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 لمحة عامة -أوال   
يســر يرينــادا أن تقــدر تقريرهــا اال جولــة الســتعراض الــدوري الشــامر الثانيــة وأن تعــرض  -9

 . 5393األول املنعقد يف أيار/مايو تنفيذ التوصيات املقدمة أثناء استعراضها حالة 
وتؤكـــد يرينـــادا مـــن جديـــد التقامهـــا نبـــدأ حقـــوق اإلنســـان املكـــر  يف دســـتورها وتتعهـــد  -5

 نواصلة دعمها لتعقيق آليات حقوق اإلنسان.
األول، فهــت تواصــر مجيــأ التوصــيات املقدمــة أثنــاء الســتعراض مل تقبــر يرينــادا ومــأ أن  -0

  .5393العمر على الوفاء بالتعهدات اليت قطعتها أمار جملس حقوق اإلنسان يف عار 

 المنهجية -ثانيا   
لمبـــادل التوجيهيـــة العامـــة املتعلقـــة باعـــداد املعلومـــات يف اطـــار لأُعـــد هـــذا التقريـــر وفقـــاا  -4

ر يف حقيــــران/ ادالصــــ 97/991الســــتعراض الــــدوري الشــــامر ومقــــرر جملــــس حقــــوق اإلنســــان 
جلنــة التنســيو الوطنيــة  ةرئيســ ااخلارجيــة بصــفتهوزارة جتميــأ هــذا التقريــر  (. وتولــت5399 يونيــ 

املعنيــة وقــوق اإلنســان، وللــك بالتشــاور مــأ وزارة التعلــيم وتنميــة املــوارد البشــرية، ووزارة الشــبا  
ارة الشــؤون القانونيــة، ووزارة والرياضـة والشــؤون الدينيـة، ووزارة التنميــة الجتماعيــة واإلسـكان، ووز 

الجتمــــاعت، وقـــوة الشــــرطة امللكيـــة ل رينـــادا وادارة ســــجون صـــاحبة اجلاللــــة. والضـــمان الصـــحة 
وُعقدت أيضاا مشـاورات مـأ عـدد مـن اجلهـات املعنيـة ومنجملمـات ادتمـأ املـدين، نـا فيهـا منجملمـة 

استعراضـــــها األول يف  حقـــــوق اإلنســـــان يف يرينـــــادا. ويعـــــرض التقريـــــر مـــــا أحرزتـــــ  يرينـــــادا، منـــــذ
 ، من تقدر يف اجتاه الوفاء بالتقامها يف جمال حقوق اإلنسان وبتعهداحلا الدولية.5393 عار

 التطورات المسجلة منذ االستعراض األول -ثالثا   
 أوجه التقدل  ي اإلصالح التشريعي  
 المراجعة الدستورية  

ـــــة اســـــتقال ا عـــــن بريطا هـــــااـــــوض دولـــــة يرينـــــادا، منـــــذ نيل -2 نيـــــا، عمليتهـــــا الرابعـــــة الرامي
متثلـــت املرحلـــة األوال يف انشـــاء جلنـــة مراجعـــة دســـتورية برئاســـة الســـ  قـــد اصــالا الدســـتور. و  اال

(. ويف املرحلـــة الثانيــــة، تـــرأ  جلنــــة املراجعـــة الدســــتورية الـــدكتور نيكــــول  9142فيليــــ  و فريـــد
(. ويف املرحلة 5330-5335وليفربول قبر أن خيلف  يف هذا املنص  السيد جاستس لير بول 

الثالثــــة، ُعقــــدت مشــــاورات بشــــدن مشــــرورب دســــتور جديــــد صــــاي  الربوفيســــور رانــــدي مــــاكنتو  
(. ويف املرحلــــة الرابعــــة، أُنشــــئت جلنــــة استشــــارية معنيــــة باإلصــــالا الدســــتوري 5390-5393و
 اليور(.حىت  - 5394و
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علـى وجـ  التحديـد أعـاله،  ومتخضت املرحلة الرابعـة مـن هـذه العمليـة، كمـا ُيشـار اليهـا -0
عـن عــدد مـن املق حــات املتعلقـة نجــالت اإلصـالا الدســتوري واملقدمـة مــن اللجنـة الستشــارية 

مــن  :املعنيــة باإلصــالا الدســتوري اال جملــس وزراء يرينــادا. وتتنــاول املق حــات مواضــيأ متنوعــة
ينـادا اال دمـج مبـدأ املسـاواة انشاء حمكمة العدل الكاريبية بصفتها حمكمة الستئناف األخـ ة ل ر 

مفهـــور التمييـــق ويـــس يشـــمر الســـن ومكـــان نطـــاق يف الدســـتور، وتوســـيأ  بـــجل اجلنســـجل صـــراحةا 
 امليالد والنتماء اإلثين والديين والطبقة الجتماعية واإلعاقة والل ة.

املســـاواة بـــجل بوبعــا التعـــديالت املقــ ا ادخا ـــا علـــى الدســتور، ل ســـيما فيمـــا يتعلــو  -7
معاملـــة مجيـــأ األطفـــال علـــى قـــدر املســـاواة، يســـتجي  بصـــورة مبا ـــرة اال التمييـــق، و جلنســـجل، و ا

املالحجملــات اخلتاميــة الصــادرة عــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــق ضــد املــرأة وجلنــة  ثأحــد
حقوق الطفر والتوصـيات املنبثقـة عـن السـتعراض الـدوري الشـامر الـذي خضـعت لـ  يرينـادا يف 

. ويتعلـــو عـــدد مـــن التعـــديالت املق حـــة األخـــرا وقـــوق األ ـــخا  لوي اإلعاقـــة 5393عـــار 
وبــاحلقوق القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة، وهــو مــا يــربهن علــى التــقار حكومــة يرينــادا بــدمج 

 املبادل اليت تقور عليها املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان يف نجملامها القانوين احمللت.
ق حـــــات اإلصـــــالا أيضـــــاا ادران فصـــــر جديـــــد يعنـــــون  املبـــــادل التوجيهيـــــة وتشـــــمر م -4

 للسياسة احلكومية  ويتضمن املبادل التالية:
 من واج  الدولة محاية املوارد الطبيعية للبلد. - ألف94 
 من التدهور.وصوهنا حفجملها و من واج  الدولة محاية البيئة  - باء94 
 سليمة وصحية.من حو األفراد التمتأ ببيئة  - جيم94 
رهنــاا بــاملوارد املوجــودة يف حــوزة الدولــة واملتاحــة  ــا، مــن حــو األفــراد  - دال94 

 التمتأ نا يلت:
  ال ــذاء النــافأ الكــايف: مــن حــو األفــراد احلصــول علــى ال ــذاء املــدمون

والنـافأ، واملالئـم بيئيـاا واجتماعيـاا واقتصـادياا وثقافيـااحي كمـا نـو  ـم أن 
نتـان ال ـذاء وأن يكونـوا قـادرين علـى اعالـة أنفسـهم يصـلوا اال مـوارد ا

 وجمتمعهمحي

 اإلمداد املستمر والثابت ناء الشر  مقبول التكلفةحي 

 .مرافو جيدة للرعاية الصحية األولية والثانوية 
ـــموتشـــرف علـــى عمليـــة اصـــالا الدســـتور جلنـــة  -1 عضـــواا وتتـــوخى حتقيـــو  94عة تضـــم وس 

 األهداف التالية:
مليــة التشــاورية املتعلقــة باصــالا الدســتور واختتامهــا باســتفتاء بشــدن  مواصــلة الع وأ( 

 أ هر اال سنة حي 1دستور يرينادا حي وضمان  اختتار املشاورات اإلضافية يف يضون ف ة ت اوا من 
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ا، مراقبــة عمليــة اإلصــالا الدســتوري حرصــاا علــى  ــفافية العمليــة ومصــداقيته و ( 
 راءحيتوافو اآلوهو ما يهيئ جواا يسوده 

 اصالا الدستور.بشدن اسداء املشورة اال احلكومة  ون( 
وافقــت حكومــة يرينــادا علــى تنجملــيم اســتفتاء بشــدن اصــالا الدســتور يف و ــذه ال ايــة،  -93

من هذا العار. وسـوف تُتـاا لكـر مـواطن يرينـادي مؤهـر للتصـويت يف النتخابـات وقت لحو 
شــ ا احلصــول ال يُ الفــوز يف الســتفتاء عاليــة،  العامــة فرصــة التصــويت يف هــذا الســتفتاء. وعتبــة

علـــى ثلثـــت األصـــوات املـــدال ءـــا يف الســـتفتاء. لـــذا تعمـــر حكومـــة يرينـــادا علـــى التمـــا  الـــدعم 
 الدويل ملا تبذل  من جهود يف سبير التوعية العامة ويف سبير تنجمليم الستفتاء لات .

 اإلصالحات التشريعية األخرى  
رار على اصالا التشريعات والسياسات العامة، وقد دعمت منالن حتر  يرينادا باستم -99

قوانجل األسرة اليت وضعتها منجملمة دول  رق البحر الكارييب الا اعتمدت ثالثة قوانجل لات صلة 
 الربملان.جملست يف 
بقرررررانون جديرررررد  ررررري  5339يف عـــــار الصـــــادر واســـــُتعيا عـــــن قـــــانون العنـــــف املنـــــقيل  -95
ر انتصـاف مـدين يركـق علـى السـالمة واحلمايـة بـدلا مـن التوقيـف ءدف اتاحـة سـبي 1262 عال

 والعقا .
بقرررررانون جديرررررد  ررررري  5339عـــــار الصـــــادر يف واســـــتعيا عـــــن قـــــانون محايـــــة الطفـــــر  -90
 ماية لألطفال املعرضجل ليإيذاء.حل 1262 عال
لـــة بصـــي ت   ويخرررول ررررانون التعلررري  -94 وزارة التعلـــيم ســـلطة التـــدخر  1261يف عـــار املعد 
الفور كت توقف خدمة أي مدر  يُدعى ارتكاب  أي فعر من أفعال العتداء اجلنسـت علـى  على

 قاصر يف مدرست .
فبـات تعريـف  :6992تعرديالت القرانون الجنرالي لعرال  1261واعُتمدت  ي عال  -92

عـــن العتـــداء اجلنســـت علـــى القصـــر دون ســـن السادســـة عشـــرة يشـــمر األولد ومل يعـــد اإلبـــال  
اجلنس مأ القصر خاضعاا للتقـادر املسـق. . وقـد كـان ُيشـ ا يف السـابو اإلبـال  حوادث ممارسة 

عن احلادث املقعور يف أجر أقصاه ثالثة أ هر بعد وقوع حي وأل ـى التعـدير هـذا القيـد الـقمين. ومل 
التاســعة عشــرة ســن يعــد يؤخــذ وجــة  العتقــاد الصــادق  يف حالــة املــدعى علــيهم الــذين جــاوزوا 

ن حلمة ممارسة اجلنس مأ قاصر. فقد كانت هذه احلجـة تسـمأل ألي مـدعى عليـ  والذين يواجهو 
بدن يقعم أن  ظن لسب  ما أن الطفر كـان قـد جتـاوز سـن الرضـا وقـت وقـورب احلـادث. وُ ـددت 
العقوبــات علــى اجلــرائم اجلنســية، ال باتــت ت تــ  علــى جــرائم كاليتصــا  وممارســة اجلــنس مــأ 

 عاماا. 92د أن كان يعاق  عليها بالسجن عاماا بع 03قاصر عقوبة بالسجن 
مـــن القــانون اجلنـــائت تشـــريعات متنــأ الجتـــار بالنســـاء  913و 944ويتضــمن الفصـــالن  -90

 والبنات وأخرا تتعلو بالب اء القسري. 
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ملكافحـة قـانون وما زال القانون ل يعاقـ  علـى التحـر  اجلنسـت، ريـم صـياية مشـرورب  -97
رة العمـــر مشـــرورب تعـــديالت لقـــانون العمـــر، ويوصـــى بـــدمج صـــايت وزاقـــد التحـــر  اجلنســـت. و 

 .5392التحر  اجلنست يف هذه التعديالت اليت سُتعرض على الربملان يف عار 
 الموّحدةالتنفيذية التطورات المتعلقة بالسياسات والبروتوكوالت واإلجراءات   

( مبــادل 5399ســت ويتضــمن الربوتوكــول الــوطين املتعلــو بــالعنف املنــقيل والعتــداء اجلن -94
توجيهية إلر اد اجلهات املعنية يف تدخ الحلا الرامية اال التصدي للحوادث وادارة حالت العنـف 
ـــقة واملتكاملـــة قطاعـــات انفـــال القـــانون والرعايـــة  املنـــقيل واجلنســـت. وتشـــمر آليـــة الســـتجابة املنس 

هـــات املعنيـــة بالتصـــدي الصـــحية واخلـــدمات الجتماعيـــة واخلـــدمات القانونيـــة، باعتبارهـــا أهـــم اجل
العنف املنـقيل والعتـداء اجلنسـت. ويشـ  الربوتوكـول أيضـاا اال دور أمانـة املجملـامل يف عمليـة حماسـبة 

أ الـــوزراء أعـــوان الدولـــة بصـــفتهم مكلفـــجل نســـؤوليات. وكربهـــان علـــى أ يـــة هـــذا الربوتوكـــول، وق ـــ
والشـؤون القـومت   وزيـر األمـن املعنيون بكر من هذه القطاعات، ومـن بيـنهم رئـيس الـوزراء بصـفت

 .5399أيار/مايو  90القانونية، وثيقة دخول هذا الربوتوكول حيق النفال يف 
ــدة لــوزارة التنميــة تنفيذيــة وللمضــت يف تعقيــق التنفيــذ، ُوضــعت واعُتمــدت اجــراءات  -91 موح 

 . 5392الجتماعية ولقطارب الصحة. وسيبدأ العمر ءا يف عار 
 اتيجية وطنية للحـد مـن العنـف اجلنسـاين. ووافـو جملـس الـوزراء وصي ت خطة عمر اس -53

 على العناصر الرئيسية  ذه اخلطة.
وتشــارك يرينــادا حاليــاا يف مشــرورب ممــو ل مــن صــندوق األمــم املتحــدة الســتئماين إلهنــاء  -59

املـــرأة: برنـــامج تنفيـــذ ضـــد املـــرأة وعنوانـــ   اســـتجابة الدولـــة مـــن أجـــر اهنـــاء العنـــف ضـــد العنـــف 
اإلصـــالحات التشـــريعية والسياســـاتية . ويتـــوخى هـــذا املشـــرورب ثالثـــت الســـنوات  حتســـجل وصـــول 
النساء والفتيات يف يرينادا اال خدمات منهجية  املة تستند اال القوانجل والربوتوكولت املتعلقة 

. لــــذا فـــنحن بصـــدد وضــــأ 5392بـــالعنف اجلنســـاين . وينتهـــت املشــــرورب يف كـــانون الثاين/ينـــاير 
 أنشطة وتقييم التنفيذ والنتائج.بضعة ت األخ ة على اللمسا

قانون قضاء األحداث يف الربملـان لكنـ  مل يـدخر حيـق النفـال بعـد. وسـن املسـؤولية وأُقر   -55
ســـنة، علـــى يـــرار مـــا نصـــت عليـــ  تعـــديالت القـــانون  95اجلنائيـــة احملـــددة يف هـــذا القـــانون هـــت 

 اجلنائت.
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 تنفيذ التوصيات المقبولة اإلنجازات التي تحققت  ي -رابعا   
 الصكوك واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

 1-16و 6-16التصديق علر  الصركوك واآلليرات الدوليرة لحقروق اإلنسران يالتوصريات   
 62-16و 9-16و 8-16و 1-16و 1-16و 5-16و 4-16و 3-16و
 (42-16و 68-16و 64-16و 61-16و 66-16و

 اض األول على التفاقيات التالية:صد قت يرينادا منذ الستعر  -50
 التفاقيــــــة الدوليــــــة للقضــــــاء علــــــى مجيــــــأ أ ــــــكال التمييــــــق العنصــــــري، أيــــــار/ وأ( 

 حي5390 مايو
 حي5394اتفاقية حقوق األ خا  لوي اإلعاقة، آ /أيسطس  و ( 
الربوتوكــــول الختيــــاري لتفاقيــــة حقــــوق الطفــــر املتعلــــو با ــــراك األطفــــال يف  ون( 

 حي5395 باا/فرباير  0النقاعات املسلحة، 
الربوتوكــــول الختيــــاري لتفاقيــــة حقــــوق الطفــــر املتعلــــو ببيــــأ األطفــــال وب ــــاء  ود( 

 .5395 باا/فرباير  0األطفال واست الل األطفال يف املواد اإلباحية، 
 وتواصر يرينادا العمر على التصديو على التفاقيات لات الصلة وقوق اإلنسان. -54

 (61-16و 61-16و 65-16ني مع القانون الدولي يالتوصيات مواءمة القانون الو   
تواصـــر يرينــــادا العمــــر علـــى اســــتعراض اطارهــــا القــــانوين احمللـــت ســــعياا اال مواءمتــــ  مــــأ  -52

 يرينادا حالياا عملية مراجعة دستورية.وجتري القواعد الدولية. 
 12-16و 69-16و 91-16االلتزامررررررات تجرررررراا ديتررررررات المعادرررررردات يالتوصرررررريات   

 (11-16و 16-16و
تبذل يرينـادا مـا يلـقر مـن جهـود إلجنـاز التقـارير املتـدخرة وتقـد ها. وجتـري دراسـة مقـ ا  -50

ملســـاعدة التقنيــة ب يــة الوفـــاء بالتقامــات يرينــادا بتقـــدك التقــارير نوجــ  صـــكوك للحصــول علــى ا
 البلد طرفاا فيها.دخر حقوق اإلنسان لات الصلة اليت 

 (18-16يالتوصية االستعراض الدوري الشامل  وشاملة لمتابعة توصياتإرساء عملية  عالة   
أنشـــدت يرينـــادا مـــؤخراا جلنـــة تنســـيو وطنيـــة معنيـــة وقـــوق اإلنســـان تشـــرف علـــى عمليـــة  -57

تنفيـــذ توصـــيات الســـتعراض الـــدوري الشـــامر ومتابعتهـــا. وتضـــم اللجنـــة اجلهـــات التاليـــة: وزارات 
والتخطــــي  والصــــحة واملاليــــة لشــــؤون القانونيــــة والتعلــــيم وادارات حكوميــــة والشــــؤون اخلارجيــــة وا

والشــبا  والعمــر والتنميــة الجتماعيــة(، وقــوة الشــرطة امللكيــة، وســجون صــاحبة اجلاللــة، وأمانــة 
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ـــة،  املجملـــامل، وادتمـــأ املـــدين، ونقابـــة حمـــامت يرينـــادا، ونقابـــات العمـــال، واملنجملمـــات يـــ  احلكومي
 ارجية باإل راف على هذه العملية. ومؤمتر الكنائس. وُكلفت وزارة اخل

 التشريعات والسياسات والبرامج والمؤسسات الو نية -باء 
 36-16و 32-16و 19-16المؤسسررررررات الو نيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران يالتوصرررررريات   

 (35-16و 34-16و 33-16و 31-16و
ة ل توجـــد يف يرينـــادا حاليـــاا مؤسســـة وطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان. بيـــد أن املناقشـــات جاريـــ -54

مســائر حقـوق اإلنســان أو انشــاء معاجلــة بشـدن امكانيــة توسـيأ نطــاق أمانــة املجملـامل ويــس تتـوال 
 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان. 

 التشريعات والسياسات والبرامج والمؤسسات القطاعية -جي  
 الحقوق المدنية والسياسية  
 41-16و 46-16و 39-16و 38-16عقوبة اإلعدال يالتوصيات الحق  ي الحياة/  

 (48-16و 41-16و 41-16و 45-16و 44-16و 43-16و
تُعلـــم يرينـــادا الفريـــو العامـــر بـــدن عقوبـــة اإلعـــدار مـــذكورة يف النصـــو ، لكـــن اإلعـــدار  -51

 . 9174وتطبيو عقوبة اإلعدار خيضعان لوقف فعلت منذ عار 
 (49-16األمر يالتوصية   

رهــا علــى الســواء أحــد أوال أولوياحلــا. مــا زالــت حكومــة يرينــادا تعتــرب أمــن مواطنيهــا وزوا -03
 ويف هذا الصدد، وضعت احلكومة ونف ذت التداب  التالية الرامية اال منأ اجلر ة واحلد منها:

، ءــدف 5330الســ اتيجية الوطنيــة للحــد مــن اجلر ــة، الــيت ُوضــعت يف عــار  وأ( 
اررب، وادـــالس الستشـــارية التصـــدي ملســـائر حفـــت األمـــن ادتمعـــت، ومراقبـــة اجلـــوار، وحراســـة املـــق 

 للمواطنجل، وفرقة العمر املعنية بالسرقات العقارية، وفرقة العمر املعنية بالسياحةحي
يفـــرض ( الــذي 5390املتعلــو بــاجلرائم اإللك ونيــة و 50اعتمــاد القــانون رقــم  و ( 

بــدمر  عقوبــات علــى اجلــرائم اإللك ونيــة واملخالفــات لات الصــلة. وســيدخر القــانون حيــق النفــال
 يصدر يف الصحيفة الرمسية للحكومةحي

وضــأ بــرامج إلعــادة التدهيــر يف الســجون، نــا يشــمر اســداء املشــورة، وتنجملــيم  ون( 
اكتســا  و التثقيــف الــديين، وبــرامج والتعلــيم ور ــات تســوية املنازعــات، والتعــايف مــن املخــدرات، 

 مهارات احلياة، وبرامج للتوعية.
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 (53-16و 51-16و 56-16و 52-16ز يالتوصيات الحرية/ظروف االحتجاالحق  ي   
يوجــد يف يرينــادا حاليــاا ســـجن واحــد يقــأ يف مدينــة ريشـــموند، يف ســنت جــورن. وقـــد  -09

ســـججل اضـــايف. وتُـــدرك  433ســـجيناا، لكنـــ  يضـــم حاليـــاا  523لســـتيعا  ُ ـــيد هـــذا الســـجن 
بصــدد البحــس عــن ن وهــت وف اإلقامــة يــ  املالئمــة يف الســجاحلكومــة التحــديات املق نــة بجملــر 

 ُتسلم بدن اجلرائم ل يستوج  مجيعها عقوبات بالسجن.و تداب  بديلة عن احلبس، 
 الرتصادية واالجتماعية والثقا يةالحقوق ا  
 (81-16التعلي  يالتوصية   

الســياقات وهــو يراعــت يس  ــد التعلــيم يف يرينــادا باعتبــارات فرديــة وأخــرا اجتماعيــة،  -05
قليمت والدويل. وتقور السياسة التعليمية علـى املبـدأ األساسـت القائـر وـو  الشخصت والوطين واإل

كــــر فــــرد يف احلصــــول علــــى التعلــــيم ب ــــرض الــــتعل م مــــدا احليــــاة. وال تُعتــــرب املعــــارف واملهــــارات 
سـبباا كافيـاا ملقاولـة التعلـيم، حتتفـت  ،يف حد لاحلا ،واملواقف والقيم املكتسبة بواسطة تعليم متكامر

. ويف هـــذا الصـــدد، اإلنســـانفة بـــالتعليم باعتبـــاره عمليـــة ضـــرورية ل ســـي  مثـــر كرامـــة هـــذه الفلســـ
 تواصر وزارة التعليم تعقيق سياستها التعليمية، وقد ااذت التداب /املبادرات التالية:

معرفة القراءة والكتابة واحلسا  وال كيق على لتحسجل وضأ خطة عمر وطنية  وأ( 
 املهارات التقنية تشجيعاا لتحسجل األداء األكاد تحي

لل كيــق و وضــأ خطــ  لتطــوير املــدار  تتما ــى مــأ خطــة تطــوير الــوزارة لاحلــا  و ( 
 ى معرفة القراءة والكتابة احلسا حيعل

وا التعلـيم الثـانوي مـن م القراءة والكتابـة علـى مسـتيتعيجل منسقجل معنيجل بتعل ون( 
أجر ال كيق على حتسجل مهارات القراءة والكتابة واطيطها وتعليمها وتشـخي  مـواطن القصـور 

 يف القراءة والكتابة لدا الطال حي
تكثيـــف مراقبـــة الـــربامج الـــيت يضـــعها املدرســـون وطريقـــة تدريســـهم يف الفصـــول  ود( 

 واإل راف عليها، لضمان كفاءة للك العمر وفعاليت حي
زيادة فر  تدري  املدرسجل الرمسـت عـن طريـو قسـم تـدري  املدرسـجل يف كليـة  وه( 

 ماريشو، ب ية حتسجل األداء األكاد ت للطال حي
 زيادة فر  الوصول اال التعليم اجلامعت عن طريو املنأل الدراسيةحي وو( 
 ريةحي تدعيم وحدة حمو األمية والتعليم املستمر بتوف  املقيد من املوارد البش وز( 
، بالتعــــــاون مــــــأ وزارة التنميــــــة هوتطــــــوير قطــــــارب التعلــــــيم برنــــــامج متكــــــجل وضــــــأ  وا( 

والـقي املدرسـت الجتماعية، لتيس  التحاق الطال  باملدار  وتقويدهم بالطعار والنقـر والكتـ  
 لتمكينهم من الستفادة من الدراسة(حي املوحد
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ليم، من أجر توف  الدعم وزارة التعتابعة لانشاء وحدة خلدمات دعم الطال   وا( 
 للطال  وتلبية احتياجاحلمحي

اسداء خـدمات املشـورة واإلر ـاد للطـال  داخـر املـدار  وتلبيـة لحتياجـاحلم  وي( 
تضـم املـدار  األكـرب حجمـاا و ، يف هذا ادال العاطفية والجتماعية(. وتستعجل املدار  نر دين

 مر دين اثنجل أو ثالثةحي
زارة التعلــيم نراقبــة حضــور الطــال  اال املــدرا . ويســهر تكليــف مــوظفجل يف و  وك( 
، ل ســيما فيمــا يتعلــو بتكــاليف النقــر اال وظفــون أيضــاا علــى تلبيــة احتياجــات الطــال هــؤلء امل

املدرسة ووجبات الطعار وما اال للك من أمور قد تعرقر احلضور املدرست اليومت، وللك حرصـاا 
 حييبهموت  تسر  الطال معدلت على احلد من 

تشـــجيأ الطـــال  وحفـــقهم علـــى املطالعـــة بتيســـ  حصـــو م علـــى الكتـــ  مـــن  ول( 
العتماد بملطالعةحي وتوف  مكتبات مدرسية وقاعات مطالعة يف ادمعات املدرسية، اخالل برامج 

 Hands Across the Sea & Rainforest على  راكات بجل القطاعجل العار واخلا ، مثـر مبـادرة 

of Reading.  
و ثـــر حـــو الطفـــر يف التعلـــيم ويف التـــدري  املهـــين أحـــد التعـــديالت املق حـــة يف اطـــار  -00

املراجعة الدستورية. وتفيد املق حات بدن من حو النساء التمتـأ باملسـاواة مـأ الرجـال فيمـا يتعلـو 
 .بفر  التعليم والتدري  املهين وال قية الوظيفية، وتقاضت أجر متساٍو لقاء العمر املتساوي

 (92-16و 89-16و 88-16الصحة يالتوصيات   
تشمر السياسات الصحية املتعلقة بوفيات األمهات والرضأ يف يرينادا بروتوكولا منقحاا  -04

وحمـــدثاا ونافـــذاا بشـــدن الكشـــف عـــن مـــرض فقـــر الـــدر النـــاجم عـــن نقـــ  يف مـــادة احلديـــد لـــدا 
 (.5395األطفال من الولدة اال سن اخلامسة ونيسان/أبرير 

ـــــادا توســـــيأ  -02 ـــــذه يف نطـــــاق وتواصـــــر يرين ـــــدأ تنفي ـــــذي ب ـــــو بالتحصـــــجل، ال برناجمهـــــا املتعل
 .5331 عار
( 5390ووضــعت وزارة الصــحة سياســة وخطــة اســ اتيجية للصــحة اجلنســية واإلجنابيــة و -00

 لفائدة املواطنجل عامة والبال جل سن اإلجنا  خاصة. 
(، 5390لصـــــحة املـــــراهقجل و واضـــــافة اال للـــــك، وضـــــعت احلكومـــــة مشـــــرورب سياســـــة -07

 وستدمج هذه السياسة أيضاا يف املدار . 
ــــادا جملمــــ، ن5393ومنــــذ جولــــة الســــتعراض الــــدوري الشــــامر يف عــــار  -04 ت حكومــــة يرين
عـــن طريــــو وزارة الصـــحة، الـــدورات التدريبيـــة التاليــــة لفائـــدة العـــاملجل يف قطــــارب تـــقال تـــنجملم،  ول

 الصحة:
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مرضـــــات بشـــــدن حـــــالت احلمـــــر  ــــــديدة تـــــدري /حلقات عمـــــر لفائـــــدة امل وأ( 
 اخلطورةحي
رعايـة الصـحية بشـدن الخـدمات تدري  لفائدة املمرضات وي هن من مقدمت  و ( 

 حيرصد منو الطفر
 تعريف نعاي  النمو اجلديدة اليت اعتمدحلا منجملمة الصحة العامليةحي ون( 
 تشجيأ احلجق املبكر قبر الولدةحي ود( 
 رب للفح  املوصى ب  بعد الولدة بستة أسابيأحيتشجيأ األمهات على اخلضو  وه( 
 لى الربوتوكول املتعلو بفقر الدرحيتدري  مهنيت الرعاية الصحية ع وو( 
 على نجملار معلومات ما حول الولدةحيتوف  التدري   وز( 
 شجيأ الكتفاء بالرضاعة الطبيعيةحيت وا( 
ـــة اخلاصـــة للمواليـــد اجلـــدد املرضـــأداء تقيـــيم  وا(  ى أو املعرضـــجل خلطـــر وحـــدة الرعاي

  ديد.

 الفتات الخاصة -دال 

 11-16و 15-16و 11-16و 31-16و 31-16حقوق النساء والبنرات يالتوصريات   
 (18-16و 11-16و

سـيما يف سـوق  ل ،تواصر يرينادا قطأ أ واا يف سبير القضاء على التمييـق ضـد املـرأة -01
 ة يف هذا الصدد:العمر. ويف ما يلت مبادرات سياساتية ااذحلا احلكوم

 حيمللكية سياسة بشدن التحر  اجلنستقوة الشرطة ا اعتماد وأ( 
ال ــاء األمســاء الوظيفيــة لات املــدلول اجلنســاين يف األمــر املتعلــو بــاألجور الــدنيا  و ( 

 Bartenderونــــــــــادل( بكلمــــــــــة  Barman(، وللــــــــــك مــــــــــثال بالستعاضــــــــــة عــــــــــن كلمــــــــــة 5399و
 حيونادل/نادلة(

 يف قطارب القراعةحي نسجل يف األجور الدنيا اجلازالة الفوارق بجل ون( 

وظيفــة احمللــر اجلنســاين يف اآلليــة الوطنيــة املعنيــة بالقضــايا اجلنســانية اســتحداث  ود( 
 حي5390الوظيفة يف عار وُ  لت و عبة  ؤون املرأة واألسرة يف وزارة التنمية الجتماعية(. 

رة التنميـــة الجتماعيـــة ووزارات تنجملـــيم تـــدري  لكبـــار املـــوظفجل التقنيـــجل يف وزا وهـ( 
 حياسات التوعية بالقضايا اجلنسانيةخمتارة أخرا بشدن صياية سي
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ـــــة للمســـــاواة بـــــجل اجلنســـــجل  وو(  اجـــــراء حتليـــــر جنســـــاين يف اطـــــار السياســـــة الوطني
ـــــس الـــــوزراء علـــــى تنفيـــــذ السياســـــة وخطـــــة العمـــــر علـــــى مـــــدا قـــــد عملهـــــا. و  وخطـــــة وافـــــو جمل
 حي5354-5394 الف ة

 (11-16المرأة يالفقرة  ضدالعنف   
اعتمـــــاد قـــــانون مكافحـــــة العنـــــف املنـــــقيل الـــــذي يقتضـــــت مـــــن أفـــــراد الشـــــرطة  وز( 

الســتجابة اال كــر  ــكوا تتعلــو بــالعنف املنــقيل وتســجيلها. ويــن  الربوتوكــول املتعلــو بــالعنف 
ن ل لالعتقـاد أاملنقيل والعتـداء اجلنسـت علـى ضـرورة توجيـ  الحلامـات حيثمـا ُوجـد  سـب  معقـو 

 حيجر ة قد ارُتكبت 
التقــادر املســق  للجــرائم اجلنســية حيثمــا  حكــم القــانون اجلنــائت بال ــاء تعــدير  وا( 

دون و/أو اجلـــرائم اجلنســـية الـــيت يرتكبهـــا الوالـــعـــن والتشـــديد علـــى ضـــرورة اإلبـــال   كـــان موجـــوداا 
 حياألوصياء يف حو القص ر

تتضــــمن تشــــجيأ  املــــرأةضــــد تنفيــــذ اســــ اتيجيات للتصــــدي ملشــــكلة العنــــف  وا( 
. وتنفـــذ يـــ  ســـليمة ومعتقـــدات وممارســـاتوالتصـــدي ملـــا يـــرو ن مـــن خرافـــات العالقـــات الســـليمة 

أنشـــطة مـــن أجـــر توعيـــة النـــا  وتثقـــيفهم عـــن طريـــو التواصـــر ادتمعـــت وتوزيـــأ املـــواد اإلعالميـــة 
واســـتخدار وســـائ  اإلعـــالر. واضـــافة اال للـــك، نجمل مـــت عـــروض وحلقـــات نقـــا  مـــأ اجلهـــات 

 ة:التالي
 حيمنجملمات عقائدية 
  ةحييف املدار  البتدائية والثانوي طال 

 حيأفرقة جمتمعية ورياضية 

  آباء وأمهات يشاركون يف برامج الوالديـة يف املراكـق الصـحية، ويف لقـاءات
 حيمجعيات الوالدين واملدرسجل

 حيرجال يف األحياء الشعبية ويف النوادي 

 (18-16و 11-16و 11-16و 15-16العنف المنزلي يالتوصيات   

ــــف امل 5393بــــدء نفــــال قــــانون عــــار  وي(  ــــقيل، يف اطــــار اإلصــــالا ملكافحــــة العن ن
 حيالتشريعت
 حيموحدةتنفيذية وتوكولت واجراءات وضأ بر  وك( 
 حيتوف  خدمات ول( 
 حياملرأةضد منأ العنف  ور( 
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ـــــدري   ون(  ـــــوف  الت الشـــــرطة واملدرســـــجل واملر ـــــدين العـــــاملجل يف املـــــدار  ألفـــــراد ت
اخلـــــدمات الجتماعيــــــة، والنا ـــــطجل يف املنجملمــــــات يـــــ  احلكوميــــــة، وكت ـــــا  احملــــــاكم ومقـــــدمت 

كـولت لات واألطباء، فيما يتعلو بالقوانجل والربوتو واملمرضجل واملساعدين القانونيجل، واملمرضات 
 حيالصلة بالعنف اجلنساين

مات خمتارين من الشرطة وقطارب اخلدأفراداا تدري  مكثف من املقرر أن يشمر  و ( 
الجتماعيـــة ءــــدف تشـــكير وحــــدة معنيــــة بـــالعنف األســــري وفرقــــة عمـــر مكلفــــة بالتحقيقــــات( 

 (.5332 تستجي  اال حالت العنف املنقيل والعتداء اجلنست وايذاء األطفال ويف عار
 11-16و 11-16و 15-16و 58-16و 12-16حقررررررروق الطفرررررررل يالتوصررررررريات   

 (13-16و 16-16و 14-16و 13-16و 19-16و 18-16و
اعتمـــدت احلكومـــة قـــانون الطفـــر واحلمايـــة والتبـــين( الـــذي يـــن  علـــى وجـــو  أن يبل ـــ   -43

 . 5399دخر هذا القانون حيق النفال يف عار قد املهنيون املعنيون عن حالت ايذاء األطفال. و 
 العقاب البدني  

. ويوجـد العقا  البـدينممارسة القضاء الكامر على مدعوة اال البلدان أن يرينادا تدرك  -49
يسـه ر هـو يف عدد من املـدار  مشـرورب منـولجت يُـدعى  برنـامج املـدار  املراعيـة للطفـر  و  حالياا 

ي ـين عـن اللجـوء اال العقـا  البـدين. وقـد أثـار ممـا استخدار اس اتيجيات ادارة السلوك اإلجيابيـة 
يــس يشــمر مجيــأ الربنــامج ونطــاق هــذا املشــرورب انطباعــات اجيابيــة، وتعتــقر وزارة التعلــيم توســيأ 

 املدار  يف يرينادا. 
 (51-16و 55-16و 54-16رضاء األحداث يالتوصيات   

البــال  األ يــة بالنســبة اال ل يســتهان بــ  يف اإلصــالا التشــريعت  أحــرزت يرينــادا تقــدماا  -45
اإلطار الوطين لقضـاء األحـداث وكـذلك علـى جـدول األعمـال الشـامر مـن أجـر ضـمان الرعايـة 

( وقـانون قضـاء 5393الربملان قانون محاية األطفال والتبـين ووأقر  فال البلد و باب . واحلماية ألط
(، يف اطــار مشــرورب منجملمــة دول  ــرق البحــر الكــارييب املتعلــو بــالعنف املنــقيل 5395األحــداث و

 وبتعدير قوانجل األسرة.
كــــق والتمســــت يرينــــادا املســــاعدة مــــن أجــــر تطــــوير ا يكــــر التنجمليمــــت لــــدعم تشــــ ير مر  -40

ن املتوقـــأ أن يفـــتأل أبوابـــ  يف باكوليـــت إلعـــادة تدهيـــر األحـــداث. وهـــذا املرفـــو يف طـــور البنـــاء ومـــ
 .5392 عار
يف ضـمان تقـدك خــدمات فعالـة اال الشــبا   اا كبــ  اسـهاماا  ســهم املركـق يومـن املتوقـأ أن  -44

 املخالفجل للقانون، ويف تعقيق الستجابة الشاملة اال احتياجات قضاء األحداث.
ســنة، مــأ امكانيــة أن  95ســن املســؤولية اجلنائيــة ورفعتهــا اال  عــد لت يرينــادا أيضــاا قــد و  -42

 تقي م احملكمة، وفقا للقانون اجلنائت، مستوا نضج الطفر.
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حتويـر واعـادة ادمـان واعـادة تدهيـر بتنفيـذ بـرامج وجيري تطوير برنـامج قضـاء األحـداث  -40
 ائت. وتنف ذ بالفعر برامج اصالا تربوي ونفست. خمتلفة عم ا يطب و يف نجملار القضاء اجلن

 .5392وسُيختار موظفو مركق اعادة التدهير ويدر بون يف الربأ األول من عار  -47
 االتجار بالبشر  

 ؛باألشرخا المتعلق بمنع االتجار  1264لعال  34القانون رر  برملان يرينادا أقر   -44
الــوزير يف اخطــار يُنشــر يف الصــحيفة الرمسيــة. ويتــوخ ى وســيبدأ نفــال هــذا القــانون يف تــاري  نــدده 
ملنأ الجتار باأل ـخا ، ول سـيما النسـاء واألطفـال، هذا القانون تنفيذ بروتوكول األمم املتحدة 

وقمع  واملعاقبة علي ، وهو الربوتوكول املكم ر لتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلر ـة املنجملمـة عـرب 
، والع اف حدود يريناداوعرب داخر باأل خا  مكافحة الجتار جر من أ، (5333الوطنية و

وي هــا مــن اجلــرائم لات الصــلة، واقــرار تــداب  حلمايــة ضــحايا الجتــار باأل ــخا  جبر ــة الجتــار 
 ودعمهم، والستجابة اال احلالت العارضة ولات الصلة.

ادرات التي اتخرذتها التحديات والقيود المتصلة بتنفيذ التوصيات، والمب -خامسا   
 الحكومة للتغلب عل  تلك التحديات والقيود

، وهـت تضـم نقابـة 5395أنشئت جلنة التنسـيو الوطنيـة املعنيـة وقـوق اإلنسـان يف عـار  -41
حمامت يرينادا ونقابات العمال ومنجملمات يـ  حكوميـة ومـؤمتر الكنـائس. وتعتقـد يرينـادا أن مـن 

تفـــادي ادتمـــأ املـــدين. ومـــن  ـــدن للـــك أن يســـاعد علـــى الـــالزر تكثيـــف التعـــاون املنهجـــت مـــأ 
الجتماعيـة وجتن ـ  اهـدار املـوارد. املطروحـة ول سـيما القضـايا اجلهـود املتعلقـة بالقضـايا ازدواجية 

وتتــــيأل عمليــــة املراجعــــة الدســــتورية اجلاريــــة فرصــــة ملناقشــــة مســــدلة انشــــاء مؤسســــة وطنيــــة حلقــــوق 
ملنهجــت مــأ ادتمــأ املــدين يف تنفيــذ توصــيات الســتعراض اإلنســان تــوفر آليــة لتكثيــف التعــاون ا

 الدوري الشامر.
يف عمليـة التنفيـذ. ويسـتدعت جنـاا  مهمـاا  وتعترب جلنـة التنسـيو الوطنيـة عامـة النـا  طرفـاا  -23

مبـــادرات حقـــوق اإلنســـان توعيـــة النـــا  بعمليـــة الســـتعراض الـــدوري الشـــامر وبتوصـــيات الفريـــو 
محلــة فعالــة لتوعيــة النــا  تنفيــذ قــدرة جلنــة التنســيو الوطنيــة علــى مــن اليــة القيــود املوحتــد  العامــر. 
 الستعراض الدوري الشامر وبفوائده وتبعات  بالنسبة اال دولة يرينادا.بعملية 

 الالزمة المساعدة التقنية -سادسا   
 حقوق النساء والبنات  

 تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بجل اجلنسجل وخطة عملها: -29
 تشكير اللجنة الوطنية للمساواة بجل اجلنسجلحي وأ( 



A/HRC/WG.6/21/GRD/1 

15 GE.15-01012 

ــــوزراء( واملســــؤولجل  و (  تــــدري  واضــــعت السياســــات ونــــن فــــيهم أعضــــاء جملــــس ال
املســـاواة بـــجل اجلنســـجل ودمـــج املخصصـــة لتحقيـــو يقانيـــات اعـــداد املالتقنيـــجل وكبـــار املـــديرين علـــى 

 حيهمليف صل  عم القضايا اجلنسانية

 ملسائر اجلنسانيةحيانشاء نجملار لرصد ا ون( 

 مواصلة اإلصالا التشريعت. ود( 
وضأ برامج لتصحيأل ومنأ السلوك اجلانأل لدا األحـداث وملـا بعـد فـ ة الرعايـة واعـادة  -25

 اإلدمان.
قـــوق اإلنســـان املتعلقـــة وحكـــار األتشـــكير جلنـــة حلقـــوق اإلنســـان تشـــرف علـــى تنفيـــذ  -20

ت وتتخذ اجراءات بشدهنا. وينب ت أن تضم اللجنة وانفالها وتتلقى الشكاوا املتعلقة بالنتهاكا
 بفئات مستهدفة أو جمموعات حقوق خمتلفة.نهار تتصر أعضاء يكلفون 

 .وضأ نجملار  ك ن الوزارات والكيانات احلكومية من العمر معاا  -24
 الصحة  

جمـال  تلبية احتياجات السكان بالقدر الكايف. تعترب حكومة يرينـادا بالفعـر املسـاواة يف -22
من حقوق اإلنسان. ويتعجل اآلن توف  العناصر الوظيفية وا يكلية والنجملامية  أساسياا  الصحة حقاا 

اليت تكفر الت طية الشاملة واحلصول على خدمات مقبولة بالنسبة اال السكان، اضافة اال تعقيق 
 النهوض بالصحة والوقاية من األمراض وضمان الرعاية األولية. 

النجملــار الصــحت اال أســا  قــانوين ومؤسســت وتنجمليمــت واال مــا يكفــت مــن  ونتــان هــذا -20
املــوارد البشــرية واملاليــة والتكنولوجيــة املســتدامة عــالوة علــى ممارســات تنجمليميــة واداريــة مثلــى علــى 

والفعاليــة. ولبلــو  هــذا املســتوا مــن الرعايــة الصــحية والكفــاءة للجــودة  مجيــأ املســتويات، توخ يــاا 
 تصدي ملواطن القصور التالية.األولية يتعجل ال

ل بـــد مــن تـــدري  طـــاقم مـــوظفجل يتحلـــون ب كيبـــة  ترررو ير المررروارد البشررررية الماللمرررة: -27
ملعـاي  ثقافيـة وأخالقيـة مقبولـة. والبلـد يف  املعارف السـليمة واملهـارات الالزمـة لتقـدك الرعايـة وفقـاا 

ومتخصصـــجل يف عـــالن اســـاءة  األســـرةصـــحة اال أطبـــاء نفســـيجل وخـــرباء يف جمـــال  حاجـــة أيضـــاا 
 نهارات التنجمليم ادتمعت. يتمتعون استعمال العقاق  ومسؤولجل يف جمال النهوض بالصحة 

ان تــــوف  املرافــــو الصــــحية املالئمــــة ضــــروري لتقــــدك  تررررو ير مرررروارد كا يررررة ومسررررتدامة: -24
وجــود حيــق مــادي اخلــدمات الصــحية. ويقتضــت تــوف  الرعايــة املتكاملــة وخــدمات املراقبــة الليليــة 

مـــن تـــوافر املعـــدات التكنولوجيـــة الالزمـــة للكشـــف  مالئـــم داخـــر املرافـــو الصـــحية. ول بـــد أيضـــاا 
 املخربي والتعامر مأ الطوارل الطبية.

ل بـد مـن تـوف  دعـم تقـين ل  ـيد املرافـو الصـحية  إنشاء نظال إداري وتنظيمري أمثرل: -21
ديـــة القائمـــة والرتقــــاء باخلـــدمات املقدمـــة يف املراكــــق بتعقيـــق املــــوارد البشـــرية واملاوللـــك املوجـــودة 
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الصــحية الرئيســـية بتنفيـــذ مفهـــور العيـــادة الف اضـــية متعـــددة التخصصـــات. وينب ـــت تعقيـــق ا ـــراك 
 ادتمأ احمللت بتفعير آلية املشورة الصحية احمللية ودعم تنجمليم أفرقة الرعاية الصحية األولية.

 خاتمة -سابعا   
لوفاء نعجملـم التعهـدات الـيت قطعتهـا أمـار جملـس حقـوق اإلنسـان لا سعيها تواصر يريناد -03

األساســية، وهـت ماضــية وحرياتـ  . ويرينـادا ملتقمــة بتعقيـق ومحايــة حقـوق اإلنســان 5393يف عـار 
 سيما عن طريو اإلصالا التشريعت. يف ااال التداب  الرامية اال الوفاء ءذا اللتقار، ل

زالــت حتــد مــن قــدرحلا علــى زيــادة الفعاليــة  قيــود القــدرات واملــوارد مــاوتــدرك يرينــادا أن  -09
والكفـــــاءة يف تنفيـــــذ العديـــــد مـــــن مبادراحلـــــا وبراجمهـــــا الراميـــــة اال حتســـــجل معيشـــــة مواطنيهـــــا وزوار 

 .فيهاسواحلها أو املقيمجل 
حتــديات اقتصــادية وماليـــة وحتــديات أخــرا، اال اســـتمرار وهــت تواجـــ  وتتطلــأ يرينــادا،  -05

شـــراكة مـــأ ادتمـــأ الـــدويل مـــن أجـــر تعقيـــق حقـــوق اإلنســـان ومحايتهـــا بتـــدعيم آليـــات حقـــوق ال
 اإلنسان يف احملافر الوطنية واإلقليمية والدولية.
    


