
(A)   GE.15-07426    280415    300415 

 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

 من جدول األعمال 6البند 
 الشاملاالستعراض الدوري 

 *لمعني باالستعراض الدوري الشاملتقرير الفريق العامل ا  
 غرينادا  

__________ 

 يُعمم مرفق هذا التقرير كما ورد. *

 

 A/HRC/29/14 األمم املتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

9 April 2015 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/29/14 

GE.15-07426 2 

 احملتويات
 الصفحة الفقـرات 

 3 4-1  ..................................................................... مقدمة   
 3 71-5  ............................................ موجز مداولت عملية الستعراض - أولا  

 3 11-5  ..................... عرض احلالة من جانب الدولة موضوع الستعراض - ألف   
 5 71-12  ....................... وردود الدولة موضوع الستعراضاحلوار التفاعلي  - باء   

 13 73-72  ................................................ الستنتاجات و/أو التوصيات - ثانياا  
 املرفق 

 23  ............................................................................... تشكيلة الوفد   



A/HRC/29/14 

3 GE.15-07426 

 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

 19ة والعشرين يف الفرتة من   دورته احلادي2007حزيران/يونيه  18املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
واسُتعرضـــــل احلالـــــة يف ارينـــــادا يف ارلســـــة النانيـــــة عشــــــرة  2015كـــــانون الناي/ينـــــاير   30إىل 

وتــرأو وفــد ارينــادا روبــرت بــرانت  كبــ  املستشــارين  2015 كــانون الناي/ينــاير  26يف  املعقــودة
املتعلـــق بنرينـــادا يف جلســـته  القـــانوني  يف مكتـــب املـــدعي العـــاف. واعتمـــد الفريـــق العامـــال التقريـــر

 .2015كانون الناي/يناير   29السابعة عشرة املعقودة يف 
ـــــاير   13ويف  -2 ـــــق املقـــــررين 2015كـــــانون الناي/ين ـــــ  حقـــــوق اإلنســـــان فري ـــــار  ل   اخت

)اجملموعــة النيثيــةت التــاري لتيســ  اســتعراض احلالــة يف ارينــادا وهــمك اليابــان واملكســي  والوليــات 
 األمريكية.املتحدة 

  صـدرت 16/21مـن مرفـق القـرار  5والفقـرة  5/1من مرفق القـرار  15وعميا بالفقرة  -3
 الوثائق التالية ألاراض الستعراض املتعلق بنريناداك

 ت؛A/HRC/WG.6/21/GRD/1)أت )15/عرض خطي مقدَّف وفقاا للفقرة تقرير وطا )أت 
)بت 15حلقــوق اإلنســان وفقــاا للفقــرة  جتميــل للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الســامية )بت 

(A/HRC/WG.6/21/GRD/2ت؛ 
 )جت15ة حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا للفقـــــــرة مـــــــوجز أعدتـــــــه املفوضـــــــية الســـــــامي )جت 

A/HRC/WG.6/21/GRD/3).ت 
وأحيلل إىل ارينادا عن طريق اجملموعة النيثية  ائمة أسئلة أعّدها سلفاا كال مـن أملانيـا   -4

 وهـــذ  املكســـي   واململكـــة املتحـــدة لليطانيــا العامـــم وأيرلنـــدا الشـــمالية.وإســبانيا  وســـلوفينيا  و 
 هـذا مـن بـاء - أولا  ارزء يف ويرد امال.الش الدورج ليستعراض اخلارجي املو ل يف متاحة األسئلة
 وجامايكـــا  وفرنســـا  كنـــدا  التحـــاور  جلســـة يف  ـــدمت ا  الـــي التكميليـــة لألســـئلة مـــوجز التقريـــر
 .والفلب  وبارااواج   وبنما األسود  واربال

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أعــرب رئــي  الوفــد عــن ســرور  بتقــدا تقريــر ارينــادا ليســتعراض الــدورج الشــامال النــاي  -5
. وأكــد 2010األول املتعلــق  ــا عــاف عراض الســت وعــرض حالــة تنفيــذ التوصــيات املقدمــة أثنــاء

 التزاف ارينادا حبقوق اإلنسان وتع دها باملضي يف دعم تعزيز آليات حقوق اإلنسان.اا  دد
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تواج ــــه البلــــدان اا األمــــر  ــــدياا واعتــــذر الوفــــد عــــن تــــ خر تقــــدا التقريــــر الــــوطا  معتــــل  -6
ـــر أُعـــد بالتشـــاور مـــل عـــدد مـــن أصـــحاب امل صـــلحة ومنامـــات اجملتمـــل الصـــن ة. و ـــال إن التقري

املدي   ا يف ذل  منامات حقوق اإلنسان يف ارينادا  وهو يعرض التقدف الذج أحرزته ارينادا 
علـــم صـــعيد الوفـــاء بالتزاماحـــا يف  ـــال حقـــوق اإلنســـان   2010منـــذ الســـتعراض األول  عـــاف 

 وبالتزاماحا الدولية.
و ــال إن ارينــادا ب تقبــال  اا.ئلت ا ســلفوتوجــه الوفــد بالشــكر إىل الوفــود الــي  ــدمل أســ -7

مجيــل التوصــيات الــي  ــدمل  ــا أثنــاء الســتعراض األول  ومــل ذلــ  تســتمر يف ج ودهــا لتنفيــذ 
 . 2010 تع دت به من التزامات يف عاف ما
ُُيــرم مــن  وأشــار الوفــد إىل عمليــة اإلصــير الدســتورج اراريــة مســلطاا الضــوء علــم مــا -8

د. و ـــال إن التعـــدييت الدســــتورية املقرتحـــة  ل ســـيما مـــا تعلـــق من ــــا مشـــاورات يف هـــذا الصـــد
باملساواة ب  ارنسـ   والتمييـز  ومعاملـة مجيـل األطفـال معاملـة متسـاوية  جنـال اسـترابة مباشـرة 
آلخــر ميحاــات ختاميــة أصــدرحا اللرنــة املعنيــة بالقضــاء علــم التمييــز ضــد املــرأة ورنــة حقــوق 

 تعـدييت وهنـا .  2010بنقة عن آليـة السـتعراض الـدورج الشـامال عـاف الطفال وللتوصيات املن
تماعيـــــة والج ال تصـــــادية وبـــــاحلقوق اإلعا ـــــة ذوج األشـــــ ا  حبقـــــوق تتعلـــــق أخـــــرم مقرتحـــــة

والنقافية  ما يش د علم التزاف ارينادا بـدم  املبـادا الـي تقـوف علي ـا املعاهـدات الدوليـة الرئيسـية 
 القانوي احمللي.حلقوق اإلنسان يف ناام ا 

بشـ ن أثـر تنـ  املنـاخ يف البلـد  أشـار وفـد ارينـادا إىل أن اا علم السؤال املقدف سـلفاا ورد -9
يف الدســـتور.  "احلمايـــة مـــن تنـــ  املنـــاخ"املنا شـــات جاريـــة بشـــ ن إدراج املف ـــوف الـــدوري ارديـــد 

ضارة لتن  املناخ والعمـال وتقضي األحكاف ذات الصلة بواجب الدولة يف محاية البلد من اآلثار ال
علـــم تعزيـــز الـــوعي والت هـــب ملواج ـــة الكـــوار  الطبيعيـــة. وســـيررج التصـــويل علـــم التعـــدييت 

 املقرتحة يف استفتاء عاف من املقرر إجراؤ  يف و ل لحق من هذا العاف.
 وأشار وفد ارينادا بتفاؤل إىل  رار  ل  حقوق اإلنسان استضافة منا شة ليوف كامـال بشـ ن -10

. وأبــرز وفــد ارينــادا أييــة و يمــة احلــر  علــم 2015آذار/مــارو  6حقــوق اإلنســان وتنــ  املنــاخ يف 
إتاحـــة الفرصـــة للـــدول الصـــن ة  ل ســـيما الـــدول اـــ  املمنلـــة يف جنيـــف  للمســـاية يف تبـــادل اآلراء 

 واملمارسات الفضلم خيل تل  املنا شة واألنشطة ذات الصلة وجا الفائدة من ذل .
و ـــدمل ارينـــادا معلومـــات عـــن اإلصـــيحات التشـــريعية الـــي أجرحـــا منـــذ الســـتعراض  -11

األخــــ    ــــا يف ذلــــ  اعتمــــاد " ــــانون العنــــف املنــــزري"  واعتمــــاد  ــــانون بشــــ ن محايــــة الطفــــال يف 
اا . وأُدخلـــل أيضـــ2012 عـــن  ـــانون التعلـــيم لعـــاف فضـــيا  ويـــا  انونـــان جديـــدان   2010 عـــاف

دون  الُقّصـرفبات تعريف العتداء ارنسـي علـم  2012 بات يف عافتعدييت علم  انون العقو 
 الُقّصـــرســن السادســـة عشـــرة يشـــمال الفتيـــان  وب يعـــد اإلبــين عـــن حـــواد   ارســـة ارـــن  مـــل 

وب يعــد يؤخــذ حبرــة "العتقــاد اا خاضــعاا للتقــادف املســقلغ. وألنــي احلــد الــزما الــذج كــان مطبقــ
 الصادق". 
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 وردود الدولة موضوع االستعراضالحوار التفاعلي  -باء 
 يف احلـوار أثنـاء الصـادرة التوصيات وترد وفداا ببيانات. 44خيل جلسة التحاور  أدىل  -12
 من ـا التحقـق يُفـرتض الـي اخلطية  الوفود بيانات مجيل تُنشر وسوف قرير.الت هذا من الناي ارزء

 حقـوق جملل  اخلارجي الشبكي املو ل يف  ت1)املتحدة لألمم الشبكي البث حمفوظات إىلاا استناد
 .ت2)توافرت مىت اإلنسان

وأثنل اانا علم انضماف ارينـادا إىل الصـكو  الرئيسـية حلقـوق اإلنسـان وأشـادت بالتقـدف  -13
 الذج أحرزته يف تنفيذ عدد من التوصيات الي  بلت ا يف الستعراض األول.

أحرزته ارينادا  ل سيما فيما يتعلق باختـاذ تـداب  تشـريعية ورحبل اواتيمال بالتقدف الذج  -14
للقضــاء علــم التمييــز ضــد املــرأة ومحايــة الطفــال. وأثنــل كــذل  علــم ارينــادا بشــ ن عمليــة اإلصــير 

عـــن النفتـــار الـــذج يســـم سياســـت ا  الدســـتورج الراميـــة إىل تعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان  فضـــيا 
 امل اجرين. بش ن
والـــي مـــن شـــ زا أن تعـــزز  اا إندونيســـيا بعمليـــة مراجعـــة الدســـتور اراريـــة حاليـــورحبـــل  -15

حقــوق اإلنســان. ولحاــل بارتيــار اعتمــاد التشــريعات الرئيســية الــي تــوفر احلمايــة حلقــوق  محايــة
اإلنسان  إذا ما نفذت. وذكرت إندونيسيا أن من ش ن التصديق علم اتفا ية مناهضـة التعـذيب 

 عاملــة أو العقوبــة القاســية أو اليإنســانية أو امل ينــة وتنفيــذها أن يســ م يف ج ــودواــ   مــن ضــروب امل
 منل التعذيب.

وأعربــل أملانيــا عــن تقــديرها ملــا أبدتــه ارينــادا مــن التــزاف منــذ الســتعراض الــدورج الشــامال  -16
ملانيـا إزـا األول  ل سيما التزام ا بالتصديق علم صكو  دوليـة تتلفـة أو النضـماف إلي ـا. و الـل أ

ل تزال تشعر بـالقلق إزاء عـدف حصـول األطفـال علـم احلمايـة مـن مجيـل أشـكال العنـف وإزاء حالـة 
 العنف األسرج وإساءة معاملة األطفال  إضافة إىل مشروعية إخضاع الطفال للعقوبة البدنية.

لـــي وأثنـــل إيطاليـــا علـــم التـــزاف ارينـــادا حبقـــوق اإلنســـان  وبوجـــه خـــا  علـــم التـــداب  ا -17
 اختذحا من أجال تعزيز محاية حقوق الطفال.

و الــل جامايكــا إن ارينــادا خطــل خطــوات هامــة لتحســ  اإلطــار التشــريعي حلمايــة  -18
حقـوق اإلنسـان. وأشـارت إىل التوصــية الـي  ـدمت ا منامـة األمــم املتحـدة للطفولـة )اليونيســيفت 

ج لإلحصـاء  والتوصـية الـي  ـدمت ا بوضل نام رمل البيانات وتوسيل نطاق ولية املكتـب املركـز 
 اللرنة املعنية بالقضاء علم التمييز ضد املرأة باعتماد تداب  خاصة مؤ تـة لضـمان التمنيـال املتسـاوج

 للمرأة يف اللملان واحلكومة  وس لل عن رأج ارينادا يف جدوم هذ  التوصيات.

__________ 

 /http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/21st-upr/watch ت1)

grenada-review-21st-session-of-universal-periodic-review/4012931105001. 

 .https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/21session/Grenada/Pages/default.aspx ت2)
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ــــذ الســــتعراض -19 ــــه ارينــــادا من ــــذج أحرزت األخــــ   ويشــــمال  وأشــــادت ملــــديف بالتقــــدف ال
انضمام ا إىل صكو  رئيسية وج ودها يف سبيال مكافحة العنـف ضـد املـرأة ومحايـة حقـوق  ذل 

األطفــال. وشــرعل ارينــادا علــم مواصــلة ج ودهــا يف هــذا الصــدد  ويف  ــالت محايــة حقــوق 
 اإلنسان عموماا  وتعزيز هذ  ار ود.

الســتعراض األخــ . وحنت ــا علــم  ونوهــل املكســي  بالتقــدف الــذج أحرزتــه ارينــادا منــذ -20
التماو املساعدة التقنية للوفاء بالتزاماحا يف  ـال حقـوق اإلنسـان   ـا يف ذلـ  التزاماحـا املتعلقـة 

 بتقدا التقارير وتعزيز خطط ا وبرا  ا يف  ال حقوق اإلنسان.
طلـــب ورحـــب اربـــال األســـود بالتصـــديق علـــم معاهـــدات عـــدة يف  ـــال حقـــوق اإلنســـان. و  -21

احلصول علم معلومات عن التقدف احملرز يف تنفيذ السياسة الوطنيـة للصـحة ارنسـية والصـحة اإلةابيـة 
وخطت ــا الســرتاتيرية؛ وعــن األنشــطة الــي نفــذت لرفــل ســن املســؤولية ارنائيــة وضــمان  2014لعــاف 

 احلكم علي م. احتراز األطفال  عزل عن البالن  أثناء فرتة الحتراز السابق للمحاكمة وبعد 
مـل اا ورحب املنرب جب ود تعزيز محاية حقوق اإلنسان وتنقـي  التشـريعات الوطنيـة جاشـي -22

اا الصـــكو  الدوليـــة حلقـــوق اإلنســـان. ولحـــل أن الصـــعوبات الـــي تواج  ـــا ارينـــادا تـــرتبغ عمومـــ
ة أخي يــة عــن بانعــداف املــوارد. و ــال إن تعــاون ارينــادا مــل اجملتمــل الــدوري ُيعلــه مســؤولا مســؤولي

  مساعدحا يف تعزيز نااف حقوق اإلنسان يف البلد.
وأثنـل ناميبيــا علـم ارينــادا لعتمادهـا تــداب  تشــريعية هـدف ا القضــاء علـم التمييــز ضــد  -23

 املرأة. 
وأشــــــادت الــــــداغار   شــــــاركة ارينــــــادا البنــــــاءة يف عمليــــــة الســــــتعراض الــــــدورج الشــــــامال  -24

يف  ــال حقــوق اإلنســان منــذ الســتعراض األخــ . وأعربــل عــن وبتصــديق ا علــم معاهــدات عــدة 
أمل ــا يف أن تناــر ارينــادا يف التصــديق علــم اتفا يــة مناهضــة التعــذيب واــ   مــن ضــروب املعاملــة 

العقوبة القاسية أو اليإنسانية أو امل ينـة. وأشـارت الـداغار  إىل املبـادرة املتعلقـة باتفا يـة مناهضـة  أو
درة ترمــي إىل مســاعدة احلكومــات يف التنلــب علــم الصــعوبات الــي  ــول دون التعــذيب  وهــي مبــا

   التصديق علي ا. وأبدت استعدادها لبحث سبال مساعدة ارينادا يف هذا الصدد.
بالتقـــدف الـــذج أحرزتـــه ارينـــادا مشـــ ة إىل عمليـــة اإلصـــير اا وأحاطـــل نيكـــارااوا علمـــ -25

عنف املنـزري و ـانون محايـة الطفـال. وسـلمل بـار ود الدستورج ارارية وباعتماد  انون مكافحة ال
ال تصـــادية للســـكان. وشـــرعل  - الـــي تبـــذ ا ارينـــادا يف ســـبيال  ســـ  األوضـــاع الجتماعيـــة

 ارينادا علم التماو املساعدة التقنية لتعزيز ناام ا اخلا  حبماية حقوق اإلنسان. 
لومـات بشـ ن التقـدف احملـرز يف تنفيـذ وأشادت بنما جب ود ارينادا. وطلبل من ا تقاسم املع -26

السياســات الراميــة إىل احلــد مــن العنــف ضــد املــرأة ومجيــل أشــكال إســاءة معاملــة األطفــال. وطلبــل 
احلصــول علــم معلومــات عــن التــداب  املعتمــدة لستئصــال ظــاهرة بيــل األطفــال والجتــار  ــم اا أيضــ

   ألاراض الستنيل يف ارن  ويف العمال.
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ج ودهـا مـن أجـال  سـيما لرااواج عن تقـديرها للر ـود الـي تبـذ ا ارينـادا  وأعربل با -27
التصــديق علـــم صــكو  حقـــوق اإلنســـان. وطلبــل إىل ارينـــادا تقـــدا معلومــات عـــن التشـــريعات 

من  انون العقوبات الي تفيد املعلومات الواردة ب زا ختـول اآلبـاء  65الوطنية  وخاصة عن املادة 
يف  مال هذ  املسـؤولية سـلطة اسـت داف القـوة ضـد األطفـال الـذين تقـال  وسائر من يقوف مقام م

 اا.عام 16أعمارهم عن 
ولحال الفلب  ما طرأ من تطورات إُيابية لكن ا أشـارت إىل اسـتمرار وجـود  ـديات  -28

يف  ال التصدج للعنف ضـد املـرأة وإخضـاع األطفـال للعقوبـة البدنيـة. وسـ لل الفلبـ  عـن دور 
سرتاتيرية لتعزيـز التعلـيم والن ـوض بـه يف  سـ  جودتـه وفـر  احلصـول عليـه  وسـ لل  اخلطة ال

  كذل  عن ار ود املبذولة لضمان احلق يف الصحة.
بالتصــديق علــم التفا يــة الدوليــة حلمايــة مجيــل األشــ ا  مــن اا وأحاطــل اللتنــال علمــ -29

تفا ية الدولية للقضـاء علـم مجيـل الختفاء القسرج  واتفا ية حقوق األش ا  ذوج اإلعا ة وال
أشكال التمييز العنصرج. ولحال التداب  املت ذة بش ن حقوق الطفال وشـرعل ارينـادا علـم 

 مواصلة ج ودها ووضل مزيد من التداب  الي تضمن احلق يف التعليم.
اض ورأت س اليون أن تقدا ارينادا لتقرير وطـا كـان مـن شـ نه أن يسـ ال عمليـة السـتعر  -30

ـــييا  ـــادا علـــم الصـــكو  األساســـية دل علـــم التزام ـــا حبقـــوق اإلنســـان.  أكنـــر. واعتـــلت تصـــديق ارين
ودعت ــا إىل تنقــي  تشــريعاحا مــن أجــال تعــديال األحكــاف الــي تنطــوج علــم التمييــز القــائم علــم نــوع 

 تشريعات وإجراءات بش ن اللروء واليجئ .  ارن   واعتماد
إىل التداب  التشريعية الي اختـذحا ارينـادا للقضـاء علـم العنـف ونارت سننافورة بإُيابية  -31

 ضد املرأة ومحاية املرأة والطفال. ورحبل بالتصديق علم اتفا ية حقوق األش ا  ذوج اإلعا ة. 
وأعربــل ســلوفينيا عــن أســف ا إزاء ختلــف ارينــادا عــن تقــدا تقريــر وطــا. وأشــارت إىل  -32

إىل هيئات املعاهـدات. وأعربـل عـن  لق ـا إزاء عـدف وجـود و ـف فوات موعد تقدا أربعة تقارير 
إزاء شـيوع ظـاهرة العنـف ضـد املـرأة اا اختيارج رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعـداف. و الـل إزـا  لقـة أيضـ

وارتفــاع معــدل عمليــات اإلج ــاض اــ  امل مونــة  وتطبيــق أحكــاف ت ديبيــة علــم املــرأة الــي ختضــل 
 لعملية اإلج اض.

اا بانيا جب ود ارينادا للتصديق علـم تتلـف صـكو  حقـوق اإلنسـان  وخصوصـورحبل إس -33
اتفا يــة حقــوق األشــ ا  ذوج اإلعا ــة والتفا يــة الدوليــة حلمايــة مجيــل األشــ ا  مــن الختفــاء 

لكن ــا  1978القســرج. ولحاــل أن آخــر حكــم باإلعــداف نفــذ يف ارينــادا يعــود تار ــه إىل عــاف 
 يؤيـد  ـرارات ارمعيـة العامـة الداعيـة إىل فـرض و ـف اختيـارج لتنفيـذ أعربل عن  لق ا ألن البلـد ب

 عقوبة اإلعداف.
ولحاــل الســويد جــواز تطبيــق عقوبــة اإلعــداف يف حــال ارتكــاب جر ــة القتــال العمــد   -34

  ووجـــود و ـــف اختيـــارج حبكـــم الوا ـــل. 1978والتو ـــف عـــن تنفيـــذ أحكـــاف اإلعـــداف منـــذ عـــاف 
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تقارير عـن ظـاهرة التعصـب ضـد املنليـات واملنليـ  ومزدوجـي امليـال  وأعربل عن  لق ا بش ن ورود
ارنســي ومنــايرج ا ويــة ارنســانية  لكن ــا أشـــارت إىل ردود ارينــادا  ــا يف ذلــ  مــا تعلــق من ـــا 

  بإطيق حوار بش ن حقوق هؤلء.
علــق وفيمــا يت اا.ورد الوفــد علــم األســئلة والتعليقــات   ــا يف ذلــ  األســئلة املقدمــة ســلف -35

باملســـائال الـــي أثارحـــا أملانيـــا واململكـــة املتحـــدة لليطانيـــا العامـــم وأيرلنـــدا الشـــمالية ووفـــود بلـــدان 
أخــرم بشــ ن  ضــية املنليــات واملنليــ  ومزدوجــي امليــال ارنســي ومنــايرج ا ويــة ارنســانية وحــاملي 

إىل هــذ   صــفات ارنســ   أفــاد وفــد ارينــادا بــ ن  ضــية التمييــز ضــد األشــ ا  الــذين ينتمــون
يف ســياق عمليـــة اإلصــير الدســـتورج  وبــ ن هــذ  القضـــية كانــل  ـــد اا الفئــات يناــر في ـــا حاليــ

أثــ ت يف كنــ  مــن املشــاورات العامــة الــي عقــدت يف مجيــل أتــاء ارينــادا. واســتقر الــرأج يف هــذا 
امليــال الصــدد بصــفة عامــة  علــم أل يعــدل الدســتور لتــوف  احلمايــة للمنليــ  واملنليــات ومزدوجــي 

ارنسي ومنايرج ا وية ارنسانية وحاملي صفات ارنس . ا  أن اللرنة الستشارية لإلصير 
  منامتـ  اـ  حكـوميت  تـدافعان عـن 2014تشـرين األول/أكتـوبر  15الدستورج كلفل  يف 

حقــــوق األشــــ ا  املنتمــــ  إىل هــــذ  الفئــــات بإنشــــاء منــــل لعقــــد مشــــاورات وطنيــــة. ويف زايــــة 
لن تطرر مس لة محايـة حقـوق املنليـات واملنليـ  ومزدوجـي امليـال ارنسـي ومنـايرج ا ويـة  املطاف 

ارنســـانية وحـــاملي صـــفات ارنســـ  ضـــمن املســـائال الـــي ســـُيبتلد في ـــا يف الســـتفتاء؛ وب تقـــدف 
اللرنة توصية باملضـي يف هـذ  املسـ لة. و ـد أظ ـرت العمليـة الد قراطيـة بوضـور أن هـذ  املسـ لة 

وجتـدر اإلشـارة مـل ذلـ   إىل أن هـذ  اللرنـة كانـل  اـم بت ييـد كبـ  علـم الصـعيد الـوطا.ل  
 ــد أوصــل  إىل جانــب التوصــيات الــي  ــدمت ا إىل احلكومــة بشــ ن اإلصــير الدســتورج  بــإ رار 

 تشريل عادج "للحماية من التمييز يف مكان العمال علم أساو امليال ارنسي دون ا  ".
س لة العنف ضد املرأة وإساءة معاملة الطفال الي أثارحا املكسـي  وسـلوفينيا وفيما يتعلق   -36

واململكـــة املتحـــدة لليطانيـــا العامـــم وأيرلنـــدا الشـــمالية ووفـــود بلـــدان أخـــرم   ـــال الوفـــد إن ارينـــادا 
أ رت  انون مكافحة العنف املنـزري الـذج يلـزف أفـراد الشـرطة بإعـداد تقـارير عـن أج حالـة يبلـ  عن ـا 

وألنـــي  ـــانون  اا؛ ن التعـــرض للعنـــف املنـــزري وتســـريل ا. وخضـــل  ـــانون العقوبـــات للتعـــديال أيضـــبشـــ
 الُقّصــرالتقــادف فيمــا يتعلــق بــاررائم ارنســية؛ وُشــدإدت إلزاميــة إبــين اآلبــاء واألوصــياء عــن تعــرض 

ـــة اســـرتاتيريات أخـــرم إلثـــارة النتبـــا  والتاا ووضـــعل أيضـــ .رـــرائم جنســـية املشـــمول  برعـــايت م وعي
اجملتمعية من أجال معارة مسـ لة العنـف ضـد املـرأة  مـن  بيـال تشـريل العي ـات السـليمة والتصـدج 

   أنشطة شىت وبدعم من املنامات احمللية. لرتوي  اخلرافات واملعتقدات واملمارسات من خيل
ـــة ارســـدية   ـــال الوفـــد إن ارينـــادا -37 مدركـــة ملســـ لة الـــدعوة إىل  وخبصـــو  مســـ لة العقوب
يُنفَّــذ يف مــدارو عــدة  وهــو  لنــاء التّــاف للعقوبــة ارســدية. ووجــه النتبــا  إىل مشــروع غــوذجياإل

مشـــروع ســـ َّال اســـت داف اســـرتاتيريات إدارة الســـلو  اإلُيـــا  مـــا أدم إىل انتفـــاء ضـــرورة  ارســـة 
للنـام  العقوبة ارسدية. وخلَّـف املشـروع أصـداء إُيابيـة  وتعتـزف وزارة الرتبيـة توسـيل نطـاق هـذا ا

 ليشمال مجيل املدارو يف ارينادا.
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علم صعيد إجـراء اإلصـيحات اا كب  اا  وفيما يتعلق بعدالة األحدا   أحرزت ارينادا تقدم -38
التشريعية ذات األيية بالنسبة للنام   ضاء األحدا   وكذل  علم صـعيد اللنـام  العـاف لضـمان 
تــوف  الرعايــة واحلمايــة ألطفا ــا وشــبا ا. والتمســل ارينــادا الــدعم مــن أجــال ضــبغ عمليــة تطـــوير 

دا   وهــو مركــز يف طــور البنــاء ا يكــال التنايمــي لــدعم تشــنيال مركــز باكوليــل إلعــادة ت هيــال األحــ
 12. ورفعــل ارينـادا أيضــاا سـن  مــال املسـؤولية ارنائيــة إىل 2015ويتو ـل أن يفـت  أبوابــه يف عـاف 

ســنة  مــل إدراج حكــم يف  ــانون العقوبــات  ــول احملكمــة صــيحية مراعــاة مســتوم نضــ  الطفــال. 
روء إىل القضاء  وإعـادة الت هيـال  وُيرج تطوير برنام   ضاء األحدا  بتنفيذ برام  تتعلق بعدف الل

 .2015ال للتدريب يف عاف وإعادة اإلدماج. ويتو ل أن  ضل موظفو مركز إعادة الت هي
للمبـــادا املتعلقــة  ركـــز اا وخبصــو  مســ لة إنشـــاء مؤسســة وطنيـــة حلقــوق اإلنســـان وفقــ -39

إن ارينـادا سـوف املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان )مبـادا بـاري ت   ـال الوفـد 
تلتم  املساعدة التقنية لعقد مشاورة وطنية من أجال تعزيز املعرفة  بادا باري  وتنار يف إنشاء 

 مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.
بشـــ ن مســـ لة محايـــة الفتيـــان مـــن اا علـــم أحـــد األســـئلة الـــي  ـــدمت ا ســـلوفينيا ســـلفاا ورد -40

حبيــث  2012أن  ــانون العقوبــات ُعــدإل يف عــاف اا الســتنيل ارنســي  أكــد وفــد ارينــادا  ــدد
  اا.عام 16يشمال الفتيان الذين تقال أعمارهم عن  الُقّصربات تعريف العتداء ارنسي علم 

وفيما يتعلق  س لة التحرش ارنسي الي أثارحا املكسي  ووفود بلدان أخرم   ـال وفـد  -41
ارنســي  لكنــه أشــار إىل وجــود مشــروع  ارينــادا إن القــانون ل يعا ــب حــىت اآلن علــم التحــرش

 انون  يد اإلعداد. وأضاف أن وزارة العمال تبحث مشروع تعديال  انون العمال  وأوصـل بـدم  
 .2015سيعرض علم اللملان يف عاف مس لة التحرش ارنسي ضمن هذا التعديال الذج 

املتحدة لليطانيا وخبصو  مس لة الجتار بالبشر الي أثارحا كال من املكسي  واململكة  -42
 ــال الوفــد إن مــن دواعــي ســرور  أن  اا العامــم وأيرلنــدا الشــمالية يف األســئلة الــي  ــدمتاها ســلف

. وأفـاد ب نـه سـيدخال حيـز 2014يعلن أن ارينادا أ رت  ـانون منـل الجتـار باألشـ ا  يف عـاف 
و وجـب هـذا القـانون النفاذ يف تاريخ حيدد  الوزير عن طريـق إخطـار يُنشـر يف الصـحيفة الرمسيـة. 

ســـيُـنـتفَّذ بروتوكـــول منـــل الجتـــار باألشـــ ا   وخباصـــة النســـاء واألطفـــال  و معـــه واملعا بـــة عليـــه 
 .2000املنامة عل الوطنية لعاف  املكمال لتفا ية األمم املتحدة ملكافحة ارر ة

ة  أعـرب علم األسئلة الي  دم ا كال من وفد جامايكـا ووفـد املكسـي  بشـ ن املـرأاا ورد -43
الوفـــد عـــن ســـرور  بـــ ن يعلـــن أن دور املـــرأة يف اجملتمـــل ســـيكون ضـــمن املســـائال الـــي ســـتطرر يف 
الستفتاء. و د ُضمإن مشـروع القـانون حكمـاا يتعلـق بتحقيـق املسـاواة للمـرأة. وأشـار إىل إمكانيـة 

تفضـي إىل أن تلتم  ارينادا املساعدة يف صيااة تل  األحكاف ويف عملية التنقيف العـاف الـي س
 إجراء الستفتاء.

وأعربــل سويســرا عــن ترحيب ــا جب ــود ارينــادا يف ســبيال التصــديق علــم الصــكو  الدوليــة  -44
ملشــاورات الــي عمليــة اإلصــير الدســتورج وااا وشــرعت ا علــم مواصــلة مســاعي ا. ولحاــل أيضــ

 تعكف علم إجرائ ا.
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اإلعا ـة وبـاخلطوات الـي  ورحبل تايلند بالتصديق علـم اتفا يـة حقـوق األشـ ا  ذوج -45
اختذحا يف سبيال التصديق علم صكو  دولية أخرم يف  ال حقوق اإلنسـان. وشـرعل ارينـادا 
علـم زيـادة مواءمــة تشـريعاحا مـل اللتزامــات الدوليـة املتعلقـة حبقــوق اإلنسـان. وأبـدت اســتعدادها 

 إلطيع ارينادا علم جتربت ا يف  ال الرعاية الصحية. 
مـن الهتمـاف. و الـل إن الصـعوبات اا ينيداد وتوبااو أن الفقـر والبطالـة يتطلبـان مزيـدورأت تر  -46

ب جنل ارينادا من اعتماد مو ف إُيـا  فيمـا  ـل الوفـاء بالتزاماحـا يف  ـال حقـوق اإلنسـان ويشـ د 
بعمليـة اإلصـير الدسـتورج اا علم ذل  ما صد ل عليه من صكو . وأحاطل ترينيداد وتوبااو علم

 ونوهل بالتقدف احملرز يف تنفيذ اخلطة السرتاتيرية الوطنية للحد من العنف القائم علم نوع ارن . 
وشرعل اململكة املتحدة لليطانيا العامـم وأيرلنـدا الشـمالية ارينـادا علـم القيـاف  ـا يلـيك  -47

ا  بـــاحلقوق التصـــديق علـــم اتفا يـــة مناهضـــة التعـــذيب  واللوتوكـــول الختيـــارج للع ـــد الـــدوري اخلـــ
ملبـــادا بــاري ؛ وزيـــادة ج ودهـــا اا املدنيــة والسياســـية؛ وإنشــاء مؤسســـة وطنيــة حلقـــوق اإلنســـان وفقــ

 للحد من العنف املنزري؛ وإ رار و ف اختيارج لتنفيذ أحكاف اإلعداف. 
وأعربـل الوليــات املتحــدة األمريكيــة عــن تفاؤ ــا جب ــود عقــد مشــاورة واســعة النطــاق يف  -48

اإلصـــير الدســـتورج وشـــرعل ارينـــادا علـــم الناـــر يف التوصـــيات الـــي  ـــدمل يف إطـــار عمليـــة 
الستعراض الدورج الشامال األول بش ن هذ  العملية. وأشادت بالتشريعات الـي  اـر اسـتنيل 
األطفــال يف املــواد اإلباحيــة لكن ــا أعربــل عــن اســتمرار  لق ــا بشــ ن القيــود املنصــو  علي ــا يف 

  املتعلقة حبماية الطفال.بعض التشريعات األخرم 
وأعربــل أورواــواج عــن أســف ا إزاء ختلــف البلــد عــن تقــدا تقريــر وطــا وشــرعته علــم  -49

طلــب التعــاون الــدوري التقــا مــن ج ــات بين ــا مفّوضــية األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان 
ر انضـماف ارينـادا إىل تعزيز مشاركت ا يف اآلليات الدولية حلقـوق اإلنسـان. ولحاـل بارتيـا اا سعي

إىل تتلــف الصــكو  الدوليــة حلقــوق اإلنســان   ــا يف ذلــ  التفا يــة الدوليــة للقضــاء علــم مجيــل 
 أشكال التمييز العنصرج واتفا ية حقوق األش ا  ذوج اإلعا ة. 

وســـلطل مج وريـــة فنـــزويي البوليفاريـــة الضـــوء علـــم الـــن   الـــذج تتبعـــه ارينـــادا يف  ـــال  -50
  أولويــة وطنيــة وفــرض إلزاميــة التعلــيم بــ  ســن اخلامســة والسادســة عشــرة وإتاحتــه التعلــيم باعتبــار 

يف ســبيال  ســ  مســتويات املعيشــة علــم الــرام مــن اا وأكــدت أن ارينــادا ب تــدخر ج ــد اا. انــ
  الصعوبات ال تصادية وآثار الاواهر الطبيعية.

ا يف  ال محاية حقـوق اإلنسـان  ورحبل ارزائر بالتطورات اإلُيابية الي ش دحا اريناد -51
 ـا يف ذلــ  التصـديق علــم اللوتوكـول الختيــارج لتفا يــة حقـوق الطفــال بشـ ن اشــرتا  األطفــال 

  .2014واتفا ية حقوق األش ا  ذوج اإلعا ة يف عاف  2012يف عاف  يف املنازعات املسلحة
و ــل املناســب. وفيمــا يتعلــق وأعربــل األرجنتــ  عــن أســف ا لعــدف إتاحــة التقريــر الــوطا يف ال -52

حبقـــوق املـــرأة  أشـــارت إىل التـــداب  املت ـــذة مـــن أجـــال القضـــاء علـــم التمييـــز ضـــد املـــرأة  منـــال القـــانون 
 املتعلق بالعنف املنزري  واللوتوكول املتعلق بالعنف املنزري والعتداء ارنسي.
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 وق اإلنسـان  فضـيا ورحبل أرمينيـا بتصـديق ارينـادا علـم الصـكو  الدوليـة األساسـية حلقـ -53
عن اتفا يات منامة األمم املتحدة للرتبية والعلم والنقافة )اليونسكوت املتعلقة حبماية وتعزيـز احلقـوق 
النقافيــة. ورحبــل بالتــداب  التشــريعية الــي حــدف  يف مجلــة أمــور  إىل وضــل حــد للعنــف ضــد املــرأة. 

 لذين ينتمون إىل الفئات الضعيفة.ولحال ارتفاع نسبة النقطاع عن الدراسة ب  األطفال ا
ورحبل أسرتاليا بإنشاء ارينادا اللرنة الستشارية لإلصـير الدسـتورج مـن أجـال تقـدا  -54

املشــورة للحكومــة بشــ ن اعتمــاد دســتور جديــد  وبتصــديق ا علــم التفا يــة الدوليــة للقضــاء علــم 
 ـة. وأعربـل عـن  لق ـا إزاء واتفا ية حقوق األشـ ا  ذوج اإلعا  مجيل أشكال التمييز العنصرج

 استمرار مشكلة التمييز والعنف علم أساو امليال ارنسي وا وية ارنسانية يف ارينادا.
ونوهـــل اللازيـــال بالتقـــدف الـــذج أحـــرز منـــذ الســـتعراض الـــدورج الشـــامال األول. ورأت أن  -55

عملية سـوف تـؤدج  عملية اإلصير الدستورج وطابع ا التشاركي جديرة بالنناء. و الل إن هذ  ال
يف اعتقادهـــا  إىل توســــيل نطــــاق التمتــــل بــــاحلقوق األساســــية. وأعربــــل عــــن  لق ــــا إزاء أمــــور من ــــا 

 سنوات يف حال إ امة عي ات جنسية منلية بالرتاضي. 10احتمال التعرض لعقوبة السرن ملدة 
بقبـــول ارينـــادا التوصـــية الـــي  ـــدمت ا  ـــا يف الســـتعراض الـــدورج اا وأحاطـــل كنـــدا علمـــ -56

الشامال األول بش ن إجراء استعراض شامال ألوضـاع السـرون  وطلبـل احلصـول علـم معلومـات 
 حقـوق اتفا ية علم بالتصديق ورحبلإضافية حمدثة عما اختذ من خطوات لتنفيذ هذ  التوصية. 

 ة للقضاء علم مجيل أشكال التمييز العنصرج.ذوج اإلعا ة والتفا ية الدولي األش ا 
وأعربــل شــيلي عــن أســف ا لعــدف تقــدا التقريــر الــوطا  بــال عمليــة الســتعراض. وأعربــل عــن  -57

ارتياح ـا إزاء التقــدف الــذج أحرزتــه ارينـادا  وســلطل الضــوء علــم التصـديق علــم ناــاف رومــا األساســي 
األشــ ا  ذوج اإلعا ــة  والتفا يــة الدوليــة للقضــاء علــم للمحكمــة ارنائيــة الدوليــة  واتفا يــة حقــوق 

 مجيل أشكال التمييز العنصرج. وحنل ارينادا علم تعزيز ج ودها يف  ال محاية حقوق اإلنسان.
وأعربل الصـ  عـن تقـديرها ملـا اختذتـه ارينـادا مـن تـداب  تشـريعية وإداريـة لتعزيـز ومحايـة  -58

يف إصـــير ناـــاف احلمايـــة اا فحـــة الفقـــر  واملضـــي  ـــدمحقـــوق اإلنســـان  ل ســـيما مـــن أجـــال مكا
الجتماعية  و سـ  التعلـيم وناـاف الرعايـة الصـحية  ومحايـة النسـاء واألطفـال واألشـ ا  ذوج 

عن تعزيز املساواة ب  ارنس  ومكافحـة العنـف ارنسـي. ودعـل الصـ  اجملتمـل  اإلعا ة  فضيا 
 ا.الدوري إىل تقدا مساعدة بنَّاءة لنريناد

وســلطل كولومبيــا الضــوء علــم اللتــزاف الــذج أظ رتــه ارينــادا يف تنفيــذ التوصــيات املنبنقــة  -59
عـــن الســـتعراض الـــدورج الشــــامال األول اخلـــا   ـــا. وأشـــارت بوجــــه خـــا  إىل شـــفافية ارينــــادا 
وتعاوزا مل آليات حقوق اإلنسان. وعرضـل كولومبيـا تقاسـم مـا اكتسـبته مـن خـلات يف اجملـالت 

 تناولت ا يف توصياحا لنرينادا. الي
بالتصــديق علــم تتلــف الصــكو  الدوليــة وحنــل ارينــادا علــم اا وأحاطــل كوســتاريكا علمــ -60

مواءمة تشريعاحا الوطنية مل املعاي  الدوليـة. وحنـل ارينـادا علـم اسـتعراض التشـريعات الوطنيـة  ـدف 
 اتفا ية مناهضة التعذيب وبروتوكو ا الختيارج.إلناء عقوبة اإلعداف وعلم النار يف التصديق علم 
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ملـــــا  بلتـــــه مـــــن توصـــــيات  ونوهـــــل كوبـــــا جب ـــــود ارينـــــادا وبالتـــــداب  الـــــي تت ـــــذها امتنـــــالا  -61
الستعراض األول يف إطار آلية الستعراض الدورج الشامال. وسـلطل الضـوء علـم مجلـة أمـور من ـا 

فقـــر و ســــ  الناــــاف الصــــحي. ورأت أن اجملتمــــل ار ـــود املبذولــــة يف  ــــالت التعلــــيم ومكافحــــة ال
 إىل أولوياحا الوطنية.اا الدوري عليه أن يستمر يف دعم ارينادا استناد

وهن ت هولندا ارينادا علم انضمام ا إىل عدد من الصكو  األساسـية يف  ـال حقـوق  -62
عي ــات جنســية منليــة اإلنسـان. و الــل إزــا ل تـزال تشــعر بــالقلق إزاء القـانون الــذج ُيــرف إ امـة 

استمرار مشروعية العقوبة ارسدية علم الرام مـن اا بالرتاضي ب  الذكور البالن . ولحال أيض
 التوصيات املنبنقة عن الستعراض األول.

ونوهل إكوادور جب ود ارينادا لتنفيذ التوصيات املنبنقة عـن السـتعراض األول يف إطـار  -63
الشـامال  ول سـيما اعتمـاد تـداب  تشـريعية  ضـمن مبـادرات أخـرم  مـن آلية الستعراض الـدورج 

  بيال  انون العنف املنزري و انون محاية الطفال.
واستفســرت فرنســا عمــا إذا كانــل ارينــادا تعتــزف إنشــاء مؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســان  -64

 تتماشم مل مبادا باري .
حــدا  واختــاذ مجيــل التــداب  املمكنــة يرلنــدا ارينــادا علــم إنفــاذ  ــانون  ضــاء األأوحنــل  -65

لتقــدا مـــا تـــ خر مـــن تقـــارير إىل هيئـــات املعاهــدات. و الـــل إن ارينـــادا ب تنفـــذ التوصـــيات الـــي 
ملبــادا بــاري . اا  ــدمل  ــا يف ارولــة األوىل بشــ ن إنشــاء مؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســان وفقــ

نليــة بــ  البــالن  القائمــة علــم الرتاضــي وأعربــل أيرلنــدا عــن  لق ــا إزاء جتــرا العي ــات ارنســية امل
  وجب  انون العقوبات.

وجدد الوفد شكر  رميل الوفود علم التعليقـات الـي أدلـل  ـا واألسـئلة التكميليـة الـي  -66
  دمت ا.

علــم األســئلة التكميليــة املقدمــة مــن أيرلنــدا وترينيــداد وتوبــااو بشــ ن  ــانون  ضــاء اا ورد -67
ه ســريان هــذا القــانون  أشــار الوفــد إىل إنشــاء مرفــق بــاكوري الــذج يتو ــل أن األحــدا  ومــا يتطلبــ

باعتبــار  مــن شــرو  دخــول القــانون حيــز النفــاذ  ومــا إن يتحقــق ذلــ   2015يف عــاف يســتكمال 
 ستعمد احلكومة إىل إنفاذ .

 ل وشكر وفد ارينادا كذل  وفود األرجنت  وكوبا ومج ورية فنزويي البوليفارية الي تطر  -68
إىل مســـ لة التعلـــيم مشـــ ة إىل األولويـــة الـــي تولي ـــا ارينـــادا للتعلـــيم. و ـــال وفـــد ارينـــادا إن بلـــد  

املضي أكنر يف تعزيـز التعلـيم. وفيمـا يتعلـق باإلطـار القـانوي  تعتـزف ارينـادا دمـ  التعلـيم يف  ينوج
صـــيااة بنـــد  اا اإلصــيحات الدســـتورية ضـــمن األحكـــاف املتعلقـــة بــاحلقوق األساســـية. وجتـــرج أيضـــ
 جديد لضمان حق كال طفال من األطفال ذوج اإلعا ة يف التعليم وفق احتياجاته.

اا علم سؤال بش ن أوضاع السـرون  أشـار وفـد ارينـادا إىل ار ـود الـي تبـذل حاليـاا ورد -69
مـــن أجـــال إعـــادة تفعيـــال اللرنـــة املعنيـــة باســـتعراض أوضـــاع الســـرون. و ـــال إن اللرنـــة اجتمعـــل 

 و دمل بعض التوصيات. 2013عاف  يف
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وفيما يتعلق باألسـئلة التكميليـة الـي  ـدمت ا فرنسـا وأيرلنـدا بشـ ن املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق  -70
اإلنسان  علم تو ما سبق ذكر    ـال الوفـد إن ارينـادا تشـ د منا شـة حيويـة  ـذا الشـ ن يف إطـار 

املتحــدة مــن أجــال إنشــاء آليــة عمليــة اإلصــير الدســتورج. و ــد طلبــل ارينــادا املســاعدة مــن األمــم 
إىل احلصــول علــم املســاعدة لعقــد حلقــة دراســية اا دائمــة لإلصــير الدســتورج. وتســعم ارينــادا أيضــ

 للتوعية  ذ  املس لة. 
ويف اخلتــاف  شــكر الوفــد مجيــل الوفــود. و ــال إن ارينــادا لــن تت لــم عــن اللتزامــات الــي  -71

  وهـــي ملتزمـــة بتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق 2010 تع ـــدت  ـــا أمـــاف  لـــ  حقـــوق اإلنســـان يف عـــاف
اإلنســان األساســية. وتــدر  أن القيــود املفروضــة علــم القــدرات واملــوارد  ــد حــىت اآلن مــن  ــدرحا 
علــم زيــادة الفعاليـــة والكفــاءة يف تنفيـــذ العديــد مــن مبادراحـــا وبرا  ــا الراميـــة إىل  ســ  معيشـــة 

طلـــل ارينـــادا  وهـــي تواجـــه العديـــد مـــن التحـــديات مواطني ـــا وزوار ســـواحل ا واملقيمـــ  في ـــا. وتت
اسـتمرار الشـراكة مـل اجملتمـل الـدوري يف  ـال  ال تصادية والجتماعية وا ها من التحديات  إىل

محايــــة وتعزيــــز حقــــوق اإلنســــان مــــن خــــيل ترســــيخ آليــــات حقــــوق اإلنســــان يف احملافــــال الوطنيــــة 
  واإل ليمية والدولية.

 **التوصيات االستنتاجات و/أو -ثانياا  
ستنظر غرينادا في التوصيات المقدمة أثناء جلسةة التحةاور والمدرجةة أدنةاسو وسةو   -72

تقدم ردودها في الوقت المناسبو ولكن قبل موعد انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمجلس 
  :2015حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه 

لحقةوق اإلنسةان التةي  النظر في إمكانية التصديق على الصةكو  الدوليةة -72-1
 لم تنضم إليها بعد )نيكاراغوا(؛

مواصلة التقدم في مجال التوقيع والتصديق علةى مةا تبقةى مةن معاهةدات  -72-2
 (؛دولية بشأن حقوق اإلنسان )إسبانيا

التصةةديق علةةى البروتواةةول اال تيةةاري الهةةاني للعهةةد الةةدولي ال ةةا   -72-3
إلغةةاء عقوبةةة اإلعةةدام )ناميبيةةا( )الجبةةل  بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةيةو الهةةاد  إلةةى

 األسود( )سويسرا(؛
النظر فةي ات ةاج جميةع التةدابير ال لمةة لوقةف تنفية  أحكةام اإلعةدام  -72-4

وقفةةةاا ا تياريةةةاا بحكةةةم القةةةانون بهةةةد  إلغةةةاء هةةة س العقوبةةةة تمامةةةااو والتصةةةديق علةةةى 
نيةةة والسياسةةية البروتواةةول اال تيةةاري الهةةاني للعهةةد الةةدولي ال ةةا  بةةالحقوق المد

 )إيطاليا(؛
__________ 

 ب  رر الستنتاجات والتوصيات. **
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إد ال التغييرات ال لمة على التشريعات الوطنية لكي ال تبقى هنةا   -72-5
جريمةةة تطبةةق عليهةةا عقوبةةة اإلعةةدام والتصةةديق علةةى البروتواةةول اال تيةةاري الهةةاني 

 للعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )إسبانيا(؛
نها وقف تنفية  عقوبةة اإلعةدام وقفةاا إضفاء الصبغة الرسمية على إع  -72-6

ا تيارياا بإلغاء ه س العقوبة من القانون والتصديق على البروتواول اال تياري الهاني 
 (؛للعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )ألمانيا

ات اج التدابير ال لمة إلع ن الوقةف اال تيةاري لتنفية  عقوبةة اإلعةدام  -72-7
ن بهد  إلغائهاو والنظر في التصديق على البروتواول اال تيةاري الهةاني بحكم القانو 

 للعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )سلوفينيا(؛
إلغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدام والتصةةةديق علةةةى البروتواةةةول اال تيةةةاري الهةةةاني  -72-8

بةةةة للعهةةةد الةةةدولي ال ةةةا  بةةةالحقوق المدنيةةةة والسياسةةةيةو الهةةةاد  إلةةةى إلغةةةاء عقو 
 (؛اإلعدام )فرنسا

إجراء التغييرات التشريعية ال لمة إللغاء عقوبة اإلعةدام وإقةرار وقةف  -72-9
ا تياري رسمي فةي هة ا الصةددو فضة ا عةن التصةديق علةى البروتواةول اال تيةاري 

 (؛الهاني للعهد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والسياسية )أوروغواي
لتنفيةةة  عقوبةةةة اإلعةةةدام بهةةةد  التصةةةديق إقةةةرار وقةةةف ا تيةةةاري رسةةةمي  -72-10
البروتواةةول اال تيةةاري الهةةاني للعهةةد الةدولي ال ةةا  بةةالحقوق المدنيةةة والسياسةةية  علةى

 )أستراليا(؛
التصديق على البروتواول اال تياري للعهد الةدولي ال ةا  بةالحقوق  -72-11

تفاقية حقوق االقتصادية واالجتماعية والهقافيةو فض ا عن البروتواول اال تياري ال
 (؛الطفل المتعلق بإجراء تقديم الب غات )البرتغال

التصةةةديق علةةةى البروتواةةةول اال تيةةةاري التفاقيةةةة القضةةةاء علةةةى جميةةةع  -72-12
 (؛أشكال التمييز ضد المرأة )الجزائر

اعتمةةاد لةةوائي جديةةدة لتةةوفير حمايةةة أفضةةل لحقةةوق الطفةةل ومواصةةلة  -72-13
 تمع في غريناداو ال سيما عن طريةق التصةديقالجهود لتحسين وضع المرأة في المج

على البروتواول اال تياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييةز ضةد المةرأة 
 (؛والبروتواول اال تياري الهالث التفاقية حقوق الطفل )فرنسا

التصةديق علةةى اتفاقيةةة مناهضةة التعةة يب وغيةةرس مةن ضةةرو  المعاملةةة  -72-14
أو ال إنسةةانية أو المهينةةة )غواتيمةةاال( )الةةدانمر ( )بةةاراغواي( أو العقوبةةة القاسةةية 
 )الجزائر( )شيلي(؛
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التوقيةع والتصةةديق علةةى اتفاقيةةة مناهضةة التعةة يب وغيةةرس مةةن ضةةرو   -72-15
المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسةانية أو المهينةة )المملكةة المتحةدة لبريطانيةا 

 (؛العظمى وأيرلندا الشمالية
النظر في إمكانية التصديق علةى اتفاقيةة مناهضةة التعة يب وغيةرس مةن  -72-16

 (؛إندونيسياضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو المهينة )
النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية مناهضة التعة يب وغيةرس مةن  -72-17

 لمهينة )سلوفينيا(؛ضرو  المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو ا
التصةديق علةةى اتفاقيةةة مناهضةة التعةة يب وغيةةرس مةن ضةةرو  المعاملةةة  -72-18

أو العقوبةةةة القاسةةةية أو ال إنسةةةانية أو المهينةةةةو واالتفاقيةةةة الدوليةةةة لحمايةةةة حقةةةوق 
جميع العمال المهةاجرين وأفةراد أسةرهمو والبروتواةول اال تيةاري التفاقيةة مناهضةة 

 التع يب )سيراليون(؛
التوقيةةع والتصةةديق علةةى اتفاقيةةة مناهضةةة التعةة يبو والتصةةديق علةةى  -72-19

 االتفاقية الدولية لحماية جميع األش ا  من اال تفاء القسري )فرنسا(؛
التصةةديق علةةى اتفاقيةةة مناهضةةة التعةة يبو واالتفاقيةةة الدوليةةة لحمايةةة  -72-20

جوي اإلعاقةةو جميع األش ا  من اال تفاء القسريو واتفاقية حقةوق األشة ا  
 وم تلف صكو  حقوق اإلنسان المبرمة في إطار البلدان األمريكية )أوروغواي(؛

التصةةةةةديق علةةةةةى االتفاقيةةةةةة الدوليةةةةةة لحمايةةةةةة حقةةةةةوق جميةةةةةع العمةةةةةال  -72-21
 (؛المهاجرين وأفراد أسرهم )الجزائر

النظةر فةةي التصةديق علةةى االتفاقيةةة الدوليةة لحمايةةة حقةوق جميةةع العمةةال  -72-22
 )إاوادور(؛ 1990ين وأفراد أسرهم لعام المهاجر 

االنضةةمام إلةةى اتفاقيةةة منةةع جريمةةة اإلبةةادة الجماعيةةة والمعاقبةةة عليهةةا  -72-23
 )غانا(؛

التصةةديق علةةى اتفاقيةةة منةةع جريمةةة اإلبةةادة الجماعيةةة والمعاقبةةة عليهةةا  -72-24
 )أرمينيا(؛

علةةم والهقافةةة االنضةةمام إلةةى اتفاقيةةة منظمةةة األمةةم المتحةةدة للتربيةةة وال -72-25
 )غانا(؛  )اليونسكو( لمكافحة التمييز في مجال التعليم

تحليل إمكانية إنشاء شبكة وطنية لحقوق اإلنسانو وهو ما من شأنه  -72-26
أن يسهلو ضةمن جملةة أمةور أ ةررو إرسةاء نظةام وطنةي لرصةد التوصةيات الدوليةة 

 (؛)باراغواي
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اإلحصةةةةاءات وتعزيةةةةةز تحسةةةةين أسةةةةاليب تجميةةةةع البيانةةةةات فضةةةة ا عةةةةن  -72-27
 (؛المكتب المرازي لإلحصاء )المكسيك

إنشةاء مسسسةة وطنيةةة لحقةوق اإلنسةان تكةةون قويةة ومسةتقلةو تماشةةياا  -72-28
 (؛مع مبادئ باريس )اوستاريكا

العمةةةل دون إبطةةةاء علةةةى إنشةةةاء مسسسةةةة وطنيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان وفقةةةاا  -72-29
 لمبادئ باريس )شيلي(؛

ى إنشةةاء مسسسةةة وطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةان وفقةةاا العمةةل دون إبطةةاء علةة -72-30
 (؛لمبادئ باريس )أيرلندا

النظر في إنشاء مسسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقاا لمبادئ  -72-31
 باريس )ناميبيا(؛

إنشاء مسسسة وطنية لحقوق اإلنسان تتمتع باالسةتق لية طبقةاا لمبةادئ  -72-32
 (؛)سيراليونباريس وتزويدها بالموارد ال لمة 

مواصةةلة العمةةل مةةن أجةةل إنشةةاء مكتةةب ألمةةين المظةةالم وفقةةاا لمبةةادئ  -72-33
 باريس )غواتيماال(؛

تقةةديم التقةةارير المتةةأ رة الموجهةةة إلةةى هيدةةات المعاهةةدات فةةي أقةةر   -72-34
 (؛فرصة ممكنة اما طلب سابقاا )سلوفينيا

التةةي فةةات موعةةد التمةةاا المسةةاعدة التقنيةةة مةةن أجةةل تقةةديم التقةةارير  -72-35
 (؛تقديمها إلى آليات هيدات المعاهدات جات الصلة )سيراليون

توجيةةه دعةةوة مفتوحةةة إلةةى جميةةع آليةةات اإلجةةراءات ال اصةةة التابعةةة  -72-36
 (؛لألمم المتحدة )غواتيماال

توجيةةةةه دعةةةةةوة مفتوحةةةةةة إلةةةةةى جميةةةةةع المكلفةةةةةين بواليةةةةةات فةةةةةي إطةةةةةار  -72-37
 (؛اإلنسان )سلوفينيا اإلجراءات ال اصة التابعة لمجلس حقوق

إصدار دعوات دائمة لجميع المكلفين بواليات في إطار اإلجةراءات  -72-38
 (؛ال اصة التابعة للمجلس )غانا

االستفادة من المساعدة التقنية المتاحة عبر مفّوضية األمةم المتحةدة  -72-39
التابعة السامية لحقوق اإلنسان للوفاء بالتزاماتها تجاس م تلف هيدات المعاهدات 

 (؛لألمم المتحدة بتقديم تقاريرو على نحو ما أوصي به سابقاا )جامايكا
تنفي  برامج لتهقيف الجمهور بشأن حقةوق اإلنسةان وتوعيتةه بمكافحةة  -72-40

التمييز وجلك بالتعاون مع جماعات المجتمةع المةدني المحلةي التةي تعمةل مةن أجةل 
 (؛ألمريكيةالفدات السكانية الضعيفة )الواليات المتحدة ا
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مواصلة الجهود لتنفية  السياسةات التشةريعية والتةدابير التهقيفيةة الراميةة  -72-41
 للقضاء على التمييز بجميع أشكاله تنفي اا اام ا )إاوادور(؛

 (؛إلغاء عقوبة اإلعدام )السويد -72-42
إلغةاء عقوبةة اإلعةدام فةي التشةةريعات الوطنيةة واعتمةاد وقةف ا تيةةاري  -72-43

 له س العقوبة )شيلي(؛رسمي 
النظر في إص ح تشريعاتها بهد  إلغاء عقوبة اإلعدام؛ وفةي انتظةار  -72-44

 (؛جلكو ينبغي اعتماد وقف ا تياري رسمي له س العقوبة )البراليل
عقةد مشةةاورة سياسةية تهةةد  إلةةى مناقشةة صةةيب إلغةاء عقوبةةة اإلعةةدام  -72-45

 (؛)سويسرا
تنفي  أحكام اإلعدام بهةد  إلغةاء عقوبةة إع ن وقف ا تياري رسمي ل -72-46

 اإلعدام )باراغواي(؛
تشةةةجيع اعتمةةةاد التةةةدابير ال لمةةةة إللغةةةاء عقوبةةةة اإلعةةةدام فةةةي النظةةةام  -72-47

 (؛القضائي )بنما
ات ةةةاج تةةةدابير العتمةةةاد وقةةةف رسةةةمي لتنفيةةة  أحكةةةام اإلعةةةدام بهةةةد   -72-48

حكام الدستورية المناسبة إلغاء ه س العقوبة في جميع الجرائم والنظر في إدراج األ
 (؛لتسويب جلك )ناميبيا

تنقيي التشريعات التي تجةرم اإلجهةاض وتعةديلها لشةطب اإلجهةاض مةن  -72-49
 قائمة الجرائم )سلوفينيا(؛

ات ةةاج تةةدابير لمكافحةةة جميةةع أشةةكال العنةةف ضةةد المةةرأةو و اصةةة  -72-50
 (؛العنف الجنسيو وتعزيز تنفي  ه س التدابير )اولومبيا

ضمان التحقيق في حاالت تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسةيو  -72-51
 (؛والحر  على م حقة الجناة )الجبل األسود

ات ةةةاج تةةةدابير محةةةددة لمعالجةةةة شةةةيوع حةةةواد  العنةةةف ضةةةد النسةةةاء  -72-52
 (؛واألطفال على سبيل األولوية )الفلبين

الفتيةةةات الحةةةر  علةةةى التحقيةةةق بدقةةةة فةةةي حةةةاالت تعةةةرض النسةةةاء و  -72-53
 (؛للعنف المنزلي وعلى تقديم الجناة ومن يتعاون معهم إلى العدالة )تايلند

ات ةةةاج تةةةدابير فعالةةةة لمكافحةةةة العنةةةف ضةةةد المةةةرأة واةةة لك مكافحةةةة  -72-54
 االتجار باألش ا  )ترينيداد وتوباغو(؛
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تعزيةةةز التةةةدابير المعمةةةول بهةةةا لحمايةةةة حقةةةوق الطفةةةلو إناثةةةاا وجاةةةورااو  -72-55
شةةةكال االعتةةةةداء واالسةةةتغ لو واةةةة لك اعتمةةةاد المبةةةةادئ التوجيهيةةةةة جميةةةةع أ مةةةن

 واإلجراءات ال لمة إلنفاج قانون قضاء األحدا  على نحو اامل )ملديف(؛
سةةنة  18إلةةى  12رفةةع السةةن الةةدنيا لتحمةةل المسةةسولية الجنائيةةة مةةن  -72-56

 )سيراليون(؛
 (؛البرتغالليادة رفع السن الدنيا لتحمل المسسولية الجنائية ) -72-57
سةةنة ووضةةع  16إلةةى  12رفةةع سةةن تحمةةل المسةةسولية الجنائيةةة مةةن  -72-58

سنة عن نزالء  18و 16المدانين ال ين تتراوح أعمارهم بين  الُقّصرترتيبات لعزل 
 (؛السجون البالغين أثناء قضاء عقوباتهم )شيلي

 (؛ندونيسياإضمان اإلنفاج الكامل لقانون قضاء األحدا  ) -72-59
ات اج التدابير ال لمة إلصدار قةانون قضةاء األحةدا  الة ي أقةر فةي  -72-60
 (؛)ترينيداد وتوباغو 2012عام 
اعتماد تشريعات وسياسات عامة تمنع فعلياا التمييز القائم على أسةاا  -72-61

 (؛الميل الجنسي والهوية الجنسانية )شيلي
الجنسةي بةين البةةالغين إلغةاء جميةع األحكةام القانونيةةة التةي تجةرم النشةةا   -72-62

 بالتراضي )أستراليا(؛
إلغاء التشريعات التي تجرم الممارسات الجنسية المهلية القائمة على  -72-63

 التراضي بين البالغين )اندا(؛
ات اج جميع التدابير ال لمة لضةمان عةدم م حقةة المهليةات والمهليةين  -72-64

ة بسبب الميل الجنسي أو الهويةة ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنساني
 (؛الجنسانيةو وجلك بطرق منها إلغاء تجريم الممارسات المهلية في البلد )البراليل

 (؛إلغاء القوانين التي تجرم الع قات المهلية )السويد -72-65
 (؛نزع الصفة الجرمية عن المهلية الجنسية )فرنسا --72-66
التي تجةرم النشةا  الجنسةي القةائم علةى إلغاء جميع األحكام القانونية  -72-67

 (؛التراضي بين الرجال ومكافحة التمييز على أساا الميل الجنسي )إيطاليا
نةزع الصةةفة الجرميةة عةةن إقامةةة ع قةات جنسةةية مهليةة حةةرة بالتراضةةي  -72-68

بةين البةالغينو وتنفية  السياسةةات العامةة لمعالجةة التمييةز القةةائم علةى أسةاا الميةةل 
 (؛هوية الجنسانية )إسبانياالجنسي أو ال



A/HRC/29/14 

19 GE.15-07426 

إلغاء جميع األحكام القانونية التي تنطوي على تمييز ضد األش ا   -72-69
بسبب ميلهم الجنسيو بما في جلك األحكام الواردة في قةانون الجةرائم الجنسةية 

 (؛وفي قانون العقوبات )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
الجنسي والهوية الجنسانية باعتبارهما من األسبا  التي  إدراج الميل -72-70

ُيحظر التمييز على أساسها فض ا عن تعةديل معةايير تجةريم السةلو  المهلةي القةائم 
 (؛على التراضي )أوروغواي

تعديل قوانين البلد لضةمان حمايةة حقةوق المهليةات والمهليةين ومزدوجةي  -72-71
ية وحةاملي صةفات الجنسةين عةن طريةق إدراج الميل الجنسي ومغةايري الهويةة الجنسةان

الميةةل الجنسةةي والهويةةة الجنسةةانية باعتبارهمةةا مةةن األسةةبا  التةةي يُحظةةر التمييةةز علةةى 
 أساسهاو ونزع الصفة الجرمية عن الع قات الجنسية المهلية )أيرلندا(؛

العمةةلو بالتشةةاور مةةع المجتمةةع المةةدنيو علةةى إعةةداد وإقةةرار تشةةريع  -72-72
الجرميةة عةن إقامةة ع قةة جنسةية مهليةة بالتراضةي )الواليةات المتحةدة لنزع الصةفة 
 (؛األمريكية

تنفيةة  بةةرامج للتوعيةةة بحقةةوق اإلنسةةةان والتهقيةةف فةةي مجةةال مكافحةةةة  -72-73
 (؛سيما فيما يتعلق بوضع حد للتمييز على أساا الميل الجنسي )اندا التمييزو ال

المهليةةين ومزدوجةةي الميةةل ات ةةاج تةةدابير لحمايةةة مجتمةةع المهليةةات و  -72-74
الجنسةي ومغةةايري الهويةة الجنسةةانية وحةاملي صةةفات الجنسةين و اصةةة عةن طريةةق 
اسةةتبعاد تجةةريم ممارسةةة الجةةنس بةةين البةةالغين الةة اور بالتراضةةيو وإنفةةاج تشةةريعات 

 (؛تضع حداا للتمييز على أساا الميل الجنسي والهوية الجنسانية )هولندا
قةوق اإلنسةان فةي إطةار المسةاواة للمهليةات ضمان التمتع الكامةل بح -72-75

والمهليةةين ومزدوجةةي الميةةل الجنسةةي ومغةةايري الهويةةة الجنسةةانية وحةةاملي صةةفات 
الجنسين عن طريةق عةدم التقيةد بالتشةريعات التةي تجةرمهم وتنطةوي علةى وصةمهم 

 (؛)األرجنتين
مواءمةةةةة تشةةةةريعات غرينةةةةادا مةةةةع القةةةةانون الةةةةدولي بإلغةةةةاء تجةةةةريم إقامةةةةة  -72-76
قات جنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس وحظةر جميةع أشةكال التمييةز ع 

 (؛القائم على أساا الميل الجنسي والهوية الجنسانية )سويسرا
مواصةةلة تعزيةةز جهةةود الحةةد مةةن الفقةةر مةةن أجةةل تحقيةةق نمةةو متةةوالن  -72-77

 (؛وشامل )الصين
نسةاء والفتيةات تحسةين  ةدمات الصةحة الجنسةية واإلنجابيةة المقدمةة لل -72-78

عةةن طريةةق تعزيةةز فةةر  الحصةةول علةةى وسةةائل منةةع الحمةةل وتشةةجيع التهقيةةف بشةةأن 
الصحة الجنسية واإلنجابيةو من أجل منع حةاالت الحمةل فةي سةن مبكةرة واإلصةابات 

 (؛واألمراض المنقولة جنسيااو ال سيما فيروا نقص المناعة البشرية/اإليدل )تايلند
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الوطنية بشأن فيروا نقص المناعة البشرية/اإليدل تعزيز سياسة البلد  -72-79
وضةةمان تهقيةةف الشةةبا  بشةةأن الممارسةةات المأمونةةة فةةي مجةةال الجةةنس والصةةحة 

 (؛اإلنجابية وتقيدهم بها )ترينيداد وتوباغو
اعتمةةاد التةةدابير المناسةةبة لتحسةةين  ةةدمات الصةةحة الجنسةةية واإلنجابيةةة  -72-80

علةةةق بمنةةةع حةةةاالت الحمةةةل فةةةي سةةةن مبكةةةرة المقدمةةةة للنسةةةاءو و اصةةةة التهقيةةةف المت
 واألمراض المنقولة جنسياا )اولومبيا(؛

المضةةةي فةةةي تعزيةةةز نظامهةةةا التعليمةةةي الةةةوطني وفقةةةاا الحتياجةةةات سةةةكانها  -72-81
بهد  دفع عجلة التنمية والرفاس االجتماعي لكي يتسنى للمجتمع الدولي تزويةد البلةد 

 البوليفارية((؛ - اون )فنزوي  )جمهوريةيحتاجه في مجال المساعدة التقنية والتع بما
االرتقاء بجودة التعليم من أجل توفير ما يلزم مةن مةوارد بشةرية رفيعةة  -72-82

 (؛لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في البلد )الصين
المضي في تنفي  جميع التدابير الممكنة مةن أجةل تحسةين نظةام التعلةيم  -72-83

 (؛في البلد )اوبا
ليادة التدابير المت  ة لتعزيز الحق في التعليم لضمان تسجيل نسبة  -72-84

 (؛عالية في مجال التحاق األطفال بالمدارا )أرمينيا
المضي في ات اج التدابير لضمان تطابق قوانينها وسياساتها مع مةواد  -72-85

 (؛اتفاقية حقوق األش ا  جوي اإلعاقة )سنغافورة
االهتمام ال لم لتحسين مستور تمتع األش ا  جوي مواصلة إي ء  -72-86

 (؛اإلعاقة بحقوق اإلنسان )اوبا
مواصةةلة تعزيةةز حقةةوق المةةرأة فضةة ا عةةن تعزيةةز مشةةاراتها وتمكينهةةا اجةةزء  -72-87

 ت ال اصة بها )نيكاراغوا(؛امن عمليات صنع القرار 
 ؛(مواصلة جهودها من أجل حماية حقوق المرأة والطفل )سنغافورة -72-88
سةيما  تعزيز اإلجراءات الرامية إلى القضاء على التمييةز ضةد المةرأةو ال -72-89

عةةةن طريةةةق ضةةةمان فةةةر  الفتيةةةات والمراهقةةةات الحوامةةةل فةةةي الحصةةةول فعليةةةاا علةةةى 
 التعليم )األرجنتين(؛

تعزيةةز التةةدابير التشةةريعية والسياسةةات العامةةة الراميةةة إلةةى القضةةاء علةةى  -72-90
ز المسةةةاواة بةةةين الجنسةةةين فةةةي المجةةةالين العةةةام وال ةةةا  التمييةةةز ضةةةد المةةةرأة وتعزيةةة

 )اولومبيا(؛
وضع تدابير محكمة أاهر للقضاء على التمييز القائم على نةوع الجةنسو  -72-91

 و اصة في بيدة العمل )ملديف(؛
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ضةةةةمان حقةةةةوق وفةةةةر  متسةةةةاوية للنسةةةةاء عةةةةن طريةةةةق تعزيةةةةز التعلةةةةيم  -72-92
ة الوظةائف المتدنيةة األجةر والوظةائف التةي والتدريب المهني لكي ال تظل المرأة حبيسة

 (؛ال تتطلب مهارات عالية )إيطاليا
ات اج تدابير للقضاء علةى الممارسةات التمييزيةة والحةواجز الهقافيةة  -72-93

التي تمنع المرأة مةن الوصةول إلةى المناصةب الرفيعةة ومواقةع صةنع القةرارو وات ةاج 
المتسةاوي فةي البرلمةان والحكومةة تدابير مسقتة )نظةام الحصةص( لضةمان التمهيةل 

 (؛)اوستاريكا
ضمان اإلنفاج الفعال للتشريعات التي اعتمةدت فةي انونةة األ يةرة  -72-94

 (؛بهد  حماية األطفال من االعتداء واالستغ ل الجنسيين )إيطاليا
ات ةةاج تةةدابير إضةةافية لتعزيةةز حمةة ت التوعيةةة لتعزيةةز احتةةرام حقةةوق  -72-95

 الطفل )ألمانيا(؛
المضةةي فةةي تحسةةين تشةةريعاتها مةةن أجةةل حمايةةة الفتيةةان والفتيةةات  -72-96

 (؛بقدر متساو ضد االعتداء واالستغ ل الجنسيين )البرتغال
صياغة سياسة وطنية بشأن األطفال و طة عمل وطنية يسترشد بها في  -72-97

دات تنفي  ه س السياسة ورصدها وتقييمها؛ واعتمةاد تةدابير إداريةة لضةمان تسةجيل وال
 ال )المكسيك(؛ جميع األطفال بغض النظر عن حصولهم على شهادة التعميد أم

إقةةرار وإنفةةاج قةةانون شةةامل يحظةةر ممارسةةة العقوبةةة الجسةةدية علةةى  -72-98
 األطفال بجميع أشكالها )ألمانيا(؛

للعقوبةةةة الجسةةةدية فةةةي  الُقّصةةةرات ةةةاج تةةةدابير فعالةةةة لحظةةةر إ ضةةةاع  -72-99
 المدارا )إيطاليا(؛

القضةةاء علةةى ممارسةةة العقوبةةة الجسةةدية ضةةد الطفةةل فةةي الحيةةاة العامةةة  -72-100
 وال اصة على حد سواء )هولندا(؛

تعةةديل القةةانون تعةةدي ا يقضةةي صةةراحة بحظةةر مزاولةةة األطفةةال لألعمةةال  -72-101
ال طةةةةرة فضةةةة ا عةةةةن حظةةةةر جميةةةةع أشةةةةكال االتجةةةةار باألطفةةةةال )الواليةةةةات المتحةةةةدة 

 (؛األمريكية
ظر فةي سةن قةوانين تجةرم االتجةار باألشة ا  وفةي تةوفير الجبةر الن -72-102

 (؛لضحايا االتجار )الفلبين
وضع تشريع شةامل يحظةر االتجةار بالبشةرو و اصةة االتجةار باألطفةال  -72-103

 ألغراض العمل واالستغ ل الجنسي )إيطاليا(؛
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اعتماد تشريعات في مجال االتجةار باألشة ا  واالسةتغ ل الجنسةي  -72-104
ليةةةةادة المةةةةوارد الماليةةةةة والبشةةةةرية لتعزيةةةةز انليةةةةات الوقائيةةةةة القائمةةةةة و ةةةةدمات الةةةةدعم و 

   المقدمة للضحايا )المكسيك(.
جميةةةع االسةةةتنتاجات و/أو التوصةةةيات الةةةواردة فةةةي هةةة ا التقريةةةر تعبةةةر عةةةن موقةةةف  -73

الدولةةة )الةةةدول( التةةةي قةةةدمتها و/أو الدولةةةة موضةةوع االسةةةتعراض. وال ينبغةةةي أن يُفهةةةم أنهةةةا 
 تحظى بتأييد الفريق العامل اكل.
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 المرفق

 تشكيلة الوفد  
[English only] 

The delegation of Grenada was composed of Mr. Robert Branch, Senior Legal 

Counsel,AttorneyGeneral’s.Chambers 

    


