقو اانمانا جبمل ةمور من اا تا،ليمس توالل اا
ااعا َّاتا مااع نظااا ا ماامس ااتااا،ة ااتعلااح حبقااو اانمااان جلقيااح ةدداال ايااادة مم ن ا يف لمليااات
التآار جالت ام مع اجل ات الوالل يف إلاز التنمي جمع إلتمع اااحنني()02ش
 -92جيف لااا 5393ا است ااافت رينااادا حلقا لالميا دليميا شااأن اضسااتعراض الاا،جر
الشا ااام للبلا اا،ان ال اريبي ا ا نظمت ا اا موويا ااي ا ما اامس ااتاا اا،ة الما ااامي ققا ااو اانما ااان جةمان ا ا
ال ومنول ()06ش

ثالثا -تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون
اإلنساني الدولي الواجب التطبيق
ملف -المساواة و دم التمييز
 -96ينمااا تالحاال اللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،اا ارةة ةن ال،سااتور جالتش اريعات
الو نيا تت اامن ةح امااحل شااأن لاا ،التميياات للاال ةساااس اجلااننا ف هنااا ةلر اات لاان دلق ااا لعاا،
ا ااتماز تعري ا التميياات ال اوارد في ااا للاال التميياات اابا اار ج ااك اابا اار كلي مااا جل ونااه ض يلطااي
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التمييت الذ متارسه ء اات فاللا لاما جءا ا ش جحثّات اللجنا ريناادا للال سان تشاريع ج اين
ام ي و مب،ة ااماجاة ني النماا جالرءاز()01ش
 -91جةلر ت اللجن ااعني الق اا للل التمييت ي ،اارةة لان دلق اا لوءاود ةح اا ج ءارااات
دانونيا معينا متياات يا ،ااارةة ةج تع اان دوالااب نطيا ساالبي ماان حيا ناوا اجلااننا جدلاات اللجنا
رين ااادا ةن تراء ااع دوانين ااا جةنظمت ااا م اان ةءا ا تع اا،ي ا ح ااا التمييتيا ا القاتما ا لل اال ن ااوا
اجل اانن()09ش جدل اات اللجنا ا رين ااادا ةي ا ااحل التم اااد اسا احاتيجي ااامل للق اااا لل اال القوال ااب
النمطي ا الماالبي جااعتقاا،ات جاامارسااات التقلي،ي ا ال ااارة الااا متيّاات ياا ،اا ارةة ج تنظاايمس محااالت
للتولي جلتثقي اجلم ور يف هذا الشأن()01ش
 -99جةج ت اللجن ااعني الق اا للل التمييت ي ،ااارةة اأن تتدا ،ريناادا للوقار جالبطالا
ني النماا الريوياتا جض سيما ر ات ا سر ااعيشي ا جذلك لن ريح ا ءذ اربامن هادفا لواتا،ة
النماا الالتي يعانني من متييت متع،د ا از()23ش

باء -الحق لي الحياة والحرية وا م الشخصي
 -91يف لااا 5395ا ا ّاوتت رينااادا ياا ،التماااد د ارار اجلمعي ا العام ا  916/61ااعنااون
"جد العم عقو اال،ا "()29ش
 -53جحثّاات اللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،اا ارةة رينااادا للاال نواااذ دااانون العن ا
ااناات جالربجتوك ااوز ال ااو ين ااتعل ااح ااالعن اان اات جاضلت اا،اا اجلنم اايا جللاال تع اا،ي الو اارا ااتعل ااح
اااجلراتمس اجلنمااي يف القااانون اجلناااتي ماان ةء ا التداا ،ش ا كام ا جلميااع ة ا از العن ا حبااح
ااارةة()25ش جسالّمت هياا ا مامس ااتااا،ة للمارةة ااأن محايا النمااا جالبنااات داُ ،لاّاتات واساط داوانني
تتد ا ّ ،للعن ا القاااتمس للاال نااوا اجلااننا مبااا في ااا دااانون العن ا ااناات ( )5393جدااانون (محاي ا
جتبين) الطو ()5393ا ج تع،ي ةح ا القانون اجلناتي ()20()5395ش
ّ
 -59جة ااارت اللجنا ااعنيا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة قلااح ااعاا،ز اارتوااع قاااضت
العن ا حبااح اا ارةة( )22ج انتشااار حاااضت التاااري اجلنمااي ،رء ا مرتوع ا ()22ش جحثّاات اللجن ا
رينااادا للاال ةن ت و ا التاقيااح يف مجيااع حاااضت العن ا ااناات جالعن ا اجلنمااي حبااح النماااا
جالبنااات جمقاياااة مرت بيااها جتعتياات ارامن تقاا،مي اامااال،ة جالاا،لمس ال ااااياا جتقاا،مي تاا،ريب
ااام شااأن العن ا ياا ،اا ارةة لداااا اا نيااني العاااملني يف هااذا اتااازا جالتماااد تش اريع ااام
ا افا التاري اجلنمي()26ش جدلت اللجن ااعني الق اا للل التمييت ي ،ااارةة ريناادا ةن
تم ا ّان دجن ت ااأءك تش اريعات ش ااأن التا ااري اجلنم ااي يف م ااان العم ا ()21ش جة ااارت هيا ا ا م اامس
التاري اجلنمي هو ةمر يعاو محايا حقاو النمااا
ااتا،ة
للم)رةة ةن ل ،جءود تشريع شأن ّ
(29
جالبنات ش
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 -55جةلر ت جلن حقو الطوا لان دلق اا ل اون العقو ا الب،نيا مااالات مشارجل يف ااناتزا
جللم ااماح لا ااخا اا ااأذجن هل اامس يف اا اا،ارس تطبي ااح العقو ا ا الب،نيا ا كت اا ،ك ت ااأدييبا جل ااون
العقو ا الب،نيا هاي ةحاا ،ءيااارات العقو ا يف النظااا الق اااتي()21ش جةج اات جلنا حقااو الطوا
ااأن لظاار رينااادا اراح حل مبوءااب القااانون مجيااع ة ا از العنا حبااح ا وااازا مبااا في ااا العقو ا
الب،ني ا ا ا جذلا ااك يف مجي ااع ا جسا اااطا جةن ت ث ا ا محا ااالت التولي ا ا جةن تعا ا ّاتا ة ا ا از التأديا ااب
الب،يل ()23ش جةج ت ةي احل منظم اليونم و تشجيع رينادا للل حظر العقو ا الب،نيا لا وااز
يف اا،ارس()29ش
 -50ج ينمااا ةحا اات جلنا حقااو الطوا للمااحل ااأن تاا،ا ك ل،ياا،ة دااُ ،اختااذتا ف هنااا ةلر اات
لن دلق ا لع ،جءود محاي كافي لا واز من اضلت،اا جاابازش ج ّجعت اللجن رينادا للال
تنوي ااذ الربجتوك ااوز ال ااو ين ااتعل ااح اضلت اا،اا لل اال ا و ااازا مب ااا يف ذل ااك اا ااالغ االتام ااي ل اان
اختا اااذ مجي ا ااع التا اا،ا ك التش ا اريعي
حا اااضت اضلتا اا،اا لل ا اال ا وا ااازش جةج ا اات اللجن ا ا رين ا ااادا ّ
جالمياساتي ج كها من الت،ا ك من ةء التد ،للعن جاضلت،اا للل ا وااز ةج اساتلالهلمسا
جمنا ااع ها ااذ ا فعا ااازا جما اان ةء ا ا اضلتنا اااا ا وا اااز يا اااايا اضلتا اا،اا ج لا ااادة دما اااء مس يف
اتتم ااع()25ش جسا الّمت اليونيم ااي أن ااها ج ع اا ،دا ارار د ااانون ل ااا  5393ااتعل ااح رلايا ا الطوا ا
جمحايته الذ ءع اا الغ من دب ة خا م نيني ةمراحل لتامياحلا ج ع ،نشاا جكال محاي الطو
يف لا 5399ا استُ ّ يف لا  5390العم الربجتوكوز الو ين لي الغ لن حاضت اضلت،اا
للل ا وازا جهو اآلن سار ااوعوز()20ش
 -52ج ينما ةحا ت جلن حقو الطو للماحل أن القانون اجلناتي ين ّ للل درء معيّن من
اقمايا ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اجلنماايني()22ا ف هنااا داا ،ةلر اات لاان ةسااو ا ن التشاريعات مل
تُعَّ،ز ل ي توفر اقماي لاجضد ةي احل من اضلت،اا جاضستلالز اجلنميني()22ش جدالت اللجنا هناا
مااالاات تش ااعر ااالقلح الب ااالمح لعاا ،جء ااود محاي ا ل اااجضد ماان "اضتد اااز اجلنمااي ااك ااش اارجا"
جضدتدار مو و "اضتداز اجلنمي" للل اتامع ا جهو ما يمتبع ،التا ا فعااز ا ءار ذات
الطبيع اجلنمي الا د ،ض تق ّ سااة()26ش جحثّت اللجن رينادا للل تع،ي تشريعاهتا من ةءا
تااوفك محاي ا متماااجي لاااجضد جالبنااات ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اجلنماايني()21ش جة ااارت منظم ا
ةن القااانون اجلناااتي دااُ ،ح ّماان ماان ةء ا ايااادة اقماي ا ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز
اليونيمااي
اجلنماايني ج ةنااه داا ،ءاار توساايع نطااا تعري ا اضلتاا،اا اجلنمااي للاال ا جضد لي ا لمااني
محااايت مسش جالماان الاا،نيا للريااا اجلنمااي للوتيااات جالوتيااان هااو حالي ااحل  96لام ااحلا كمااا كاناات داا،
ة ارت ذلك منظم اليونيمي يف تقريرها لعا  5395لن العن اجلنمي ي ،ا واز يف
ةهنا توا دلامس جاارة التنميا اضءتماليا يف لا،اد
منطق ال ارييب()29ش جة ارت اليونيمي
رجتوكوز ج ين شأن اضلت،اا للل ا واز جيف اضيطالا جب ود يف إلاز التولي ش
 -52جةلر ت اللجن ااعني الق اا للل التمييت ي ،اارةة لن دلق ا ااا ل ،جءود سياساات
حماا،دة جتش اريعات ااامل شااأن اضجتااار البشاارا مبااا يف ذلااك د اوانني جتا ّار هااذا ااجتااار()21ا ج ااا
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التقااارير الااا تتااا ،لاان جءااود ممااتويات مرتوعا ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اجلنمااينيا جض ساايما
للاال الطوااالت جالشااا اتا مبااا يف ذلااك حاااضت انااا ارااار ا ج لاااا ا واااز جممارسا اجلاانن مقا ا
ااازش جةج ت اللجن أن تعتم ،رينادا تشريعات جسياسات امل للتد ،ليجتاار ا اخا
لماان ءاا،مات
جاضسااتلالز اجلنمااي؛ ج ااأن تعا ّاتا ليااات الوداي ا جمقاياااة اجلن اااة جمعااادبت مس؛ جةن ّ
دل اامس ال اااايا ف ا االحل ل اان ل ااادة دم ااا النم اااا جالوتي ااات الرا ب ااات يف ااد ااالا ل اان البل اااا يف
اتتمع()63ش جةلر ت جلن حقو الطوا لان ةجءاه دلاح مماملا جدا،مت تو ايات مماملا ()69ش جةماارت
موويي جن الالءاني ةجءه دلح ممامل ()65ش
 -56جيف لااا 5390ا ة ااارت جلن ا ءارباا منظم ا العما ال،جليا ااعني ا تطبيااح اضتواديااات
جالتو اايات (جلنا ءارباا منظما العما ال،جلي ا ) ةن القااانون اجلناااتي ض ميناعا للاال مااا يباا،جا
يااع ا جضد جااجتااار هباامس اراض البلااااا جض يااع ا واااز جااجتااار هباامس ضسااتلالهلمس يف العم ا ش
جحثّت اللجن رينادا للل اختاذ الت،ا ك الالام ل مان ةن ُحيظر دورة فعال يع مجيع ا واز
جااجتار هبمس ضستلالهلمس يف العم ا جكذلك حظر يع ا جضد دجن سن الثامن لشرة جااجتار هبمس
راض اضستلالز اجلنمي()60ش
 -51جحثّت ةي احل جلن ءرباا منظم العم ال،جلي رينادا للال اختااذ التا،ا ك الالاما لتجارمي
ا خا الذين يمتخ،مون ا واز الذين تق ةلمارهمس لان  99سان اراض البلااا ججياع
لقو ااات هلااذا اللاارضش جف االحل لاان ذلااكا ذ ّكاارت اللجن ا رينااادا ااأن اقظاار ااواارجض مبوءااب
ااادة  ) (0من اتوادي منظم العم ال،جلي ردمس 995ا ينطبح للال مجياع ا واازا مبان فاي مس
ا جضد دجن ساان  99لام ااحلا جحثّت ااا للاال اختاااذ تاا،ا ك لاءل ا قظاار اسااتخ،ا ا جضد دجن 99
لاماحل ةج تق،مي مس ةج لري مس للبلاا()62ش
 -59ج ينما ّنوهت جلن حقو الطو مبا ةجياته رينادا من ةنه ي اد ض يوءا ،ة وااز تقا ّ
ةلمارهمس لن  96لاماحل يعملونا ف هنا تالحل ةن اضحتماز يظ ّ داتماحل اان ا وااز الاذين تقا ّ
ةلمارهمس لن  92لاماحل ترءيداحل من جاارة العم يمام هلامس العما ش جحثّات جلنا حقاو الطوا
ريناادا للال محايا ا واااز مان اضساتلالز اضدتدااد ا جض ساايما للال النظار يف للااا تاارءي
د،ر لا واز الذين تق ّ ةلمارهمس لن  92لاماحل()62ش
العم الذ يَ ْ

رينااادا اختاااذ التاا،ا ك
 -51جيف لااا 5390ا لباات جلن ا ء ارباا منظم ا العم ا ال،جلي ا
الالام ل مان ةن "التوظي ةمناا العط " لا خا دجن  96لاماحل من العمر ض يشم ساو
ا واز فو سن  90لاماحل من العمر جةناه ض اع للشارجط الاا تان للي اا الوقارة  0مان اااادة
رينااادا ةن ت ا ّامن تقريرهااا
 1ماان اتوادي ا منظم ا العم ا ال،جلي ا رداامس 909ش ج لباات كااذلك
ااقب ااعلومات ااتعلق أ تق ،ةُحرا يف هذا الشأن()66ش
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جيح -إوامة العدل ،بما لي ذلك مسألة اإللاله م العقاب ،وسيادة القانون
 -03ةلر اات اللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة لاان دلق ااا ماان لاا ،جءااود لي ا
للش اج تتي للنماا اا الغ لن حاضت التمييتا جمن كون النماا ياايا العن القاتمس للل
نوا اجلنن (العن اجلنمااين)ا ض سايما يااايا اضلتا،ااات اجلنماي ا لاادة ماا ياواء ن حملوااني
ذج موادا نطيا جتااا ااارةةش جةج اات اللجنا ريناادا والا م انيا فعالا لو اوز النماااا
الق اا ج نشاا لي للش اج ()61ش
 -09جةلر ت جلن حقو الطوا لان دلق اا العمياح ااا ااماتو ااانخوض لللايا للاا ،ا د
لماان اام ا جلي اجلناتي ا ( 1ساانوات)ا جلاان اسااتمرار دلق ااا ل ااون ا واااز الااذين ت احاجح ةلمااارهمس
ااني  96لام ااحل ج 99لامااحل ض ُحيتجااتجن يف منشااآت منوداال لاان الباااللنيش جةج اات اللجن ا رينااادا
جبمل ا ةمااور من ااا رفااع الماان الاا،نيا للمم ا جلي اجلناتي ا ؛ جتعتياات سياس ا العقو ااات الب،يل ا يف حال ا
ا حاا،ا اجلاااحنني؛ جياامان فد ا ا واااز ارتج اتين لاان الباااللني س اواا ةمناااا اضحتجاااا المااا ح
للمااكما ةج عاا ،اا،جر اق اامس للااي مس؛ جلمااني نظااا د اااا ا حاا،ا ا مبااا يف ذلااك ماان ءااالز
نشاا حماكمس لاح،ا ةج حماكمس ةُسرة()69ش
 -05جةحا ا اات منظما ا ا اليونيم ا ااي للما ا ااحل ا ااأن د ا ااانون د ا اااا ا ح ا اا،ا ا ال ا ااذ ةد ا ا ّار يف
لااا 5395ا داا ،رفااع ساان اام ا جلي اجلناتي ا  95لام ااحلش جةلر اات اانظم ا لاان ةمل ااا يف ةن
ةن جاارة التنمي ا اضءتمالي ا يف ااور
ياا،ء القااانون حياات النواااذ دريب ااحلش جة ااارت اليونيمااي
جناااا لمااينات للاال مركاات اكوليااها ا ماار الااذ سااي و ةن يقاايمس يف مرافااح منوداال ا واااز
الذين تحاجح ةلمارهمس ني  96لاماحل ج 99لاماحل()61ش
 -00جة ااارت اليونيمااي كااذلك ةن دااانون د اااا ا حاا،ا اقااا بياات العقو ا الب،ني ا
كخيااار م اان ءي ااارات العقو ا ال اا ُحي َ اامس هب ااا يف النظ ااا الق اااتي جةن ةح اا ،الق اااة ااتش ا ّ،دين
يمتخ ،هذا ا،ياار مان حاني آلءارش جةلر ات اليونيما لان ةمل اا يف ةن يبا،ة دريبااحل نوااذ داانون
د اااا ا حاا،ا الااذ كااان داا ،ةدا ّار يف  56حتيران/يونيااه )13(5395ش جذكاارت اليونيمااي ةهنااا
ض ت اتاز دلق ا ااا ال ااحدد يف نو اااذ ه ااذا الق ااانون جة ااارت ةن ااه ب اار م ااع اق وم ا يف ء ااود
التولي ا لاا،لمس تنويااذ القااانونش جيف تلااك ا منااااا جا االت اليونيم ا دلم ااا للرينااادا لي ا جيااع
رنااامن "الباا،ات " لتاوي ا اامااارات الق اااتي الااذ تقااود منظم ا اار ح ومي ا ليدااب لاات
سيطرة ال،جل ج لي تنويذ يف مجيع ةحناا البل)19(،ش
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دال -الحق لي الزواج والحياة ا سرية
 -02ةج ت اللجن ااعني الق اا للال التمييات يا ،ااارةة اأن تتيا ريناادا ااوادا النمطيا
شأن دجر اارةة جالرءا يف ا سارة؛ ج اأن تعا ّ،ز ا ح اا القانونيا جة ا از ااعاامالت ااداريا
الااا متياات ياا ،ااارةة فيمااا ضا اقياااة ا ساري ؛ جض ساايما دااانون مل ي ا ااارةة ااتتجء ا ()9916
جدانون التجا ()9130؛ جمحاي اارةة جدلم ا يف ار حاضت القران العريف()15ش
اجلون لناا،
 -02جةلر اات جلنا حقااو الطوا إلاا،داحل لاان دلق ااا ماان ةن عااض ا واااز ض يُما َّ
ال ااوضدة جض يُعطَااون ا ا ااحل ح ااني تعمي اا،همسش جةج اات اللجنا ا رين ااادا اامان تم ااجي مجي ااع
ا واز لن ،الوضدةا جل ،ا حاط تق،مي ادة ااعمودي للادوز للل ادة ميالد()10ش
ةن ةكث اار م اان  13يف ااات ا م اان ا و اااز يف رين ااادا
 -06جة ااارت جلن ا حق ااو الطو ا
يُول اا،جن م ااات ااك متتجء اااتا جةلر اات ل اان دلق ااا ل ااون ال ث ااك م اان اآل اااا ض ي ااطلعون
مبم جلياهتمس ا وي ()12ش جةج ت اللجن ااعنيا الق ااا للال التمييات يا ،ااارةة اأن تعاتا ريناادا
تش ااار ك ااال ا ااوين يف مم ا ا جلي رلاي ا ا ا و اااز جاانو ااا لل ااي مسا ج ااأن تراء ااع التش ا اريعات
جااءرااات ااتعلق اانوا للل ا واز()12ش
 -01جةلر اات جلن ا حق ااو الطو ا ل اان دلق ااا ااا العاا،د ار اا،جد ل اا،جر رلاي ا الطو ا ااتاح ا ش
ج ّجعت اللجن رينادا للل تعتيت رنامن ح ان ا وازا جةج ات ا اساتا،ا لياات ا اج
ممتقلّ خبدو ا واز ااودلني يف سيادات الرلاي الب،يل ()16ش

هاء -حرية التعبير ،والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية
 -09ةج ت منظم اليونيما و تشاجيع ريناادا للال متاا لمليا التمااد داانون شاأن حريا
يتمشاال مااع ااعااايك ال،جليا ؛ جللاال اسااتا،ا ليااات للتنظاايمس الااذا لوساااتو االااال ؛
االااال
ّ
()11
جللل تعتيت ااعايك اا ني للدااف يف البل ،ش
 -01جةج اات اللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،اا ارةة رينااادا عاا،ة ةمااور من ااا اال ا
اامارسااات التمييتي ا جالتداا ،للا اواءت الثقافي ا الااا لااوز دجن ارتقاااا اا ارةة منا ااب اانع
القرار جمنا ب اادارةا جالتماد تا،ا ك ءا ا م دتا ا مباا في اا اقدا ا ت ا من للمارةة اامااجاة
يف التمثي يف الرباان جاق وم ()19ش جة ارت هيا ا مامس ااتاا،ة للمارةة ةن ااعا ّ،ز ااانخوض
توءه ممتمر حنو هيمن الذكور يف إلاز نع القرار()11ش
ينمس لن ّ
اشارك اارةة ّ
 -23جة ارت جلن حقاو الطوا قلاح ةن حاح الطوا يف ةن تُم َامع راؤ يف ااءارااات
الق اتي جااداري ض ُحيح للل حنو مالتمسش جةج ات اللجنا ريناادا تعتيات احاحا راا الطوا يف
هتماه يف اار كا مان
ة مرحل من مراح ااءرااات ااداري جالق ااتي جيف مجي(اع93ا) ماور الاا ّ
ا سرة جاا،رس جم سمات ا واز ا ءر جاتتمع ارلّي ش

12

GE.14-21129

A/HRC/WG.6/21/GRD/2

واو -الحق لي العمل ولي التمتل بأوضاع مل ادلة ومؤاتية
 -29ة ااارت اللجنا ااعنيا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة جءااود معاا،ز مرتوااع للبطال ا
ججءاود فاوار ءنماني اسع ا جض سيما يف ااناا ح الريويا ش جة اارت كاذلك قلاح اساتمرار
الوجااوة يف ا ءااور ااني النماااا جالرءااازا جالود ا اا ااين ااني الن ااماا جالرءاااز يف سااو العم ا ا
جترّكاات النماااا يف الوظااات اات،نيا اا ااارات جا ءااورش جةج اات اللجنا ويااع سياسااات لتاقيااح
اامااجاة الوعليا اني الرءا جااارةة يف ساو العما ا جتعتيات تشالي ااارةة()99ش جةلر ات هياا ا ماامس
ااتا،ة للمماجاة ني اجلنمني جمت اني ااارةة (هياا ا مامس ااتاا،ة للمارةة) لان اساتمرار دلق اا ااا
التباين يف مع،ضت مشارك الرء جاارةة يف القو العاملا ا للال الار مس مان ااحداااات ااتعلقا
التادي العلمي()95ش
 -25جةج ت اللجن ااعني الق ااا للال التمييات يا ،ااارةة مبان مجيااع النااماا العااامالت يف
القطالني العا جا،ا ءااة ةموم م،فول ا ءر()90ش

زاي -الحق لي الضمان االجتما ي ولي مستوى معيشي الئق
 -20ة ااارت هيا ا ا ماامس ااتااا،ة للم ارةة ةنااها للاال الاار مس ماان اضسااتثمارات ال بااكة الااا
داماات هبااا رينااادا يف إلاااز لتنمي ا اضءتمالي ا ا ض ي اتاز س ا اهنا يواء ااون لاا،داحل ماان ااخااا را
جيبقاال الوق اراا هاامسا يف معظاامس اقاااضتا الوا ا ا كث اار يااعواحل جمااالاات توءاا ،ف اوار كبااكة ااني
اجلنمنيش جامتا،حت اهلياا ريناادا لبا،ا العما يف ذار/ماارس  5392يف اار المياسا الو نيا
لش ا ااب ا م ا ااان اضءتم ا اااليا التب ا ااار ءط ا ااوة م ما ا ا يف س ا اابي معاجلا ا ا الوا ا اوار اضءتماليا ا ا
ةن ار المياس الو ني هذا يُملّمس اضلتتاماات
اضدتدادي ()92ش جة ارت منظم اليونيمي
ال،جلي للرينادا الا تن للي ا اتوادي حقو الطو جاتوادي الق ااا للال مجياع ة ا از التمييات
ي اا ،اا ارةة جالع اا ،ال اا،ج ا ،ااا اااققو اضدتد ااادي جاضءتمالي ا جالثقافي ا ا ج ةن ااه توء اا،
حاء ختدي ااوارد الالام جتعتيت الق،رات الو ني من ةء تنويذ هذا اا ار()92ش
ةن رين ااادا د اا ،ةدرء اات اقمايا ا اضءتماليا ا ي اامن
 -22جة ااارت منظما ا اليونيم ااي
()96
ةجلويات اضسحاتيجي الو ني للنمو جللا ،من الوقر ( )5396 -5395ش
ءراا للي للميتانيا ااخددا لالساتثمار
استمرار اقاء
 -22جة ارت اليونيمي
()91
يف جن ا وازش جةج ت استا،ا لمليات ج ليات ر  ،ممتقل ش
 -26جةلر اات جلن ا حقااو الطو ا لاان دلق ااا البااالمح ااا موا اال اسااتخ،ا  06يف ااات ا ماان
ا س اار للما اراحيض ذات اقو اارة ج ااا الا اتخلّ م اان النواي ااات الم اااتل ااك ااعا َجلا ا لقات ااا يف
البارش جةج ت اللجن تتجي ،مجيع ا سار ااعيشاي جبملا ةماور مان ين اا مرافاح مالتما للدارف
الد اااي جلل ااتخلّ م اان النواي اااتا جك ااذلك ل اا ،ال ااتخلّ م اان النواي ااات الم اااتل ااك ااعا َجل ا
لقات ا يف البار()99ش
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حاء -الحق لي الصحة
 -21ةلر اات اللجن ا ااعني ا الق اااا لل اال التميياات ياا ،اا ارةة لاان دلق ااا ااا ااعاا،ز اارتو ااع
وماار ااالقيود الااا يوري ا ا دااانون ااء اااض جالااا دفعاات
ليء اااض ااك ااااأمونا جالااذ داا ،يُ ّ
لاب لملياات ااء ااض اك ااأمونا ج اك القانونيا ا جرمباا دتا ااولاود يف عاض
النماا
اق اااضتش جدل اات اللجن ا رين ااادا مراءع ا الق ااانون ااتعل ااح ااء اااض لي ا اال ا ا ح ااا
العقا ي ااورجي للل النماا الالتي يلجأن ااء اضا ج تاح مرافح اي للنماا جالبنات
الالتي يعانني من م الوات مبب لمليات ااء اض ك ااأمون()91ش
 -29جةج اات جلن ا حق او الطو ا اسااتا،ا ارامن جءاا،مات يف إلاااز ااا اا اراهقنيا
مبا في ا ء،مات للرلاي الداي ج لادة التأهيا جتقا،مي ااشاورة شا سار جمالتامس لا وااز؛
ج يا سياسات جتشريعات تتناجز الوداي يف اامات ااتدل دا ااراهقني()13ش
 -21جةلر ات اللجنا ااعنيا الق ااا للال التميياات يا ،ااارةة لان دلق اا ااا حم،جديا م انيا
درء ا
الو ااوز ءاا،مات الدااا اجلنمااي جالدااا ااجنا ي ا جتنظاايمس ا ساارةا مبااا ي ا د
مرتوعا ماان حاا،ج حاااضت اقما ااني ااراهقااات جاقما ااك اار ااو فيااه()19ش جةلااادت جلنا
حقا ا ااو الطو ا ا ا اال ا ا ارا لا ا اان دلق ا ا ااا ااا ااعا ا اا،ز اارتو ا ا اع قا ا اااضت اقم ا ا ا ااب ا ا اار()15ش جيف
لااا 5395ا دلاات اللجنا ااعنيا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة رينااادا لمااني ءاا،مات
الدا اجلنمي جالدا ااجنا ي ااتاح للنماا جالبناتا مبا يف ذلك لمين ا لن رياح يامان
اقدوز إلاناحل للل جسات منع اقم ا جتعتيت التثقي شأن الدا اجلنماي جالداا ااجنا يا ا
ج ااا ء لتجنااب حاااضت اقم ا ااك اار ااو فيااه جللوداي ا ماان اا ااا ات جا م اراض اانقول ا
ءنمياحل()10ش جةمارت جلن حقو الطو ةجءه دلح ممامل ()12ش
 -23ج ينما ةمي ن،ج ا ممس ااتا،ة للم ان للل دارار ريناادا للمياسا الو نيا للداا
اجلنمااي جالدااا ااجنا ي ا لعااا  5392جءطت ااا اضس احاتيجي ا ف نااه ةج اال ويااع اس احاتيجي
تنويذ لل،فع هبذ العملي د،ماحل()12ش
 -29جةمي ن،ج ا ممس ااتا،ة للم ان للل رينادا اا ةحراته مان تقا ،يف العما الراماي
لا،ي الربجتوكاوز الطايب لتنظايمس ا سارة الاذ مان اأنه ةن ي وا تقا،مي رلايا لاليا اجلاودة
يف إلاااز ءاا،مات تنظاايمس ا ساارةش جس الّمس الداان،ج ااأن رينااادا تتناااجز د ااايا تنظاايمس ا ساارة ماان
منظور حقو اانمان جةجي ةنه يتطلع تق،مي ال،لمس مان ةءا اتااضت جا،ا،مات ااناساب
للشبا ()16ش
 -25جةحاااط اان،ج ا ماامس ااتااا،ة للما ان للمااحل ااأن رينااادا تأءااذ للاال لاتق ااا مواء ا
ممأل مح ااراهقااتش ج ااركت ريناادا يف ال،راسا اادليميا ااتعلقا حبما ااراهقاات يف لا،ان
،ر ياامن اضس احاتيجي اادليمي ا
ال ااارييب النا ق ا ااالللتني اان ليتي ا جاهلولن،ي ا ا كمااا ةهنااا سااتُ َ
جنو الدن،ج التتا رينادا تعتيت د،رهتا للل معاجلا د اايا الداا
للا ،من مح ااراهقاتش ّ
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اجلنمااي جالدااا ااجنا ي ا ا مبااا في ااا ممااات العن ا القاااتمس للاال نااوا اجلاانن (العنا اجلنماااين)
جالعن اجلنمي يف ا اماتا جةجي ةنه يتطلع دلم ا يف ذلك()11ش
 -20جةلر ت جلن حقو الطو لن استمرار دلق ا ااا ارتواا مع،ز اا ا وكجس نقا
اانال ا البش اري /متالام نق ا اانال ا اا تمااب (ااياا،ا)()19ش جة ااارت اللجن ا ااعني ا الق اااا
للل التمييت ي ،اارةة جءود اجتا متتاي ،لي ا وكجس نقا اانالا البشاري لا ،ااناا
مااع جءااود لاا،د مرتوااع ماان الشااا ات اادااا ات هبااذا الوااكجس ااقارنا الشاابان()11ش جحثّاات جلنا
حقاو الطوا رينااادا للاال تعتيات سياساات ا الو نيا ااتعلقا واكجس نقا اانالا البشاري /ااي،ا
جيمان ةن يتلقي اجلم ور؛ جض سيما الشبا ا معلومات جمواد لن ةساليب الوداي جاقماي من
فكجس نق اانال البشاري /ااي،اا مباا في اا اامارساات اجلنماي ااأمونا ؛ جاياادة الاولي واكجس
االا الو امس ااارتبو واكجس نقا
نق اانال البشري /ااي،اا مبا يف ذلك ا نشاط اهلادفا
اانال البشري /ااي،ا()933ش

طاء -الحق لي التعليح
لماان رينااادا ءااودة التعلاايمس؛ جةن تن ّوااذ سياس ا تنمي ا
 -22ةج اات جلن ا حقااو الطو ا ااأن ّ
()939
تتجد اانشآت التعليمي اا دب اضلتاا اا،رس ااوارد الالام ش
الطوول ااب رة؛ جةن ّ

 -22جيف لااا 5390ا كان اات جلن ا ء ارباا منظم ا العم ا ال،جلي ا ا ع اا ،ةن رةت ةن التعل اايمس
رينااادا اختاااذ
يُما مس يف منااع اسااتخ،ا ا واااز يف ةساوة ة ا از لما ا وااازا داا ،لباات
التاا،ا ك الالام ا ،و ااض معاا،ز التم ا ّار ماان اا اا،ارس يف اارحل ا اض ت،اتي ا ش ج لباات اللجن ا
رينااادا ةي ااحل ةن تق ا ّ ،معلومااات لاان التاا،ا ك الااا اختااذهتا يف هااذا الداا،دا ف االحل لاان يانااات
حداااتي حم ّ،م ا ل اان مع ا ّ،ضت القي اا ،اا اا،ارس اض ت،اتي ا جاااا،ارس الثانوي ا جمع ا ّ،ضت التم ا ّار
من ا()935ش
اجعت منظم ا اليونيم ا و رينااادا للاال ايااادة ياامان ااماااجاة يف م اني ا ج ااوز
 -26ج ا ّ
البنات جا جضد مجيع مراحا التعلايمس جللال موا ال ء ودهاا الراميا تاوفك التعلايمس الثاانو
للجميع()930ش
 -21جةج ت جلن حقو الطو أن ت و رينادا ااماجاة يف م اني اقدوز للل التعلايمس
دجن متييتا مبا يشم الوتيات اقوام جا واز ااتّ مني ارت اا ءاراتمس؛ ج اأن تعااع ااعا ّ،ضت
اارتوع ا لتلياااب ا جضد ل اان اا،رس ا جتم ا ّارهبمس من اااا جض س اايما يف اا اا،ارس الثانوي ا ؛ ج ااأن تع ا ّاتا
التعليمس جالت،ريب اا نيني لا واز الذين يتمر ون من اا،ارس اض ت،اتي ةج الثانوي ()932ش
 -29جة ارت جلنا حقاو الطوا قلاح ةن ااراهقاات اقواما كثاكاحل ماا يُطلاب مان ن تار
اا،رس ا ا جتُااح مم ااأل الود ا يف ل ااودهتن اا،رس ا لتق اا،ير م اا،ير اا اا،ارس()932ش جةلر اات
اللجن ا ااعني ا الق اااا للاال التميياات ياا ،ااارةة لاان دلق ااا ااا اق اواءت الااا تعااحض تااوفك تعلاايمس
ءياا ،للبنااات جالشااا اتا مبااا يف ذلااك اقم ا ااب اار جةموم ا ااراهقااات جااواد ا اتتمعي ا ا جهااي
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ا مااور الااا ينااتن لن ااا ارتواااا معاا،ز التماار لاا ،الوتيااات يف التعلاايمس الثااانو ()936ش جةج اات
اللجنا رينااادا اامان ااماااجاة الوعليا للبنااات جالشااا ات ماان حيا م انيا الو ااوز مجيااع
مراحا التعلاايمسا جمبنااع تماار البنااات ماان اااا،ارس؛ ج تشااجيع الشااا ات للاال العااودة اا،رسا
ع ،انت اا فحة اقم ؛ ج تنويع ا،يارات ا كادميي جاا ني ااتاح للنماا()931ش

ياء -الحقوق الثقالية
 -21دالت منظم اليونيم و ن رينادا دجل رف يف ك من اتواديا محايا الاحا العاااي
الثقاايف جالطبيعااي ()9115ا جاتواديا محايا الاحا الثقااايف اك اااااد ()5330ا جاتواديا محايا
جتعتي اات تن ااوا ة ا ا از التعب ااك الثق ااايف ()5332ا ج ن ااه ينبل ااي تش ااجيع ا لل اال التنوي ااذ ال ام ا ا
لاح ااا ذات الداال الااا تعااتا الو ااوز الاحا الثقااايف جة ا از التعبااك اا اا،الي جااشااارك
في ماا جهو ةمار يقاود لمااز اقاح يف ااشاارك يف اقيااة الثقافيا ا كماا لا ّ،د اااادة  51مان
اال ااالن الع ااااي قق ااو اانم ااان جاا ااادة  92م اان الع اا ،ال اا،ج ا ،ااا اااققو اضدتد ااادي
جاضءتمالي جالثقافي ()939ش

كاف -ا شخاص ذوو اإل اوة
 -63ينمااا ضحظاات جلنا حقااو الطوا جءااود الع،ياا ،ماان اابااادرات جالاربامنا ف هنااا ةلر اات
لن دلق ا ل ون م اني ج وز ا وااز ذج االادا التعلايمس حما،جدةش جةج ات اللجنا اأن
تن ّوذ رينادا القوانني ااتعلق ا واز ذج االاد ج اأن تعاتا راإل اا جءا،ماهتا ااخددا هلامسا
مباا يف ذلااك ماان ءاالز جيااع ارامن للتا،يا ،ااب ّ اار قاااضت االادا ا جا ءااذ تاا،ريب ااااوظوني
اا نيني العاملني مع ا واز ذج االاد ()931ش

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -69رةت مووي ااي ا م اامس ااتا اا،ة الم ااامي لش ا جن الالءا ااني (مووي ااي ا جن الالءا ااني) ةن
رينادا تتبع سياسي منوتا حياز اا ااءرينا جض سايما ةجلااك القاادمني مان منطقا ال اارييبش جدا،
تعاجناات رينااادا مااع ااوويااي جمااع منظمااات نماااني ةءاار يف ااار لبااات ممااال،ة سااا ق ا يف
انتظااار لااادة تااو ني ا ااخا ااعنياانيش جة ااارت ااوويااي ةناه يف ظا لاا ،جءااود تشاريعات
يتوءااب للاال ااوويااي ةن ت ااطلع تمااجي اا اااءرين
ج ءارااات ج نيا شااأن اللجااوا جالالءااانيا ّ
()993
جل،ي ،من تنطبح للي مس و الالءئ يف البل،ا جةن تقو البا لن حلوز داتم ش
 -65جةج ت موويي ا ممس ااتا،ة المامي لش جن الالءاني أن تعتم ،رينادا تشاريعاحل ج نيااحل
شأن الالءاني جةن تُع ّ ،يف هاذا الدا،د لاوات تنظيميا داريا جسياساات ج ءاراااتا ج ءارااحل ج نيااحل
لتا،ي ،و الالءئا جةن تباين دا،راهتا الالاما لالياطالا عمليا ل،يا ،او الالءائا مماتعين
تيمر م اني استوادة ا خا الذين ةلر وا لن خماجف
يف ذلك ،لمس تقين من ااوويي ؛ جةن ّ
من العودة ل،اهنمس ا لي مان ءارااات اللجاواا جةن ت امن لا ،لاادة ة اخ حيتاا
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ل)999( ،ش جةج ات اللجنا ااعنيا الق ااا للال التمييات يا،
اقماي ال،جلي لادة دمري
()995
اارةة رينادا ويع تشريع ج ين شأن الالءاني ج ءراا ج ين شأن اللجوا ش
 -60جة ارت مووياي ا جن الالءااني اساتع،ادها لا،لمس ريناادا يف ايا سياسا ج نيا
ج ل،اد تشريع ج ين شأن الالءانيا ف الحل لن استع،ادها لتوفك الت،ريب جتعتيت د،رات البل ،للل
دارة ت،فقات اهلجرة ااختلط ا جممال،ة ا خا ارتاءني محاي دجلي ()990ش
 -62جة ااارت موويااي ا جن الالءاااني ةي ااحل ةن رينااادا تواءااه ظاااهرة مع ّقاا،ة تتمث ا يف
حركات اهلجرة ااختلط ()992ش جمن ةءا مواء ا التاا،يات القاتما يف سايا اهلجارة ااختلطا ا
ةج اات ااوويااي ااأن تعااتا رينااادا حوارهااا مااع ااوويااي شااأن تاا،فقات اهلجاارة ااختلط ا ج اأن
جتمااع معلومااات لاان لاا،د ا ااخا الااذين ض حيملااون جماااتح مبوتي ا جالااذين ماان ااعاارجف ةهناامس
ج لوا ةرايي رينادا ةج لربجها جلن ءنمياهتمسا جلن ا،طوات ااتخاذة لتا،يا ،ماا ذا كاان
محاي ءا ()992ش
ة ِمن ه ضا ا خا حيتا
 -62جيف مويااوا منااع حاااضت انعاا،ا اجلنمااي ا ةج اات ااوويااي ااأن تراءااع رينااادا دااانون
اجلنمي جدانون تمجي الوضدات جالوفياتا جةن تع ّ،هلا ل اي تاتم ن مان اضمتثااز التاا للمعاايك
اج مجيااع ا واااز الااذين يولاا،جن للاال
ال،جلي ا ااتعلق ا مبنااع حاااضت انعاا،ا اجلنمااي ؛ جةن تما
ّ)996
ةرايي ا جةن تُد،ر هلمس لن ،جضدهتمس ادات ميالد( ش

ميح -الحق لي التنمية والقضايا البيئية
 -95ة ااارت جلن ا حق ااو الطو ا قل ااح ةن رين ااادا تتع ا َّارض ةس اوة م ااار تل ا ااك اان ااا ش
جحثّاات اللجنا رينااادا للاال ةن تتنبااه أدداال درءا ا لناا،ما ت ااع ارامن جسياساااتا اقاءا
دارة ا عاد البياي لتلك الربامن جالمياساتا التعاجن مع الشركاا اادليميني جال،جلينيا مان
لتلك اانا ()991ش
ةء اق ّ ،ةددل م ،مم ن من التأمك المليب ا
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