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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الحادية والعشرون الدورة 
 5392/يناير كانون الثاين  91-03

 فوضعععية ا معععح المتحععععدة السعععامية لحقععععوقتجميعععل للمعلومعععاه م دتعععع  م  
)ب( معععععع  مرلععععععق وععععععرار مجلععععععس حقععععععوق 51 اإلنسععععععان ولقععععععا  للفقععععععرة

 51/15م  مرلق ورار المجلس  1 والفقرة 1/5 اإلنسان

 غرينادا  
 

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا  
ات ااق،م  من ال،جل  ااعني  جيف تقاارير ااووياي  الماامي  ققاو  مبا يف ذلك ااالحظات جالتعليق

اانمااانا جيف  ااك ذلااك ماان جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ياا  ذات الداال ش جالتقرياار مقاا،  يف  اا   
يُرءاال الرءااوا    مااوءت تقياا،احل  اقاا، ا دداال لعاا،د ال لماااتش جلال ااالا للاال الاان  ال اماا ا 

نظاار ةج ادحاحااات ماان ااوويااي  المااامي   التقرياار ةياا   راا ةج جء ااات الوماااتح اارءعياا ش جض يت اامن
ققو  اانمان خبالف ما يرد من ا يف التقارير جالبيانات العلني  الدادرة لن ااوويي ش جهو يتبع 

ش جداا، 91/991هي ا  اابااادل التوءي ياا  العاما  الااا التماا،ها إللاان حقاو  اانمااان يف مقاارر  
يف حوا ي هناي  الن  مراءع ااعلومات الواردة يف التقريرش جرجليت يف  ذُكرت للل حنو من جي

  ل،اد التقرير دجري  اضستعراض جالتطورات الا ح،مت يف تلك الوحةش
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 المعلوماه ا ساسية واإلطار -موال   
 (9)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (5)الدولية لحقوق اإلنسانالمعاهداه   

 

  اضسااااتعراض اقالاااا  ةمناااااا ءولاااا
 الما ق 

ااءرااات ااتخذة  ع، 
 مل يُدّ،  للي ا/مل تُقب  اضستعراض

التد،يح ةج اضن ما  
 ةج ا،الف 

اضتواديااااا  ال،جلياااااا  للق ااااااا للاااااال 
مجيااااع ة اااا از التميياااات العنداااار  

 (9199)التوديعا 
الع ااا، الااا،ج  ا،اااا   ااااققو  
اضدتدااااااااااااااااااااادي  جاضءتمالياااااااااااااااااااا  

 (9119جالثقافي  )
،ج  ا،اااا   ااااققو  الع ااا، الااا

 (9119اا،ني  جالمياسي  )
اتوادياااااااا  الق اااااااااا للاااااااال مجيااااااااع 
ة ااااااااا از التمييااااااااات يااااااااا، ااااااااااارةة 

(9113) 
 (9113)اتوادي  حقو  الطو  

اضتواديااااااا  ال،جليااااااا  قمايااااااا  مجياااااااع 
ا  ااخا  ماان اضءتواااا القماار  

 (5331)التوديعا 

اضتواديااا  ال،جليااا  للق ااااا للااال 
مجيااع ة اا از التميياات العنداار  

(5390) 
الربجتوكااااااوز اضءتيااااااار  ضتواديااااااا  
حقاااااو  الطوااااا  ااتعلاااااح  ا اااااحا  
ا  وااااااز يف ااناالاااااات اامااااالا  

(5395) 
الربجتوكااااوز اضءتيااااار  ضتوادياااا  
حقاااااااو  الطوااااااا  ااتعلاااااااح  بياااااااع 
ا  وااز جاساتلالز ا  وااز يف 
البلاااااااااااااا جيف ااااااااااااااواد اا احياااااااااااا  

(5395) 
اتوادي  حقو  ا  اخا  ذج  

 (5392االاد  )

ربجتوكااوز اضءتيااار  الثاااين للع اا، ال
الاااااا،ج  ا،ااااااا   اااااااققو  اا،نياااااا  

جاهلاااااااااادف     للااااااااااا ا جالمياسااااااااي 
 لقو   اال،ا 

 اتوادي  مناه   التعذيب 
الربجتوكاااااااااوز اضءتياااااااااار  ضتواديااااااااا  

 مناه   التعذيب 
اضتوادياااااا  ال،جلياااااا  قماياااااا  حقااااااو  
مجياااااااع العمااااااااز اا ااااااااءرين جةفاااااااراد 

 ةسرهمس
قمايااااااااا  مجياااااااااع  اضتواديااااااااا  ال،جليااااااااا 

ا  اااخا  ماااان اضءتواااااا القماااار  
 (5331)التوديعا 

التاوظات ج/ةج 
 االالنات

اضتواديااااا  ال،جليااااا  للق ااااااا للااااال  
مجيااااع ة اااا از التميياااات العنداااار  
) لااااالن لااااا  ج لااااالن تومااااك   
الوقااااااارات )ة( ج) ( ج) ( مااااااان 

 (5390ا 2ااادة 
الربجتوكااااااوز اضءتيااااااار  ضتواديااااااا  

 اااااحا  حقاااااو  الطوااااا  ااتعلاااااح  ا
ا  وااااااز يف ااناالاااااات اامااااالا  

ا اقااااا، ا د  0) لاااااالن  اااااااادة 
داااوات  لمااان التجنيااا، الطاااولي يف

 (5395لاماحلا  91الشر   هو 

 

الشااااااااااااااااااا و ا   ءااااااااااااااااااارااات
جااءاااارااات  جالتاقيقاااااتا

(0)العاءل 
 

اضتواديااااااا  ال،جليااااااا  قمايااااااا  مجياااااااع 
اضءتواااا القماار   ماانا  ااخا  
 (5331)التوديعا 

 

ل،جلي  للق اا للل مجياع اضتوادي  ا 
ة اااااااااااا از التميياااااااااااات العنداااااااااااار ا 

  92 ةاااد
الربجتوكاوز اضءتيار  للع ، الا،ج  
ا،ااااااااااااا   اااااااااااااققو  اضدتدااااااااااااادي  

 جاضءتمالي  جالثقافي 
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  اضسااااتعراض اقالاااا  ةمناااااا ءولاااا
 الما ق 

ااءرااات ااتخذة  ع، 
 مل يُدّ،  للي ا/مل تُقب  اضستعراض

 ااااااققو   ا،اااااا الع ااااا، الااااا،ج  
 29اا،ني  جالمياسي ا ااادة 

الربجتوكااااااااااااااوز اضءتيااااااااااااااار  ا جز 
للع اااا، الااااا،ج  ا،اااااا   ااااااققو  

 جالمياسي   اا،ني 
الربجتوكااااااوز اضءتيااااااار  ضتوادياااااا  
الق ااااااااااا للااااااااال مجياااااااااع ة ااااااااا از 

 التمييت ي، اارةة
  التعذيباتوادي  مناه   

الربجتوكااااااوز اضءتيااااااار  ضتوادياااااا  
ااتعلاااااااح  ااااااا ءراا  الطوااااااا حقاااااااو  

 تق،مي البال ات
اضتواديااااا  ال،جليااااا  قمايااااا  حقاااااو  

جةفاااااااراد  اا ااااااااءرينمجياااااااع العمااااااااز 
 ةسرهمس

ضتوادياااااااا   ءتيااااااااار اضالربجتوكااااااااوز 
 حقو  ا  خا  ذج  االاد 

قمايااااااا  مجياااااااع  ال،جليااااااا اضتواديااااااا  
ا  اخا  ماان اضءتواااا القماار  

  (5331)التوديعا 

 صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة  

 اقال  ةمناا ءول  اضستعراض الما ق  
ااءاااارااات ااتخااااذة  عاااا، 

(2)مل يُدّ،  للي ا اضستعراض
 

  التد،يح ةج اضن ما
 ةج ا،الف 

 (2) رجتوكوز  الكمو
 95اتوادياااااااااااااااااااات ءنيااااااااااااااااااا  اا رءااااااااااااااااااا  

ج رجتوكوضهاااااااااااا  9121  /ة ماااااااااااطن 
 (6)اايافيان ا جز جالثاين

اضتوادياااااااات ا ساساااااااي  انظمااااااا  العمااااااا  
(1)ال،جلي 

 

نظااااااااااااا  رجمااااااااااااا ا ساسااااااااااااي 
 للما م  اجلناتي  ال،جلي 

 

اضتوادياااااااااااااات ااتعلقااااااااااااا   وياااااااااااااع 
 (9)ل،ميي اجلنمي  ا  خا 
  مناااااااااااع ءرميااااااااااا  اا اااااااااااادة اتواديااااااااااا

 للي ا جااعادب اجلمالي  
منظم  العم  ال،جليا  ردامس اتواديتا 
 (1)991 جردمس 961

الربجتوكاااااااااااوز ااياااااااااااايف الثالااااااااااا  
ءنياااااااااااااااااا  لعااااااااااااااااااا   ضتواديااااااااااااااااااات

9121(93) 
اتوادياااااا  منظماااااا  ا ماااااامس ااتااااااا،ة 
للح يااااااااااااااااااا  جالعلاااااااااااااااااااامس جالثقافاااااااااااااااااااا  
)اليونمااا و( ا افاااا  التمييااات يف 

 إلاز التعليمس
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 رينااادا ناا  حقااو  الطواا  جاللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةةجل ااّجعت  -9
از اضتوادياا  ال،جلياا  قماياا  حقااو  مجيااع العمااللاال التداا،يح للاال اتوادياا  مناه اا  التعااذيبا ج 

ش (99)جاضتوادياا  ال،جلياا  قماياا  مجيااع ا  ااخا  ماان اضءتواااا القماار  ااا اااءرين جةفااراد ةساارهمس
اللجنااا  ااعنيااا   الق ااااا للااال التمييااات يااا، ااااارةة  ريناااادا ةي ااااحل للااال التدااا،يح للاااال ج اااّجعت 

 ش(95)الربجتوكوز اضءتيار  ضتوادي  الق اا للل مجيع ة  از التمييت ي، اارةة

اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة  رينااادا للاال التداا،يح للاال  ج ااّجعت -5
 ش (90)( ااتعلق   العم  الالتح للعماز اانتليني5399)991اتوادي  منظم  العم  ال،جلي  ردمس 

ا (92)ج اا ااارة    التو ااي  ااق،ماا  ةمناااا اجلولاا  ا ج  ماان اضسااتعراض الاا،جر  الشااام  -0
 مااامس ااتاااا،ة الماااامي  لشااا جن الالءااااني )مووياااي   ااا جن الالءااااني(  ريناااادا ةج ااات مووياااي  ا

ا جاتواديا  9161ا ج رجتوكوهلا لعاا  9129 اضن ما     اضتوادي  ا،ا    ويع الالءاني لعا  
ااتعلق  خبوض حاضت  9169 شأن جيع ا  خا  ل،ميي اجلنمي  جاتوادي  لا   9122لا  

 ش (96)مت اللجن  ااعني   الق اا للل التمييت ي، اارةة تو ي  ممامل ش جد،ّ (92)انع،ا  اجلنمي 

جةج ت منظم  ا ممس ااتا،ة للح ي  جالعلمس جالثقاف  )اليونيم و(  تشجيع  ريناادا للال  -2
  ش(91)9163التد،يح للل اتوادي  اليونم و ا افا  التمييت يف إلاز التعليمس لعا  

 ريعياإلطار الدستوري والتش -باء 
ا رّحباات اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة  عملياا  مراءعاا  5395يف لااا   -2

ال،سااتورا جل ن ااا ةلر اات لاان دلق ااا  ااا التااأءك يف  درا  ةح ااا  اضتوادياا  يف القااانون الاا،اءلي 
ج ااا كاااون لمليااا  ااراءعااا  دااا، دادهاااا الاااذكورش جة ااات اللجنااا  مبشاااارك  مجياااع اجل اااات  ااااحب  

دلا ا مبا في ا اانظمات  ك اق ومي  العامل  يف إلاز حقو  اارةةا مشارك  نشط  يف لملي  اا
 ش  (99)مراءع  ال،ستور

ا كاناات جلناا  حقااو  الطواا  داا، ةلر اات لاان ةسااو ا ل ااون اضتوادياا  مل 5393جيف لااا   -6
تتنااااجز مماااات   تُاا،ر   عااا، يف القاااوانني الو نيااا  جة ااارت    ةن لااا،داحل مااان مشااااريع القااوانني الاااا

تتعلح حبقو  الطو  مل تُقّرش جحّثت اللجنا   ريناادا للال ااساراا يف التمااد مشارجا داانون جياع 
جة ااااااارت منظماااااا  ا ماااااامس ااتااااااا،ة للطوولاااااا   ش(91)الطواااااا ا جمشاااااارجا دااااااانون د اااااااا ا حاااااا،ا 

حدلت )اليونيمي (    ةن  رينادا د، التممت دلماحل ا الح القوانني ااتعلق  حبماي  الطو  ج 
منظم  دجز  ار  لليهش ج اركت اق وم   نشاط يف لملي    الح دانوين دجن  دليمي  ة لقت ا 

اليونيمي     ةن مشرجا دانون جيع الطو  معرجض ةما  جلن   رااني  البار ال ارييبش جة ارت 
 ا اللذان ةُدارّا اءتكت ل،راستهش جالندان اانقَّاان لقانون رلاي  الطو  جالّتبين جدانون العن  اانت 

 5395ا د، دءال اآلن حيت النواذش جةُدّر مشرجا دانون د اا ا ح،ا  يف لاا  5393يف لا  
 ش(53)جل نه مل ي،ء   ع، حيت النواذ
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جرّحبت اللجن  ااعني   الق اا للل التمييت ي، اارةة  التماد ت،ا ك تشريعي  هتا،ف     -1
(ا جالربجتوكوز الاو ين 5393دانون م افا  العن  اانت  )الق اا للل التمييت ي، اارةةا من ا 

  ش(59)(5393( جدانون )محاي  جتبين ( الطو  )5399ااتعلح  العن  اانت  جاضلت،اا اجلنمي )

 اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيح 

 (55)مركز المؤسساه الوطنية لحقوق اإلنسان  

 اا سم  الو ني  ققو  اانمان
اقالاااااا  ةمناااااااا ءولاااااا  اضسااااااتعراض 

 الما ق  
اقالاااااااا  ةمناااااااااا ءولاااااااا  اضسااااااااتعراض 

(50)اقالي 
 

  ك معتم،   ك معتم،  ةمني ااظامل م تب 

ةج اات جلناا  حقااو  الطواا   ااأن ت واا   رينااادا  نشاااا م تااب ةمااني ااظااامل جفقاااحل ابااادل  -9
اللجن  ااعني   الق اا للال التمييات يا، ااارةة تو اي  ش جدّ،مت (52)الام  ارين جتتجي،   ااوارد ال

 ش(52)ممامل 
تعااّتا  رينااادا داا،رات  ااعب  اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة  ااأن جةج اات  -1

  الش جن اجلنماني  جاُ سري  جالوح،ة ااعنيا   االعن  اانات  داءا  جاارة التنميا  اضءتماليا ا  طار 
هياا  ا مامس ااتاا،ة للممااجاة  اني ش جنّوهات (56)من ا تاوفك اااوارد البشاري  جالتقنيا  جاااليا  ااالتما 

  (51)اجلنمني جمت ني اارةة )هيا  ا ممس ااتاا،ة للمارةة(  االتتا   ريناادا  تعتيات اامااجاة  اني اجلنماني
يا  ااتعلقا   االعن  القااتمس للال ناوا كما نّوهت  التقا،  ارارا يف تنوياذ ا،طا  اضساحاتيجي  الو ن

اجلاانن )العناا  اجلنماااين(ش جة ااارت اهليااا     ةبياا  تتجياا،  رنااامن اامااال،ة القانونياا  جالعيااادات 
 ش (59)اضستشاري    لانات ح ومي  مالتم 

ُكّلوت جاارة التنميا  اضءتماليا  مب مَّا  تنمايح جتنوياذ ا نشاط  ااتدال  حبقاو  جيف حني   -93
مااع الااواارات ا ءاار  جاانظمااات  ااك اق ومياا ا ةلر اات جلناا  حقااو  الطواا  لاان دلق ااا الطواا  

ااات ل،يااا،احل للااال التنمااايح فيماااا  اااني الاااواارات جفيماااا  اااني ااماااتو  الاااو ين  لعااا،  جءاااود كياااان يرك 
جممااتو  ارافظااات جاامااتو  ارلّاايش جةج اات هااذ  اللجناا    نشاااا هيااا  تنماايح ج نياا  مي ن ااا 

 ش(51)ني  ج يواا الطا ع اا ّسمي للل التنميح جتعتيت جيع ءط  لم  ج 
جة اااارت منظمااا  اليونيماااي     ةناااه يف الودااات الاااراهن ض توءااا، سياسااا  ج نيااا   شاااأن  -99

تُعااااي ل،ياااا،احل  اااا،فع الق ااااايا ذات الداااال   ا  واااااز داااا،ماحلش جسااااّلمت اليونيمااااي   ااااأن  ا  واااااز
  الو نياا  جيف ا،طااو الواارياا ش جل اان اانظماا  الق ااايا ااتعلقاا   ا  واااز ُم،رءاا  يف ءطاا  التنمياا

ة ارت    ةن تنويذ هذ  ا،طو يوتقر    التنميح جاضتما ش جةج ات اليونيماي    نشااا  ليا  
تنماايح مركتياا  ُت لَّاا  مب ماا  جيااع سياساا  ج نياا   شااأن ا  وااازا ط   لاا،اد ءطاا  لماا  ج نياا  

 ا مع ختدي  موارد مالي  ج شري  كافي ش ُيمح ، هبا يف تنويذ المياس  جمرادبت ا جتقييم ا
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جةج ااات اليونيماااي  كاااذلك  اساااتا،ا  نُظااامس  اااامل  جلماااع البياناااات ج توسااايع جضيااا   -95
م تااااب  رينااااادا ااركاااات  ليحدااااااات لتم ينااااه ماااان مجااااع  يانااااات مدااااّنو  مي اااان ةن تاااا مر للاااال 

 ش  (03)ل،جلي المياسات جالربامن اضءتمالي ا جمن  ل،اد جتق،مي تقارير لن ااعاه،ات ا
ا،طاا  اضسااحاتيجي  لتامااني جتطااوير جة ااارت جلناا  حقااو  الطواا   اهتمااا      لاا،اد  -90

 ش (09)(5392-5336التعليمس )للوحة 

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 (05)التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ )تقديح التقارير( -5 

 هيا  ااعاه،ة
ت ا،تاميااااا  اا،رءااااا  ااالحظاااااا

 يف اضستعراض الما ح
 ءااااااار تقريااااااار دُااااااا،  مناااااااذ 

 اضستعراض الما ح
 ءر مالحظات 

 حال  اا الغ ءتامي 

 جلنااااااااا  الق ااااااااااا للااااااااال
  التمييت العندر 

 5392حاااااّ  يف حتيران/يونياااااه  - - -
 مول، تق،مي التقرير ا ج 

اللجنااااا  ااعنيااااا   ااااااققو  
اضدتدااادي  جاضءتمالياا  

 جالثقافي 

حااااااااّ  يف الوااااااااحة اامتاااااااا،ة  ااااااااني  - - -
مولاا،  5390ج 9110لااامي 

تق،مي التقارير من التقرير ا ج  
    التقرير ا،امن

اللجنااااااا  ااعنيااااااا  حبقاااااااو  
 اانمان

)يف ظاااااا   5331متوا/يوليااااااه 
 ل،  تق،مي تقرير(

حّ  مول، تقا،مي التقريار ا ج    -
؛ جكااااان مولاااا، 5339يف لااااا  

 9115تق،ميه د، حّ  يف لا  

اللجنا  ااعنيا   الق ااا 
 للل التمييت ي، اارةة

 اااااااااااااااااباط/فرباير  5393 -
5395 

مولاااااااا،  5396حياااااااا  يف لااااااااا  
 تق،مي التقرير المادس

حتيران/يونياااااااااااااااه  5339 5333كانون الثاين/يناير  جلن  حقو  الطو 
5393 

مولاااااااااا،  5396حياااااااااا  يف لااااااااااا  
تقااااا،مي التقاااااارير مااااان الثالااااا     
المااااادس؛ جحااااّ  يف  ذار/مااااارس 

مولاااااا، تقاااااا،مي التقرياااااارين  5392
ا جليااااااااااني مبوءااااااااااب الربجتاااااااااااوكوز 
اضءتياااااااااااار  ضتواديااااااااااا  حقاااااااااااو  
الطوااا  ااتعلاااح  ا اااحا  ا  وااااز 
يف ااناالاااااااااااااااااااااااااااات اامااااااااااااااااااااااااااالا  
جالربجتوكااااوز اضءتيااااار  ضتوادياااا  
حقاااااااااو  الطوااااااااا  ااتعلاااااااااح  بياااااااااع 
ا  وااااز جاساااتلالز ا  وااااز يف 

 البلاا جيف ااواد اا احي 
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 ه المتابعة المحددة المقدمة م  هيئاه المعاهداهالردود  لى طلبا -1 

 ااالحظات ا،تامي   
 دُ،مت يف ااويوا مول، التق،مي هيا  ااعاه،ة

اللجنااااااا  ااعنيااااااا   الق ااااااااا 
 للل التمييت ي، اارةة

اآللي  الو ني  للن وض  اارةة جم افا  العن   5392
(00)ي، اارةة

 
- 

 (02)ةالتعاون مل اإلجراءاه الخاص -باء 

 اقال  الراهن   اقال  ةمناا ءول  اضستعراض الما ق  

 ض ض  دلوة داتم 
 - - التيارات اا طلع هبا

التياااااااارات ااوافاااااااح للي اااااااا مااااااان 
 حي  ااب،ة

- - 

 - - التيارات الا  لب  ءراؤها 
الاااااردجد للااااال رساااااات  اضدلااااااا 

 جالن،ااات العاءل 
 شستعراضمل تُرس  رسات  ءالز الوحة دي، اض

 التعاون مل مفوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسان -جيح 

ماع البلا،ان ال اريبيا  النا قا   يرّكت لم  موويي  ا ممس ااتا،ة الماامي  ققاو  اانماان -92
 اان ليتي  للل  ناا الق،رات الو ني  يف إلاز حقو  اانمانا جبمل  ةمور من اا تا،ليمس توالل اا 

نظااا  ا ماامس ااتااا،ة ااتعلااح حبقااو  اانمااان جلقيااح ةدداال ايااادة مم ناا  يف لمليااات ااعااتَّا مااع 
 ش(02)التآار جالت ام  مع اجل ات الوالل  يف إلاز التنمي  جمع إلتمع اااحنني

ا است ااافت  رينااادا حلقاا   لالمياا   دليمياا   شااأن اضسااتعراض الاا،جر  5393جيف لااا   -92
ققااااو  اانمااااان جةماناااا   ا موويااااي  ا ماااامس ااتااااا،ة المااااامي الشااااام  للبلاااا،ان ال اريبياااا  نظمت اااا

 ش(06)ال ومنول 
متعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون لتنفيععا االلتزامععاه الدوليععة ا -ثالثا   

 اإلنساني الدولي الواجب التطبيق

 المساواة و دم التمييز -ملف 
ااارةة ةن ال،سااتور جالتشااريعات  ينمااا تالحاال اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، ا -96

تت اامن ةح اماااحل  شااأن لاا،  التميياات للاال ةساااس اجلااننا ف هنااا ةلر اات لاان دلق ااا لعاا،   الو نياا 
ا ااتماز تعرياا  التميياات الااوارد في ااا للاال التميياات اابا اار ج ااك اابا اار كلي مااا جل ونااه ض يلطااي 
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ناادا للال سان تشاريع ج اين التمييت الذ  متارسه ء اات فاللا  لاما  جءا ا ش جحثّات اللجنا   ري
 ش(01) ام  ي و  مب،ة ااماجاة  ني النماا جالرءاز

جةلر ت اللجن  ااعني   الق اا للل التمييت ي، اارةة لان دلق اا لوءاود ةح اا  ج ءارااات  -91
دانونيا  معيناا  متياات يا، اااارةة ةج تع اان دوالااب نطيا  ساالبي  ماان حياا  ناوا اجلااننا جدلاات اللجناا  

تراءااااع دوانين ااااا جةنظمت ااااا ماااان ةءاااا  تعاااا،ي  ا ح ااااا  التمييتياااا  القاتماااا  للاااال نااااوا   رينااااادا    ةن
ش جدلاااات اللجناااا   رينااااادا ةي اااااحل    التماااااد اسااااحاتيجي   ااااامل  للق اااااا للاااال القوالااااب (09)اجلاااانن

النمطياا  الماالبي  جااعتقاا،ات جاامارسااات التقلي،ياا  ال ااارة الااا متيّاات ياا، اااارةة ج   تنظاايمس محااالت 
 ش(01)جلتثقي  اجلم ور يف هذا الشأن للتولي 
جةج ت اللجن  ااعني   الق اا للل التمييت ي، ااارةة  اأن تتدا،   ريناادا للوقار جالبطالا   -99

 ني النماا الريوياتا جض سيما ر ات ا سر ااعيشي ا جذلك لن  ريح ا ءذ  اربامن هادفا  لواتا،ة 
 ش(23)النماا الالتي يعانني من متييت متع،د ا   از

 الحق لي الحياة والحرية وا م  الشخصي -باء 
ااعناااون  61/916ا  اااّوتت  ريناااادا يااا، التمااااد دااارار اجلمعيااا  العامااا  5395يف لاااا   -91

 ش(29)"جد  العم   عقو   اال،ا "

اللجناا  ااعنياا   الق اااا للااال التميياات ياا، اااارةة  ريناااادا للاال  نواااذ دااانون العنااا  جحثّاات  -53
توكاااوز الاااو ين ااتعلاااح  اااالعن  اانااات  جاضلتااا،اا اجلنمااايا جللااال تعااا،ي  الوااارا ااتعلاااح اانااات  جالربج 

 اااجلراتمس اجلنمااي  يف القااانون اجلناااتي ماان ةءاا  التداا،   شاا   كاماا  جلميااع ة اا از العناا  حبااح 
ش جساّلمت هيااا  ا مامس ااتااا،ة للمارةة  ااأن محايا  النمااا جالبنااات دا، ُلااّتات  واساط  دااوانني (25)ااارةة
( جدااانون )محاياا  5393تدااّ،  للعناا  القاااتمس للاال نااوا اجلااننا مبااا في ااا دااانون العناا  ااناات  )ت

 ش(20)(5395(ا ج تع،ي  ةح ا  القانون اجلناتي )5393جتبيّن( الطو  )
 قلااح    ااعاا،ز اارتوااع قاااضت اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة جة ااارت  -59

ش جحثّاات اللجناا  (22)ج   انتشااار حاااضت التاااري اجلنمااي  ،رءاا  مرتوعاا  (22)العناا  حبااح اااارةة
 ريناااادا للااال ةن ت وااا  التاقياااح يف مجياااع حااااضت العنااا  اانااات  جالعنااا  اجلنماااي حباااح النمااااا 
جالبنااات جمقاياااة مرت بيااها جتعتياات  اارامن تقاا،مي اامااال،ة جالاا،لمس    ال ااااياا جتقاا،مي تاا،ريب 

لداااا اا نيااني العاااملني يف هااذا اتااازا جالتماااد تشااريع  ااام   ااام   شااأن العناا  ياا، اااارةة 
اللجن  ااعني   الق اا للل التمييت ي، ااارةة  ريناادا    ةن ش جدلت (26)ا افا  التاري اجلنمي

ش جة اااارت هياااا  ا مااامس (21)تماااّن دجن تاااأءك تشاااريعات  شاااأن التااااري اجلنماااي يف م اااان العمااا 
ءود تشريع  شأن التاّري اجلنمي هو ةمر يعاو  محايا  حقاو  النمااا ااتا،ة للمرةة    ةن ل،  ج 

 ش  (29)جالبنات
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دلق اا ل اون العقو ا  الب،نيا  مااالات مشارجل  يف ااناتزا جةلر ت جلن  حقو  الطوا  لان  -55
جللماااماح لا اااخا  اااااأذجن هلااامس يف ااااا،ارس  تطبياااح العقو ااا  الب،نيااا  كتااا، ك تاااأدييبا جل اااون 

ش جةج اات جلناا  حقااو  الطواا  (21)ي ةحاا، ءيااارات العقو اا  يف النظااا  الق اااتيالعقو اا  الب،نياا  هاا
 ااأن لظاار  رينااادا  ااراح حل مبوءااب القااانون مجيااع ة اا از العناا  حبااح ا  وااازا مبااا في ااا العقو اا  
الب،نياااا ا جذلااااك يف مجيااااع ا جساااااطا جةن ت ث اااا  محااااالت التولياااا  جةن تعااااّتا ة اااا از التأديااااب 

منظم  اليونم و  تشجيع  رينادا للل حظر العقو ا  الب،نيا  لا وااز ش جةج ت ةي احل (23)الب،يل 
 ش (29)يف اا،ارس

ج ينمااا ةحا اات جلناا  حقااو  الطواا  للماااحل  ااأن تاا،ا ك ل،ياا،ة داا، اخُتااذتا ف هنااا ةلر اات  -50
لن دلق ا لع،  جءود محاي  كافي  لا واز من اضلت،اا جاابازش ج ّجعت اللجن   رينادا للال 

ااتعلاااح  اضلتااا،اا للااال ا  واااازا مباااا يف ذلاااك اا اااالغ االتاماااي لااان توكاااوز الاااو ين تنوياااذ الربج 
جةج ااااات اللجنااااا   ريناااااادا  اخّتااااااذ مجياااااع التااااا،ا ك التشاااااريعي  حااااااضت اضلتااااا،اا للااااال ا  واااااازش 

جالمياساتي  ج كها من الت،ا ك من ةء  التد،   للعن  جاضلت،اا للل ا  وااز ةج اساتلالهلمسا 
فعاااااازا جمااااان ةءااااا  اضلتنااااااا  ا  وااااااز يااااااايا اضلتااااا،اا ج لاااااادة  دمااااااء مس يف جمناااااع هاااااذ  ا 

ااتعلاااح  رلايااا  الطوااا   5393ش جساااّلمت اليونيماااي   أناااها ج عااا،  دااارار داااانون لاااا  (25)اتتماااع
جمحايته الذ  ءع  اا الغ من دب  ة خا  م نيني ةمراحل  لتامياحلا ج ع،  نشاا جكال  محاي  الطو  

العم   الربجتوكوز الو ين لي الغ لن حاضت اضلت،اا  5390 ّ  يف لا  ا استُ 5399يف لا  
 ش(20)للل ا  وازا جهو اآلن سار  ااوعوز

ج ينما ةحا ت جلن  حقو  الطو  للماحل  أن القانون اجلناتي ينّ  للل درء  معّين  من  -52
 ا  ن التشااريعات مل ا ف هنااا داا، ةلر اات لاان ةسااو(22)اقماياا  ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اجلنماايني

ش جدالت اللجنا   هناا (22)تُع،َّز ل ي توف ر اقماي  لاجضد ةي احل من اضلت،اا جاضستلالز اجلنميني
مااالااات تشاااعر  اااالقلح الباااالمح لعااا،  جءاااود محايااا  لااااجضد مااان "اضتدااااز اجلنماااي  اااك ااشااارجا" 

،  التا  ا فعااز ا ءار  ذات جضدتدار مو و  "اضتداز اجلنمي" للل اتامع ا جهو ما يمتبع
جحّثت اللجن   رينادا للل تع،ي  تشريعاهتا من ةءا   ش(26)  اجلنمي  الا د، ض تقّ   سااةالطبيع

ش جة ااارت منظماا  (21)تااوفك محاياا  متماااجي  لاااجضد جالبنااات ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اجلنماايني
يااادة اقماياا  ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اليونيمااي     ةن القااانون اجلناااتي داا، ُحّماان ماان ةءاا  ا 

اجلنمااايني ج   ةناااه دااا، ءااار  توسااايع نطاااا  تعريااا  اضلتااا،اا اجلنماااي للااال ا جضد  ليااا  لماااني 
لاماااحلا كمااا كاناات دااا،  96محااايت مسش جالماان الاا،نيا للريااا اجلنمااي للوتيااات جالوتياااان هااو حالياااحل 

لعن  اجلنمي ي، ا  واز يف لن ا 5395ة ارت    ذلك منظم  اليونيمي  يف تقريرها لعا  
ش جة ارت اليونيمي     ةهنا توا   دلامس جاارة التنميا  اضءتماليا  يف  لا،اد (29)منطق  ال ارييب

 يطالا جب ود يف إلاز التولي ش رجتوكوز ج ين  شأن اضلت،اا للل ا  واز جيف اض
 ااا ل،  جءود سياساات  اللجن  ااعني   الق اا للل التمييت ي، اارةة لن دلق اجةلر ت  -52

ا ج ااا (21)جتاااارحمااا،دة جتشاااريعات  اااامل   شاااأن اضجتاااار  البشااارا مباااا يف ذلاااك داااوانني جتاااّر  هاااذا اا
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التقااارير الااا تتااا،  لاان جءااود ممااتويات مرتوعاا  ماان اضلتاا،اا جاضسااتلالز اجلنمااينيا جض ساايما 
 واااز جممارساا  اجلاانن مقا اا  للاال الطوااالت جالشااا اتا مبااا يف ذلااك حاااضت انااا ارااار ا ج لاااا ا 

جتاار  ا  اخا  ااازش جةج ت اللجن   أن تعتم،  رينادا تشريعات جسياسات  امل  للتد،  لي
جاضسااتلالز اجلنمااي؛ ج ااأن تعااّتا  ليااات الودايااا  جمقاياااة اجلنااااة جمعااادبت مس؛ جةن لّماان ءاا،مات 

يف اادااااالا لاااان البلاااااا يف ف ااااالحل لاااان  لااااادة  دمااااا  النماااااا جالوتيااااات الرا بااااات  دلاااامس ال اااااايا
ش جةماارت (69)جةلر ت جلن  حقو  الطوا  لان ةجءاه دلاح مماملا  جدا،مت تو ايات مماملا  ش(63)اتتمع

 ش(65)موويي    جن الالءاني ةجءه دلح ممامل 
ا ة ااارت جلناا  ءاارباا منظماا  العماا  ال،جلياا  ااعنياا   تطبيااح اضتواديااات 5390جيف لااا   -56

عا للاال مااا يباا،جا منظماا  العماا  ال،جلياا (    ةن القااانون اجلناااتي ض مينااجالتو اايات )جلناا  ءاارباا 
جتااار هباامس ضسااتلالهلمس يف العماا ش راض البلااااا جض  يااع ا  واااز جااجتااار هباامس   اا يااع ا جضد جاا

الت،ا ك الالام  ل مان ةن حُيظر  دورة فعال   يع مجيع ا  واز  جحّثت اللجن   رينادا للل اختاذ
جتار هبمس هبمس ضستلالهلمس يف العم ا جكذلك حظر  يع ا جضد دجن سن الثامن  لشرة جاا جتارجاا

 ش(60)  راض اضستلالز اجلنمي
جحّثت ةي احل جلن  ءرباا منظم  العم  ال،جلي   رينادا للال اختااذ التا،ا ك الالاما  لتجارمي  -51

    اراض البلااا ججياع سان 99ا  خا  الذين يمتخ،مون ا  واز الذين تق  ةلمارهمس لان 
لقو ااات هلااذا اللااارضش جف ااالحل لاان ذلاااكا ذّكاارت اللجنااا   رينااادا  ااأن اقظااار ااواارجض مبوءاااب 

ا ينطبح للال مجياع ا  واازا مبان فاي مس 995) ( من اتوادي  منظم  العم  ال،جلي  ردمس 0 ااادة
 99جضد دجن لاماااحلا جحثّت ااا للاال اختاااذ تاا،ا ك لاءلاا  قظاار اسااتخ،ا  ا  99ا جضد دجن ساان 

 ش (62)لاماحل ةج تق،مي مس ةج لري مس للبلاا

ج ينما نّوهت جلن  حقو  الطو  مبا ةجياته  رينادا من ةنه ي اد ض يوءا، ة وااز تقاّ   -59
لاماحل يعملونا ف هنا تالحل ةن اضحتماز يظّ  داتماحل اان  ا  وااز الاذين تقاّ   96ةلمارهمس لن 
ارة العم  يمام  هلامس  العما ش جحثّات جلنا  حقاو  الطوا  لاماحل ترءيداحل من جا  92ةلمارهمس لن 

 ريناادا للال محايا  ا  واااز مان اضساتلالز اضدتدااد ا جض ساايما للال النظار يف  للااا تاارءي  
 ش(62)لاماحل  92العم  الذ  َيْد،ر لا واز الذين تقّ  ةلمارهمس لن 

ناااادا اختااااذ التااا،ا ك ا  لبااات جلنااا  ءااارباا منظمااا  العمااا  ال،جليااا      ري5390جيف لاااا   -51
لاماحل من العمر ض يشم  ساو   96" لا خا  دجن التوظي  ةمناا العط الالام  ل مان ةن "
مان اااادة  0لاماحل من العمر جةناه ض اع للشارجط الاا تان  للي اا الوقارة  90ا  واز فو  سن 

ن تقريرهااا ش ج لباات كااذلك     رينااادا ةن ت اامّ 909ماان اتوادياا  منظماا  العماا  ال،جلياا  رداامس  1
 ش(66)ااقب  ااعلومات ااتعلق   أ  تق،  ُةحرا يف هذا الشأن
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 إوامة العدل، بما لي ذلك مسألة اإللاله م  العقاب، وسيادة القانون -جيح 
اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة لاان دلق ااا ماان لاا،  جءااود  لياا  ةلر اات  -03

ت التمييتا جمن كون النماا ياايا العن  القاتمس للل للش اج  تتي  للنماا اا الغ لن حاض
نوا اجلنن )العن  اجلنمااين(ا ض سايما يااايا اضلتا،ااات اجلنماي ا لاادة ماا ياواء ن حملوااني 

والاا   م انيا  فعالاا  لو اوز النماااا     ذج  موادا  نطيا  جتااا  ااارةةش جةج اات اللجنا   ريناادا  
 ش(61)الق اا ج  نشاا  لي  للش اج 

جةلر ت جلن  حقو  الطوا  لان دلق اا العمياح  ااا ااماتو  ااانخوض لللايا  للاا، ا د   -09
ساانوات(ا جلاان اسااتمرار دلق ااا ل ااون ا  واااز الااذين تااحاجح ةلمااارهمس  1لماان ااماا جلي  اجلناتياا  )

لاماااحل ض حُيتجااتجن يف منشااآت منوداال  لاان الباااللنيش جةج اات اللجناا   رينااادا  99لاماااحل ج 96  ااني
لاا  ةماااور من اااا رفااع المااان الااا،نيا للمماا جلي  اجلناتيااا ؛ جتعتيااات سياساا  العقو اااات الب،يلااا  يف حالااا  جبم

ا حاا،ا  اجلاااحنني؛ جياامان فداا  ا  واااز ارتجااتين لاان الباااللني سااواا ةمناااا اضحتجاااا المااا ح 
للمااكماا  ةج  عاا،  اا،جر اق اامس للااي مس؛ جلمااني نظااا  د اااا ا حاا،ا ا مبااا يف ذلااك ماان ءااالز 

 ش(69)حماكمس لاح،ا  ةج حماكمس ُةسرة  نشاا
جةحا اااااات منظماااااا  اليونيمااااااي  للماااااااحل  ااااااأن دااااااانون د اااااااا ا حاااااا،ا ا الااااااذ  ةدااااااّر يف  -05
لاماااحلش جةلر اات اانظمااا  لاان ةمل اااا يف ةن  95ا داا، رفاااع ساان ااماا جلي  اجلناتيااا     5395 لااا 

  اضءتمالياا  يف  ااور ياا،ء  القااانون حياات النواااذ دريباااحلش جة ااارت اليونيمااي     ةن جاارة التنمياا
 جناااا لماااينات للااال مركااات  اكولياااها ا مااار الااذ  ساااي و  ةن يقااايمس يف مرافاااح منودااال  ا  وااااز 

 ش(61)لاماحل  99لاماحل ج 96ةلمارهمس  ني اجح الذين تح 

جة ااارت اليونيمااي  كااذلك    ةن دااانون د اااا ا حاا،ا  اقااا  بياات العقو اا  الب،نياا    -00
ا حُيَ ااامس هباااا يف النظاااا  الق ااااتي جةن ةحااا، الق ااااة ااتشاااّ،دين كخياااار مااان ءياااارات العقو ااا  الااا

يمتخ،  هذا ا،ياار مان حاني آلءارش جةلر ات اليونيما  لان ةمل اا يف ةن يبا،ة دريبااحل نوااذ داانون 
ش جذكاارت اليونيمااي  ةهنااا (13)5395حتيران/يونيااه  56د اااا ا حاا،ا  الااذ  كااان داا، ةدااّر يف 

هاااذا القاااانون جة اااارت    ةناااه بااار  ماااع اق ومااا  يف ء اااود  تاااتاز دلقااا   ااا الاااحدد يف  نوااااذ ض
التولياا  لاا،لمس تنويااذ القااانونش جيف تلااك ا منااااا جا االت اليونيماا  دلم ااا للرينااادا  لياا  جيااع 
 رناااامن "البااا،ات " لتاويااا  ااماااارات الق ااااتي  الاااذ  تقاااود  منظمااا   ااار ح وميااا  ليداااب  لااات 

 ش (19)لبل،سيطرة ال،جل  ج لي  تنويذ  يف مجيع ةحناا ا
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 الحق لي الزواج والحياة ا سرية -دال 

اللجن  ااعني   الق اا للال التمييات يا، ااارةة  اأن تتيا   ريناادا ااوادا  النمطيا  ةج ت  -02
 شأن دجر  اارةة جالرءا  يف ا سارة؛ ج اأن تعاّ،ز ا ح اا  القانونيا  جة ا از ااعاامالت ااداريا  

( 9916قياااة ا سااري ؛ جض ساايما دااانون مل ياا  اااارةة ااتتجءاا  )الااا متياات ياا، اااارةة فيمااا ضاا  ا
 ش (15)(؛ جمحاي  اارةة جدلم ا يف   ار حاضت القران العريف9130جدانون التجا  )

جةلر اات جلناا  حقااو  الطواا  إلاا،داحل لاان دلق ااا ماان ةن  عااض ا  واااز ض ُيمااجَّلون لناا،  -02
جةج ااات اللجناااا   ريناااادا   اااامان تماااجي  مجيااااع  الاااوضدة جض يُعطَاااون ا اااااحل    حاااني تعمياااا،همسش

 ش(10)ا  واز لن، الوضدةا جل،  ا حاط تق،مي   ادة ااعمودي  للادوز للل   ادة ميالد

يف اااتااا  مااان ا  وااااز يف  ريناااادا  13جة اااارت جلنااا  حقاااو  الطوااا     ةن ةكثااار مااان  -06
مااان اآل ااااا ض ي ااااطلعون  يُولااا،جن  م اااات  اااك متتج ءااااتا جةلر ااات لااان دلق اااا ل اااون ال ثاااك

اللجن  ااعنيا   الق ااا للال التمييات يا، ااارةة  اأن تعاتا  ريناادا ش جةج ت (12)مبم جلياهتمس ا  وي 
تشااااار  كااااال ا  ااااوين يف مماااا جلي  رلاياااا  ا  واااااز جاانوااااا  للااااي مسا ج ااااأن تراءااااع التشااااريعات 

 ش (12)جااءرااات ااتعلق   اانوا  للل ا  واز

  حقاااو  الطوااا  لااان دلق اااا  ااا العااا،د ارااا،جد لااا،جر رلايااا  الطوااا  ااتاحااا ش جةلر ااات جلنااا -01
ج ّجعت اللجن   رينادا للل تعتيت  رنامن ح ان  ا  وازا جةج ات ا  اساتا،ا   لياات  ا اج  

 ش(16)ممتقّل  خبدو  ا  واز ااودلني يف سيادات الرلاي  الب،يل 

 ياة العامة والحياة السياسيةالمشاركة لي الح حرية التعبير، والحق لي -هاء 

ةج ت منظم  اليونيما و  تشاجيع  ريناادا للال  متاا  لمليا  التمااد داانون  شاأن حريا   -09
االااال  يتمّشاال مااع ااعااايك ال،جلياا ؛ جللاال اسااتا،ا   ليااات للتنظاايمس الااذا  لوساااتو االااال ؛ 

 ش (11)جللل تعتيت ااعايك اا ني  للدااف  يف البل،

لجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة  رينااادا  عاا،ة ةمااور من ااا  االاا  الجةج اات  -01
اامارسااات التمييتياا  جالتداا،  للاااواءت الثقافياا  الااا لااوز دجن ارتقاااا اااارةة    منا ااب  اانع 
القرار جمنا ب اادارةا جالتماد تا،ا ك ءا ا  م دتا ا مباا في اا اقدا ا تاا من للمارةة اامااجاة 

ش جة ارت هيا  ا مامس ااتاا،ة للمارةة    ةن ااعاّ،ز ااانخوض (19)  يف الرباان جاق وم يف التمثي
 ش (11)اشارك  اارةة ينمّس لن توّءه ممتمر حنو هيمن  الذكور يف إلاز  نع القرار

   ةن حاح الطوا  يف ةن ُتماَمع  راؤ  يف ااءارااات  جة ارت جلن  حقاو  الطوا   قلاح -23
ري  ض حُيح  للل حنو مالتمسش جةج ات اللجنا   ريناادا  تعتيات احاحا   راا الطوا  يف الق اتي  جاادا

ة  مرحل  من مراح  ااءرااات ااداري  جالق ااتي  جيف مجياع ا ماور الاا هتّماه يف   اار كا  مان 
 ش (93)ا سرة جاا،رس  جم سمات ا  واز ا ءر  جاتتمع ارّلي
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 الحق لي العمل ولي التمتل بأوضاع  مل  ادلة ومؤاتية -واو 

ة ااارت اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة    جءااود معاا،ز مرتوااع للبطالاا   -29
ججءاود فاوار  ءنماني   اسع ا جض سيما يف ااناا ح الريويا ش جة اارت كاذلك  قلاح    اساتمرار 

لرءااازا جالوداا  اا ااين  اااني الناااماا جالرءاااز يف سااو  العماا ا الوجااوة يف ا ءااور  ااني النماااا جا
تاقيااح لجترّكاات النماااا يف الوظااات  اات،نياا  اا ااارات جا ءااورش جةج اات اللجناا   ويااع سياسااات 

ش جةلر ات هياا  ا ماامس (99)اامااجاة الوعليا   اني الرءاا  جااارةة يف ساو  العماا ا جتعتيات تشالي  اااارةة
نمني جمت اني ااارةة )هياا  ا مامس ااتاا،ة للمارةة( لان اساتمرار دلق اا  ااا ااتا،ة للمماجاة  ني اجل

الرء  جاارةة يف القو  العاملا ا للال الار مس مان ااحداااات ااتعلقا   التباين يف مع،ضت مشارك 
 ش  (95) التادي  العلمي

عااامالت يف جةج ت اللجن  ااعني   الق ااا للال التمييات يا، ااارةة مبان  مجيااع النااماا ال -25
 ش(90)جا،ا   ءااة ةموم  م،فول  ا ءرالقطالني العا  

 الحق لي الضمان االجتما ي ولي مستوى معيشي الئق -زاي 
ة ااارت هيااا  ا ماامس ااتااا،ة للماارةة    ةنااها للاال الاار مس ماان اضسااتثمارات ال بااكة الااا  -20

يواء اااون لااا،داحل مااان ااخاااا را  دامااات هباااا  ريناااادا يف إلااااز لتنميااا  اضءتماليااا ا ض ياااتاز سااا اهنا
جيبقااال الوقاااراا هااامسا يف معظااامس اقااااضتا الواااا  ا كثااار ياااعواحل جمااالااات توءااا، فاااوار  كباااكة  اااني 

يف   اار المياسا  الو نيا   5392اجلنمنيش جامتا،حت اهلياا   ريناادا لبا،ا العما  يف  ذار/ماارس 
وار  اضءتماليااااا    الوااااالشاااااب   ا ماااااان اضءتمااااااليا  التباااااار  ءطاااااوة م مااااا  يف سااااابي  معاجلااااا

جة ارت منظم  اليونيمي     ةن   ار المياس  الو ني  هذا ُيمّلمس  اضلتتاماات  ش(92)اضدتدادي 
ال،جلي  للرينادا الا تن  للي ا اتوادي  حقو  الطو  جاتوادي  الق ااا للال مجياع ة ا از التمييات 

جالثقافيااا ا ج   ةناااه توءااا،  يااا، ااااارةة جالع ااا، الااا،ج  ا،اااا   ااااققو  اضدتداااادي  جاضءتماليااا 
 ش (92)حاء     ختدي  ااوارد الالام  جتعتيت الق،رات الو ني  من ةء  تنويذ هذا اا ار

جة ااااارت منظماااا  اليونيمااااي     ةن  رينااااادا داااا، ةدرءاااات اقماياااا  اضءتمالياااا  ياااامن  -22
 ش (96)(5396 -5395ةجلويات اضسحاتيجي  الو ني  للنمو جللا، من الوقر )

جة ارت اليونيمي     استمرار اقاء      ءراا للي  للميتانيا  ااخددا  لالساتثمار  -22
 ش(91)يف   جن ا  وازش جةج ت  استا،ا  لمليات ج ليات ر ، ممتقل 

يف اااتاا  ماان  06 جةلر اات جلناا  حقااو  الطواا  لاان دلق ااا البااالمح  ااا موا اال  اسااتخ،ا  -26
تخّل  ماااان النوايااااات الماااااتل   ااااك ااعاجَلاااا    لقات ااااا يف ا ساااار للمااااراحيض ذات اقواااارة ج ااا الاااا

البارش جةج ت اللجن   تتجي، مجيع ا سار ااعيشاي  جبملا  ةماور مان  ين اا مرافاح مالتما  للدارف 
الدااااي جللاااتخّل  مااان النوايااااتا جكاااذلك لااا،  الاااتخّل  مااان النواياااات المااااتل   اااك ااعاجَلااا  

 ش (99)  لقات ا يف البار
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 الصحةالحق لي  -حاء 
ةلر ااات اللجنااا  ااعنيااا   الق ااااا للااال التمييااات يااا، ااااارةة لااان دلق اااا  ااا ااعااا،ز اارتواااع  -21

ليء اااض  ااك ااااأمونا جالااذ  داا، يُوّماار  ااالقيود الااا يورياا ا دااانون ااء اااض جالااا دفعاات 
 عاض النماا     لاب لملياات ااء ااض  اك ااأمونا  ج اك القانونيا ا جرمباا    دتا  ااولاود يف 

 ليااا   االااا  ا ح اااا   اقااااضتش جدلااات اللجنااا   ريناااادا    مراءعااا  القاااانون ااتعلاااح  ااء ااااض
العقا ي  ااورجي  للل النماا الالتي يلجأن    ااء اضا ج تاح  مرافح  اي  للنماا جالبنات 

 ش (91)الالتي يعانني من م الوات  مبب لمليات ااء اض  ك ااأمون
 ااارامن جءااا،مات يف إلااااز  اااا  اااااراهقنيا  و  الطوااا   اساااتا،ا جةج ااات جلنااا  حقااا -29
في ا ء،مات للرلاي  الداي  ج لادة التأهيا  جتقا،مي ااشاورة  شا   سار   جمالتامس لا وااز؛  مبا

 ش(13)ج يا   سياسات جتشريعات تتناجز الوداي  يف اامات  ااتدل   دا  ااراهقني
التميياات يا، ااارةة لان دلق اا  ااا حم،جديا   م انياا  جةلر ات اللجنا  ااعنيا   الق ااا للال  -21

الو اااوز    ءااا،مات الداااا  اجلنماااي  جالداااا  ااجنا يااا  جتنظااايمس ا سااارةا مباااا يااا د     درءااا  
ش جةلااادت جلناا  (19)مرتوعاا  ماان حاا،ج  حاااضت اقماا   ااني ااراهقااات جاقماا   ااك اار ااو  فيااه

ااااااار ااا ااعااااااا،ز اارتواااااااحقاااااااو  الطوااااااا  االااااااارا  لااااااان دلق اااااااا  يف ش ج (15)ع قااااااااضت اقمااااااا  ااب  
اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة  رينااادا    لمااني ءاا،مات دلاات ا 5395 لااا 

الدا  اجلنمي  جالدا  ااجنا ي  ااتاح  للنماا جالبناتا مبا يف ذلك لمين ا لن  رياح يامان 
 ن الدا  اجلنماي  جالداا  ااجنا يا ااقدوز إلاناحل للل جسات  منع اقم ا جتعتيت التثقي   شأ

ج ااا ء  لتجنااب حاااضت اقماا   ااك اار ااو  فيااه جللوداياا  ماان اا ااا ات جا مااراض اانقولاا  
 ش(12)ش جةمارت جلن  حقو  الطو  ةجءه دلح ممامل (10)ءنمياحل 

ج ينما ةمي  ن،ج  ا ممس ااتا،ة للم ان للل  دارار  ريناادا للمياسا  الو نيا  للداا   -23
جءطت اااا اضساااحاتيجي ا ف ناااه ةج ااال  وياااع اساااحاتيجي   5392نماااي  جالداااا  ااجنا يااا  لعاااا  اجل

 ش(12)،ماحل تنويذ لل،فع هبذ  العملي  د
جةمي  ن،ج  ا ممس ااتا،ة للم ان للل  رينادا اا ةحراته مان تقا،  يف العما  الراماي  -29

ي وا  تقا،مي رلايا  لاليا  اجلاودة     لا،ي  الربجتوكاوز الطايب لتنظايمس ا سارة الاذ  مان  اأنه ةن
يف إلاااز ءاا،مات تنظاايمس ا ساارةش جسااّلمس الداان،ج   ااأن  رينااادا تتناااجز د ااايا تنظاايمس ا ساارة ماان 
منظور حقو  اانمان جةجي  ةنه يتطلع    تق،مي ال،لمس مان ةءا  اتااضت جا،ا،مات ااناساب  

 ش(16)للشبا 
ن  رينااادا تأءااذ للاال لاتق ااا مواء اا  جةحاااط  اان،ج  ا ماامس ااتااا،ة للماا ان للماااحل  ااأ -25

ممأل  مح  ااراهقااتش ج ااركت  ريناادا يف ال،راسا  اادليميا  ااتعلقا  حبما  ااراهقاات يف  لا،ان 
ال ااارييب النا قاا   ااالللتني اان ليتياا  جاهلولن،ياا ا كمااا ةهنااا سااُت،رَ  ياامن اضسااحاتيجي  اادليمياا  

تتا   رينادا  تعتيت د،رهتا للل معاجلا  د اايا الداا  للا، من مح  ااراهقاتش جنّو  الدن،ج   ال
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اجلنمااي  جالدااا  ااجنا ياا ا مبااا في ااا ممااات  العناا  القاااتمس للاال نااوا اجلاانن )العناا  اجلنماااين( 
 ش (11)جالعن  اجلنمي يف ا اماتا جةجي  ةنه يتطلع    دلم ا يف ذلك

مع،ز اا ا    وكجس نقا  جةلر ت جلن  حقو  الطو  لن استمرار دلق ا  ااا ارتواا  -20
اللجنااا  ااعنيااا   الق ااااا ش جة اااارت (19)اانالااا  البشاااري /متالام  نقااا  اانالااا  اا تماااب )اايااا،ا(

للل التمييت ي، اارةة    جءود اجتا  متتاي، لي ا    وكجس نقا  اانالا  البشاري  لا،  ااناا  
ش جحثّاات جلناا  (11)قارناا   الشاابانمااع جءااود لاا،د مرتوااع ماان الشااا ات اادااا ات هبااذا الوااكجس  اا

تعتيات سياساات ا الو نياا  ااتعلقاا   واكجس نقاا  اانالاا  البشااري /ااي،ا حقاو  الطواا   رينااادا للاال 
جيمان ةن يتلق ي اجلم ور؛ جض سيما الشبا ا معلومات جمواد لن ةساليب الوداي  جاقماي  من 

ات اجلنماي  ااأمونا ؛ جاياادة الاولي  واكجس فكجس نق  اانال  البشاري /ااي،اا مباا في اا اامارسا
نق  اانال  البشري /ااي،اا مبا يف ذلك ا نشاط  اهلادفا      االا  الو امس ااارتبو  واكجس نقا  

 ش  (933)اانال  البشري /ااي،ا

 الحق لي التعليح -طاء 
تنمياا  التعلاايمس؛ جةن تنّوااذ سياساا   ةج اات جلناا  حقااو  الطواا   ااأن لّماان  رينااادا ءااودة -22

 ش (939)الطوول  ااب  رة؛ جةن تتّجد اانشآت التعليمي  اا دب  اضلتاا   اا،رس   ااوارد الالام 
ا كانااات جلنااا  ءااارباا منظمااا  العمااا  ال،جليااا ا  عااا، ةن رةت ةن التعلااايمس 5390جيف لاااا   -22

اختاااذ ةسااوة ة اا از لماا  ا  وااازا داا،  لباات     رينااادا ُيماا مس يف منااع اسااتخ،ا  ا  واااز يف 
التااا،ا ك الالامااا  ،واااض معااا،ز التماااّر  مااان ااااا،ارس يف اارحلااا  اض ت،اتيااا ش ج لبااات اللجنااا     
 رينااادا ةي ااااحل ةن تقاااّ،  معلوماااات لاان التااا،ا ك الاااا اختاااذهتا يف هااذا الدااا،دا ف اااالحل لااان  ياناااات 

التماااّر    حدااااتي  حمّ،مااا  لااان معاااّ،ضت القيااا،  ااااا،ارس اض ت،اتيااا  جااااا،ارس الثانويااا  جمعاااّ،ضت
 ش(935)من ا
ج اااّجعت منظمااا  اليونيمااا و  ريناااادا للااال اياااادة يااامان اامااااجاة يف  م انيااا  ج اااوز   -26

تاوفك التعلايمس الثاانو  البنات جا جضد    مجيع مراحا  التعلايمس جللال موا ال  ء ودهاا الراميا     
 ش(930)للجميع

 م اني  اقدوز للل التعلايمس ااماجاة يف جةج ت جلن  حقو  الطو   أن ت و   رينادا  -21
دجن متييتا مبا يشم  الوتيات اقوام  جا  واز ااّت مني  ارت اا  ءاراتمس؛ ج اأن تعااع ااعاّ،ضت 
اارتوعااا  لتليااااب ا جضد لااان اا،رسااا  جتماااّرهبمس من ااااا جض سااايما يف ااااا،ارس الثانويااا ؛ ج اااأن تعاااّتا 

 ش(932)ن من اا،ارس اض ت،اتي  ةج الثانوي التعليمس جالت،ريب اا نيني لا واز الذين يتمر و 
ااراهقاات اقواما  كثاكاحل ماا يُطلاب مان ن تار  جة ارت جلنا  حقاو  الطوا   قلاح    ةن  -29

ش جةلر ااات (932)اا،رسااا ا جتُاااح  مماااأل  الودااا  يف لاااودهتن    اا،رسااا  لتقااا،ير مااا،ير  ااااا،ارس
دلق ااا  ااا اقااواءت الااا تعااحض تااوفك تعلاايمس اللجناا  ااعنياا   الق اااا للاال التميياات ياا، اااارةة لاان 

ءياا، للبنااات جالشااا اتا مبااا يف ذلااك اقماا  ااب اار جةموماا  ااراهقااات جااواداا  اتتمعياا ا جهااي 
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ش جةج اات (936)ا مااور الااا ينااتن لن ااا ارتواااا معاا،ز التماار  لاا،  الوتيااات يف التعلاايمس الثااانو 
جالشااا ات ماان حياا   م انياا  الو ااوز    مجيااع  اللجناا   رينااادا   اامان ااماااجاة الوعلياا  للبنااات

مراحاا  التعلاايمسا جمبنااع تماار  البنااات ماان اااا،ارس؛ ج تشااجيع الشااا ات للاال العااودة    اا،رساا  
 ش(931) ع، انت اا فحة اقم ؛ ج تنويع ا،يارات ا كادميي  جاا ني  ااتاح  للنماا

 الحقوق الثقالية  -ياء 
اتواديا  محايا  الاحا  العاااي  رينادا دجل   رف يف ك  من   دالت منظم  اليونيم و  ن -21

(ا جاتواديا  محاياا  5330(ا جاتواديا  محاياا  الاحا  الثقااايف  اك اااااد  )9115الثقاايف جالطبيعااي )
(ا ج نااااه ينبلااااي تشااااجيع ا للاااال التنويااااذ ال اماااا  5332جتعتياااات تنااااوا ة اااا از التعبااااك الثقااااايف )

و ااوز    الااحا  الثقااايف جة اا از التعبااك اا اا،الي جااشااارك  لاح ااا  ذات الداال  الااا تعااتا ال
مان  51في ماا جهو ةمار يقاود     لمااز اقاح يف ااشاارك  يف اقيااة الثقافيا ا كماا لاّ،د  اااادة 

ماااان الع اااا، الاااا،ج  ا،ااااا   اااااققو  اضدتدااااادي   92االااااالن العااااااي ققااااو  اانمااااان جااااااادة 
 ش (939)جاضءتمالي  جالثقافي 

 ا شخاص ذوو اإل اوة -كاف 
 ينمااا ضحظاات جلناا  حقااو  الطواا  جءااود الع،ياا، ماان اابااادرات جالااربامنا ف هنااا ةلر اات  -63

لن دلق ا ل ون  م اني  ج وز ا  وااز ذج  االادا     التعلايمس حما،جدةش جةج ات اللجنا   اأن 
  راإل اا جءا،ماهتا ااخددا  هلامساتنّوذ  رينادا القوانني ااتعلق   ا  واز ذج  االاد  ج اأن تعاتا 

مباا يف ذلااك ماان ءاالز جيااع  اارامن للتا،يا، اابّ اار قاااضت االادا ا جا ءااذ  تاا،ريب ااااوظوني 
 ش (931)اا نيني العاملني مع ا  واز ذج  االاد 

 هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءالم -الم 
مووياااي   ااا جن الالءااااني( ةن رةت مووياااي  ا مااامس ااتاااا،ة الماااامي  لشااا جن الالءااااني ) -69

 رينادا تتبع سياسي  منوتا  حياز اا ااءرينا جض سايما ةجلااك القاادمني مان منطقا  ال اارييبش جدا، 
تعاجناات  رينااادا مااع ااوويااي  جمااع منظمااات  نماااني  ةءاار  يف   ااار  لبااات ممااال،ة سااا ق ا يف 

ه يف ظاا  لاا،  جءااود تشااريعات انتظااار  لااادة تااو ني ا  ااخا  ااعنياانيش جة ااارت ااوويااي     ةناا
ج ءاارااات ج نياا   شااأن اللجااوا جالالءااانيا يتوّءااب للاال ااوويااي  ةن ت ااطلع  تمااجي  اا اااءرين 

 ش(993)جل،ي، من تنطبح للي مس  و  الالءئ يف البل،ا جةن تقو   البا  لن حلوز داتم 
ادا تشاريعاحل ج نيااحل موويي  ا ممس ااتا،ة المامي  لش جن الالءاني  أن تعتم،  رينجةج ت  -65

 شأن الالءاني جةن تُعّ، يف هاذا الدا،د لاوات  تنظيميا   داريا  جسياساات ج ءاراااتا ج ءارااحل ج نيااحل 
لتا،ي،  و  الالءئا جةن تباين دا،راهتا الالاما  لالياطالا  عمليا  ل،يا،  او  الالءائا مماتعين  

خا  الذين ةلر وا لن خماجف تيّمر  م اني  استوادة ا  يف ذلك  ،لمس تقين من ااوويي ؛ جةن 
من العودة     ل،اهنمس ا  لي  مان  ءارااات اللجاواا جةن ت امن لا،   لاادة ة   اخ  حيتاا  
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اللجنا  ااعنيا   الق ااا للال التمييات يا، ش جةج ات (999)    ل،     اقماي  ال،جلي   لادة دمري 
 ش(995)شأن اللجوا ويع تشريع ج ين  شأن الالءاني ج ءراا ج ين  اارةة  رينادا 

مووياي   ا جن الالءااني    اساتع،ادها لا،لمس  ريناادا يف  ايا   سياسا  ج نيا  جة ارت  -60
ج ل،اد تشريع ج ين  شأن الالءانيا ف الحل لن استع،ادها لتوفك الت،ريب جتعتيت د،رات البل، للل 

  ش(990)ي جممال،ة ا  خا  ارتاءني    محاي  دجلت،فقات اهلجرة ااختلط ا  دارة 
جة ااارت موويااي   اا جن الالءاااني ةي اااحل    ةن  رينااادا تواءااه ظاااهرة معّقاا،ة تتمثاا  يف  -62

ش جمن ةءا  مواء ا  التاا،يات القاتما  يف سايا  اهلجارة ااختلطا ا (992)حركات اهلجرة ااختلط 
أن تاا،فقات اهلجاارة ااختلطاا  ج ااةج اات ااوويااي   ااأن تعااتا  رينااادا حوارهااا مااع ااوويااي   شااأن 

جتمااع معلومااات لاان لاا،د ا  ااخا  الااذين ض حيملااون جماااتح مبوتياا  جالااذين ماان ااعاارجف ةهناامس 
ج لوا    ةرايي  رينادا ةج لربجها جلن ءنمياهتمسا جلن ا،طوات ااتخاذة لتا،يا، ماا  ذا كاان 

 ش (992)ة  ِمن ه ضا ا  خا  حيتا     محاي  ءا  
ةج اات ااوويااي   ااأن تراءااع  رينااادا دااانون ا منااع حاااضت انعاا،ا  اجلنمااي جيف مويااوا  -62

اجلنمي  جدانون تمجي  الوضدات جالوفياتا جةن تعّ،هلا ل اي تاتم ن مان اضمتثااز التاا  للمعاايك 
ال،جليااا  ااتعلقااا  مبناااع حااااضت انعااا،ا  اجلنماااي ؛ جةن تماااّج  مجياااع ا  وااااز الاااذين يولااا،جن للااال 

 ش (996)الدةرايي ا جةن ُتد،ر هلمس لن، جضدهتمس   ادات مي

 الحق لي التنمية والقضايا البيئية -ميح 
 تتعااارَّض    ةساااوة  ماااار تلاااكا ااناااا شة اااارت جلنااا  حقاااو  الطوااا   قلاااح    ةن  ريناااادا  -95

اقاءاا      لناا،ما ت ااع  اارامن جسياساااتاجحثّاات اللجناا   رينااادا للاال ةن تتنبااه  أدداال درءاا ا 
لمياساتا  التعاجن مع الشركاا اادليميني جال،جلينيا مان     دارة ا  عاد البياي  لتلك الربامن جا

 ش(991)ةء  اقّ،    ةددل م،  مم ن من التأمك المليب لتلكا اانا 
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