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 مقدمة -أوالل  

يساار يرينااادا أن ت ااارك يف الولااة الثالثااة ماان السااتعراض الاادوري ال ااام  الااذي  رياا   لااس  -1
حقااوق اإلنسااان التاااابع لألماام املتحاادة وأن تقااادم معلومااات يدثاااة عاان حالااة تنفياااذ التوصاايات املقدماااة 

ومحاياااة حقاااوق اإلنساااان ملوا نيهاااا علااا  خااااجل الاااولت  األوا والثانياااة. ول تاااماجل يريناااادا ملتمماااة بتعميااام 
 .نالنحو الذي يكفل  دستورها وتعم  عل  حتس  آليتها الو نية حلقوق اإلنسا

 املنهجية -اثنيال  

أُعد هذا التقرير وفقاا للمبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إ ار الستعراض الدوري  -2
 16/21(، والقاااااااارار 2007حميران/يونياااااااا   18) 5/1ال ااااااااام  علاااااااا  النحااااااااو املنصااااااااو  علياااااااا  يف القاااااااارار

(. وقااد تعاات وزارة ال ااخون 2011حميران/يونياا   17املااخر) ) 17/119(، واملقاارر 2011آذار/مااار   25)
للجنة التنسيق الو نية حلقوق اإلنسان بدعم من وزارة التنمية الجتماعية اا اخلارجية مادت  بصفتها رئيس

ليااة، ووزارة الصااحة وال اامان الجتماااعل واألعماااجل التجاريااة الدوليااة، واإلسااكان ونيكاا  اجملتمعااات احمل
زارة العماااا ، ووزارة ال ااااخون القانونيااااة  وقااااوات  اااار ة يرينااااادا وو ووزارة التعلاااايم وتنميااااة املااااوارد الب اااارية، 

امللكياااة، ومرافاااق الساااجون التابعاااة لصااااحبة الالاااة. كمااااا أجريااات م ااااورات ماااع عااادد مااان أصااااحا  
ات اجملتمااع املادين، يفاا يف ذلااف ائاتاد يرينااادا الاو ف حلقاوق الطفاا ، و لاس يرينااادا املصالحة ومنمما

 ذوي اإلعاقة، ومنممة يرينادا حلقوق اإلنسان، ومكت  أم  املمامل.أل خا  الو ف ل

حلالة تنفيذ التوصيات املقدمة يف جولت الستعراض السابقة   ماا اا ويقدم هذا التقرير عرض -3
 .رها من آاثوما يقابل

وت ااام لناااة التنسااايق الو نياااة الاااوزارات احلكومياااة وأصاااحا  املصااالحة وفئاااات اجملتماااع املااادين  -4
املاااذكورة أعااااه. وعقااا  الولاااة الثانياااة مااان الساااتعراض الااادوري ال اااام ، جااار  تقسااايم التوصااايات إا 
 الت مواضيعية مقابلة وزعت بعد ذلاف با  أع ااء اللجناة. ونيكنات املنمماات املختلفاة مان خااجل 

عان التحادايت الايت  ات التصاجل التابعاة ااا مان تاوفري املعلوماات املتعلقاة لالاة التنفياذ وأثاره، ف ااا جه
 أعاقت عملية التنفيذ أو أبطأهتا.

 2015التطورات منذ االستعراض األخري يف عاو  -اثلثال  

 إصالح الدستور  

يرينااادا تقريااراا عاان حالااة العمليااة خاااجل الولااة الثانيااة ماان السااتعراض الاادوري ال ااام ، قاادمت  -5
الرابعااة إلصاااد الدسااتور الاايت كاناات جاريااة آنااذاك. وتسااع  اجملموعااة النهائيااة ماان اإلصاااحات الاايت أقرهااا 

أساا   الّبملان إا إدراج مبدأ املساواة ب  النس  يف الدستور وتوسيع مفهوم التمييم لي م  التمييم علا 
 .أو اإلعاقة أو اللغة الطبقة الجتماعية أو النتماء الديف العرقل أوالسن أو مكان املياد أو األص  

وتساااتجي  التغياااريات املقتحاااة املتعلقاااة ابملسااااواة بااا  النسااا  والتمييااام واملسااااواة يف املعاملاااة  -6
تيااع األ فااااجل اسااتجابة مبا ااارة للماحمااات اخلتامياااة الصااادرة عااان اللجنااة املعنياااة ابلق اااء علااا   باا 

ضااد املاارأة ولنااة حقااوق الطفاا ، والتوصاايات الصااادرة عاان السااتعراض الاادوري ال ااام  املتعلااق  التميياام
املبااااادئ التوجيهيااااة ”بعنااااوان اا جديااااد فصاااااا اا . ومشلاااات التغيااااريات املقتحااااة أي اااا2010عااااام  بغرينااااادا يف

 يتناوجل تلَة أمور منها ما يلل: واج  الدولة إزاء: “لسياسات الدولة



A/HRC/WG.6/35/GRD/1 

GE.19-17999 4 

 محاية املوارد الطبيعية يف البلد لفائدة ال ع   )أ( 

 محاية البيئة واحلفاظ عليها وعدم السماد بتدهورها  ) ( 

 محاية البلد من اآلاثر ال ارة الناتة عن تغري املنا)  )ج( 

   اا.تعميم التوعية ابلكوارث الطبيعية والتأه )د( 

وقدم برانمج األمم املتحدة اإلمنائل املساعدة التقنية من أج  عملية إصاد الدستور ل امان  -7
صراحة إا احلقوق، مع مراعاة الحتياجات احملددة للفئات  يف توجه اا أن يكون الدستور املنقح مستند

حة يف الستفتاء الاو ف الاذي ال عيفة والفئات اخلاصة من السكان. وممَّا يوسف ل  أن التغيريات املقت 
 مل حتَظ ابلقبوجل إذ مل حتص  عل  موافقة ثلثل أصوات املوا ن  املطلوبة. 2016أجري يف عام 

،  ُاارد يف يرينااادا م ااروم آخاار ماان اإلصاااد الدسااتوري تناااوجل مسااألة مااا إذا  2018ويف عااام  -8
ل اخلا  بصفتها يكمة الستئناد كان ينبغل لغرينادا أن تنفص  عن اللجنة الق ائية للمجلس امللك

النهائيااااة لااااديها والن اااامام إا يكمااااة السااااتئناد التابعااااة حملكمااااة العاااادجل الكاريبيااااة بصاااافتها يكمااااة 
من أهداد التنمية املستدامة، حيا  ساع  التغياري  16الستئناد النهائية. وتتعلق هذه املسألة ابادد 

ائياة يساه  علا  موا نيهاا الوصاوجل إليهاا. ومل اصا  هاذا التغياري املقتد إا تمويد يرينادا يفحكمة استئناد هن
 .2018املقتد عل  املوافقة املطلوبة من ثلثل األصوات يف الستفتاء الذي أجري يف ت رين الثاين/نوفمّب 

 اإلصالح التشريعي  

 تواص  يرينادا سن وتنفيذ ت ريعات لتعميم حقوق اإلنسان ومحايتها. -9

 .2016أيلوجل/سبتمّب  18حيم النفاذ يف  2013ن الرائم اإللكتونية لعام فقد دخ  قانو  -10

، 2016املتعلق يفنع الجتار ابأل خا  حيم النفاذ يف عام  2014لعام  34ودخ  القانون رقم  -11
وخباصااة ، وهااو يسااع  إا إنفاااذ بروتوكااوجل األماام املتحاادة ملنااع الجتااار ابأل ااخا  وقمعاا  واملعاقبااة علياا 

 .واأل فاجلالنساء 

 .2016حيم النفاذ يف عام  2012ودخ  قانون ق اء األحداث لعام  -12

ماان األمااار الااادائم املتعلااق ابل ااار ة )تعااادي   19، دخلااات حياام النفااااذ القاعااادة 2017ويف عااام  -13
 إزاء إقامة العدجل فيما يتعلق ابلعنف العائلل. وهل تنص عل  اتبام هنج منتمم، (2017 عام

 لتعديالت التشريعية املقرتحة ايما يتعلق ابجلرائم اجلنسيةا  

 ق ااي الرائم النسية، ومنها: ُقدمت م اريع قوان  ملعالة -14

  2019م روم )تعدي ( القانون النائل لعام  )أ( 

  2019م روم )تعدي ( قانون األدلة لعام  ) ( 

 .2019الجراءات النائية لعام  م روم )تعدي ( قانون )ج( 
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 أوجه التقدو احملرز يف السياسات والربوتوكوالت وإجراءات العمل املوحدة  

 2035-2020اخلطة اإلمنائية االسرتاتيجية الوطنية للفرتة   

و نيااااة ماااان خاااااجل وضااااع خطااااة و نيااااة للتنميااااة  حتااااوجل  اااارعت يرينااااادا يف وضااااع اسااااتاتيجية -15
. وقاااد ُوضاااعت 2035-2020املساااتدامة. وهاااذه اخلطاااة هااال عمااااد خطاااة تنمياااة يريناااادا وأولوايهتاااا للفاااتة 

اخلطاة وفااق هناج ت اااوري وهاال توضاح الصاالة الااوثق  با  التنميااة املسااتدامة وحقاوق اإلنسااان. والق ااااي 
امة هل أي اا ق اااي تتعلاق لقاوق اإلنساان علا  النحاو املبا ر اليت يتناواا الّبانمج الو ف للتنمية املستد
 يف األهداد التالية الواردة يف هذه اخلطة:

اا التنميااااة الب اااارية والجتماعيااااة الرفيعااااة املسااااتو : جعاااا  النااااا  يااااور  :1ااااادد رقاااام  
 وعملية التحوجل. للتنمية املستدامة

ة والقاادرة علاا  املنافساة مااع بنيااة بناااء اقتصااد يتساام ابحليويااة والديناميا :2ااادد رقاام  
 تغري املنا) والكوارث. حتتية داعمة قادرة عل  مواجهة

 الستدامة البيئية واألمن البيئل. :3اادد رقم  

واعتافاا أبثر تغري املناا) علا  حقاوق اإلنساان، ماا فتئات يريناادا تعما  علا  اإلسارام  هودهاا  -16
معنياة  وزارة جديادة 2018الرامية إا معالة ق ااي تغري املنا) والبيئة. ويف هذا الصدد، أُن ئت يف عاام 
ث واملعلوماااات، هبااادد ابلتكياااف ماااع تغاااري املناااا)، والبيئاااة، والغااااابت، ومصاااائد األ ااااك، وإدارة الكاااوار 

 تعميم مراعاة ق ااي تغري املنا) والبيئة.

 2013ويهدد الّبانمج املتكام  لستاتيجيات التكيف مع تغري املنا) الذي استمر مان عاام  -17
، إا تعماايم مراعاااة تغااري املنااا) يف نطاايا التنميااة الو نيااة ويف بناااء قاادرة القطااام اخلااا  2018إا عااام 

لال علا  الصامود يف وجا  املخاا ر املتمايادة الناتاة عان تغاري املناا). ومان اآلاثر البااارزة وقادرة اجملتماع احمل
الاّبانمج  . ومان خااجلعلا  التمويا  املتعلاق ابملناا) للم روم قدرت  عل  حتس  إمكانية حصوجل يريناادا

ملنطقااة الاايت املتكاماا  لسااتاتيجيات التكيااف مااع تغااري املنااا)، أصاابحت يرينااادا ماان أوائاا  البلاادان يف ا
مليون  42حصلت عل  موافقة الصندوق األخ ر للمنا) من أج  حتس  قطام املياه لديها يفبلغ قدره 

دولر أمريكل. وتستفيد يرينادا ابإلضافة إا ذلف من م اريع إقليمية وداخلية أخر  لتموي  األن طة 
ا املادياة واجملتمعياة علا  الصامود يف وجا  املتعلقة ابملنا) هتادد إا تعميام بنيتهاا التحتياة الو نياة، وقادرهت

 تغري املنا).

يف  اجل تغري املنا) مستمدة إا حد كبري من  وإستاتيجية يرينادا اليت تعطل حملة عن جهودها -18
والسياسة الو نية يف  اجل تغري املنا)، وخطاة التكياف اا، التطوير املنهجل ملسامهتها املعتممة احملددة و ني

، أصابحت يريناادا أوجل بلاد يف الماعاة 2017لباغ الو ف الثااين. ويف ت ارين الثااين/نوفمّب الو نية، وا
الكاريبية يوافق علا  خطاة تكياف و نياة، وهال أداة اساُتحدثت يفوجا  اتفاقياة األمام املتحادة اإل ارياة 

ري املناا) مان ب أن تغري املناا) لتكاون وسايلة تساتخدمها البلادان للتقليا  مان قابلياة ت اررها مان آاثر تغا
 خاجل بناء القدرة عل  التكيف والصمود.
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 اإلجنازات اليت حتققت يف تنفيذ التوصيات املقبولة -رابعال  

 الواردة يف التوصيات املقبولة اإلنسانالصكوك الدولية حلقوق  -ألف 

 22-72و 21-72 نطاق االلتزامات الدولية  

 حقوق تيع العماجل املهاجرين وأفراد أسرهم )مل يبت فيها بعد(التصديق عل  التفاقية الدولية حلماية   

توافاق يرينااادا علاا  هااات  التوصاايت  ولكنهااا ل تاماجل ت ااعر ابلقلااق إزاء العاا ء املاارتبا بعمليااة  -19
تقاااادت التقااااارير، ولااااذلف تلااااتمس مساااااعدة اجملتمااااع الاااادويل يف التصااااديق علاااا  املعاهاااادات وكااااذلف يف 

 التقارير. تقدت

 30-72و 29-72و 28-72 ر املؤسسي والبنيينة األساسينية حلقينوق اإلنسينان وتيندابري السياسينة العامينةاإلطا  
 33-72و 32-72و 31-72و

 إن اء مخسسة و نية حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادئ ابريس )مل يبت فيها بعد(  

ال ااااام  قبلااات حكوماااة يريناااادا توصااايات الفرياااق العاماااا  الصاااادرة عااان الساااتعراض الااادوري  -20
إبن اء مخسسة و نية حلقوق اإلنسان. ويف سياق سعل احلكومة إا إن اء تلف املخسساة،  2015 لعام

التمساات املساااعدة التقنيااة ماان أمانااة الكومنولاا  لاادعم املااخنيرات الو نيااة ألصااحا  املصاالحة ماان أجاا  
 29-28، يف 2016عاام  زايدة الوعل وح د الادعم بغياة إن ااء مخسساة و نياة حلقاوق اإلنساان يف يريناادا يف

 .2019ونيسان/أبري   2018حميران/يوني  

ومن املسائ  الرئيسية اليت نوق ت يف هذه امل اورات مسألة ما إذا كان ينبغل إن اء مخسسة  -21
و نية حلقاوق النساان قائماة باذاهتا يف يريناادا أو النمار يف اعتمااد مناوذج هجا  تساتخدم فيا  مخسساة 

 نوق ت فكرة اعتبار مكت  أم  املمامل إحد  هذه املخسسات.و نية قائمة. وقد 

وبعد انتهاء تيع امل اورات، أوصل أبن اخليار األف   هو توسيع نطاق مكت  أما  املماامل  -22
وتعميمه لتمكين  من أداء وظيفة مخسسة و نية حلقوق اإلنسان. وقد قبلت حكومة يرينادا هذه التوصية 

 ام  بدعم من أمانة الكومنول  وال ركاء الدولي  اآلخرين.وتتطلع إا تنفيذها الك

 38-72و 37-72و 36-72 التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  

 (توجي  دعوة مفتوحة إا تيع آليات اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة )أحيا هبا علماا   

توجيااا  دعاااوة  يف حااا  أن يريناااادا مساااتعدة للتعااااون ماااع تياااع آلياااات حقاااوق اإلنساااان ب اااأن -23
مفتوحة، إل أهنا ل تستطيع يف الوقات احلاايل أن توجا  دعاوة مفتوحاة إا املكلفا  ابإلجاراءات اخلاصاة 

 مواردها احملدودة. نمراا للع ء املرتبا بذلف وبسب 

التوايينينع والتصينينديق علينينق اتفاايينينة مناذيينينة التعينينذيو وغينينريم مينين  اينينروب املعاملينينة أو العقوبينينة القاسينينية   
 17-72و 16-72و 15-72و 14-72فذت ابلكامل( ن  الالإنسانية أو املهينة ) أو

ان مت يرينادا إا اتفاقياة مناه اة التعاذي  خااجل الادورة الرابعاة والسابع  للجمعياة العاماة  -24
ني ااياا مااع التوصاايات املقدماة خاااجل الولااة الثانيااة ماان استعراضااها الاادوري  2019لألمام املتحاادة يف عااام 

. ويف الفاتة الايت سابقت ان امام يريناادا، كانات تساتفيد مان الادعم التقاف الاذي 2015 عاام ال ام  يف
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يقدم يف إ ار مبادرة اتفاقية مناه ة التعذي  )املبادرة( والذي مشا  أوجل زايرة قطرياة دبلوماساية ملمثلال 
و  من يرينادا أثناء كما است افت املبادرة مسخول  حكومي  رفيعل املست،  2016املبادرة يف نيوز/يولي  

. ويف ساااياق الحتفاااااجل ابن ااامام يرينااااادا إا 2016زايرة دراساااية إا جنياااف يف كااااانون األوجل/ديسااامّب 
إن املباادئ األساساية لتفاقياة ”اتفاقية مناه ة التعذي ، علرق وزير ال خون القانونية يف يرينادا قاائاا: 

نااادا ويف األحكااام الت ااريعية األخاار . كمااا أن األماام املتحاادة ملناه ااة التعااذي  مكرسااة يف دسااتور يري
يرينادا ملتممة بسيادة القانون وإقامة العادجل علا   او منصاف وفعااجل. ومان  اأن الن امام إا اتفاقياة 
األماااام املتحاااادة ملناه ااااة التعااااذي  أن يفيااااد يرينااااادا يف إن اااااء نمااااام لل اااار ة والعدالااااة النائيااااة أكثاااار 

 .“وفعالية مهنية

يتعلق إبدماج اتفاقية مناه ة التعذي  يف الت اريعات احمللياة، ساتتلق  يريناادا مسااعدة وفيما  -25
تقنياااة مااان مباااادرة اتفاقياااة مناه اااة التعاااذي  لتنفياااذ خار اااة الطرياااق الااايت وضاااعتها بعاااد تصاااديقها علااا  

لتقنيااة يف الربااع التفاقيااة والوفاااء ابلتماماهتااا املتعلقااة بتقاادت التقااارير. وماان املقاارر أن تباادأ هااذه املساااعدة ا
 .2020األوجل من عام 

 25-72التصديق علق اتفااية اليونسكو بشأن مكااحة التمييز يف جمال التعليم )مل ت نفذ بعد(   

مل تصاادق يرينااادا علاا  هااذه التفاقيااة بعااد، لكنهااا انااذت عاادة قاارارات للت ااجيع علاا  جعاا   -26
اإل ار الذي يكف   (2002من قانون التعليم ) 3من املادة  3وتوفر الفقرة  للجميع. نمام التعليم  اماا 

لتحقيق أقصا  إمكاانتا . كماا يانص علا  ضارورة  الفرصة لك  فرد يف يرينادا الدولة بواج  إاتحة قيام
الساااعل إا حتقياااق مبااادأ وممارساااة املسااااواة بااا  النسااا  كهااادد يااادد مااان أهاااداد وزارة التعلااايم. ويف 

 حققت يرينادا تعميم التعليم الثانوي.، 2012 عام

إنشينيناء كينينبكة وطنيينينة حلقينينوق اإلنسينينانحت مينين  كينينأوا حتقيينينق سلينينة أمينينور منهينينا تيسينينري إنشينيناء ن ينيناو وطينينين   
 26-72( لرصد التوصيات الدولية )تنفيذ جزئي

 ،2012أبري  ُعهد إا لنة التنسايق الو نياة حلقاوق اإلنساان، الايت أن اأها  لاس الاوزراء يف نيساان/ -27
بقيادة عملية تنفيذ ومتابعة توصيات الستعراض الدوري ال ام . وت م  اإلجنازات الرئيسية اليت حققتهاا 

 اللجنة منذ إن ائها ما يلل:

إسداء امل ورة إا احلكومة ب أن معايري املخسسة الو نية حلقوق اإلنسان اليت قبلتها  )أ( 
  احلكومة
  ومنول  من خاجل حلقات عم  هيئات املعاهداتالتدخات لد  أمانة الك ) ( 

 إعداد التقرير الو ف للجولة الثالثة من الستعراض الدوري ال ام . )ج( 

 27-72 -جزئي(  ع  تعزيز املكتو املركزي لإلحصاءات )تنفيذ حتسني أساليو سع البياانت ايالل   

بتحدي  عمليات  من خاجل النتقاجل الكاما   2015قام املكت  املركمي لإلحصاءات يف عام  -28
إا األسااالي  اإللكتونيااة لمااع البياااانت ابسااتخدام تقنيااة املقابلااة ال خصااية يفساااعدة احلاسااو ، ويف 

 نتنت.أ لق املكت  املركمي لإلحصاءات موقع  عل  اإل 2018عام 
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 35-72؛ 34-72جزئي(  نية م  أجل تقدمي التقارير املتأخرة )تنفيذالتماس املساعدة التق  

بااااادأت يريناااااادا عملياااااة وضاااااع هياكااااا  لساااااتكماجل التقاااااارير املتاااااأخرة الااااايت تُقااااادم إا هيئاااااات  -29
املعاهاادات، ويف هاااذا الصااادد تتلقااا  يرينااادا مسااااعدة تقنياااة مااان أمانااة الكومنولااا  لساااتكماجل وثيقتهاااا 

 .2020األساسية املوحدة اليت يتوقع النتهاء منها يف الربع األوجل من عام 

 39-72 ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفواية ا  

االستفادة م  املساعدة التقنية املتاحة عرب مفّواية حقوق اإلنسان للوااء اباللتزامات جتام خمتلف   
 ذيئات املعاذدات التابعة لألمم املتحدة )تنفيذ جزئي(

الثالثاة. وُعقادت حلقاة الستعداد لولاة الساتعراض  استعانت يرينادا أبمانة الكومنول  أثناء -30
إا تاوفري التوجيا  فيماا يتعلاق اا مع لنة التنسيق الو نية ساعي 2019عم  للفريق العام  يف نيسان/أبري  

 إبعداد التقرير للجولة الثالثة.

وت م  أن طة التعاون الرئيسية مع مفورضية حقوق اإلنسان حلقات عم  ُعقدت يف يرينادا  -31
، وحلقاااة عمااا  إقليمياااة ب اااأن الساااتعراض الااادوري ال اااام  يف 2015ماااايو /أاير 6إا  4يف الفاااتة مااان 

، واملساااااااعدة يف اإلصاااااااد الدسااااااتوري لغرينااااااادا يف 2015نيوز/يولياااااا   9إا  7باااااارابدو  يف الفااااااتة ماااااان 
 .2016 امع

 السياسات والربامج واألدوات القطاعية -ابء 

الراميينينينة إل القيينيناء علينينق التمييينينينز هميينينع أكينينينكاله  التثقيفيينينة تنفيينينذ السياسينينات التشينينينريعية والتينيندابري   
 41-72حت 40-72)تنفيذ جزئي( 

العااام واصاالت هيئااة التنساايق الو نيااة إقامااة  ااراكات مااع اجملتمااع املاادين ماان أجاا  إ اااد الااوعل  -32
فيمااا يتعلااق بق ااااي حقااوق اإلنسااان، مااع التكياام بوجاا  خااا  علاا  الق اااء علاا  التميياام ضااد النساااء 

 واأل فاجل واأل خا  ذوي اإلعاقة.

ومن الركائم الرئيسية لستاتيجية يرينادا الرامياة إا الق ااء علا  التمييام وضاع سياساة وخطاة  -33
م هيئة األمام املتحادة للمارأة. وقاد وافقات احلكوماة يف عم  و نيت  للمساواة ب  النس  حتميان بدع

يف مرحلة التنفيذ، حي  حادردد اا . وهل حالي2024-2014عل  هذه اخلطة اليت تغطل الفتة  2014عام 
 كمنتصف مدة للتنفيذ.  2019عام 

علاا  حتقيااق  عموماااا  2024-2014وتركاام السياسااة وخطااة العماا  للمساااواة باا  النساا  للفااتة  -34
 ساواة ب  النس  واإلنصاد والعدالة الجتماعية والتنمية املستدامة يف دولة يرينادا.امل

وتعلن السياسة وخطة العم  للمساواة ب  النس  تعهاد احلكوماة بتحقياق املسااواة يف الوصاوجل  -35
يناااادا خااااجل إا باارامج التعلااايم والتااادري  يف اجملاااالت الااايت تعتاااّب ياااري تقليدياااة. ونتيجاااة لاااذلف، اناااذت ير 
ن. ومشلات هالسنوات اخلمس املاضية إجاراءات للق ااء علا  التمييام ضاد الفتياات وإهنااء انتهاكاات حقاوق

 اإلجراءات ااامة تعميم تعليم الفتيات، ول سيما يف  الت العلوم والتكنولوجيا وااندسة والرايضيات.

 نيااااة لاتصااااالت الساااالكية وماااان أجاااا  دعاااام هااااذا الاااامَّخم، است ااااافت اللجنااااة التنميميااااة الو  -36
والاسلكية مسابقات الروبواتت للفتيات، ابل اراكة ماع وزارة تكنولوجياا املعلوماات والتصاالت ووزارة 

. 2017و 2016و 2015التعلاااايم، وذلااااف خاااااجل يااااوم تكنولوجيااااا املعلومااااات والتصااااالت يف الساااانوات 
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ساانة يف مسااابقة  18و 10ارهن باا  فتاااة تااتاود أعماا 250وخاااجل الساانوات الااثاث،  ااارك مااا  موعاا  
الروبااواتت ماان املاادار  البتدائيااة والثانويااة يف تيااع أ اااء يرينااادا. وابإلضااافة إا ذلااف، جاار  توساايع 
نطاق الّبانمج لتوفري دورات التوعية العاماة ب اأن األمان السايّباين لامابء )معمام احل اور مان النسااء(، 

لوجيااا املعلومااات والتصااالت يف املنااازجل ومناق ااة تربيااة ماان أجاا  حتساا  رصااد ومراقبااة اسااتخدام تكنو 
األ فااااجل يف العصااار الرقمااال. وأتاااار عااادد أكاااّب مااان الفتياااات  اااالت نصاااص يف العلاااوم والتكنولوجياااا 
وااندسة والرايضيات مث  تكنولوجيا املعلومات، والعلوم اإللكتونية، والبنااء، واحلاساو ، والتكنولوجياا 

 وظيفية.الكهرابئية كمسارات 

مسااابقة للّب ااة احلاسااوبية الماعيااة )هاكاااثون( للفتيااات ماان  ، نياات است ااافة2019ويف عااام  -37
، وذلف بغية نيك  الفتيات “ يليد  أي يت”املدار  الثانوية، ابلتعاون مع  ريف إضايف هو برانمج 

الصغريات من أن يُكنَّ أكثر من  رد مستخدمات لتكنولوجيا املعلومات والتصالت. و اركت أكثار 
مادار  اثنوياة يف يريناادا يف تادري  عاّب حلقاة دراساية  ابكية مادهتا  اهران مان  10فتااة مان  100من 

 اااك  الجتماعيااة الراهنااة مثاا  العنااف أجاا  الوصااوجل يف هنايااة املطاااد إا وضااع حلااوجل تكنولوجيااة للم
 النساين وتغري املنا).

 وت م  اآلاثر الرئيسية للسياسة وخطة العم  للمساواة ب  النس  ما يلل: -38

زايدة حاااالت اإلبااااغ عااان العناااف النسااااين والتوعياااة بااا  وتوسااايع نطااااق اخلااادمات  )أ( 
  املتعلقة ب  وحتس  نوعيتها

أفاااادت املخسسااااة الامعيااااة الرئيساااية يف يرينااااادا، وهاااال كلياااة ماري ااااو اجملتمعيااااة، أبن  ) ( 
يف املائااااة ماااان تيااااع الطااااا  املسااااجل ،  59، كاااان  ااااثلن 2017-2016الطالبااااات يف الساااانة الدراسااااية 

لت أعلااا  نسااابة ) يف املائاااة( يف احلااارم  34يف املائاااة( يف احلااارم الاااامعل كاااارايكو وأد  نسااابة ) 87وساااجرد
  امعل سوتورزال

نساااابة النساااااء ”أفااااادت اخلطااااة السااااتاتيجية لوكالااااة يرينااااادا الو نيااااة للتاااادري  أبن  )ج( 
املخهات املهنية الكاريبية كانت أعل  بكثري من نسبة /احلاصات عل   هادة املخهات املهنية الو نية

. وظا  2016عاام  يف املائاة 78و 2015يف املائاة عاام  70و 2014يف املائاة عاام  75الرجااجل حيا  بلغات 
. ويف املتوسا، تبلغ م اركة املرأة يف التدري  القائم عل  الكفاءة ثاثة 2018الجتاه عل  حال  يف عام 
 .“أضعاد م اركة الرج 

وتعمز السياساة وخطاة العما  للمسااواة با  النسا  سياساة احلكوماة فيماا يتعلاق  هاود احلاد  -39
خما ر الكوارث وبناء القدرة عل  الصمود املراعدية للمنمور النسااين. وحتقيقااا ااذه الغاياة ويف إ اار من 

مراعاااة ”باارانمج اسااتعداد يرينااادا للصااندوق األخ اار للمنااا)، عقاادت حلقااة عماا  ماادهتا يومااان ب ااأن 
لفائااادة  2019ي  أبر /يف نيساااان “البعاااد النسااااين يف كتاباااة م ااااريع نيويااا  أن اااطة مواجهاااة تغاااري املناااا)

احلكومااة واملنممااات يااري احلكوميااة والقطااام اخلااا  وال ااركاء اآلخاارين. وكااان اااادد ماان حلقااة العماا  
 هذه هو نيك  أصحا  املصلحة املعني  من تعميم املساواة ب  النس  يف كتابة مقتحات امل اريع.

  النساا  اجمللااس امل ااتك باا  وماان اآلليااات احلا ااة لتنفيااذ السياسااة وخطااة العماا  للمساااواة باا -40
. 2019وجاار  توسااايع  وإ اقااا  يف عاااام  2017الااوزارات ملنساااقل ال اااخون النسااانية الاااذي ُ اااك  يف عاااام 

 25لل اخون النساانية ) ( منسقاا 30وحددت خمتلف الوزارات واإلدارات واايئات النمامية املختارة ثاث  )
اجمللس  من الذكور(. ويتمث  دور أع اء هذا 6من اإلانث و 17) مناوابا  23من الذكور( و 5من اإلانث و

)منساقو ال اخون النساانية( يف تعمياام وتيساري ورصاد مراعااة املنمااور النسااين يف وزاراهتام وإداراهتام وهيئاااهتم 
 للحكومة. النمامية، ويف القطام الذي يعملون في . وتستخدم هذه اآللية النهج ال ام 
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 النساااا  بوصاااافها أحااااد املواضاااايع ال اااااملة يف خطااااة منتصااااف املاااادة وحاااادرددت املساااااواة باااا  -41
 (.2035-2020( وهل أي ا أحد املواضيع يف اخلطة الو نية للتنمية املستدامة )2019-2021)

 ()أحيط هبا علمال  48-72إل  44-72حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان علق كخصهحت التوصيات   

منااا ، علااا  محايااة احلقاااوق واحلااارايت األساساااية  1، يف الااامء 1973ياانص دساااتور يريناااادا لعااام  -42
 وي م  محاية احلق يف احلياة، ومحاية احلق يف احلرية ال خصية، واحلماية من الرق، والعم  القسري.

ام قاائم ول تماجل عقوبة اإلعدام جمءاا من قوان  يرينادا  ياري أن الوقاف الطاوعل لعقوباة اإلعاد -43
. وجتدر اإل ارة أي اا إا أن اللجناة الق اائية للمجلاس امللكال اخلاا ، وهال 1978يف الواقع منذ عام 

 أعل  يكمة استئناد يف يرينادا، رأت أن عقوبة اإلعدام اإللمامية يري دستورية.

وفاااق والااانهج الاااذي يقت اااي  هاااذا التكيااام،  “أولوياااة احلاااق يف احليااااة”وقاااد ركااامت احملااااكم علااا   -44
تفاارض عقوبااة اإلعاادام إل يف  ، هااو ألا كريسينينتوار ر ينيني اينيند امللكينينةيف ق ااية  .أ صااياية سااوندرز ج.

اليت رأ  فيها القاضل البتادائل،  “تر نغام”أسوأ حالت القت  وأ دها ب اعة. ولوحظ أن  يف ق ية 
حالاة قتا  اساتثنائية ”لكوهناا  “األساوأ علا  اإل ااق”وأيدت رأي  يكمة الستئناد، أن الق ية هال 

، وعارضت اللجنة الق ائية للمجلس امللكل اخلاا  احلكام “... وهل يف رأيل أندر من النادر وب عة
 يّبر عقوبة اإلعدام. ول “األسوأ عل  اإل اق”وق ت أبن القت  مل يكن 

تنقيح التشريعات الينيت جتينرو اإلجهيناض وتعينديلها لشينطو اإلجهيناض مين  اائمينة اجلينرائم  )أحينيط بينه   
 49-72( علمال 

علاا  الااريم مااان أن هااذه التوصااية ليسااات قيااد النمااار الفعلاال، فاا ن احلكوماااة ماضااية يف تقااادت  -45
 ر ب أن الصحة النسية.خدمات الصحة اإلجنابية والنسية وتواص  تثقيف عموم المهو 

 54-72إل  50-72العنف العائلي واجلنسي   

 )التنفيذ الكام ( 2017من األمر الدائم املتعلق ابل ر ة لعام  19القاعدة   

واصلت يرينادا معالة مسألة العنف العاائلل والنسال ال اائكة مان خااجل التادابري الت اريعية  -46
ماان األمااار الاادائم املتعلاااق  2017لعاااام  19ويريهااا ماان التااادخات السياسااية، يفاااا يف ذلااف سااان القاعاادة 

رئيسااية ماان األواماار الدائمااة ال 17، ممااا أساافر عاان إلغاااء واسااتبداجل الفصاا  2017ابل اار ة )تعاادي ( لعااام 
 املتعلقة ابل ر ة الذي يعاجل مساألة العنف العائلل والعنف النسل.

واااادد ماان التعاادي  هااو تااوفري هنااج متسااق إلقامااة العاادجل فيمااا يتعلااق ابلعنااف العااائلل وتعمياام  -47
التاامام قااوات  اار ة يرينااادا امللكيااة ابلعماا  يف إ ااار تعاااوين م ااتك باا  القطاعااات لتلبيااة الحتياجااات 

ة ل ااحااي العنااف العااائلل والنساال، يفااا يف ذلااف، علاا  ساابي  املثاااجل ل احلصاار، الاادعم النفساال املختلفاا
 والجتماعل، والرعاية الطبية، و بكات األمان الجتماعل.

ويت اامن التعاادي  املبااادئ الرئيسااية الاايت ستست ااد هبااا قااوات  اار ة يرينااادا امللكيااة يف إنفاااذ  -48
لل، ويبااا  اإلجاااراءات الااايت يتعااا  اتباعهاااا عناااد التعامااا  ماااع حاااالت القاااانون فيماااا يتعلاااق ابلعناااف العاااائ

 العائلل. العنف

 10 الاذي امار يف املاادة 2013لعام  23ومثة تدخ  آخر يتمث  يف قانون الرائم اإللكتونية رقم  -49
 من  انتهاك اخلصوصية بتجرت التقاط أو ن ر أو نق  صورة منطقاة خاصاة ب اخص ماا دون موافقتا . وقاد

 2018، و اااهد عاااام 2016أيلوجل/سااابتمّب  18حيااام النفااااذ يف  2013دخااا  قاااانون الااارائم اإللكتونياااة لعاااام 
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توجي  الهتام إا أوجل  خص تورط يف هذه الر ة وتغر   بعد إقراره ابلذن  لن ر صور عارية عّب وسائ  
 التواص  الجتماعل لمرأة كان عل  عاقة محيمة معها.

عدجل القانون النائل لت مين   2012إا أن قانون تعدي  القانون النائل لعام  وجتدر اإل ارة -50
هت يف عام . “اليتصا  الموجل”جر ة  أوجل هتمة يفوج  احلكام املتعلاق ابليتصاا   2019وقد وجرد

 الموجل يف القانون النائل بصيغت  املعدلة.

ي للعنااف النساااين ضااد النساااء وإا جاناا  التاادخات الت ااريعية، واصاالت احلكومااة التصااد -51
تعميام التادخات الرامياة ”والفتيات مان خااجل عادة تادخات سياساية. وحتادد اخلطاة املتوساطة األجا  

 .2021-2019كأولوية للفتة   “إا مكافحة العنف العائلل والعتداء عل  األ فاجل

(، 2018-2013وجاار  وضااع واعتماااد خطااة عماا  اسااتاتيجية و نيااة للحااد ماان العنااف النساااين ) -52
 للحد من حدوث تيع أ كاجل العنف النساين يف يرينادا.اا استاتيجي وهل توفر توجيها

 وعمزت وحدة تقدت امل اورة يف وزارة التنمياة الجتماعياة واإلساكان ونيكا  اجملتمعاات احمللياة -53

بتعي  املميد من املست ارين. وخصص مست ار واحد عل  وج  التحديد لوحدة العنف  الب ريةمواردها 
 للنساء ضحااي العتداء وأ فاان.سيدارز النساين التابعة للوزارة ويف دار 

الااذي يتلقا  نيااوياا مان وزارة التنميااة  ، حصا  مركاام املعوناة الق ااائية واإلر ااد،2016ويف عاام  -54
تقادت خدماتا ، علاا  دعام تقااف مان مصاارد  اإلساكان ونيكاا  اجملتمعاات احملليااة مان أجاا الجتماعياة و 

التنميااة الكاااريا لفائاادة باارانمج خمصااص للرجاااجل، وهااو باارانمج تاادخ  نفساال وتعليماال ملكافحااة العنااف 
ومصاامم ملاارتكا جاارائم العنااف النساااين الااذين صاادرت أحكااام يف حقهاام.  يُنفااذ بتكليااف ماان احملكمااة

. 2017الاادعم التقااف املقاادم ماان مصاارد التنميااة الكاااريا، ُأجااري تقياايم للم ااروم يف عااام وكجاامء ماان 
إا ماحمااات فريااق التقياايم، حصاا  تنفيااذ املاانهج الدراساال للااّبانمج املخصااص للرجاااجل علاا  اا واسااتناد

 يف تيع املخ رات.اا تصنيف عاجل جد

يف حتقياااق أهدافااا ،  اا جاااد ن فعاااالا وت اااري نتاااائج التقيااايم إا أن الاااّبانمج املخصاااص للرجااااجل كاااا -55
يت ح من البياانت الكمية اليت أظهرت حصاوجل تغاريات إ ابياة كبارية يف العدياد مان الوانا  الايت  كما

جر  قياسها، وكذلف من البياانت النوعية اليت ك فت عن استجابة إ ابية واسعة النطااق مان جانا  
 املستفيدين.

املتعلقااة بصااحة املاارأة وجتارهبااا احلياتيااة يف يرينااادا دراسااة استقصااائية  اااملة وت اامنت الدراسااة  -56
للتحقاق مان معادلت  2018أجريت يف عاام  -مقابات و موعات تركيم  -نوعية  لعدة أقسام ولواثا 

انت ار العنف ضد النساء والفتيات يف يرينادا، و بيعة ذلف العنف وسب  التصدي ل . وعندما تصبح 
دراساااااة الستقصاااااائية الااااايت أجراهاااااا مركااااام املااااارأة متاحاااااة، ف هناااااا ستساااااتخدم لاست ااااااد هباااااا يف نتاااااائج ال

استاتيجيات تنفيذ األن طة يف إ ار م روم مبادرة تسليا ال وء ويريها مان التادخات الايت ت اطلع 
ت اور هبا الدولة للتصدي لعنف الع ري والعتداء النسل. وقد ُوضعت مبادرة يرينادا لتسليا ال وء ب

واسع النطاق مع احلكومة واجملتمع املدين، وفريق تقف متكام  من منممة العم  الدولية، واليونيسايف، 
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائل، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهيئة األمم املتحادة للمارأة، ومنمماة 

ال اوء هال عباارة عان بارانمج متعادد الصحة للبلدان األمريكية/منممة الصحة العاملياة. ومباادرة تساليا 
السااانوات م اااتك بااا  الحتااااد األورود واألمااام املتحااادة ويركااام علااا  الق ااااء علااا  العناااف ضاااد النسااااء 

 والفتيات واملمارسات ال ارة.
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 إاامة العدلحت مبا يف ذلك اإلاالت م  العقابحت وسيادة القانون  

 )نفذت ابلكامل( 60-72و 59-72و 55-72 اياء األحداث  

تعميم التدابري املعموجل هبا حلماية حقوق الطف  والطفلة من تيع أ كاجل العتداء والستغاجل، وكذلف   
 اعتماد املبادئ التوجيهية واإلجراءات الازمة إلنفاذ قانون ق اء األحداث عل   و كام 

ضع الّبانمج تعليمل موج  لل با  املخالف  للقانون. وقد وُ  -برانمج البدائ  هو تدخ  نفسل -57
لفئت  من ال ابا : ال ابا  الاذين مثلاوا أماام احملااكم، وال ابا   ، وهو يوفر عقوابت بديلة2015يف عام 

املعرض  خلطر خمالفة القانون. ويدير هذا الّبانمج مركم املعونة الق ائية واإلر اد املاذكورة أعااه. وك اف 
رد التنمياة الكااريا، ابساتخدام البحاوث الكمياة بتموي  مان مصا 2017تقييم اذا الّبانمج أجري يف عام 

والنوعياااة، أن الاااّبانمج اتااااج إا حتسااا  ألن النتاااائج املتوقعاااة مل تتحقاااق. ونتيجاااة لتلاااف الساااتنتاجات،   
التعاقااد مااع خبااري است اااري لوضااع دلياا  جديااد للم ااارك  وتاادري  ميساارين جاادد، وقااد أجناام الن ااا ان  

 للّبانمج. من إجراء تقييم اثناا املتوقع النتهاء قريب . ومن2019كامها يف آ /أيسطس 

، الذي أبلغت يريناادا عنا  يف جولاة 2012، دخ  قانون ق اء األحداث لعام 2016ويف عام  -58
الساتعراض الثانيااة، حياام النفاااذ. وياانص هااذا القااانون علاا  إن اااء مرفااق سااكف آماان لسااتقباجل األ فاااجل 

مركاام يرانااد ابكولياات لعاااج  2016احملكاوم علاايهم وإعااادة مهاايلهم. وعماااا هبااذا احلكاام، افتُااتح يف عااام 
مقيمااا. ويقادم املركام  42و 25، تراود عدد املقيم  ب  ب  األحداث وإعادة مهيلهم، ومنذ إن اء املركم

 خدمات العاج وإعادة التأهي  والتعليم للمقيم  ب .

وقاااد أُن اااا هاااذا الاااّبانمج يف إ اااار م اااروم لوكالاااة التنمياااة الدولياااة التابعاااة للاااولايت املتحااادة  -59
 28ق ااااء األحاااداث. ويف ابلتعااااون ماااع بلااادان دوجل  ااارق البحااار الكااااريا كجااامء مااان م اااروم إصااااد 

، وقرعاات وكالااة التنميااة الدوليااة التابعااة للااولايت املتحاادة واحلكومااة مااذكرة تفاااهم ب ااأن 2019أاير/مااايو 
املرحلة الثانية من امل روم تركم عل  ما يلل: تعميم نمام التحوي  وبدائ  عقوبة السجن  وإعادة التأهي  

  األدلااة  وإعااادة إدماااج األ فاااجل املخااالف  للقااانون الاايت تسااتند إا الت ااخيص والعاااج القااائم  علاا
 بنجاد يف اجملتمع.

 66-72و 65-72و 64-72و 63-72و 62-72و 61-72 احلينينق يف اخلصوصينينية والينينزواا واحليينيناة األسينينرية  
 76-72و 75-72و 74-72و 73-72و 72-72و 71-72و 70-72و 69-72و 68-72و 67-72و

التميياااام علاااا  أسااااا  املياااا  النساااال وااويااااة النسااااانية اا نينااااع فعلياااااعتماااااد ت ااااريعات وسياسااااات عامااااة   
 (هبا علماا  أحيا)

عل  الريم من أن يرينادا مل تقب  هذه التوصايات، فا ن احلكوماة ل تاماجل ملتمماة برفاع مساتو   -60
الهة الرئيسية اليت تعم   “يرين ا ”الوعل الذي يثف عن التمييم. وابإلضافة إا ذلف، تُعد منممة 

ر ااويااااااة مااااااع  تمااااااع املثليااااااات واملثلياااااا  وممدوجاااااال املياااااا  النساااااال ومغااااااايري ااويااااااة النسااااااانية وأحاااااارا
 النسية. وامليوجل

ت ااارك فيهاااا اجملتمعاااات احمللياااة يف  “احلااا  دون خاااود”محلاااة مساااتمرة بعناااوان  وتقااود املنمماااة -61
 تيع أ اء الدولة لتثقيفها ابستخدام النهج القائم عل  حقوق اإلنسان املتمث  يف الحتام واإلدماج.

ريبيااااااة ال ااااااعيفة، أجناااااامت منممااااااة ، وابل ااااااراكة مااااااع حتااااااالف اجملتمعااااااات الكا2017ويف عااااااام  -62
تقديراا حلجام تاعاات الرجااجل الاذين  ارساون الانس ماع الرجااجل وامل اتغل  وامل اتغات  “يرين ا ”
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، أعاادت املنمماة فاتح مرفقهاا اآلمان املخصاص 2018ابلنس من  موم الساكان يف يريناادا. ويف عاام 
ي ااوياة النساانية وأحارار ااوياة واملياوجل النساية جملتمع املثليات واملثلي  وممدوجل امليا  النسال ومغااير 

است ااافت املنممااة ابل ااراكة  2019ويف عااام ، الااذي تواصاا  اإل ااراد علياا  وحاااملل صاافات النساا ،
ماااع وزارة الصاااحة حلقاااة عمااا  ملناه اااة التمييااام موجهاااة للعاااامل  يف اخلطاااوط األمامياااة يف  ااااجل الرعاياااة 

 تمع املثليات واملثليا  وممدوجال امليا  النسال ومغاايري ااوياة الصحية من خاجل تقدت اخلدمات إا 
النسانية وأحرار ااوية وامليوجل النسية وحاملل صافات النسا ، واأل اخا  املصااب  بفاريو  نقاص 

دورة تدريبياة يف مركام الفحاو  وامل اورة املوجَّهاة مان مقادمل الرعاياة اا املناعة الب ارية  واست اافت أي ا
لفاااريو  نقااص املناعااة الب ااارية ماان القطاااام العااام وقطاااام اا سااريعاا ختصاا  الاااذي  اارون فحصااالفائاادة امل

 املنممات يري احلكومية عل  حد سواء.

موقاااع للفحاااص الساااريع لفاااريو  نقاااص املناعاااة الب ااارية ياااوفر اا ومنمماااة يرينت اااا  هااال أي ااا -63
سال ومغاايري ااوياة النساانية وأحارار فحو   انية ألفاراد  تماع املثلياات واملثليا  وممدوجال امليا  الن

دون وصم أو نيييام. وقاد أمكان حتقياق ذلاف مان  ااوية وامليوجل النسية وامل تغل  وامل تغات ابلنس،
 خاجل عاقة يرينت ا  بوزارة الصحة.

ونتيجاة للحاوار ب ااأن العتاداء النسال علاا  األ فااجل واليتصاا  الموجاال والصاحة النسااية  -64
واإلجنابية، أصبحت النساء والفتيات ي عرن ابرتياد أكّب يف الدخوجل يف مناق ات حوجل النس واحلياة 

صاحية عان الوصاوجل إا الفحاص والعااج والرعاياة ال   ف ااا “يرماة”النسية اليت تعتّب عاادة مواضايع 
 لرية أكّب.

الادفام عان الق اية مان خااجل إن ااء أمااكن ومنافاذ آمناة للنسااء  “يرين ا ”وتقود منممة  -65
والرجااااجل ذوي املياااوجل النساااية واااااوايت النساااانية املتنوعاااة، وكاااذلف النسااااء والرجااااجل املصااااب  بفاااريو  

احملاااورات الصااعبة للغايااة،  نقااص املناعااة الب اارية/اإليدز. وماان باا  األن ااطة الاايت نمماات لت ااجيع هااذه
يف  ااااجل التوعياااة بق ااااااي  تنمااايم تااادري  للمااادرب  لفائااادة أفاااراد ال اااار ة ومقااادمل اخلااادمات اجملتمعياااة

املثليات واملثلي  وممدوجل املي  النسل ومغايري ااوية النسانية وأحرار ااوية وامليوجل النسية وحاملل 
ب اااأن كسااار احلاااواجم  وااااا صاااندوق اجملتماااع املفتاااود. صااافات النسااا ، ومحلاااة دعاااوة حلقاااوق اإلنساااان 

 ، عل  التوايل.2016و 2015يف عامل  “يرين ا ”وهذان الن ا ان أ لقتهما منممة 

ول تااماجل احلكومااة ملتممااة لمايااة حقااوق تيااع موا نيهااا يف الوقاات الااذي تواصاا  فياا  معالااة  -66
 الق ااي املتعلقة ابلتمييم.

القانون املتعلق ابلعنف العائلل يساتخدم مصاطلحات يايادة جنساانياا،  وجتدر اإل ارة إا أن -67
مما  علا  أكثار انطباقااا علا  املثلياات واملثليا  وممدوجال امليا  النسال ومغاايري ااوياة النساانية وأحارار 

 ااوية وامليوجل النسية وحاملل صفات النس  وضحااي العنف العائلل.

 77-72 ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف اليمان االجتماعي   

 (نفذت ابلكام )تعميم جهود احلد من الفقر من أج  حتقيق منو متوازن و ام    

 إصاد املعا ات التقاعدية  

واصااالت احلكوماااة جهودهاااا الرامياااة إا إعاااادة املعا اااات التقاعدياااة الااايت ألغيااات إا املاااوظف   -68
توقياااع ماااذكرة تفااااهم بااا  حكوماااة يريناااادا  2018 اااباط/فّباير  18العماااومي . وااااذا الغااارض، جااار  يف 
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قاعدية ونقاابت القطام العام ورابطات املوظف  حتدد املبادئ اليت ستحكم إعادة وإصاد املعا ات الت
 للموظف  العمومي  يف اخلدمة العامة يف يرينادا وأع اء القوات النمامية يف يرينادا.

وعل  الريم من أن النقااابت قاد رفعات املساألة إا احملكماة، فقاد  ارعت احلكوماة يف ت ارين  -69
التااأم  يف تنفيااذ مااذكرة التفاااهم عاان  ريااق زايدة املاادفوعات املقدمااة ماان صااندوق  2019األوجل/أكتااوبر 

يف املائاة  70ل مان ألَّ يق  إتايل الدخ  ال هري للمتقاعادين املساتوف  للمعاايري احملاددة عان  الو ف
 من راتبهم األخري.

ويعاد بارانمج دعام التعلايم والتمكا  والتنمياة بارانمج  ابكة األماان الجتمااعل الرئيسال الاذي  -70
يفاا يف ذلااف اا، أفقار األسار املعي ااية وأكثرهاا ضاعف وضاعت  حكوماة يريناادا، وهاو ياادفع مباالغ  اهرية إا

األساار املعي ااية الاايت ت اام كبااار الساان، واأل ااخا  املصااابون أبمااراض مممنااة، وأ فاااجل املاادار  الااذين 
 2011يعي ااون يف فقاار، واأل ااخا  ذوو اإلعاقااة. وقااد اسااتفاد ماان هااذا الااّبانمج منااذ انطاقاا  يف عااام 

 أسرة تعيلها إانث(. 4 212أسرة معي ية يعيلها ذكور و 1 897أسرة معي ية ) 6 109وحىت اآلن 

يف  ااجل اا وت ك  مبادرات احلكومة يف  اجل اإلسكان اساتاتيجيات جتادر اإل اارة إليهاا أي ا -71
 تعميم احلد من الفقر. وهل ت م  ما يلل:

  وبرامج اإلسكان بقروض ميسرة، وحتس  املسكن، معونة السكن )أ( 

توفري السكن امليسور التكلفة: هنااك سساة م ااريع إساكان قياد التنفياذ يف الميارة،  ) ( 
  2020وم روم آخر من املقرر أن يبدأ يف عام 

  عفاء.لموا ن  الألوية اإلسكان اليت تركم عل  إصاد وبناء وإعادة بناء املنازجل ل )ج( 

جل التمكا  وفار  التادري ، الايت وتخيد حكومة يرينادا تعميام جهاود احلاد مان الفقار مان خاا -72
يتمث  هدفها يف إ اد فر  العم  وتوليد الدخ  الاذي افام مناو القطاام العاام أو ي اجع علا  مبا ارة 

 األعماجل احلرة.

وللحكومة عدة مبادرات عل  خمتلف املستوايت تعمز احلاد مان الفقار، ول سايما با  الفئاات  -73
ووايم، وإم ابور، ويوتبيم، ، با . وتقف برامج إ اين، وهو ال عيفة، مع التكيم بوج  خا  عل  ال 

 وفاااااي، وهاياااا ، ومبااااادرة ال اااابا  يف المراعااااة، ومبااااادرة النفاااااذ إا السااااوق وتطااااوير امل اااااريع الريفيااااة
)اليت تسم  اآلن سايي (  اهدة عل  ياولت احلكومة الرامية إا احلد من الفقر وت جيع  )ماري (

 اجل التدري  وفر  العم .النمو القتصادي من خ

 3 000وقااد اسااتثمرت حكومااة يرينااادا يف باارانمج إ اااين الديااد الااذي مكاان ماان تاادري  أكثاار ماان  -74
 .2019إا عام  2013خاجل التوظيف يف القطاع  العام واخلا  يف الفتة من عام   ابة و ا  من

، 2017-2011وأفاااد باارانمج النفاااذ إا السااوق وتطااوير امل اااريع الريفيااة، الااذي نُفااذ يف الفااتة  -75
ماان اإلانث( حصاالوا علاا  فاار  عماا  دائمااة ماان خاااجل عنصاار  132ماان الااذكور و 59 اااابا ) 191أبن 

 مبااادرات أخاار ، مثاا  تااوفري التاادري  والتموياا اا التاادري  علاا  الكفاااءات املهنيااة. ودعاام امل ااروم أي اا
 للقانون يف املنا ق الريفية.اا جملموعات املمارع  والصيادين ورواد األعماجل املن أة وفق

، ووضااعت اآلليااة الو نيااة لل ااخون النسااانية باارانمج 2017إا عااام  2013ويف الفااتة ماان عااام  -76
وأكم  . دايا مبادرة املرأة من أج  املهارات والتمك  ونفذت  من أج  إاتحة الفر  لتمك  املرأة اقتصا

امرأة عا لة عن العم  وانقصة العمالة هذه السلسالة مان التادري  علا  املهاارات التقنياة  200ما يناهم 
، التالياااااة: إعاااااداد األيذياااااة التجارياااااة، واإلن ااااااءات العاماااااة، وخااااادمات املطااااااعم، واخلدماااااة يف احلااااااانت

علااا  املهاااارات احلياتياااة. اا قااا  تااادريبوالتكيباااات الكهرابئياااة، وجتهيااام األيذياااة المراعياااة والمراعاااة. كماااا تل
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وأكملت امل اركات الدورات ابحلصوجل إما عل  املاخهات املهنياة الكاريبياة أو املاخهات املهنياة الو نياة 
 عل  النحو الذي تقيم  وكالة التدري  الو نية. 

 ويتجلاااا  أثاااار الااااّبامج املااااذكورة أعاااااه بصاااااورة مبا اااارة يف خفاااا  معاااادجل البطالااااة. فالدراساااااة -77
 40ت ااااري إا حاااادوث ا فاااااض كبااااري يف معاااادجل البطالااااة ماااان  2019الستقصااااائية للقااااو  العاملااااة لعااااام 

 .2019يف املائة يف عام  15,2إا  2013املائة يف عام  يف

 )تنفيذ جزئي( 80-72و 79-72و 78-72 احلق يف الصحة  

واإلجنابيااة املقدماة للنسااء، وخاصاة التثقيااف اعتمااد التادابري املناسابة لتحساا  خادمات الصاحة النساية   
 املتعلق يفنع حالت احلم  يف سن مبكرة واألمراض املنقولة جنسياا 

تعميااام سياساااتها الو نياااة ب اااأن فاااريو  نقااااص املناعاااة الب ااارية/اإليدز وضااامان تثقياااف ال ااابا  ب ااااأن   
 املمارسات املأمونة فيما يتعلق ابلنس والصحة اإلجنابية وتقيدهم هبا

الصاااحة النساااية واإلجنابياااة هااال أحاااد اجملاااالت ذات األولوياااة لاااوزارة الصاااحة. ونيثااا  السياساااة  -78
واخلطاااة الو نيتاااان للصاااحة النساااية واإلجنابياااة ياولاااة مااان جانااا  احلكوماااة، بااادعم مااان صاااندوق األمااام 

لت ذات ماان اجملاااااا رئيساااي املتحاادة للساااكان، لرفااع مساااتو  الصااحة النساااية واإلجنابيااة ابعتبارهاااا  ااالا 
األولويااة لتنميااة يرينااادا، ل ساايما فيمااا يتعلااق ابألهااداد املبينااة يف باارانمج عماا  املااخنير الاادويل للسااكان 
والتنمياااة، واألهاااداد اإلمنائياااة لأللفياااة. وتعااااجل السياساااة واخلطاااة الو نيتاااان للصاااحة النساااية واإلجنابياااة 

 ام  ومستدام، وتوصل ابلستاتيجيات م اك  الصحة النسية واإلجنابية يف يرينادا ابستخدام إ ار 
الاايت ماان  ااأهنا أن تااخدي إا أعلاا  جااودة وأعلاا  مسااتو   كاان بلوياا  يف تااوفري الرعايااة الصااحية ودعاام 

 تقدت اخلدمات لميع موا ف يرينادا.

عامااة يف  وأصاادرت وزارة الصااحة، بتموياا  ماان منممااة دوجل  اارق البحاار الكاااريا، إعاااانت -79
لتغريات السلوكية لد  السكان من حي  صلتها ابلعاقة النساية. وتعما  الاوزارة لت جيع ا 2018 عام
ابلتعااون ماع خمتلااف املنمماات ياري احلكوميااة ومنمماات اجملتماع املادين ماان أجا  تثقياف المهااور اا أي ا

ب أن فريو  نقص املناعة الب رية واإليادز، واملمارساات النساية املأموناة، والتمييام ضاد  اخص إ ااد 
حي  تقوم فيها النسااء إبعاام النسااء  “من األخت إا األخت”ملص . وعقدت حلقة عم  بعنوان ا

 األخرايت بفريو  نقص املناعة الب رية واإليدز.

الب ااري جاامءاا ماان الااّبانمج احلااايل لااوزارة الصااحة.  وي ااك  إعطاااء لقاااد فااريو  الااورم احلليماال -80
، وي م  محات للطا  وأع اء خمتلف رابطات املعلم  واآلابء يف 2018وبدأ ابلتعليم العام يف عام 

فتاة  212مار  وتطعيم /فتاة يف آذار 431حي    تطعيم  2019املدار . وبدأت محلة التطعيم يف عام 
التطعااااايم يف معماااااام املااااادار  البتدائياااااة. وبسااااااب  م ااااااك  املوافقااااااة  أبري . وجااااارت عمليااااااة/يف نيساااااان

التطعااايم وخمااااود اآلابء واألمهاااات مااان التطعااايم، فااا ن محلاااة التطعااايم ضاااد فاااريو  الاااورم احلليمااال  علااا 
 يف املائة ألن عمليات التطعيم  وعية. 100الب ري مل ت هد بعد معدجل تطعيم بنسبة 

 نسية واإلجنابيةايادة وإدارة تقدمي خدمات الصحة اجل  

 90لصحة األم والطف . وتتوا القابات تقدت أكثر من اا لد  وزارة الصحة برانمج قوي جد -81
يف املائة.  90يف املائة من خدمات ما قب  الولدة وأثناءها وبعدها. وتبلغ نسبة تغطية التطعيم أكثر من 

ابات يف  اااجل صااحة األم والطفاا . تاادري  و ااف مسااتمر لتجديااد معااارد األ باااء والقاااا وهناااك أي اا
املست اف  العاام الاذي ياديره  -وتوجد وحدة رعاية خاصة حلديثل الولدة يف مست ف  اإلحالة الرئيسل
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فريااااق مخهاااا  ماااان أ باااااء األ فاااااجل وأ باااااء املواليااااد احلااااديثل الااااولدة والقااااابات. وأقاماااات وزارة الصااااحة 
لرامية إا حتس  تقدت اخلدمات يف هاذا  راكات مع مخسسات صحية وجامعات أخر  يف جهودها ا

 اجملاجل عل  وج  التحديد.

ك ف آخر تقرير إحصائل صاادر عان مكتا  املساج  العاام أن عادد الاولدات يف يريناادا و -82
 :ولدة 1 426 ما  موع  2017بلغ يف عام 

  1 396 -املواليد األحياء  •

  30 -املواليد املوت   •

  21,5 -مولود حل  100معدجل املواليد املوت  لك   •

  14 -وفيات الرضع  •

  10,0 -مولود حل  1 000معدجل وفيات الرضع لك   •

  1 -الوفيات الناتة عن م اعفات احلم  أو الولدة  •

  0,00025 -معدجل الوفيات الناتة عن م اعفات احلم  أو الولدة  •

  125 -الولدات ألمهات يف سن املراهقة  •

  2,9 -من السكان  1 000معدجل الولدات يف سن املراهقة لك   •

  11 -وفيات حديثل الولدة  •
 .7,9 -ولدات حية  1 000معدجل وفيات حديثل الولدة لك   •

يفاااا يف ذلااف فاااريو  نقااص املناعاااة اا، حاليااااا إجااراء فحوصاااات لألمااراض املنقولاااة جنساايو ااري  -83
 الب رية والمهري وفريو  الورم احلليمل، كما تقدم خدمات اإلحالة، والعاج، والتثقيف واإلر اد.

وقاااد حاااددت حكوماااة يريناااادا خطاااة للتنمياااة املساااتدامة يف خطتهاااا الو نياااة للتنمياااة املساااتدامة  -84
 3. ويسااالا ااااادد رقااام 2030ماااع أهاااداد األمااام املتحااادة للتنمياااة املساااتدامة لعاااام اا ، ني اااي2035 لعاااام

)الصااحة والرفاااه( ال ااوء علاا  باارانمج التااأم  الصااحل الااو ف لغرينااادا. وني ااياا مااع هااذا القاارار، أن اائت 
حيااا  . و اااري وضاااع هاااذه املباااادرة الفعالاااة مااان 2017األماناااة العاماااة للتاااأم  الصاااحل الاااو ف يف عاااام 

التكلفة وال املة لميع فئات السكان من أج  توفري إمكانية احلصوجل عل  التغطية الصاحية ال ااملة، 
ويتسم النمام املقتد لتموي  الرعاية . واقتصادايا اا ول سيما لصاحل القطاعات السكانية املهم ة اجتماعي

املتمايدة اليت يتحملها ساكاهنا، ماع الصحية أبمهية ابلنسبة لغرينادا ويستجي  لتكاليف الرعاية الصحية 
 التكيم عل  الرعاية الفعالة واليدة وامليسورة التكلفة.

وقااد تواصاالت املناق ااة ب ااأن التااأم  الصااحل الااو ف منااذ فااتة  ويلااة يف يرينااادا، باادعم ماان  -85
ممااة الصاااحة ال ااركاء التقنياا  اإلقليمياا  الرئيسااي ، يفااا يف ذلااف منممااة الصااحة للبلاادان األمريكية/من

 العاملية، وجامعة جمر ااند الغربية، ووحدة التعليم التقف، ومركم القتصاد الصحل يف ترينيداد.

وتعاقدت حكومة يرينادا مع الرابطة املستقلة امل تكة ملقدمل اخلدمات اليت تتخذ من ميامل  -86
اا لاستفادة من العم  الذي بدأت  ابلفع  جامعة جمر ااند الغربية ويريها من أصحا  املصلحة اا مقر 

بغيااة املساااعدة يف حتديااد منااوذج للتااأم  الصااحل الااو ف واملساااعدة يف تطبيقاا . ودخاا  هااذا العقااد حياام 
 .2019ت رين األوجل/أكتوبر  29النفاذ يف 
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 84-72حت 83-72حت 82-72حت 81-72احلق يف التعليم   

 تنفيذ تيع التدابري املمكنة من أج  حتس  نمام التعليم يف البلد )نفذت ابلكام (  
علاا  إلماميااة اللتحاااق يفدرسااة لميااع األ فاااجل الااذين تااتاود  2002ياانص قااانون التعلاايم لعااام  -87

 سنة. 16سنوات و 5أعمارهم ب  
فااجل الايت وضاعتها اليونيسايف مان أجا  و ري تنفيذ مباادرة املادار  املراعياة لحتياجاات األ  -88

، أصبحت تسع مدار  2016املدار  البتدائية. و اركت يف املبادرة تسع مدار  يف البداية. ويف عام 
 أخر  مراعية لحتياجات األ فاجل.

أن طة تركم عل  الطا   يف الوقت الذي  ري في  تصميم مناهج دراسية تركم اا وتُنفرذ حالي -89
ماان اا الطااا . ويساامح ماانهج الطفولااة املبكاارة والتعلاايم الواسااع النطاااق لأل فاااجل أبن يكونااوا جاامءعلاا  

 عملية صنع القرار وامل اركة يف الرقابة. 
وُصمم م روم التعلايم مان أجا  التوظياف يف إ اار الماعاة الكاريبياة لتعميام التعلايم والتادري   -90

مان البلادان الكاريبياة يفاا يف ذلاف يريناادا. وهاو موجرا  اا ( بلاد12يف اجملال  التقف واملهف يف اثف ع ر )
 لوكالت التدري  الو نية ومقدمل التدري .

وأن اائت وكالااة التاادري  الو نيااة يف يرينااادا لتكاااون يفثابااة وكالااة إصاادار ال ااهادات للتااادري   -91
يم والتااادري  املهاااف القاااائم علااا  الكفااااءة يف يريناااادا. وهااال تااادعم مخسساااات التااادري  الااايت تقااادم التعلااا

والتقف من خاجل وضع معايري الدورات التدريبية عل  مستو  هذا القطام، وتقييم استعداد املخسساات 
اا لتقاادت تلااف الاادورات، وتقاايم املتاادرب  عنااد النتهاااء ماان تلااف الاادورات ونياانح للمااخهل  جااوائَم تقاادير 

البحاار الكاااريا علاا  مسااتوايت خمتلفااة.  للمااخهات املهنيااة علاا  الصااعيد الااو ف أو علاا  صااعيد منطقااة
وكانااات هاااذه الوكالاااة إحاااد  الهاااات املساااتفيدة مااان م اااروم التعلااايم مااان أجااا  التوظياااف يف الماعاااة 
الكاريبياااة الاااذي نيولااا  حكوماااة كنااادا. وقااادمت الااادعم للمخسساااات مااان أجااا  النتقااااجل إا نماااام أكثااار 

  و الطل . استجابة لحتياجات سوق العم  وقائم عل  الكفاءة وموجهاا 
منهاااا إا هتيئاااة بيئاااات آمناااة اا اساااتثمرت احلكوماااة أي ااااا ب اااك  كباااري يف جتدياااد املااادار  ساااعيو  -92

 وصحية مواتية للتعلم.
وتقاادم حكومااة يرينااادا املساااعدة لأل فاااجل ماان أجاا  اللتحاااق ابملدرسااة. وهناااك باارامج  ااىتَّ  -93

 تسه  حتقيق ذلف، مث :

ي يتيح الكت  املدرسية املوحدة للطا  يف املارحلت  برانمج الكتا  املدرسل، الذ )أ( 
 البتدائية والثانوية 

برانمج المي املدرسل، الذي يوفر قساائم لألسار ال اعيفة الايت لاديها أ فااجل يف سان  ) ( 
 الدراسة ملساعدهتا يف  راء المي املدرسل واللوازم املدرسية 

يف يرينااادا، ملساااعدهتم علاا  حتماا   املساااعدة أليااراض النقاا ، املقدمااة إا األ فاااجل )ج( 
 تكاليف النق .

حتويااا  مبلاااغ نقااادي م اااروط لااامابء وأوليااااء األماااور مااان األسااار الفقااارية وال اااعيفة يف يريناااادا  -94
املااخهل  لاسااتفادة ماان باارانمج دعاام التعلاايم والتمكاا  والتنميااة لصاااحل أ فاااام. وتساااعد هااذه الااّبامج 

 يسري الوصوجل إا املدرسة ممارسةا حلقهم يف التعليم.األ فاجل الذين يعي ون يف فقر يف ت
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 الفئات احملددة -جيم 
 86-72حت 85-72األكخاص ذوو اإلعااة   

 مواصلة إياء الهتمام الازم لتحس  نيتع األ خا  ذوي اإلعاقة لقوق اإلنسان )تنفيذ جمئل(  
ماادار  يف المياارة هباادد تااوفري تعلاايم جيااد للطااا  ذوي الحتياجااات  3أن ااأت احلكومااة  -95

وعااال متماياااد فيماااا يتعلاااق بتحسااا  الوصاااوجل إا املبااااين مااان خااااجل إن ااااء ممااارات اا اخلاصااة. وهنااااك أي ااا
 للكراسل املتحركة.

وأاتحاات وزارة التنميااة الجتماعيااة معلومااات عاان العنااف النساااين لأل ااخا  املكفااوف  عاان  -96
إا لغااة  “األحكااام املتعلقااة ابلتصاادي للعنااف النساااين يف يرينااادا”رتااة مااواد إعاميااة معنونااة  ريااق ت

براياا . و كاان ال ااام علاا  نسااجمل منهااا يف اجمللااس الااو ف لأل ااخا  ذوي اإلعاقااة و لااس املكفااوف  
 .ووحدة العنف النساين

دا نتااائج التقياايم ماان منممااة وتنتماار يرينااا 2019وُأجااري تقياايم لاحتياجااات يف حميران/يونياا   -97
الصحة للبلدان األمريكية. وابإلضافة إا ذلف، أجريت عملياة إعاادة مهيا  علا  صاعيد اجملتماع احمللال 

 .مراكم الطوارئ متاحة لأل خا  ذوي اإلعاقة/هبدد جع  مراكم اجملتمعات احمللية

 92-72حت 91-72حت 90-72حت 89-72حت 88-72حت 87-72حقوق املرأة   

تعميم اإلجراءات الرامية إا الق اء عل  التمييم ضاد املارأة، وضامان فار  الفتياات واملراهقاات احلواما    
يف احلصااوجل فعلياااا علاا  التعلاايم. وتعمياام التعلاايم والتاادري  املهااف، لكاال ل تماا  املاارأة حبيسااة الوظااائف 

 املتدنية األجر والوظائف اليت ل تتطل  مهارات عالية )تنفيذ جمئل(
تواج  املراهقاات احلواما  واألمهاات املراهقاات مقاوماة ثقافياة ويريهاا مان احلاواجم الر ياة الايت  -98

حتوجل بينهن وب  التعليم العادي. وقد أن ا برانمج للمراهقات هبدد تقدت خدمات الادعم لألمهاات 
حىت اآلن  1994 عام الّبانمج منذ إن ائ  يف مركمين يف يرينادا. وقد استقب اا املراهقات. وهو يدير حالي

( من األمهات املراهقات. وتتلق  املخسسة إحالت من وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة 600ستمائة )
التنمياااة الجتماعياااة واإلساااكان وهيئاااة محاياااة الطفااا  واإلحاااالت الذاتياااة. وهنااااك دار ح اااانة أل فااااجل 

  إعاااانت وماااوارد أخاار  مااان احلكوماااة البنااات. والاااّبانمج عبااارة عااان منممااة ياااري حكومياااة، لكناا  يتلقااا
 .ل مان استمرار سري عمل 

، واجاااااا  باااااارانمج األمهااااااات املراهقااااااات حتاااااادايت تتعلااااااق ابإلدارة وتقاااااادت 2019وخاااااااجل عااااااام  -99
اخلدمات. ومنحت لنة مخلفة من مثانية أع اء أبمر مان احملكماة سالطةا مان خااجل أمار موافقاة لتنمايم 

 . لذلف، انذت حكومة يرينادا القرارات التالية:عمليات برانمج األمهات املراهقات

سااُتمنح الطالبااات يف باارانمج األمهااات املراهقااات خيااار العااودة إا املاادار  العاديااة  )أ( 
الجتماااعل ورعايااة الطفاا   - يريهااا ماان مخسسااات التعلاايم والتاادري  مااع تموياادهن ابلاادعم النفساال أو

التنمية الجتماعية واإلسكان ونيك  اجملتمعات احمللياة ووزارة التعلايم ودعم  بكة األمان. وستقوم وزارة 
  وتنمية املوارد الب رية وال خون الدينية بتنسيق هذه األمور

ساااااود ياااااتم توعياااااة أصاااااحا  املصااااالحة ووضاااااع األساااااس لتاااااوفري التعلااااايم لألمهاااااات  ) ( 
إدماااج األمهااات املراهقااات يف  املراهقااات يف املخسسااات التعليميااة العاديااة. وجاار  ت ااكي  لنااة إلعااادة

التعليم. وترأسها  عبة ال خون النسانية واألسرية )اآللية النسانية الو نية( يف وزارة التنمية الجتماعية 
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واإلسكان ونيك  اجملتمعات احمللية، وتتألف من ممثل  عن وزارة التعلايم وتنمياة املاوارد الب ارية وال اخون 
حتااااالف يرينااااادا الااااو ف حلقااااوق الطفاااا ، وممثلاااا  آخاااارين ماااان وزارة التنميااااة الدينيااااة، ووزارة ال اااابا ، و 

 ريقااة احلكومااة يف التعاماا  مااع الثغاارات اا الجتماعيااة واإلسااكان ونيكاا  اجملتمعااات احملليااة. وتلااف أي اا
 املوجودة يف البنية احلالية للّبانمج.

 ابلرجاااجل، مقارناة املعتمادة بياةالتدري الاادورات مان عادد أكاّب تلقاا  النسااء أن مان الاريم وعلا  -100
 التممات األمر، هذا معالة أج  ومن. الو ف املعدجل من أعل  يماجل ل ال اابت ب  البطالة معدجل ف ن

 متساااوية فاار  بتااوفري النساا  باا  للمساااواة الو نيااة والسياسااات الو نيااة اخلطااة خاااجل ماان احلكومااة
 .تقليدية يري جالتيف املتصلة الّبامج يف والتدري  التعليم عل  للحصوجل

( 189وصدقت يرينادا عل  اتفاقية منممة العما  الدولياة ب اأن العمااجل املناملي  )اتفاقياة رقام  -101
. وتتنااااوجل العمااا  2019. ودخلااات التفاقياااة حيااام النفااااذ يف ناااوفمّب 2018ت ااارين الثااااين/نوفمّب  12يف 

ر كبااري ماان األمهيااة ألن يالبيااة العماااجل املناااملي  يف الائااق للعماااجل املنااملي . وساايكون تنفيااذها علاا  قااد
 يرينادا من النساء.

اختاذ تيندابري للقييناء علينق املمارسينات التمييزيينة واحلينواجز الثقاايينة الينيت ةنينع املينرأة مين  الوصينول إل   
املناصينينو الرايعينينة وموااينينع صينيننع القينينرارحت واختينيناذ تينيندابري مؤاتينينة ليينينمان التمثيينينل املتسينيناوي يف الربملينينان 

 93-72واحلكومة )تنفيذ جزئي( 
يرينااادا. وتتناااوجل اخلطااة الو نيااة والسياسااات الو نيااة ابلنساابة لدولااة اا هاماااا لقااد كااان هااذا إجناااز  -102

للمساواة ب  النس  مسألة امل ااركة احملادودة للمارأة يف مواقاع صانع القارار مان خااجل تادخ  احلكوماة 
يف املئة من  40بصورة مدروسة من أج  إزالة احلواجم وتعميم التكافخ ب  النس  أو الوصوجل إا نسبة 

 لاااس الاااوزراء والّبملاااان، وكاااذلف يف تياااع اجملاااالس يف القطااااع  العاااام واخلاااا ،  اإلانث أو الاااذكور يف
والنقاااابت، واملنمماااات ياااري احلكومياااة. وعاااوة علااا  ذلاااف، تساااع  اخلطااة إا ت اااجيع القياااادة املراعياااة 

 للمنمور النساين وت جيع األحما  السياسية عل  زايدة نيثي  املرأة.

املائااااة ماااان النااااوا  الّبملاااااني  يف يرينااااادا. وقااااد حتقااااق ذلااااف يف يف  47وت ااااك  النساااااء نساااابة  -103
عنااادما انتخااا  املوا ناااون سااابع نسااااء ومثانياااة رجااااجل يف  لاااس الناااوا   2018النتخااااابت العاماااة لعاااام 

ابلّبملان. وحتقق ذلف دون العم  بنمام احلصص أو تدابري خاصة أخر . وابإلضافة إا ذلاف، ت اغ  
الاااذي هاااو رئااايس الدولاااة، حيااا  عيردنااات أوجل امااارأة علااا  اإل ااااق يف هاااذا  املااارأة منصااا  احلااااكم العاااام

ووظيفاة احملاسا      ومنصا  أما   لاس الاوزراء الاذي هاو رئايس اخلدماة العاماة2013املنص  يف عام 
 ومنص  أم  املمامل.  العام الذي هو رئيس اخلمانة

لنساااااء الائاااال يتقلَّاااادن وخاااااجل الساااانوات اخلمااااس املاضااااية، حاااادثت زايدة مطااااردة يف عاااادد ا -104
مناص  قيادية وإدارية. ويُنمر اآلن إا النسااء والفتياات علا  أهنان قاادرات علا  تقلاد أدوار ومناصا  

مناص  ماديرات مادار ، وأميناات اا قيادية ابرزة. فعل  سبي  املثاجل، ي غ  عدد أكّب من النساء حالي
علا  أن ي اطلع الرجااجل يف الغالا  بتلاف دائمات، وقاضيات. وهذه إجنازات مهمة ألن  جارت العاادة 

ل تماجل موجودة ب  الكثريين، ف ن هاذه اآلراء  “مكان املرأة”األدوار. ومع أن التصورات القد ة حوجل 
 تتاجع اب راد، خاصة يف صفود األجياجل ال ابة.
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 97-72حت 96-72حت 95-72حت 94-72حقوق الطفل   

 األ فااجل ومحاية األ فاجل، حقوق محاية هبدد األخرية اآلونة يف اعتمدت اليت الت ريعات تنفيذ ضمان  
 (ابلكام  نفذت) النسي  والستغاجل العتداء من
، هبادد 2012أعلن انطاق العم  ابلّبوتوكوجل الاو ف ب اأن إسااءة معاملاة األ فااجل يف عاام  -105

. وعلاا  الااريم ماان إقاارار هااذا القااانون قباا  أكثاار ماان سااس 2010دعاام قااانون محايااة الطفاا  والتبااف لعااام 
سنوات، ف ن  ل يماجل  ث  األسا  الاذي تساتند إليا  الساتجاابت الّبان ياة الرامياة إا التصادي لمياع 

لمامال عان حاالت العتاداء أ كاجل العنف ضد األ فاجل واستئصااا. ويتطل  هذا الت ريع اإلباغ اإل
مان تعميام  2012أي  ف  عن  ريق قائمة يددة مان املهنيا . ويمياد تعادي  القاانون الناائل لعاام  عل 

عان أي اعتاداء علا  األ فااجل  “اإلبااغ إلمامال”منا  علا   27يف املاادة اا هذه السياسة ألن  ينص أي ا
 من الفتيات والفتيان عل  حد سواء.

منااذ أكثاار ماان سااس ساانوات، اا ، الاايت أ لقاات أي اا“كساار جاادار الصاامت” ول تااماجل محلااة -106
مستمرة ومدرجة يف جدوجل أن طة تيع الكياانت املعنية لماية الطف ، احلكومية منها ويري احلكومية. 

إا محلاااة جدياادة بعناااوان:  “كساار جااادار الصاامت”،  ااورت هيئاااة محايااة الطفااا  محلااة 2018ويف عااام 
وينمم ائتاد يرينادا الو ف حلقوق الطف ، وهل جهة فاعلة يري . “أل فاجلمعاا ضد العتداء عل  ا”

لل هر اخلا  يفسألة العتداء عل  األ فاجل والتوعية ب . وهذا الاّبانمج اا حكومية، احلدث املّبمج سلف
إا املدرساااة. وبااادأ تنفياااذ العدياااد مااان الاااّبامج األخااار  يف منتاااد   تمعااال، ماااع اعتباااار اا يساااتند أساسااا

يات فئة رئيسية من المهور املستهدد. وابإلضافة إا ذلف، ف ن ن ر كتي  عن مساألة العتاداء الفت
ت اااك  مواصااالة لااادعم محاياااة تياااع  علااا  األ فااااجل، وإعاااداد الاااّبامج واملناق اااات اإلعامياااة هباااذا ال اااأن

 األ فاجل من العتداء.

عل  األ فااجل لعتباارات كثارية، ، أن ئت اللجنة الو نية ملنع العتداء النسل 2017ويف عام  -107
ويف الواقع، ل  ث  العتداء النسل عل  األ فاجل مسألة اا. وسعيداا منها حق ك   ف  يف أن ينمو آمن

حقااوق إنسااان فحساا ، باا  ي اام  مسااائ  البعااد النساااين، والصااحة، والتعلاايم، وااياكاا  األساسااية، 
 والسلطة، والعنف األسري واجملتمعل.

 وت م  اخلطوات املتخذة لتنفيذ الت ريعات الرامية إا محاية األ فاجل ما يلل: -108
ماان خاااجل اسااتاتيجيتها املتعلقااة ابلتصاااجل وباارانمج  -تسااتخدم هيئااة محايااة الطفاا   )أ( 

ومناسبات اا أن طة خمتلفة ت م  مناق ات واجتماعات وعروض - “معاا ضد العتداء عل  األ فاجل”
رساااااالة اإلبااااااغ الطاااااوعل واإلبااااااغ اإللمامااااال إا أفاااااراد اجملتماااااع الرئيساااااي ،  خاصاااااة هتااااادد إا توجيااااا 

. وُعقاادت سااات وسساااون 2010مااان قااانون محاياااة الطفاا  والتباااف لعاااام  27النحاااو املباا  يف املاااادة  علاا 
جلسة يف تيع أ اء الميرة يف األ اهر الااثاثة والع ارين املاضاية. وت ام  الفئاات املساتهدفة املعلما ، 

  فاجل، واجملموعات الرايضية والفئات اجملتمعية، واملمرضات وأولياء األمور.واأل
 محات توعية لتعميم احتام حقوق الطف : ) ( 

من بارامج التواصا  والتوعياة اا جمءاا مموضوم ي ك  دائ “حقوق الطف ” ‘1’
اليت تقدمها اايئة. أما جوان  اتفاقيات حقوق الطف  اليت ينص  التكيم 
عليهاااا ب اااك  خاااا  يف اللساااات الااايت ي اااارك فيهاااا األ فااااجل واملعلماااون 

 ، فهل: واآلابء واملراسلون املكلفون بذلف
 حق الطف  فيما يلل: ‘2’
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  احلياة •
 املعاملة عل  أسا  الكرامة والحتام  •
 احلماية من األذ  والعتداء  •
 املساعدة يف حالة تعرض  لألذ  أو العتداء  •
 التعليم  •
 املعلومات ذات الصلة برفاهيت   •
 الستمام إلي . •

 السياسة وخطة العم  الو نية لتوجي  التنفيذ والتدابري اإلدارية لصاحل تيع األ فاجل: )ج( 
 الّبوتوكوجل املتعلق ابلعتداء عل  األ فاجل ‘1’

ااااادد الّبوتوكااااوجل الااااو ف املتعلااااق ابإلباااااغ عاااان العتااااداء علاااا    
الااااذي أعلاااان باااادء العماااا  باااا  يف ، لتحقيااااق فياااا  والتصاااادي لاااا األ فاااااجل وا

، األدوار واملساااخوليات املهنياااة املنو ااة ابلوكاااالت الااايت تتصاااد  2013 عااام
لاعتااااداء علاااا  األ فاااااجل يف يرينااااادا. ويعااااررد الّبوتوكااااوجل العتااااداء علاااا  
األ فاااااااجل ومخ اااااارات  الساااااادية والساااااالوكية  وإجااااااراءات اإلباااااااغ املوجهااااااة 

الرئيسااااااي  واملباااااااادئ التوجيهيااااااة للتحقياااااااق وإجاااااااراء ألصااااااحا  املصااااااالحة 
 املقابات وإجراءات وضع خطا للرعاية.

 دلي  العمليات ‘2’
صفحة يف عام  40أكملت هيئة محاية الطف  دليلها املخلف من  

والااااااذي يهاااااادد إا تنماااااايم وتوحيااااااد وتوثيااااااق اإلجااااااراءات واألدوار  2019
ا محايااة الطفاا  عنااد إحالااة يتعلااق ابلتاادخات الراميااة إ واملسااخوليات فيمااا

 الطف . األ فاجل إا هيئة محاية
وتاااوفر الوثيقاااة إجاااراءات موحااادة مااان مرحلاااة إحالاااة الق اااااي إا  

(، والّبوتوكااوجل املتعلااق 2010لقااانون محايااة الطفاا  والتبااف ) إياقهااا ونيتثاا 
( 2012(، وقااااااانون ق اااااااء األحااااااداث )2011ابلعتااااااداء علاااااا  األ فاااااااجل )

(، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطف ، واإلعان العاملل 2017والتعدي  )
 حلقوق اإلنسان.

وتنمااار اايئاااة إا تعميااام بيئاااات األباااوة واألموماااة اإل ابياااة وت اااجيع مل مشااا  األسااارة علااا  أهنماااا  -109
اا هاادفان مركااماين يف ضاامان رفاااه تيااع األ فاااجل، ول ساايما األ فاااجل الااذين يتلقااون رعايااة بديلااة. وحتقيقاا

 اذه الغاية،   تدري  عدة أ خا  عل  تسهي  تن ئة األ فاجل.
وجاار  توجياا  قاادر كبااري ماان الهتمااام لتعمياام قاادرة مااوظفل محايااة األ فاااجل والعااامل  يف  اااجل  -110

 رعاية األ فاجل عل  تقدت اخلدمات ودعم آابء األ فاجل امل مول  ابلرعاية البديلة.
 ا يلل:وت م  بع   الت التكيم م -111

 الرعاية املستنرية للمصاب  ابلصدمات  )أ( 
 محاية الطف  والقانون، وقواعد آدا  احملاكم، وإجراءات التبف  ) ( 
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 الك ف املبكر واستاتيجيات العم  مع األ فاجل ذوي اإلعاقة  )ج( 
 مهارات التحقيق يف األدلة النائية، وإجراء املقابات، وتع البياانت  )د( 
اساااتاتيجيات التااادخ  للعاااامل  يف  ااااجل رعاياااة الطفولاااة املبكااارة يفااان فااايهم مقااادمو  )ها( 

 الرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 
 تيسري تن ئة األ فاجل. )و( 

تادري  مقادمل الرعاياة يف دور رعاياة األ فااجل وكاذلف كفااء الطفا ، هبادد تموياد املااوظف   -112
ت اخلادمات، وابلتاايل ضامان محاياة األ فااجل مان العتاداء أو املمياد ابملهارات واملعارد بغية حتس  تقاد

يف مرحلااااة اا ماااان الصاااادمات. وقااااد  اااارعت حكومااااة يرينااااادا يف تااااوفري التاااادري  لساااابعة وأربعاااا  مدرساااا
املبكاارة بتموياا  ماان مصاارد التنميااة الكاااريا ماان خاااجل الفاارم الااامعل املفتااود التااابع لامعااة  الطفولااة
 الغربية.ااند  جمر

ويتمث  أحد التحدايت الرئيسية يف يرينادا يف إ اد مكان بدي  إليواء الفتيات الائل تاتاود  -113
ساانة، ول ساايما الفتيااات الائاال يعااان  ماان م اااك  ساالوكية حااادة واملصاااابت  18و 12أعمااارهن باا  

عما  ال ااملة، مركام بصدمات نفسية  ديدة. ولبلوغ هذه الغاية، أن أت احلكومة، من خاجل خطاة ال
SMILES  للفتياات ممان اا آمن )الستقرار والتحفيم والتحس  والتعلم والتعميم والدعم(، الذي يعد مكاانا

 .2020ومن املقرر افتتاد املركم يف عام اا. عام 18و 12تتاود أعمارهن ب  

 الوحدة اخلاصة لليحااي   

رة التحقيقااات النائيااة ضاامن قااوة  اار ة يرينااادا أُن ائت الوحاادة اخلاصااة لل ااحااي التابعااة إلدا -114
لتكاااون آلياااة تتلقااال التقاااارير عااان ادعااااءات العتاااداء النسااال علااا   2018أيلوجل/سااابتمّب  18امللكياااة يف 

( لإلباغ عن حالت الرائم النسية يف 400النساء واأل فاجل. كما   إن اء خا اتصاجل مبا ر )رقم 
 إ ار آلية تقدت ال كاو .

 تتمث  ولية الوحدة اخلاصة لل حااي فيما يلل: -115
  تعميم اخلدمات املقدمة ل حااي العتداء عل  األ فاجل والعنف العائلل والنسل )أ( 
إ اد قدر أكّب من التآزر ب  الهات املعنية اليت تعما  لصااحل الفئاات اخلاصاة مان  ) ( 
  ال حااي
 لفئات اخلاصة من ال حااي.زايدة الوعل العام ابملسائ  املتعلقة اب )ج( 

 التعديالت التشريعية املقرتحة بشأن اجلرائم اجلنسية  
يف إ ااااار الهاااااود الااااايت يباااااذاا البلااااد للتصااااادي للجااااارائم النساااااية، جاااار  اقاااااتاد سلسااااالة مااااان  -116

 التعديات من خاجل م اريع النصو  الت ريعية التالية:
  2019م روم )تعدي ( القانون النائل،  )أ( 
  2019م روم )تعدي ( قانون األدلة،  ()  
 .2019م روم )تعدي ( قانون اإلجراءات النائية،  )ج( 
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ماان القااانون النااائل لتيسااري احلااالت الاايت يسااوق فيهاااا  ألااف-72وماان املممااع تعاادي  الفصاا   -117
احقاة الطف  رواية مقنعة ولكن بسب  عدم وجود أدلة ثبوتية، يتعذر توجي  اهتامات أو يتع  وقف امل

 الق ائية. ويقتد التعدي  إلغاء هذا ال رط القانوين واعتماد منوذج آخر.
ومااان املمماااع تعااادي  القاااانون الناااائل لت اااديد العقاااوابت املفروضاااة علااا  مااارتكا بعااا  الااارائم  -118

تلاااف الااارائم وأن تكاااون رادعاااة. ولاااذا، يُقاااتد تعااادي   فداحاااةعلااا  أن تعكاااس العقوباااة اا النساااية حرصااا
القااانون النااائل لاامايدة العقوبااة القصااو  عنااد اإلدانااة إبجااراءات مااوجمة بسااب  ارتكااا  اعتااداءات يااري 
لئقاااة، وذلاااف بتمدياااد مااادة الساااجن املفروضاااة مااان ساااس سااانوات إا سااابع سااانوات، ولااامايدة العقوباااة 

 القصو  عل  اليتصا  من مدة ثاث  سنة إا السجن املخبد.

مااااان قاااااانون األدلاااااة، يف ضاااااوء الاااااباء يف إجاااااراءات احملكماااااة  92ومااااان املقااااارر تعااااادي  الفصااااا   -119
األدلة، مما  ع  من الصع  يف كثري من األحيان ح ور  يصاحبها من إهدار للوقت املقتن بتقدت وما

الختصاصاااااي  الطبيااااا  ويااااااريهم مااااان املهنياااااا  أماااااام احملكماااااة لتقاااااادت األدلاااااة. ولااااااذلف اجااااام بعاااااا  
قااارير  بيااة. وعلياا ، يُقااتد يف أحااد التعااديات علاا  قااانون األدلااة الختصاصااي  الطبياا  عاان تقاادت ت

السااماد بقبااوجل تقرياار وقعاا  خبااري يف اإلجااراءات النائيااة كاادلي  علاا  املسااائ  املااذكورة فياا ، دون دعااوة 
 اخلبري للح ور وتقدت أدلة مع الَقسم.

ئااااااة ال ااااااعيفة ابلفاا خاصاااااااا ماااااان قااااااانون األدلااااااة لت اااااامين  حكماااااا 92ويتعاااااا  تعاااااادي  الفصاااااا   -120
 ال هود. من
ابء مااان قاااانون اإلجاااراءات النائياااة لتوسااايع فئاااة األ اااخا  -72ومااان املمماااع تعااادي  الفصااا   -121

املسامود ااام ابلادخوجل إا الغرفااة أو املباار الاذي  ااري فيا  السااتمام إا مسااائ  تتعلاق بق ااااي جنسااية 
ء ال ااااهود برفقااااة أحااااد الوالاااادين البقاااااء يف تلااااف الغرفااااة أو املباااار، وذلااااف للسااااماد أبن يكااااون هااااخل أو
الوصاااال أو األخصااااائل الجتماااااعل أو أخصااااائل اخلدمااااة الجتماعيااااة أو ال ااااخص املعاااا  ماااان قباااا   أو

إا احلد من التخويف والنمعاج الذي يعاين من  هخلء اا احملكمة أو موظف من هيئة محاية الطف ، سعي
 ال هود أثناء إجراءات احملكمة.

اعتماد تدابري إدارية ليمان تسجيل والدات سيع األطفال بغض الن ر ع  حصوهلم علق كهادة   
 97-72ال ) نفذت ابلكامل(  التعميد أو

نفاااااذت يريناااااادا هاااااذه التوصاااااية تنفياااااذاا اتمااااااا ألن وزارة الصاااااحة تتااااايح تساااااجي  الاااااولدات يف  -122
 املست ف  فور ولدة  ف .

 100-72حت 99-72حت 98-72العقوبة اجلسدية علق األطفال   

 (علم هبا)أحيا  سواء حد عل  واخلاصة العامة احلياة يف الطف  عل  السدية العقوبة ممارسة عل  الق اء  
ريم أن لاد  يريناادا قاوان  يلياة يسامح فيهاا يف بعا  املناسابات ابلعقاا  البادين، كماا هاو  -123

الرعاياااة النهارياااة، واملااادار ، واملخسساااات العقابياااة، فااا ن احلااااجل يف املنااامجل، ومراكااام الرعاياااة البديلاااة، ودور 
 احلكومة ستواص  رفع مستو  الوعل العام من أج  وقف هذه املمارسة.

الاذي يتنااوجل إصادار احلكام علا  الطفا  بعاد أن تثبات  2012إن قانون ق اء األحداث لعاام  -124
ل  وز فرض عقوبة ”(: عل  أن  2)64احملكمة إدانت ، امر صراحة العقوبة السدية  وينص يف املادة 

 .“اللد عل  الطف 
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وجتااادر اإل اااارة إا أن احلمااار الكامااا  للعقوباااة السااادية كاااان أحاااد التوصااايات الصاااادرة عااان  -125
يف يرينادا اليت ستسهم يف تعميم آلية الوقاية هبدد تقلي  العتداء  2018آليات تقييم محاية الطف  لعام 

  اء علي  يف هناية املطاد.النسل عل  األ فاجل والق

 104-72حت 103-72حت 102-72حت 101-72عمل األطفال واالجتار ابلبشر   

وضاااع ت اااريع امااار الجتاااار ابلب ااار، وخاصاااة الجتاااار ابأل فااااجل ألياااراض العمااا  والساااتغاجل النسااال   
 جمئل( )تنفيذ
. وابإلضااافة إا ذلااف، 182و 138صاادقت يرينااادا علاا  اتفاااقييت منممااة العماا  الدوليااة رقاام  -126

ان ااامت يريناااادا إا املباااادرة اإلقليمياااة مااان أجااا  أمريكاااا لتينياااة ومنطقاااة لااار كااااريا خالياااة مااان عمااا  
ااادد األ فااجل. وتسااع  هااذه املباادرة إا تسااريع وتاارية احلااد مان عماا  األ فاااجل يف املنطقاة بغيااة حتقيااق ا

علاا  عماا  اا الااوارد يف خطااة عماا  نصااف الكاارة الغاارد ب ااأن العماا  الائااق، واملتمثاا  يف الق اااء هنائياا
، وهادد التنمياة املساتدامة املتعلاق ابلعما  الائاق والنماو القتصاادي، يفاا يف 2020األ فاجل للوجل عاام 

 .2025كال  للوجل عام وتتوخ  هذه الغاية األخرية إهناء عم  األ فاجل  ميع أ  .7-8ذلف الغاية 
( 2-1) 32، يف املاادة 1999وينص الت ريع املتعلق ابلعم  يف يرينادا، أي قاانون العما  لعاام  -127

من ، عل  أن  ل  وز ت غي  أي  خص دون سن السادساة ع ارة أو الساماد لا  ابلعما . ول تصادر 
 بذلف. وزارة العم  رخصة عم  لأل فاجل ول ينص القانون عل  قيام الوزارة

الااذي يسااع  إا تفعياا  بروتوكااوجل  2014لعااام  34ودخاا  قااانون منااع الجتااار ابأل ااخا  رقاام  -128
األماااام املتحاااادة ملنااااع وقمااااع ومعاقبااااة الجتااااار ابأل ااااخا ، وخباصااااة النساااااء واأل فاااااجل، حياااام النفاااااذ يف 

. والغااارض مااان هاااذا القاااانون هاااو إنفااااذ بروتوكاااوجل األمااام املتحااادة ملناااع وقماااع ومعاقباااة الجتاااار 2016 عاااام
ة األماام املتحاادة ملكافحااة الر ااة املنممااة عاااّب ابأل ااخا ، وخباصااة النساااء واأل فاااجل، املكماا  لتفاقياا

  ومكافحااة الجتااار ابأل ااخا  داخاا  حاادود يرينااادا وعّبهااا  والاانص علاا  جر ااة 2000الو نيااة لعااام 
الجتاااااار ابأل اااااخا  والااااارائم األخااااار  املرتبطاااااة ابلجتاااااار ابأل اااااخا   وتاااااوفري تااااادابري حلماياااااة ودعااااام 

 ت صلة.األ خا  ضحااي الجتار وأليراض عرضية وذا
لهتمااااام يرينااااادا ب اااامان اسااااتعدادها علاااا  النحااااو املناساااا  اا ، ونماااار 2019ويف  ااااباط/فّباير  -129

للتصاادي لاجتااار ابلب اار، تلقاات مساااعدة تقنيااة ماان باارانمج العماا  ب ااأن ااجاارة جملموعااة دوجل أفريقيااا 
 ل:والبحر الكاريا واحمليا ااادئ، ومن املنممة الدولية للهجرة فيما يتعلق يفا يل

حلقااااة عماااا  تدريبيااااة ملاااادة يااااوم  لفائاااادة الهااااات الفاعلااااة الرئيسااااية ماااان اإلدارات  )أ( 
 احلكومية املتعددة، وأجهمة إنفاذ القانون واجملتمع املدين 

م اااورات مااع أصااحا  املصاالحة الرئيسااي ، يفااا يف ذلااف منممااات اجملتمااع املاادين،  ) ( 
 يف  اجل مكافحة الجتار ابلب ر يف يرينادا.ملناق ة سب  امل ل قدماا من أج  استجابة  املة 

 التصديق علق االتفااية الدولية حلماية حقوق سيع العمال املهاجري  وأاراد أسرذم  

 الق ااي الديدة واملستجدة، يفا يف ذلف أوج  التقدم احملرز والتحدايت القائمة يف هذا الصدد  
 الق ااي الديدة واملستجدة: -130

  علومات، وخاصة نتائج الدراسات الستقصائية الو نيةاحلق يف امل •
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  تغري املنا) وآاثره عل  حقوق اإلنسان •
  إدارة الكوارث وآاثرها عل  حقوق اإلنسان •
 .ةااجرة ونمود السكان نتيجة الكوارث الطبيعية أو الضطراابت السياسي •

 أوجه التقدو احملرز  
أصااابحت يريناااادا مااان الااادوجل املوقعاااة علااا  التفااااق اإلقليمااال ب اااأن الوصاااوجل إا املعلوماااات  -131

وامل اركة العامة والعدالة يف املسائ  البيئية يف أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريا )اتفاق إسكاسو(، 
الاتينياة ومنطقاة  . وهل أوجل معاهدة بيئية تتعلاق لقاوق اإلنساان يف أمريكاا2019أيلوجل/سبتمّب  27يف 

ب اأن البيئاة والتنمياة، الاذي يساع  إا  1992من إعان ريو لعام  10البحر الكاريا. وهل تطور املبدأ 
ضمان الوصوجل إا املعلومات وم اركة املوا ن  واللجوء إا العدالة يف املسائ  البيئية. ويهادد اتفااق 

ماااوارد الطبيعياااة يف املنطقاااة. وابإلضاااافة إا إسكاساااو إا تطاااوير هاااذه احلقاااوق وتعميااام حوكماااة أف ااا  لل
 وأهداد التنمية املستدامة. 2030ذلف، هتدد إا: املسامهة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

. وهل 2018وصدقت يرينادا عل  اتفاقية منممة العم  الدولية ب أن العماجل املنملي  يف عام  -132
ملناملي . ويارد الانص علا  احلاق العااملل يف العما  الائاق يف اإلعاان تتناوجل توفري العم  الائق للعمااجل ا

 العاملل حلقوق اإلنسان وجدوجل أعماجل منممة العم  الدولية.

 التحدايت اليت تتطلو دعم اجملتمع الدويل -خامسال  
يوصاا  يفواصاالة تنفيااذ الااّبامج الراميااة إا إ اااد نمااام و ااف للرعايااة الصااحية يلااا احتياجااات  -133

السكان عل   و واد. وابإلضافة إا ذلف،    بذجل كا  الهاود املمكناة ملناع انت اار فاريو  نقاص 
املناعة الب رية/اإليدز، وابلتايل ف ن توفري املسااعدة التقنياة واملالياة مان األمام املتحادة واملنمماات الدولياة 

ااااادد والتغلااا  علااا  ذات الصااالة، يفاااا يف ذلاااف منمماااة الصاااحة العاملياااة، أمااار ضاااروري لتحقياااق هاااذا 
 التحدايت اليت تعتض نمام الرعاية الصحية يف يرينادا.

 تع البياانت وتصنيفها وحتليلها  )أ( 
  دعم تنفيذ برامج الصحة النسية واإلجنابية  ) ( 
 توفري التعليم والتدري  عل  املهارات بصورة مناسبة ومراعية للمنمور النساين  )ج( 
 دعم تنفيذ برانمج و ف للتثقيف يف  اجل حقوق اإلنسان. )د( 

 استنتاا -سادسال  
تعر  يرينادا عن تقديرها لفرصة امل اركة يف هذه العملية الفريدة لاستعراض الدوري ال ام   -134

اض حالااة حقااوق اإلنسااان يف تيااع الاادوجل األع اااء يف األماام املتحاادة، وتنااوه بعماا  الاايت تتااوخ  اسااتعر 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنساان وتياع آلياات األمام املتحادة األخار  الايت تقاوم بادور  ليعال يف 
 اااجل محايااة حقااوق النسااان. وتخكااد يرينااادا ماان جديااد دعمهااا للنمااام الاادويل حلقااوق اإلنسااان وتتعهااد 

مامهاااا يفواصااالة العمااا  مااان أجااا  التنفياااذ الكامااا  للتوصااايات الااايت تقبلهاااا لفائااادة موا نيهاااا والتنمياااة ابلت
 املستدامة للبلد. 

    


