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  مقدمة    
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

جـرى  و. ٢٠١٠ مـايو /أيار ١٤ إىل   ٣من  يف الفترة   الثامنة  ، دورته   ٥/١حقوق اإلنسان   
. ٢٠١٠ مـايو / أيار١٠  يومت ُعقديتال احلادية عشرة يف اجللسة    غرينادااملتعلق ب ستعراض  اال

اعتمد الفريق العامل    و . بيتر دافيد  صاحب املقام  ، غرينادا وزير الشؤون اخلارجية    وفَدوترأس  
  . ٢٠١٠ مايو/أيار ١٢ يوم تقد ُعيت الةعشراخلامسة جلسته  يف غرينادااملتعلق بالتقرير 

فريق املقـررين التـايل     ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  . إيطاليا وغابون وقطر :بغرينادا املتعلقستعراض اال لتيسري )الثالثيةاجملموعة (
غـراض  ، صدرت الوثائق التالية أل    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥لفقرة  اعمالً بأحكام   و  -٣
  :بغرينادااملتعلق ستعراض اال

ــين  )أ(   ــر وط ــ/تقري ــرض خط ــدَّم يع ــرة ُمقَ ــاً للفق ) أ(١٥ وفق
)A/HRC/WG.6/8/GRD/1(؛  

ـ امله  تأعّدللمعلومات  جتميع    )ب(          وفقـاً   حلقـوق اإلنـسان      ة الـسامي  يةفوض
  ؛)A/HRC/WG.6/8/GRD/2) (ب(١٥للفقرة 

) ج(١٥ وفقـاً للفقـرة   السامية حلقوق اإلنـسان     موجز أعدته املفوضية      )ج(  
)A/HRC/WG.6/8/GRD/3.(  
 سـلفاً  هتاعـدّ أ قائمـة أسـئلة      ، الثالثية اجملموعة عن طريق ،  غرينادا  ىلإ تحيلوأُ  -٤

اململكة املتحـدة   التفيا، و و  وسلوفينيا، ،منركاالد و ،اجلمهورية التشيكية أملانيا، و األرجنتني، و 
 الـشبكي  متاحة علـى املوقـع   األسئلة وهذه. وهولندا ،يرلندا الشماليةآلربيطانيا العظمى و  

  . الستعراض الدوري الشاملاخلارجي ل

   عملية االستعراضموجز مداوالت  - أوالً  

   االستعراضموضوعالدولة احلالة من جانب عرض   - ألف  
وأوضح أن التقريـر    . قدم وزير الشؤون اخلارجية، بيتر دافيد، تقرير غرينادا الوطين          -٥

الذي هو  ( احلكومة واجمللس النقايب     أعدته جلنة خاصة من أصحاب املصلحة تتكون من ممثلي        
اجمللس الكنائسي واللجنة احمللية     واملنظمات غري احلكومية ومؤمتر      ) النقابات لكلهيئة جامعة   

وقد كلِّفت وزارتـا الـشؤون اخلارجيـة        . شكلتها حكومة غرينادا  اليت   اإلنسان،   قحلقو
ـ هازين  اجلكونا  أن ت ب من طرف جملس الوزراء      والشؤون القانونية  تنـسيق   سؤولني عـن  امل
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املشاورات وإنتاج التقرير اخلتامي وأضاف يقول إن املشاورات اسـتمرت مـع الـوزارات         
 غري احلكومية طوال عمليـة      احلكومية املختصة والوكاالت االجتماعية والنقابات واملنظمات     

  . للمرحلة التفاعلية من االستعراض الدوري الشاملغرينادا حتضري 
وجرى التأكيد علـى أن     . ن اخللفية اجلغرافية والتارخيية للبلد    م عرض موجز ع   وقدِّ  -٦

وقد أتت  .  من الشعب  مٍٍ، بدع ١٩٧٩ وأن ثورةً اندلعت يف سنة       ١٩٧٤ عام   البلد استقل يف  
 بعض   أيضاً بإجنازات مهمة يف مضمار التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أنه حدثت         الثورة  

وأفضى تدخل دولة عظمى وحلفـاء إقليمـيني، يف         . حلقوق اإلنسان اجلسيمة  االنتهاكات  
وأجريت بعدئـذ مخـسة     . ، إىل إعادة الدميقراطية واألخذ من جديد بالدستور       ١٩٨٣ عام

 تيلمان توماس املؤمتر الدميقراطي   صاحب املقام   ، تزعم   ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . انتخابات عامة 
 وعّين بالتـايل    ،نزيه بوجه عام   مقعدا يف انتخاب حر و     ١٥ من بني     مقعداً ١١    ب وفاز   الوطين

  . الرشيدة واملساءلة وسيادة القانوناإلدارة اجلديدة يف احلكومة رسالة متثلتو. رئيسا للوزراء
، الذي بدأ نفاذه يف    اغرينادفدستور  . وقدمت حملة عامة عن دستور غرينادا وتشريعها        -٧

كما أن الدستور    .ساسيةوالضامن للحقوق واحلريات األ    هو القانون األمسى هلا      ،١٩٧٤عام  
رقت  من أحكامه قد خُ    ا يزعم أن أي   ، ذكراً كان أم أنثى،    ينص على أن باستطاعة أي شخص     

اليت أصدرها الربملان   حكام الرئيسية    وأشري إىل بعض األ    .حقه عليا لُتنِيله أن يلجأ إىل احملكمة ال    
، ومنـها املعاهـدات     افإىل التشريعات املتعددة األطر    هلا صلة حبقوق اإلنسان، وكذا       اليتو

 على ذلك منها العهد الدويل اخلـاص  وأعطيت أمثلة. ّدقت عليها غرينادا  واالتفاقيات اليت ص  
  .بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزونباحلقوق املدنية والسياسية و

لطة خمتلف فروع احلكومة، مبا يف ذلك الس      وقدمت بعدئذ شروح عن هيكل وسري         -٨
 أن توجيه حكومة غرينـادا والرقابـة عليهـا العـامني            وذكر. التنفيذية والسلطة القضائية  

اجلهـاز   و . للحكومة، املسؤولة مجاعيا أمام الربملـان      السلطة التنفيذية موكوالن، إمجاالً، إىل    
وينص دستور غرينادا وقوانينها    . جزء من النظام القانوين لشرق الكارييب     القضائي يف غرينادا    

ويتوىل جملس امللكة   .  وحتترم احلكومة عمليا ذلك االستقالل     ،على استقالل السلطة القضائية   
  .اخلاص يف اململكة املتحدة البت يف الطعن النهائي لقرارات احملاكم يف غرينادا

، عن السبعة املتبقني من ٢٠٠٩رب سبتم/ أيلول٥رجت، يف  فاحلكومة أ وأُكد على أن      -٩
، اليت أودت حبياة رئـيس      ١٩٨٣ الذين سجنوا بسبب اغتياالت عام       ،"١٧غرينادا  "جمموعة  

 وجرى اإلفراج عنهم مبقتضى حكم صادر       . مواطنني ١٠اء يومذاك موريس بيشوب و    رلوزا
  . يف جلسة إلعادة إصدار احلكم أمر هبا جملس امللكة اخلاص٢٠٠٧يف عام 

 عاجلة شىت جوانـب لتنظيم ومت  سنَّ لوحظ أن شىت القوانني   ،  اتوخبصوص التشريع   -١٠
وحيثما كانـت تلـك     . ضمنهاويالفردية   من شأن حقوق اإلنسان      حياة املواطنني، مما يعلي   

  .لتغيري يف اجملتمعإلحداث االنقص فيها وأوجه لتدارك القوانني ناقصة، أدخلت تعديالت 
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صّدقت  اليت    الدولية بعض املعاهدات واالتفاقيات والصكوك    إنفاذ    أيضاً  مت هوقيل إن   -١١
نه لوحظ أن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ال ميكن االستناد          بيد أ . عليها حكومة غرينادا  

تشريعا داخليـا   أوالً  يتعني أن يسن برملان غرينادا      بل  إليها عموماً أمام احملاكم احمللية مباشرةً؛       
  .إلدراج تلك الصكوك يف النظام القانوين

االقتـصادية، مثـل   باحلقوق االجتماعية و فيما يتعلق   مث وصفت اإلجراءات املتخذة     -١٢
 األسـرة وتركزت السياسات املوصوفة علـى      . الربامج وتوفري اخلدمات  سياسات و الاعتماد  

  .وحقوق العملوالتعليم  واملرأة األشخاص ذوي اإلعاقةوالطفل و
؛ وكان من اخلدمات املشار إليها صندوق نيسيسيتوس ملساعدة األطفال يف املدرسة            -١٣

 أسـرة م املائي، ليضمن لكل     قراء وإعانة احملرومني على دفن أحبائهم؛ وبرنامج الدع       ودفن الف 
لرعاية األطفـال   ، وخدمات الرعاية النهارية، ضماناً      الصاحل للشرب احلصول على املاء النقي     
  .لعملتواجد والديهم يف ا شهور وثالثة أعوام أثناء ٦املتراوحة أعمارهم بني 

. ١٩٩٨ُبيِّن أن قانون محاية الطفل ُسـن يف عـام           ألطفال،   وا باألسروفيما يتصل     -١٤
اسـتعراض  ويستدلّ من   . االعتداءويهدف هذا القانون إىل محاية األطفال من مجيع أشكال          

 اإلجباري عـن كـل أشـكال        لإلبالغأحكام  أن احلاجة تدعو إىل      للقانون   مؤخراًأجري  
  .صفة التقادم عن اجلرائم اجلنسية وإزالة االعتداء

 أن احلكومة تقدم الـدعم إىل جملـس         ضحوأ،  ة ذوي اإلعاق   األشخاص وخبصوص  -١٥
 إعانـة شـهرية     موتقـد . لألشخاص ذوي اإلعاقة  هو منظمة طالئعية    وغرينادا للمعوقني،   

يوفر الدعم املايل والرعاية الطبيـة      وباإلضافة إىل ذلك،    . ريةاللمساعدة يف عمليات السكرت   
  .اجملانية والسكن

يضمن قانون العنف املرتيل حق املرأة يف احلماية من مجيع أشكال     ق باملرأة،   وفيما يتعل   -١٦
 لـضحايا   اإلقامة املؤقتة وفر فيه   ، ت وقد أنشئت دار إلعادة تأهيل النساء املضروبات      . اإليذاء

  .العنف املرتيل وألطفاهلن
أن  سنة، كمـا     ١٦ إىل   ٥ألطفال الذين تتراوح أعمرهم من      ميع   جل والتعليم إلزامي   -١٧

تعليم جّيد ومالئـم وتـسعى      على  بإنصاٍف  حصول كافة املواطنني    احلكومة ملتزمة بضمان    
   .إىل ذلكجاهدةً 

فإن غرينادا عضو يف منظمة العمل الدولية وملتزمـة متامـاً     وبالنسبة حلقوق العمل،    -١٨
ـ    وهلذه الغاية،    .وبتطبيقها وتشجيعها بضمان الوفاء مبعايري العمل الدولية       ة صـّدقت حكوم

ن معايري العمل الدولية معترف هبا      إاألساسية كما   غرينادا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية       
   .ينبغي ومنفّذة كماجيداً 
سيما سن   التدابري املتخذة حملاربة الرشوة، وال      الرشيدة، وصفت  اإلدارةوفيما خيص     -١٩

وأشري كـذلك إىل     . نزاهة ، وإنشاء جلنة  ٢٠٠٧ الفساد، يف عام     كافحة مل يف البلد قانون  أول  
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 بـشأن  اجملتمـع   فـراد يف شـكاوى أ   حيقق  كي  مظامل  للإنشاء مكتب للمظامل وتعيني أمني      
   .احلكومة أفعال
فقـدرة قـوة    . وبالنسبة ملنع اجلرمية، تويل احلكومة أمهية كبرية ملنع اجلرمية ولألمان           -٢٠

ى القانون والنظام ومنع اجلرمية ية املتمثلة يف احلفاظ علاألساسالشرطة على االضطالع مبهامها   
تقّوى باستمرار ويشكل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان الفردية ومحايتها جزءا رئيسيا من             

  . تدريب الشرطةبرنامج
 هو هدف وجود نظام فعال للرعاية الصحيةفقد كان وما زال وفيما يتعلق بالصحة،   -٢١

كومات املتعاقبة حتـدي االسـتجابة       واجهت احل  ،وعلى مر السنني  . كل حكومة يف غرينادا   
فيما يتصل بالسكن، وافقت احلكومة على      و. الحتياجات السكان إىل الرعاية الصحية    الكافية  

للتغلـب  احلكومة  وناضلت  . أن احلصول على سكن مالئم حق أساسي من حقوق اإلنسان         
  .ئذذعلى الدمار الذي خلفه اإلعصار إيفان، لكنها حققت الكثري من التقدم من

وجيري اختاذ  .  لتلبية املعايري املقبولة دوليا    مرافق السجون حسِّنت  عالوة على ذلك،    و  -٢٢
من الشكاوى املتعلقـة    ن ازدحام السجون وغري ذلك      جتاوبا مع املشاغل املتزايدة بشأ    التدابري  
 وإصـدار اإلنسان برصد أوضـاع الـسجون         حلقوق  مستقلة وُسمح جملموعات . بالسجون
  .مستقلة تقارير
وإن مـساندهتا   . عن طريق تعهداهتا والتزاماهتا الطوعية     ت غرينادا تفي بعهودها   وظل  -٢٣
ألنشطة الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للناس أمجعني، دون متييز من أي نوع، وإىل               ل

 ودعمـا  . أعلى معايري حقوق اإلنسان داخلياً تدل بوضوح على فلـسفة احلكومـة   مناصرة
اية حقوق اإلنسان ، صّدقت غرينادا على صـكوك األمـم املتحـدة             يف سبيل مح  للكفاح  

رئيسية قصد زيـادة قـدرة      يف جماالت   الزم   الدعم التقين غري أن   .  حلقوق اإلنسان  ساسيةاأل
  . على االستمرار يف ذلكغرينادا
  . األسئلة املسبقةمث ُرّد على  -٢٤
 موجود حبكم القـانون،   قوبة  فيما يتعلق بالعقوبة البدنية، قيل إن استعمال تلك الع          -٢٥
، الذي حيد من تطبيقه يف املدارس بتقييد اسـتعماله          ٢٠٠٢أنه مقيد بقانون التعليم لعام       إال

 . وسعها حظرهفإن احلكومة ليس يف   ومبا أنه مباح قانوناً،     . والسماح لآلباء بطلب اإلعفاءات   
  .ى عدم تطبيقهااملمارسة بغية التشجيع علالشواغل إزاء تلك وتزداد التوعية بشأن 

 املتراضـني  وبالنسبة لألسئلة املتعلقة بالنشاط اجلنسي بني البالغني من نفس اجلـنس           -٢٦
ذلك ميكن أن ينظر إليه على      بيد أن   .  مبقتضى قوانني غرينادا   معليه، أُكِّد أن ذلك النشاط جرِّ     

لناس أن يساعد   تسامح ا ن، من شأن تزايد     مومبرور الز . أنه متييز، ألنه ينتقص من حرية الفرد      
. وهذه مسألة سياسة عامة سيكون على جملس الوزراء التداول فيها         . على معاجلة هذه املسألة   

  .ولوحظ أنه ال متييز يف تقدمي اخلدمات الصحية وغريها يف هذا الصدد
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ُبّين أن احلكومة تسعى إىل     وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة حول االجتار باألشخاص،          -٢٧
وجيـري   ،بروتوكول بالريمو بشأن االجتار بالبـشر    وقد ُصدِّق على    . ذا األمر زيادة الوعي هب  

. الكشف عن املتجرين بالبشر وإلقاء القبض عليهم      تدريب املسؤولني عن إنفاذ القوانني على       
بالبشر، حتديداً، وإن كانت اجلرائم     االجتار  وفضال عن ذلك، هناك مناقشة دائرة حول جترمي         

 يف اجتمـاع     بـه مـؤخراً    أدىلوأشار رئيس الوزراء، يف بيـان       . لفعلذات الصلة جمّرمة با   
حمدودية املوارد، غري أنه أوضح أن املساعدة التقنية سـتلتمس          الدول األمريكية، إىل     منظمة

  .لتصحيح املشكلة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       أما عن األسئلة املتعلقة بالتصديق على         -٢٨

أن ذلك ممكن، ألن احلكومـة      ، فقد ذكر    أو املهينة  ة القاسية أو الالإنساني   و العقوبة املعاملة أ 
 ويف نيتها حتديث مواقف غرينـادا بـشأن عـدد            الدولية قامت باستعراض مجيع املعاهدات   

  .املسائل من
ـ        دع بإصدار بالسؤال املتصل وفيما يتعلق     -٢٩  ر يف وة دائمة، ذكر أن احلكومة سوف تفكّ

  . اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان املكلفني بواليات يف إطارمجيعتوجيه تلك الدعوة إىل 
وفقا ملبادئ باريس، أشـري     ويف مسألة ما إذا كانت ستنشأ مؤسسة حلقوق اإلنسان            -٣٠
 استهدافاًغرينادا هلا مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان وأن حماوالت تبذل لتعزيز قدرهتا            أن  إىل  

  . هذا املسعى الفريق الذي ُشكّل لإلعانة على إعداد التقريريفوسيشرك . لالعتراف الدويل
التزامـات اإلبـالغ مبوجـب      لة ما أحرز من تقدم صوب الوفاء ب       وخبصوص مسأ   -٣١

التزاماهتا  بشرية وتقنية شديدة مما نتج عنه التأخر يف          قيوداًاملعاهدات، ذكر أن غرينادا تواجه      
م يف اآلونة   قدِّ نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      اللج التقرير املوجه إىل     غري أن . باإلبالغ
  . وستتلوه تقارير أخرى،األخرية
 بنني والبنـات   محاية ال  ات لتوفري  على أسئلة عن التقدم احملرز يف تعديل التشريع        ورداً  -٣٢

 ن القانون يوفر احلمايـة، إال أنـه       إ من اإليذاء واالستغالل اجلنسيني، قيل       على قدم املساواة  
وكل اإلساءات املبلّغ عنها هي حمـلّ  . التشريعاتلتوفيق بني ايف هذا الشأن التفكري يف       جيري

  .حتقيق كما أن هيئة رعاية الطفل تعمل مع الشرطة
توفري حماكم لألحداث وضمان عزل األطفـال عـن         وبالنسبة ملا حتقق من تقدم يف         -٣٣

.  يف االحتجاز قبل احملاكمة    ، عن البالغني  البالغني احملتجزين، ذكر أن األطفال معزولون، حاليا      
. حلجز اجملرمني األحداث  ة، تعمل احلكومة على إكمال مرفق        احملاكم بعدوبالنسبة لالحتجاز   

وزيادةً على ذلك، تعمل احلكومة     . هبذا تأخر تشغيله  وقد تأثر ذلك املرفق باإلعصار إيفان، و      
  .ح املواردحماكم األحداث، غري أهنا مقّيدة بُشإنشاء يف سبيل 

 ٢٠٠١قانون العنف املـرتيل لعـام       وجود   املرأة، لوحظ    بالعنف ضد  صلوفيما يت   -٣٤
  يعـاجل  كفيـل بـأن   بصرامة  اإلجراءات املوجزة املتعلقة بالعنف املرتيل وأن إنفاذها        قواعد  و
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 اإلساءة  بالغات عن إلللنساء املضروبات وأن مجيع ا     بأن مأوى قد أنشئ       أيضاً وذُكِّر. املسألة
  .فيها حقَّقُي

 آليـة   ومبا إذا كانـت توجـد      رصد أماكن االحتجاز  املتعلق ب سؤال  الوخبصوص    -٣٥
للشكوى بالنسبة لضحايا إساءة املعاملة، بيِّن أن منظمات غري حكوميـة تقـوم بزيـارات               

 لتفتـيش   وباإلضافة إىل ذلك، هناك هيئة    . جونباملشاركة يف جلنة لزيارة الس    منتظمة، خاصة   
   .سجون شهريا وميكنها تلقي الشكاوىتزور ال السجون

   االستعراض موضوعاحلوار التفاعلي وردود الدولة   - باء  
 وشكر عدد من الوفود احلكومـة       . ببيانات اًوفد ٢٨  أدىل يف أثناء احلوار التفاعلي،    -٣٦

ية واسعة النطـاق، وعلـى      رولية تشا على التقرير الوطين الشامل، الذي أعد من خالل عم        
 ،الثاين مـن هـذا التقريـر       الفرعيف  وترد،   .ودها على األسئلة املسبقة   ورد الشاملعرضها  

  . التوصيات اليت قّدمت خالل احلوار
 . الرشيدة واملساءلة وسيادة القانون    اإلدارةها يف   وهنأت اجلزائر غرينادا على إسهام     -٣٧

اية وأبرزت التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واعتماد قانوين العنف املرتيل ومح           
وقدرت اجلزائر جهود احلكومة الرامية إىل ضمان األمن ومنع         . الطفل، وإنشاء مكتب املظامل   

أن باإلمكـان   واستوضحت السبب يف    . تدريب الشرطة على حقوق اإلنسان    اجلرمية، وأيضا   
. االستناد أمام احملاكم احمللية إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها غرينـادا   

 .مت اجلزائر توصياتوقد

واستفسرت الربازيل عن اخلطوات امللموسة اليت اختذهتا غرينادا يف ضمان حقـوق             -٣٨
األطفال والنساء ويف حماربة مجيع أشكال التمييز، مع إعارة اهتمام خاص لالستغالل اجلنسي             

كما طلبت معلومـات    .  اجلنسي التنوعلألطفال والعنف ضد املرأة وعدم التمييز على أساس         
 اخلطوات والعيوب الرئيسية املستبانة فيما يتعلق بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             عن

بني األغنياء والفقراء، والسياسات بالنسبة للعمـال       والثقافية، مع إيالء اهتمام خاص للفجوة       
وسألت عن االحتياجات الرئيسية العاجلـة  . املهاجرين ولالجئني، والتدابري املضادة لإلرهاب    

 .وقدمت الربازيل توصيات. التعاون على حقوق اإلنسانيف جمال 

ة يف إعداد تقريـر غرينـادا       وأثنت سلوفاكيا على إشراك خمتلف أصحاب املصلح       -٣٩
؛ وبإمكانية احلصول على الرعاية قبل بتوفري التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين ورحبت .الوطين

برنامج الكتـب الدراسـية املوضـوع       ؛ و  العايل االلتحاقاملدرسية، مثلما يتجلى يف معدل      
 .وقدمت توصيات. للعائالت احملرومة اقتصاديا

 وسألت النرويج عن الكيفية اليت تعتزم هبا غرينادا إشراك اجملتمع املـدين يف عمليـة               -٤٠
دوام بوأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد        .  الشامل متابعة توصيات االستعراض الدوري   
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زيادة اإلدمـاج   ت عن اخلطوات اليت اختذهتا غرينادا لتلبية احلاجة إىل          العنف املرتيل واستفسر  
 .توصياتالنرويج وقدمت  .الرمسي للتحليل اجلنساين يف سياساهتا وخططها الوطنية

وشكرت شيلي غرينادا على عرضها لتقريرها الوطين، مشريةً إىل التدابري اليت اختذهتا             -٤١
وقـدمت  . حقوق اإلنسان يف البلد    وحتسني محاية    السلطات الوطنية يف شىت امليادين لضمان     

 .توصياتشيلي 

ورحبت كوبا باألولوية اليت تعطيها غرينادا لتحسني حالة حقوق اإلنسان ملواطنيها،            -٤٢
 ١٦ سن   إلزاميا حىت وهنأت غرينادا على كون التعليم      .  ذلك التعليم والصحة والسكن    مبا يف 

 اجلـامعي   التعلـيم نوي واللتزام غرينادا بـضمان       والثا االبتدائيسنة وجمانيا على املستويني     
والحظت التدابري املختلفة املتخذة حلماية حقـوق       .  كل أسرة  يف لشخص واحد على األقل   

فـريوس   ن يعانون مـن   بالربامج اهلادفة إىل توفري الرعاية مل      ورحبت   األشخاص ذوي اإلعاقة  
ة يف جمال الصحة واالهتمام     لوقائيستراتيجية ا ال ا  أيضاً حظتوال. اإليدز/نقص املناعة البشرية  

وفيما يتصل بالتحديات املواجهة يف مضمار السكن منذ أن          .واملعدية باألمراض املزمنة    البالغ
دعت كوبا اجملتمع الدويل إىل تصعيد ما ميّد بـه        ،  ٢٠٠٤يف عام   آثاره   اإلعصار إيفان    خلّف
 .كامل للحق يف الـسكن املالئـم       يف اإلعمال ال    للمسامهة من مساعدٍة مالية وتعاونٍ    غرينادا
  .توصيات وقدمت

 واجملـاين   يزامل اإل االبتدائيورحبت إسبانيا بالتزام غرينادا بضمان احلق يف التعليم          -٤٣
 وقـدمت . فعلـي لعقوبـة اإلعـدام     والحظت بارتياح وجود وقف اختيـاري       . للجميع
 .توصيات إسبانيا

حملاربة االجتار بالبـشر    شاملة  واعترفت كندا باحلاجة إىل بذل جهود عاملية وإقليمية          -٤٤
أن حلقة دراسية للتدريب على هذه املسألة قد استضافتها مؤخرا إدارة األمن العـام              وسّرها  

بيد أنه لوحظ أن غرينادا     . مبنظمة الدول األمريكية  التابعة لوحدة مناهضة االجتار باألشخاص      
لقها إزاء اكتظـاظ الـسجون   وعّبرت كندا عن ق. ليس هلا تشريع ملعاجلة هذه املسألة املهمة     

 النظـر يف  على خرق لوائح السجن؛ والتأخر يف       هلم  طعام املعتقلني عقاباً    وممارسة التقليل من    
املرافق املالئمة لألطفال احملتجزين؛ والعدد احملدود مـن العـاملني          قضايا األحداث؛ ونقص    

  .توصياتكندا وقدمت  .لتعامل مع األطفالا  علىاملدرَّبني

هولندا باملصاعب االقتصادية واالجتماعية اليت تواجهها غرينادا وشجعتها        واعترفت   -٤٥
 ملكافحة الفـساد،    ٢٠٠٧ورحبت بقانون عام    .  التقنية، عند الضرورة   على التماس املساعدة  

 املتخذة للتوعية بالعنف ضد املرأة والطفـل، لكنـها          وباملبادراتوبقانون ينشئ جلنة للرتاهة     
وأن ممارسات إساءة معاملة األطفال     خطرية   مشكلة   ما برح يشكل  الحظت أن العنف املرتيل     

والحظت أن اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان        . اإليذاء اجلنسي، مستمرة  مبا فيها   وإيذائهم،  
 البـالغني   بـني  أعربت عن قلقها لكون القانون اجلنائي يعاقب على األنشطة اجلنسية املثلية          
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 وقـدمت .  اللجنـة  طبقاً لـرأي  عدم التمييز،   يف  صية و  اخلصو  يف قاحل، مما ينتهك    املتراضني
  .توصيات هولندا
وشجعت املكسيك غرينادا على القيام بعملية تشاورية واسعة النطاق ملتابعة حصيلة            -٤٦

على التقدم الكبري احملرز يف جماالت اخلدمات األساسية        وأكدت  . االستعراض الدوري الشامل  
وامتدحت . االبتدائيالتعليم قبل املدرسي و   اللتحاق ب لوالصحية، وأيضا على املعدالت العالية      

ضـعف  سيما يف سياق     املكسيك غرينادا على جهودها من أجل ضمان احلق يف السكن، ال          
والحظت حتديات حقوق اإلنسان الـيت تواجههـا غرينـادا          . البلد أمام الكوارث الطبيعية   

دا على تعزيـز جمهوداهتـا       أن يعني االستعراض الدوري الشامل غرينا      وأعربت عن أملها يف   
 .وقدمت املكسيك توصيات .الوطنية يف ذلك اجملال

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية جبهود غرينادا للنـهوض بـالتعليم وتطـوير             -٤٧
 إقامـة   ذكرت أهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء      لكنها  .  شباب غرينادا  فيما بني املهارات احلياتية   

 وأعربـت   . لشؤون قضاء األحداث   فعالةإدارة ناجعة و  ر إىل   االفتقاوالعدل وسيادة القانون    
يات املتحدة عن عميق قلقها إزاء التعريفات احملدودة يف القانون اجلنائي، الذي ال يشمل              الالو

لكونه ال حيّرم بيع األطفـال      أو غري ذلك من اجلرائم اجلنسية، و      أو االغتصاب    سفاح احملارم 
  .توصياتالواليات املتحدة وقدمت  .ستغالل يف العملاالواالجتار هبم ألغراض الدعارة و

 والحظت أوروغواي اجلهود اليت تبذهلا غرينادا تعزيزاً ومحايةً حلقـوق اإلنـسان،            -٤٨
. الصاحل للـشرب   املائي، من أجل ضمان احلصول على املاء         دعم القطاع يف ذلك برنامج     مبا

تنفيذ األحكام  ثابرة على   املوالحظت أن غرينادا طرف يف عدة صكوك دولية وشجعتها على           
 .املتعلقة بالتزاماهتا على الصعيد الوطين

 وأثنت علـى    اخلطيةسئلتها  ينادا على إجاباهتا املفصلة على أ     وشكرت األرجنتني غر   -٤٩
وأشارت إىل توفري الرعاية .  كل من احلقل االقتصادي واالجتماعي والثقايف   اجلهود املبذولة يف  

مـستوى سـوء    االلتحاق باملدارس واخنفاض    و التلقيح   تستويامارتفاع   و ،الصحية األولية 
 وقـدمت   . بالوقف االختياري احلـايل لتطبيـق عقوبـة اإلعـدام           أيضاً ورحبت. التغذية

 .توصيات األرجنتني

الليبية إىل جهود غرينادا لتحسني حالة حقوق اإلنـسان  العربية وأشارت اجلماهريية    -٥٠
 اتفاقية دولية بـشأن حقـوق اإلنـسان،     ٢٠يف البلد والحظت أهنا طرف يف ما يربو على          

يدل على اإلرادة الراسخة لدى احلكومة يف محاية حقوق اإلنـسان بـاحترام التزاماهتـا                مما
 .وقدمت اجلماهريية العربية الليبية توصيات. التعاهدية

. على تقاليدها العريقة يف احلكم العلماين وحرية التـدّين         أستراليا غرينادا  وامتدحت -٥١
، مالحظـة علـى   ٢٠٠٩على جهودها املستمرة للتعمري بعد أعاصري عـام         نادا  وهّنأت غري 

.  املضطلع به إلعادة بناء املرافق التعليمية املتـضررة        الباعث على اإلعجاب  اخلصوص العمل   
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 لكون غرينادا   أعربت عن أسفها  ورحبت بالوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام، إال أهنا         
لق أن غرينادا تبقي على العقوبات ضد النشاط اجلنسي فيما بني            والحظت بق  .مل تلغها رمسيا  

  وقدمت أستراليا توصيات. املتراضني عليهالبالغني من نفس اجلنس

.  وطرحت أسئلة يف هذا الشأن     سياسة جديدة للشباب  الشروع يف   والحظت فرنسا    -٥٢
عـدة  ام وأنشأت    لعقوبة اإلعد   فعلياً  أن غرينادا طبقت بالفعل وقفا اختيارياً       أيضاً والحظت

بأن غرينادا وأبرزت استنتاج اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان . مؤسسات لضمان حقوق اإلنسان
 من قانوهنا اجلنائي، اليت تعتـرب األنـشطة    ٤٣٥تعاقب املثلية اجلنسية مبوجب املادة      ما زالت   
 .وقدمت توصيات. املخالفة للطبيعة جرميةًاجلنسية 

علومات عن التدابري املتخذة من حكومة غرينادا للحد من          من امل  وطلبت أملانيا مزيداً   -٥٣
ملـوظفني  ة وسـائر ا   لـشرط ملوظفي ا  سيما فيما يتعلق بالتدريب املالئم     العنف املرتيل، وال  

 .وقدمت أملانيا توصيات. املتعاملني مع تلك احلاالت

نية إجاباهتا على أسئلتها املسبقة بشأن املؤسسة الوط      وشكرت سلوفينيا غرينادا على      -٥٤
نافـذ  والحظت بارتياح أن وقفا اختياريا فعليا لعقوبـة اإلعـدام   . املستقلة حلقوق اإلنسان  

 وإن كان يظل يقلقها أن      ،٢٠٠٧متشياً مع تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لعام          ،املفعول
 على أن القانون الداخلي يسمح       أيضاً وشددت. ينتظرون إعدامهم  أشخاص على األقل     ١٠

وقـدمت  .  مّتبعةممارسة باحتجاز األحداث مع البالغني، الشيء الذي يزعم أنه أصبح       استثناًء
 .سلوفينيا توصيات

، أعيد إىل األذهان التفسري      باألشخاص وفيما يتعلق باألسئلة املطروحة بشأن االجتار      -٥٥
 .الذي أعطي أثناء تقدمي التقرير

ـ      ملساعدة يف تنفيذ االلتزامات الدولية     اللتماس ا  بالنسبةو -٥٦ تنظر ، قيل إن احلكومـة س
خاصة فيما يتـصل مبـسألة      هنا سترحب باملساعدة التقنية،     حيث إ ،  ريب يف هذا األمر    بال

 .التصديق على املعاهدات

فعلياً  وبالنسبة لألسئلة املطروحة حول عقوبة اإلعدام، أشري إىل أن مثة وقفا اختيارياً            -٥٧
إلزامية، كما ينص على ذلك قرار جملـس        فعقوبة اإلعدام مل تعد     . لعقوبة اإلعدام يف غرينادا   

 .طبق ملدة عقود من الزمنا مل توبينما ال يزال يف منت القانون، فإهن. امللكة اخلاص

وفيما يتصل مبسألة اكتظاظ السجون، ذكر أن احلكومة تنظر يف إمكانية بناء سجن              -٥٨
 .كاٍفجديد، ألن املرفق احلايل غري 

وخبصوص مسألة رفع السن األدىن للمسؤولية اجلنائية، لوحظ أن هذا األمر حيظـى              -٥٩
 .عما قريبتوقع أن حيرز تقدم وُي ببالغ االهتمام
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ريا غرينادا على تعاوهنا ومشاركتها يف االستعراض الدوري الـشامل          اوشكرت هنغ  -٦٠
ر احلـال وقلـة     رغم عس وأثنت على البلد جلهوده املبذولة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان           

 .وقدمت توصيات. ردااملو

يرلندا الشمالية بضعف غرينادا أمـام      آواعترفت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      -٦١
. وسـبل العـيش  اآلثار املدمرة اليت ميكن أن تكون هلا على البنية التحتية الكوارث الطبيعية و  
، هذه األحداث واجهة  على أن تفعل كل ما يف استطاعتها، وهي ختطط مل         وشجعت احلكومة   

 على إلغـاء عقوبـة       أيضاً  وشجعتها .لكي تضمن محاية حقوق اإلنسان أثناء تلك األزمات       
واستفسرت عن خطط غرينادا لضمان إشراك اجملتمع املدين فعليـا          . كل الظروف اإلعدام يف   

 .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. يف متابعة االستعراض

ماية حقوق  حل تتضمن أحكاماً دا من القوانني    عدت  والحظت الصني أن غرينادا سنَّ     -٦٢
ن من أجل اجملموعات املستضعفة ولزيادة فرص       كاإلنسان وتعزيزها واختذت تدابري لترقية الس     

أولت أولوية قصوى للموارد البشرية والصحة ومنـع اجلرميـة          والحظت أن غرينادا    . العمل
ساواة يف التمتع بـاحلق يف التعلـيم         جهود غرينادا لضمان امل     أيضاً والحظت. واملعاقبة عليها 

وسلّمت الصني بالـصعوبات    . والثقافيةوجهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية       
ة حقـوق اإلنـسان، وخاصـة       والتحديات اليت تواجهها غرينادا كبلد نام يف تعزيز ومحاي        

واألشـخاص  الصعوبات يف حتسني مرافق السجون وإعادة إدماج املصابني بفريوس اإليـدز            
م غرينـادا    املساعدة الضرورية وإىل دع    تقدميودعت الصني اجملتمع الدويل إىل      . ذوي اإلعاقة 

 .وقدمت توصية واحدة .يف تلك اجملاالت

ورحبت ملديف بإنشاء العديد من املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة لتعزيـز             -٦٣
. ئتالف الوطين حلقوق الطفـل    ومحاية حقوق اإلنسان، مبا فيها املنظمة الوطنية النسائية واال        

النظـامي   التعليم   توفريوتنفيذ التدابري لضمان    كافة  تعليم مواطنيها   وأثنت على التزام غرينادا ب    
 .وقدمت توصية. ن محاية الطفلوأشارت ملديف إىل النقائص يف قانو. ي واإللزاماجملاين

 لكـل األطفـال     للتعليم اجملاين اإللزامي   غرينادا أنشأت نظاما     والحظت التفيا أن   -٦٤
 يضمن توفري الكتب  وطنياً للكتب املدرسية سنة وأن برناجما١٦ًىل  إ٥املتراوحة أعمارهم من  

 .وقدمت التفيا توصية. املدرسية األساسية الالزمة جلميع األطفال لزيادة فرصهم التعليمية

ماية وتعزيز املعتربة اليت تبذهلا غرينادا حل تقدر كثريا اجلهود اأهنإىل امايكا  جوأشارت -٦٥
والحظت الربامج االجتماعية اليت أخذت هبا احلكومة لتحسني مـستويات          . حقوق اإلنسان 

. قوقهم االجتماعية االقتصادية  حل تعزيزاً املستضعفة وأعضاء اجملتمع احملرومني،      الفئاتمعيشة  
  .وقدمت جامايكا توصية

ـ          والحظت ترينيداد    -٦٦ ويواجـه  وارد  وتوباغو أن غرينادا بلد نامٍ صـغري تنقـصه امل
وأكدت .  وغريها طلبات سكانه االجتماعية واالقتصادية والبيئيةلكلالتحديات يف االستجابة 
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نفيذ التزاماتـه  وتعموماً تعرقل تنمية البلد تتعلق بالقدرات     واضحةً مقدرة مسائل   مثةعلى أن   
ـ      ٢٠٠٤سبتمرب  /لىل إعصار أيلو  وأشارت إ . الدولية اض  وضخامة العمل الذي يستلزمه إهن

ورحبت بسياسة غرينادا الرامية إىل إعادة النظر يف سن املسؤولية اجلنائية،           . غرينادا من جديد  
ـ   شمل األشخا يونية ل  املعونة القان  وبسط نطاق  سنوات؛   ٧اليت هي اآلن      إجرامص املتهمني ب

إدماج األطفال ذوي غري الشرعيني؛ و؛ واعتماد تشريع يضمن احلماية القانونية لألطفال خطري
 .اإلعاقة يف النظام التعليمي

لتمتع حبقـوق   اً ل ضماندابري اليت وضعتها موضع التنفيذ      وأثنت غانا على غرينادا للت     -٦٧
 ا جّيد امجيع املواطنني تعليم  تعلّم  اإلنسان، مثل قانون العنف املرتيل، والربامج املتوخية ضمان         

. الطالب يف املـدارس    الستبقاء، وصندوق نيسيسيتوس، الذي يوفر الدعم اإلضايف        اًومناسب
 مـستويات معيـشة     حتـسني اهلادفة إىل التخفيف من الفقر و      من اخلدمات    اًوالحظت عدد 

واملستضعفني واحملرومني من بني أعضاء اجملتمع، مما يزكّي حقوقهم         األشخاص ذوي اإلعاقة    
ة الرشـيد اإلدارة  اليت تقـوم عليهـا      وامتدحت احلكومة على التزامها باملبادئ      . االقتصادية

وساندت طلبها للدعم التقين يف اجملاالت الرئيسية لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا من حيـث              
 .وقدمت توصية. التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية

وأضافت . والحظت نيكاراغوا أعمال غرينادا من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   -٦٨
القتصادي رغم أن اقتصادها صغري وأن      حققت إجنازات يف احلقلني االجتماعي وا     أن غرينادا   

الربامج االجتماعية للتصدي آلثار الفقر     والحظت نيكاراغوا   . عليها أن تعاجل األزمات الراهنة    
وشجعت . باعتبارها ممارسات جيدة الصاحل للشرب واملاء العامةوأشارت إىل برامج املساعدة 

إطارها لتعزيز ومحاية لكي تقوِّي غرينادا على أن تقدر االستعراض الدوري الشامل حق قدره  
 .وقدمت نيكاراغوا توصيات. حقوق اإلنسان

واستفسرت جنوب أفريقيا عن املدى الذي وصل إليه التشاور مع اجملتمـع املـدين               -٦٩
ومبا أن جلنة حملية    . مشاركته يف عملية املتابعة   وإشراكه يف صياغة التقرير الوطين، وأيضا عن        

ما إذا كانت    ع اد تقرير غرينادا، استوضحت جنوب أفريقيا     حلقوق اإلنسان قد أنشئت إلعد    
  وطلبـت  . إلقامة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشيا مع مبادئ بـاريس          أولية تلك خطوةً 

 لزيادة متثيـل املـرأة يف دوائـر    جيري اختاذها مزيدا من املعلومات بشأن اخلطوات اليت  أيضاً
 .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. حقوق الطفلجلنة احلكومة الختاذ القرار ولتنفيذ توصيات 

لمساعدة املقدمة من عدة بلدان يف أعقاب اإلعـصار         لتقدير ل  عن ا  أعربوختاماً،   -٧٠
 عن عميق التقدير للبلدان اليت قدمت لغرينادا الدعم التقين بغية معاجلـة              أيضاً وأُعرب. إيفان
الشؤون اخلارجية كافة الوفود    وأخريا، شكر وزير    .  من املسائل اليت أثريت إّبان اجللسة      عدد

لفريـق  ل أكـد كما أنه   . على مالحظاهتا وأكد هلا أن احلكومة ستنظر يف التوصيات املقدمة         
  .العامل أن غرينادا ستبذل كل ما يف وسعها لتحافظ على عهودها الدولية
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  أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانياً  
 يف الوقت املناسـب،     ودها عليها ردستقدم  والتالية،  التوصيات   ستبحث غرينادا  -٧١

 انعقاد الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان، يف           موعدذلك  على أال يتعدى    
   :٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

 يف جمـال حقـوق      أساسية أخرى النظر يف التصديق على صكوك        -١-٧١  
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق       و ،مناهضة التعذيب  اتفاقية    أال وهي  ،اإلنسان

اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي       و ،العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم     عمجي
  ؛)اجلزائر( اإلعاقة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      النظر يف التصديق على       -٢-٧١  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       مناهضة التعذيب اتفاقية  و التمييز العنصري 

، وكذا  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     و ، املهينة القاسية أو الالإنسانية أو   
يع األشـخاص   ؛ واالتفاقية الدولية حلماية مج     هبا ة امللحق ة االختياري الربوتوكوالت

والربوتوكولني األول والثاين امللحقني بالعهـد الـدويل        من االختفاء القسري؛    
ء على  اتفاقية القضا امللحقة ب وتوكوالت  والرب؛  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

؛  األساسـي   وباتفاقية حقوق الطفل؛ ونظام روما     مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
واالنضمام إىل االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية؛ وبلـوغ أهـداف           

  ؛)الربازيل (٩/١٢ حقوق اإلنسانن املبّينة يف قرار جملس حقوق اإلنسا
زالـت   اليت مـا  سية  األسا على صكوك حقوق اإلنسان      التصديق  -٣-٧١  
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       اتفاقية  تصدق عليها، وخصوصاً     مل
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع      ، املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو     أو

، نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     أشكال التمييز العنصري، وكذا     
  ؛)سلوفاكيا(ام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات االنضممبا يف ذلك 

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة       التصديق على اتفاقية      -٤-٧١  
 املهينة والربوتوكول امللحق هبا؛ والتـصديق       أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو     

 املدنيـة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق   على الربوتوكولني األول والثاين امللحقني ب     
 تفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء          وعلى اال والسياسية  
  ؛)شيلي( القسري

سان بـالتوقيع   تكثيف اجلهود للتعاون مع النظام الدويل حلقوق اإلن         -٥-٧١  
باحلقوق االقتصادية  وكول االختياري للعهد الدويل اخلاص      والتصديق على الربوت  

اخلاص بـاحلقوق   الدويل  وتوكول االختياري للعهد    ة والثقافية؛ والرب  واالجتماعي
تفاقية القضاء على مجيع أشـكال      الاملدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري     
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مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو          واتفاقية  ؛  التمييز ضد املرأة  
ـ    ، املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو     ق هبـا؛    والربوتوكول االختياري امللح

اتفاقيـة حقـوق    ووالربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفـل؛        
؛ والتـصديق علـى     الربوتوكول االختياري امللحق هبا    و األشخاص ذوي اإلعاقة  
  ؛)سبانياإ(يع األشخاص من االختفاء القسري االتفاقية الدولية حلماية مج

الت الربوتوكـو : لتاليـة التوقيع والتصديق على الصكوك الدولية ا   -٦-٧١  
واالتفاقيـة  ؛  لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     با االختيارية امللحقة 

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهضة التعـذيب           
الن االختياريان امللحقان باتفاقية     هبا؛ والربوتوكو   االختياري امللحق  والربوتوكول
 والربوتوكـول   اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ول؛  حقوق الطف 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         وامللحق هبا؛    االختياري
  ؛)األرجنتني(القسري 

التوقيع على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان أو التصديق           -٧-٧١  
دولية حلماية مجيع األشخاص مـن      سيما االتفاقية ال   عليها أو االنضمام إليها، وال    

 والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ،االختفاء القسري 
  ؛)أوروغواي ( األساسي ونظام روما،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

حلقـوق   األساسـية الصكوك الدولية   مجيع  النظر يف التوقيع على       -٨-٧١  
لتبين أحكام تلك   الضروريةداخليةالتشريعات ال وسن  اليت مل توقع عليهااإلنسان

  ؛)جنوب أفريقيا(الصكوك 
، يف أقرب وقت ممكن، على االتفاقية الدولية حلماية مجيع          التصديق  -٩-٧١  

  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 
 االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -١٠-٧١  

  ؛)هولندا(
تمسك ذوي اإلعاقة، ال  األشخاص   مع التزام احلكومة حبقوق      متشياً  -١١-٧١  

يف إجيابيـاً   النظـر    و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    باملبادئ الواردة يف    
  ؛)املكسيك(التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن 

 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي      يف االنـضمام إىل     هبّمة  النظر    -١٢-٧١  
  ؛)الصني( اإلعاقة

للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنـسان       صلة اجلهود   مو  -١٣-٧١  
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(اليت هي طرف فيها، لكي تضمن محاية تلك احلقوق 
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االنضمام إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية، اليت ليست طرفا فيها           -١٤-١٧  
اجلماهرييـة  (ريس  بعد، وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادئ بـا         

  ؛)العربية الليبية
مواءمة التشريع الوطين مع االتفاقيات الدولية لضمان متتع مواطنيها           -١٥-٧١  

 االتفاقيـات   وإعطـاء ،  حبقوق اإلنسان احملددة يف تلك التشريعات واالتفاقيات      
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية( على التشريعات الوطنية  األسبقيةالدولية

 مـع   ملواءمتهالقانوين الداخلي    العمل على مراجعة إطارها      صلةموا  -١٦-٧١  
  ؛)نيكاراغوا(غرينادا طرفا فيها تكون القواعد الدولية اليت 

ا مع القوانني الدوليـة حلقـوق       اهت تشريع العمل على ضمان توافق     -١٧-٧١  
  ؛)اململكة املتحدة( اجملتمع الدويل عند الضرورة ، والتماس مساعدةاإلنسان

، مبا يف ذلك من     من اجملتمع الدويل  واملساعدة التقنية    طلب التعاون   -١٨-٧١  
 التـصديق علـى   اهليئات الدولية املختصة، بغية تعزيز القدرات الوطنية علـى          

، وكذا تقـدمي التقـارير       وتنفيذها االتفاقيات الدولية اليت ليست طرفا فيها بعد      
  ؛)املكسيك (هيئات معاهدات حقوق اإلنسان إىل ةاملتأخر

 ألمم املتحـدة حتـسيناً    التعاهدية التابعة ل  يئات  اهلحتسني تعاوهنا مع      -١٩-٧١  
املتأخرة عن موعدها،   التقارير  جداول زمنية لتقدمي    له داللته باملوافقة على     تكون  

  ؛)النرويج(والنظر يف لزوم املساعدة اخلارجية هلذه الغاية 
لتعاهدية ذات الـصلة يف     اات  ئياهلالتقارير املتأخرة إىل    مجيع  تقدمي    -٢٠-٧١  

اللجنة املعنية  وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ، أي   تحدةاألمم امل 
  ؛)سلوفينيا(حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل 

 املعاهدات مبعاهدات الوفاء على حنو منتظم بالتزاماهتا بإبالغ هيئات          -٢١-٧١  
  ؛)انيكاراغو(اليت هي طرف فيها  نسانحقوق اإل

تقدمي تقريرها يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            -٢٢-٧١  
  ؛)هولندا(رة ، ملتمسةً الدعم التقين، إن اقتضت الضرووقت ممكنيف أقرب 

املكلفـني بواليـات يف إطـار       إىل   النظر يف توجيه دعوة دائمـة       -٢٣-٧١  
   ؛)الربازيل(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

اإلجـراءات  املكلفني بواليات يف إطار     توجيه دعوة دائمة إىل مجيع        -٢٤-٧١  
  ؛)التفيا(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

واليـات يف إطـار     املكلفني ب إىل مجيع    توجيه دعوة مفتوحة ودائمة     -٢٥-٧١  
  ؛)شيلي(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
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  املكلفني بواليـات يف إطـار      يعإىل مج  توجيه دعوة مفتوحة ودائمة     -٢٦-٧١  
  ؛)إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

املكلفني بواليـات يف إطـار      إىل مجيع    توجيه دعوة مفتوحة ودائمة     -٢٧-٧١  
  ؛)اململكة املتحدة(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

الـدوري   ملتابعة توصيات االسـتعراض      وشاملةإرساء عملية فعالة      -٢٨-٧١  
  ؛)النرويج(الشامل 

  ؛)اجلزائر( مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان إنشاءالنظر يف   -٢٩-٧١  
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشيا مـع مبـادئ          إقامةالنظر يف     -٣٠-٧١  

  ؛)جنوب أفريقيا(باريس 
متوافقةً مـع   مواءمة مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان لكي تكون          -٣١-٧١  
  ؛)اإسباني(بادئ باريس م
بـادئ  وفقـاً مل  حلقـوق اإلنـسان     مستقلة  إنشاء مؤسسة وطنية      -٣٢-٧١  

  ؛)فرنسا( باريس
بـادئ  وفقـاً مل  حلقـوق اإلنـسان     مستقلة  مؤسسة وطنية   إنشاء    -٣٣-٧١  

  ؛)أملانيا( باريس
  ؛)هنغاريا(ا ملبادئ باريس  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقًاعتماد  -٣٤-٧١  
 منصب أمني للمظامل وفقـا      بإنشاءستطاع،  القيام، يف أقرب وقت م      -٣٥-٧١  

  ؛)نيكاراغوا(ملبادئ باريس 
للقضاء على التمييز ضد املرأة،     مواصلة اختاذ تدابري واعتماد برامج        -٣٦-٧١  

  ؛)شيلي(خاصة يف مكان العمل 
ن التـدريب علـى التحليـل اجلنـساين وتنفيـذ سياسـة             ضما  -٣٧-٧١  

  ؛)النرويج( جنسانية
يا مـع    إلغاء عقوبة اإلعدام، متـش     بغيةصلة  ع ذي ال  تعديل التشري   -٣٨-٧١  

لعهد امللحق با  والربوتوكول الثاين    ٦٣/١٦٨ و ٦٢/١٤٩قراري اجلمعية العامة    
واستبدال أحكام اإلعدام احلالية مبدد     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،      

  ؛)سلوفاكيا( للسجن
وقيـع والتـصديق علـى      إلغاء عقوبة اإلعدام جلميع اجلرائم، والت       -٣٩-٧١  

لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        امللحق با الثاين  االختياري  الربوتوكول  
  ؛)إسبانيا(والسياسية 
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العهد الـدويل   الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب    االنضمام إىل     -٤٠-٧١  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام، واختـاذ             

  ؛)أستراليا(الضرورية إلزالة عقوبة اإلعدام من نظام العدالة لغرينادا وات اخلط
القيام، يف أقرب وقت ممكن، باعتماد وقف قانوين لعقوبة اإلعـدام             -٤١-٧١  

الدويل اخلاص    للعهد إلغائها هنائيا، واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين      بغية  
  ؛)فرنسا(م عقوبة اإلعدام يف كل الظروف باحلقوق املدنية والسياسية، الذي حيّر

اإلعــدام بغيــة إلغــاء عقوبــة عمليــات  لتنفيــذ  وقــفإقــرار  -٤٢-٧١  
  ؛)الربازيل( اإلعدام

ء الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام، اختـاذ التـدابري       يف ضو   -٤٣-٧١  
  ؛)أوروغواي (بغية إلغائهااملالئمة 

  ؛)سلوفينيا( اإلعدام عقوبةلالنظر يف اإللغاء الرمسي   -٤٤-٧١  
  ؛)أملانيا(عقوبة اإلعدام  لي الرمسلغاءاإل  -٤٥-٧١  
  ؛ )اململكة املتحدة(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٤٦-٧١  
  ؛)األرجنتني( بصفة هنائية من تشريعها الداخلي إلغاء عقوبة اإلعدام  -٤٧-٧١  
ـ  إقرار  يف الوقت ذاته،    و ،إلغاء عقوبة اإلعدام بالكامل     -٤٨-٧١   ي وقف رمس

حسبما حثت عليه قرارات اجلمعيـة العامـة اخلاصـة     اإلعدام،  عمليات لتنفيذ
  ؛)هنغاريا( بذلك

 زيادة تعزيز الربامج الرامية إىل منـع اجلرميـة وضـمان األمـان              -٤٩-٧١  
  ؛)اجلزائر( للمواطنني

مجيع لسجون لضمان معاملة    االضطالع باستعراض شامل لظروف ا      -٥٠-٧١  
  ؛)كندا(ا للمعايري الدولية ووفقًة احملتجزين معاملة إنساني

اختاذ خطوات يف سبيل التخفيف من درجة اكتظـاظ الـسجون             -٥١-٧١  
  ؛)هنغاريا (احملتجزينولتحسني ظروف 

صـدور أحكـام بديلـة      التخفيف من اكتظاظ السجون بتشجيع        -٥٢-٧١  
  ؛)كندا( عند االقتضاء للسَّجن

أشكال لطعام كشكل من     لوائح السجن حلظر التقليل من ا      مراجعة  -٥٣-٧١  
  ؛)كندا(العقاب 

  ؛)سلوفينيا( األحداث مبعزل عن البالغني، بال استثناء احتجازضمان   -٥٤-٧١  
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قبـول،  مرفع احلد األدىن من سن املسؤولية اجلنائية إىل مـستوى             -٥٥-٧١  
  ؛)سلوفاكيا( للمعايري الدولية امتثاالً

ألحداث، لقضاء شؤون ا  فصل  لتنفيذ نظام من  اختاذ التدابري املالئمة      -٥٦-٧١  
حـسب االقتـضاء    القـّصر   يف قـضايا    والنظر يف توفري مرافق احتجاز منعزلة       

  ؛)الواليات املتحدة(
، واألخذ   األحداث  لتنفيذ نظام منفصل لقضاء شؤون     خطواتاختاذ    -٥٧-٧١  

  ؛)كندا(بربامج لتدريب مجيع املوظفني املتعاملني مع األطفال يف السجن 
سيما بواسطة تدابري ترمي إىل  طار احلماية حلقوق األطفال، ال إتقوية  -٥٨-٧١  

 اجلنسي هلم والعنف ضدهم؛ وإعـادة النظـر يف         الستغاللمنع إيذاء األطفال وا   
األحداث بغية رفع سن املسؤولية اجلنائيـة، وفقـا للمعـايري    قضاء شؤون  نظام  

رافـق  ن عزل القاصرين عـن البـالغني يف امل        الدولية؛ ومواصلة جهودها لضما   
  ؛)املكسيك (االجتجازية

تعزيز سياستها من أجل الضمان الكامل حلقوق الطفل، مع االعتناء            -٥٩-٧١  
جملـس حقـوق    قـرار   ل وفقاً،   لألطفال  البديلة املبادئ التوجيهية للرعاية  بتنفيذ  

  ؛)الربازيل(٦٤/١٤٢ وقرار اجلمعية العامة ١١/٧اإلنسان 
فـال يف مؤسـسات الرعايـة       إجياد آلية شكاوى مـستقلة لألط       -٦٠-٧١  

  ؛)سلوفاكيا( البديلة
ـ اهتإلغاء األحكام اليت تأذن يف تشريع   -٦١-٧١     بالعقـاب البـدين  ةا الداخلي

  ؛)فرنسا( واملدارس مرافق االحتجاز يف سيما لألطفال يف مجيع األماكن، وال
  منـاحي  مجيـع اعتماد قانون حيظر العقاب البـدين لألطفـال يف            -٦٢-٧١  

  ؛)وايأوروغ( احلياة
  الربامج اهلادفة إىل محايـة األطفـال مـن مجيـع أشـكال             تعزيز  -٦٣-٧١  

  ؛)اجلزائر( اإلساءة
للبنني والبنات مـن    تعديل القانون اجلنائي لضمان احلماية املتساوية         -٦٤-٧١  

زالة أحكام العقاب البـدين     إلمجيع أشكال اإليذاء واالستغالل اجلنسيني، وأيضا       
 أمـاكن االحتجـاز   ر استعمال العقـاب البـدين يف        من القوانني احلالية وحلظ   

  ؛)أملانيا( واملدارس
ملنع اإلساءات، أي املعاملة الـسيئة      اختاذ وتنفيذ التدابري الضرورية       -٦٥-٧١  

 أشارت إىل ذلك جلنـة      حسبمالألطفال وإيذاءهم، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي،        
ب يف نطاق إجـراء  على تلك اإلساءات كما جي    حقوق الطفل، ولضمان احملاكمة   
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، مبا يف ذلك خطط إعادة إدماج الضحايا وإعادة تأهيلهم،          مؤات لألطفال قضائي  
  ؛)سلوفاكيا(بغض النظر عن جنسهم 

 القوانني السارية واملوافقة على التدابري الـضرورية        تنظيمتعديل أو     -٦٦-٧١  
مـن وجهـة    سيما    والعادلة للبنني والبنات واملراهقني، ال     الفعالةلضمان احلماية   

  ؛)أوروغواي( االستغالل عموماً من االعتداء اجلنسي ومنالنظر اجلنسانية، 
على قدم املساواة لبنني والبنات االقانون اجلنائي ليشمل محاية    تعديل    -٦٧-٧١  

  ؛)الواليات املتحدة(من مجيع أشكال اإليذاء واالستغالل اجلنسيني 
ات من مجيع أشـكال اإليـذاء       ضمان احلماية املتساوية للبنني والبن      -٦٨-٧١  

  ؛)النرويج(واالستغالل اجلنسيني 
التدابري الضرورية للتوفيق بني قانوهنا الداخلي واتفاقيـة        مجيع  اختاذ    -٦٩-٧١  

 حقوق الطفل والعتماد أحكام يف قانوهنا اجلنائي حتمي الصبيان من االسـتغالل           
  ؛)فرنسا(اجلنسي 

مبقتضى القانون  ى قدم املساواة    حقوق مجيع األطفال عل   ضمان محاية     -٧٠-٧١  
 اجلنس، والنظر يف تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفـل          بغض النظر عن  الداخلي،  

  ؛)جنوب أفريقيا(
  إىل منع وحماربة إساءة املعاملة واإليـذاء،       اإلجراءات الرامية تعزيز    -٧١-٧١  

ذلك اإليذاء اجلنسي لألطفال، وأخذ توصيات جلنة حقـوق الطفـل يف            يف   مبا
  ؛)هولندا(سبان احل

حكام تقضي باإللزام بالتبليغ    ألاحلاجة   إىل   بكفاءة وفعالية  ستجابةاال  -٧٢-٧١  
  ؛)ملديف(عن مجيع أشكال اإلساءة وإلغاء تقادم اجلرائم اجلنسية 

قليميـة  اإلسـتراتيجية   الاطة  اخلاملشاركة الكاملة يف وضع وتنفيذ        -٧٣-٧١  
  ؛)كندا(ليها يف تقرير اليونيسيف ر إطفولة خالية من اإلساءة، املشالتنشئة 

خبصوص التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اختاذ           -٧٤-٧١  
اإلجراءات لرفع سن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى مقبـول مبوجـب املعـايري             

للتصدي لتلك الشواغل   الدولية، والتقليل من العنف املرتيل، واختاذ اإلجراءات        
  ؛)غانا (د عوجلت متاماًإذا مل تكن ق

 إجراءات العنف املرتيل، والقيام بأمور منها تعزيز        ملنعزيادة اجلهود     -٧٥-٧١  
  ؛)هولندا (اإلنسانقوق املعنية حبلجنة المساعدة الضحايا، ومراعاة توصيات 
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 للحد من العنف املرتيل، وضمان التـدريب املالئـم     جهودهازيادة    -٧٦-٧١  
نف املرتيل، واختاذ تـدابري     ن يتعاملون مع حاالت الع    ملوظفي الشرطة وغريهم مم   

  ؛)النرويج( اجلمهور باملسائل اجلنسانية لتوعية
سيما فيما يتعلق  بذل جهود متضافرة ملعاجلة مسألة العنف املرتيل، ال        -٧٧-٧١  

  ؛)أملانيا(مبنعه 
اختاذ تدابري مالئمة لتدريب موظفي الشرطة وغريهم ممن يتعـاملون           -٧٨-٧١  

  ؛)أملانيا(سألة العنف املرتيل مع م
اعتماد تشريع يضمن أن يكون االجتار بالبشر حمظوراً مبوجب قانوهنا   -٧٩-٧١  

  ؛)كندا(اجلنائي 
ار هبم ألغـراض    اختاذ التدابري الضرورية حلظر بيع األطفال واالجت        -٨٠-٧١  

جتار اعتماد سياسة ترمي إىل مواجهة مسألة اال      ، و الدعارة أو االستغالل يف العمل    
  ؛)الواليات املتحدة(واالستغالل 

مواءمة أحكام قانوهنا الداخلي بشأن العقاب على االجتار بالبـشر            -٨١-٧١  
  ؛)األرجنتني(ومنعه مع الصكوك الدولية اليت صّدقت عليها غرينادا 

،  اجلنـسي  اء على التمييز املبين علـى امليـل       اعتماد تشريع للقض    -٨٢-٧١  
مـن نفـس     بني البالغني     بالتراضي  اجلنسية القاتصفة اإلجرام عن الع    وإسقاط
  ؛)شيلي(اجلنس 

 بالتراضي بني البـالغني      اجلنسية إسقاط صفة اإلجرام عن العالقات      -٨٣-٧١  
القائم على امليـل      تدابري تشريعية وإدارية حتظر التمييز     تنفيذ، و من نفس اجلنس  

  ؛)إسبانيا (اجلنسي، خاصة فيما يتعلق باحلصول على العمل والتعليم والسكن
فيما بني البالغني  بالتراضيإسقاط صفة اإلجرام عن النشاط اجلنسي        -٨٤-٧١  

  ؛)هولندا(من نفس اجلنس 
 احلكم اجلنائي الذي    إسقاط صفة اإلجرام عن املثلية اجلنسية بفسخ        -٨٥-٧١  

، وتأييد إعالن  املتراضني عليهبني البالغني من نفس اجلنس   اجلنسية  حيظر العالقات   
 بشأن حقوق اإلنـسان     ٢٠٠٨ديسمرب  /ية العامة الصادر يف كانون األول     اجلمع

  ؛)فرنسا(وامليل اجلنسي 
إلغاء التشريع الذي مييز ضد األفراد على أساس امليل اجلنـسي أو              -٨٦-٧١  

  ؛)أستراليا(اهلوية اجلنسانية 
 ثـانوي التعلـيم   الحتقيـق   إىل  الراميـة   اجلاريـة   تعزيز الـربامج      -٨٧-٧١  

  ؛)باكو( للجميع
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ىل حتقيق نظام وطين للرعاية الصحية      اهلادفة إ الربامج    تنفيذ مواصلة  -٨٨-٧١  
  ؛)كوبا(الحتياجات السكان استجابة كافيةً يستجيب 

قليل من حدوث وفيات األطفال     توضع سياسات وبرامج شاملة لل      -٨٩-٧١  
  ؛)أملانيا(واألمهات 

ناعـة  بذل قصارى اجلهـود ملنـع انتـشار فـريوس نقـص امل              -٩٠-٧١  
اإليدز، وطلب املساعدة التقنية واملالية من األمم املتحـدة واملنظمـات           /البشرية

ا اهلدف وتذليل   الدولية املختصة، ومنها منظمة الصحة العاملية، من أجل بلوغ هذ         
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية( العقبة هذه

، امـة العا  العمل على وضع خطة للمساعدة التقنية لتدعيم سياساهت         -٩١-٧١  
  ؛)نيكاراغوا( ابتغاء دعمها  املاحنةوتقدمي اخلطة إىل اجلهات

 حلقـوق اإلنـسان      السامية  األمم املتحدة  طلب مساعدة مفوضية    -٩٢-٧١  
 حنو أفـضل  ملساعدة التقنية لكي تفي على      احلصول على ا  لتيسري طلب غرينادا    

ي طـرف   يف إطار صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت ه         بالتزاماهتا باإلبالغ 
  ).جامايكا( فيها
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Grenada was headed by the Minister for Foreign Affairs, The 

Honourable Peter David, and was composed of the following two members: 

• Mr. Stephen Fletcher, Ambassador to the European Union, Brussels; 

• Mr. Adekunle Adebayo Olowu, Crown Counsel. 

        


