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رد حكومة غرينادا لى المائة واربع توايات
 -١ترحب غرينادا بالتوصيات املقدمةة نناسةبة اجلولةة الثانيةة لالسةتررا الةدورا المةامل يف
جنية ة يف  27ك ةةانوث الثاايين ةةاير  .20١5وبر ةةد ارس ةةتررا ر نج ةةرت غرين ةةادا مم ةةاورات مة ة
نصحاب املصلحة ذوا الصلة بغية تقييم املائة ونرب توصيات اليت تلقتها واستررا خطة مدهتا
نرب سنوات لتنفيذ التوصيات املقبولة.
 -2ويسةةر غرينةةادا ني ةةا اإلشةةارة إىل ن ةةا قبل ة  62توصةةية مةةن ب ة املائةةة ونربة توصةةياتر
ونحاط ة علمةةا بة ةاثنت ونربر ة منهةةا .وتحرةةر ردود غرينةةادا علةةص التوصةةيات و قةةا للقطاعةةات
املواضيرية.

التوصية


موق الدولة

المجال المواضيعي  :1ن اق االلت امات الدولية
قحبِلتا
١-72؛ 2-72
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الترليقات
ستواصةةل غرينةةادا اسةةتررا التصةةديا علةةص مراهةةدات
حقة ة ةةون اإلنسة ة ةةاث والن ة ة ةةر يهة ة ةةا يف سة ة ةةيان مواردهة ة ةةا
ونولوياهتةا .ودةدر اإلشةةارة إىل نث غرينةادا صةدق مةةن
قب ة ة ةةل عل ة ة ةةص املراه ة ة ةةدات الدولي ة ة ةةة األساس ة ة ةةية ق ة ة ةةون
اإلنساث.

نححيط هبا علما

٣-72؛ ٤-72؛ 5-72؛ 6-72؛
7-72؛ ٨-72؛ ٩-72؛ ١0-72

١١-72؛ ١2-72

قحبِلتا

ر ميكةةن لغرينةةادا نث تقبةةل هةةذه التوصةةيات ألث عقوبةةة
اإلعةةداال ر ت ةمتال جثةةل جةةمت ا مةةن ق ةوان غرينةةادا .وهنةةا
وقة اختيةةارا لتنفيةةذ عقوبةةة اإلعةةداال كةةم الواقة منةةذ
عاال  ١٩7٨ومل ترد عقوبة اإلعداال إلمتامية و قا ملا نة
عليه قرار جملس امللكة اخلاص يف عاال .2006

١٣-72

قحبِل

تؤيةةد غرينةةادا هةةات التوصةةيت ر حي ة صةةدق علةةص
اتفاقية حقون الطفل يف عاال .١٩٩0

١٤-72؛ ١5-72؛ ١6-72؛
١7-72؛ ١٨-72؛ ١٩-72؛
20-72؛ 2١-72؛ 22-72

قحبِل

تقب ةةل غرين ةةادا ه ةةذه التوص ةةية وتوج ةةه ارنتب ةةاه إىل ن ةةا
اعتمةةدت مةةؤخرا قةةانوث الترلةةيم و ايةةة الطفةةلر وقةةانوث
الرن املنمتيل وحدثتهما علص التوايل.
تؤيد غرينادا هذه التوصيات بيد ن ا تمرر بالقلا إزا
الر ةةب الن ةةاجم ع ةةن عملي ةةة اإلب ةةال وتل ةةتمس بالت ةةايل
مسةةاعدة امتمة الةةدويل يف التصةةديا علةةص املراهةةدات
ويف عملية إعداد التقارير.
وباإلض ةةا ة إىل ذل ةةغر ص ةةدق غرين ةةادا عل ةةص اتفاقي ةةة
حقون األشخاص ذوا اإلعاقة يف عاال .20١٤
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التوصية


موق الدولة

الترليقات

2٣-72؛ 2٤-72

نححيط هبما علما


سة ةةوص تواصة ةةل غرينة ةةادا اسة ةةتررا مجي ة ة املراه ة ةةدات
والصكو املترلقة قون اإلنساث هبدص اختاذ موق
بم ةةيف ا يف س ةةيان األ ي ةةة ال ةةيت تكتس ةةيها بالنس ةةبة إىل
غرينادا وجميا م قدراهتا من حي املوارد.

قحبِل
25-72
المجال المواضيعي  : 2اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
تؤيد غرينادا هات التوصيت
قحبِلتا
26-72؛ 27-72
تؤيد غرينادا هذه التوصية.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

2٨-72؛ 2٩-72؛ ٣0-72؛
٣١-72؛ ٣2-72؛ ٣٣-72

قحبِل

المجال المواضيعي  :3التعاون مع هيئات المعاهدات
قحبِلتا
٣٤-72؛ ٣5-72

تقب ةةل حكومة ةةة غرينة ةةادا هة ةةذه التوصة ةةيات وقة ةةد بة ةةدنت
بالفرة ةةل ممة ةةاورات بمة ةةيفث مة ةةا إذا كة ةةاث ينبغ ة ة إنمة ةةا
مؤسسة وطنية قةون اإلنسةاث نو ترمتيةمت مكتةب نمة
امل امل وتوسيره للرمل و قا ملبادئ باريس.
تقب ة ةةل غرين ة ةةادا هة ة ةةات التوص ة ةةيت ر وس ة ةةوص تلة ة ةةتمس
املس ة ةةاعدة التقني ة ةةةر عن ة ةةد ارقت ة ةةا ر ل ة ةةماث تق ة ةةد
التقارير اليت ات موعد تقدميها.

المجال المواضيعي  :4التعاون مع اإليراءات الخااة
٣6-72؛ ٣7-72؛ ٣٨-72

نححيط هبا علما


غرينة ةةادا مسة ةةتردة للترة ةةاوث م ة ة مجي ة ة لية ةةات حقة ةةون
اإلنسةةاث يمةةا ة توجي ةةه دع ةوات مفتوحةةة .ولك ةةن
ب ةةالن ر إىل الر ةةب املة ةرتبط بتوجي ةةه دعة ةوات مفتوح ةةةر
وإىل مةوارد غرينةادا اوةدودةر ر ميكةن للحكومةة حاليةا
توجيه دعوات مفتوحة إىل اإلجرا ات اخلاصة.

المجال المواضيعي  :5التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
تقب ةةل غرين ةةادا ه ةةذه التوص ةةيةر وق ةةد ب ةةادرت يف بداي ةةة
قحبِل
٣٩-72
اجلول ةةة الثاني ةةة م ةةن ارس ةةتررا ال ةةدورا الم ةةامل إىل
التراوث م املفوضية يف هذا الصدد.
المجال المواضيعي  :6المساواة و دم التميي
قحبِلتا
٤0-72؛ ٤١-72
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ننمة ة ةةيفت غرينة ة ةةادا ر منة ة ةةذ اجلولة ة ةةة األوىل لالسة ة ةةتررا
الةةدورا المةةاملر جلنةةة تنسةةيا وطنيةةة قةةون اإلنسةةاث
وبدنت بالتراوث مة امتمة املةدا لةة عامةة للتوعيةة
بق ايا حقون اإلنساث.
3

A/HRC/29/14/Add.1


التوصية


موق الدولة

الترليقات
وباإلضا ة إىل ذلغر ر تمتال غرينادا حسبما هو مب
يف تقريره ة ة ةةا ال ة ة ةةوط امل ة ة ةةؤر  27ك ة ة ةةانوث الثاايين ة ة ةةاير
20١5ر ختطة ة ةةو خط ة ة ةوات واسة ة ةةرة يف الق ة ة ةةا علة ة ةةص
التمييمت بصورة خاصة ضد املرنة واألطفال واألشخاص
ذوا اإلعاق ةةةر ر س ةةيما يف جم ةةال الترل ةةيم ويف مكة ةةاث
الرمةةل .ور ت ةمتال تنفةةذ سياسةةات ومبةةادرات ترم ة إىل
الق ا علص التمييمت جبمي نشكاله.

المجال المواضيعي  :7حق الفرد في الحياة والحرية وامنه الشخصي
الحق في الحياةو قوبة اإل دام
٤2-72؛ ٤٣-72؛ ٤٤-72

٤5-72؛ ٤6-72

٤7-72؛ ٤٨-72

نححيط هبا علما


قحبِلتا
نححيط هبما علما


ر ميكةةن لغرينةةادا نث تقبةةل هةةذه التوصةةيات ألث عقوبةةة
اإلعداال ما زال تمكل جمت ا من قوان غرينادا .وم
ذل ة ةةغر تطب ة ةةا غرين ة ةةادا وقف ة ةةا اختياري ة ةةا لتنفي ة ةةذ عقوب ة ةةة
اإلعداال كم الواق منذ عاال .١٩7٨
ج ةةر غرين ةةادا برملي ةةة إص ةةال دس ةةتورا ويحتوق ة ة إج ة ةرا
مناقم ةةات بم ةةيفث عقوب ةةة اإلع ةةداالر وس ةةوص تحيس ةةر يف
إطار عملية ارستررا .
ُتيط غرينادا علما هبات التوصيت .

الحق في الحياةواإليهاض
٤٩-72
العنف واالتجار
50-72؛ 52-72 5١-72؛
5٣-72؛ 5٤-72

نححيط هبا علما


قحبِل

ُتيط غرينادا علما هبذه التوصية.
تقبل حكومة غرينةادا هةذه التوصةيات .ودةدر اإلشةارة
إىل نث حكومة ةةة غرينة ةةادا نحة ةةرزتر منة ةةذ اجلولة ةةة األوىل
رسترراض ة ة ة ةةها ال ة ة ة ةةدورا الم ة ة ة ةةاملر تق ة ة ة ةةدما هام ة ة ة ةةا يف
السياسة ة ة ةةات والووتوكة ة ة ةةورت واإلج ة ة ة ةرا ات التنفيذية ة ة ةةة
املوحدة يما يترلا بالرن املنمتيل واردار بالبمر.
ّ

المجال المواضيعي  : 8إقامة العدل بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون
قضاء األحداث
55-72
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قحبِل

تقبة ةةل غرينة ةةادا هة ةةذه التوصة ةةية مم ة ة ة إىل نث ا كومة ةةة
س ةةنّ قانون ةةا جدي ةةدا ماي ةةة الطف ةةل وقانون ةةا لق ةةا
األح ة ةةداا من ة ةةذ اجلول ة ةةة األوىل رسترراض ة ةةها ال ة ةةدورا
المامل.
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التوصية


موق الدولة

الترليقات

56-72؛ 57-72؛ 5٨-72

نححيط هبا علما


تؤي ةةد غرين ةةادا ه ةةذه التوص ةةيات .ور رة ة غرين ةةادا س ةةن
املسؤولية اجلنائيةة مةؤخرا مةن  7سةنوات إىل  ١2سةنةر
بنا علص توصية تلقتها نثنا اجلولة األوىل لالستررا
الدورا المامل.

قحبِلتا
5٩-72؛ 60-72
المجال المواضيعي  :9الحق في الخصواية وال واج والحياة األسرية

تؤيد غرينادا هات التوصيت .

6١-72؛
6٤-72؛
67-72؛
70-72؛
7٣-72؛
76-72

62-72؛
65-72؛
6٨-72؛
7١-72؛
7٤-72؛

نححيط هبا علما

6٣-72؛
66-72؛
6٩-72؛
72-72؛
75-72؛

ر ميكةن نث تقبةل غرينةادا هةذه التوصةيات ألث املسةيفلة
تم ة ةةكل جرمي ة ةةة نوج ة ةةب التمة ة ةريرات اولي ة ةةة .بي ة ةةد نث
ا كوم ة ة ةةة ستواص ة ة ةةل التوعي ة ة ةةة بم ة ة ةةيفث ه ة ة ةةذه املس ة ة ةةيفلة
والتمجي علص التسامح.

المجال المواضيعي  :10الحق في الضمان االيتما ي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
77-72

مقبولة

تؤيد غرينادا هذه التوصية.

المجال المواضيعي  :11الحق في الصحة
7٨-72؛ 7٩-72؛ ٨0-72

مقبولة

تقبةةل غرينةةادا هةةذه التوصةةياتر وسةةوص تواصةةل تنفيةةذ
الة ةوامل ال ةةيت تت ةةيح خ ةةدمات الرعاي ةةة الص ةةحية الفرال ةةة
والم ةةاملة م ةةن نج ةةل التوص ةةل إىل ن ةةاال رعاي ةةة ص ةةحية
وطنية دال حاجة السكاث.

المجال المواضيعي  :12الحق في التعليم
٨١-72؛ ٨2-72؛ ٨٣-72؛
٨٤-72

مقبولة

تقبةةل ا كوم ةةة هةةذه التوص ةةياتر وستواصةةل الس ةةر
لترمتيمت املبادرات اجلارية يف إطار قطاع الترليم.

المجال المواضيعي  :13األشخاص ذوو اإل اقة
٨5-72؛ ٨6-72

مقبولتاث

صةدق غرينةادا علةص اتفاقيةة حقةون األشةةخاص ذوا
اإلعاقة ة ةةة يف عة ة ةةاال 20١٤ر وسة ة ةةوص تواصة ة ةةل مراجلة ة ةةة
ش ةواغل األش ةةخاص ذوا اإلعاق ةةة اخلاض ةةر لوريته ةةا
الق ائية.

المجال المواضيعي  :14حقوق المراة
٨7-72؛ ٨٨-72؛ ٨٩-72؛
٩0-72؛ ٩١-72؛ ٩2-72
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مقبولة

تقبل غرينةادا هةذه التوصةيات هبةدص مواصةلة النهةو
قون املرنة.
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التوصية


موق الدولة

الترليقات

٩٣-72

نححيط هبا علما


ُتةةيط غرينةةادا علمةةا هبةةذه التوصةةيةر بيةةد ن ةةا توجةةه انتبةةاه
الفريا الرامل إىل نث غرينادا ُتتةل حاليةا املرتبةة  2٣مةن
ب ة  ١٤2بلةةدا دميقراطيةةا يف التصةةني الرةةامل لالُتةةاد
الوملاا الدويل "املةرنة يف الوملانةات الوطنيةة" حية تبلة
حصةةتها  ٣٣.٣يف املائةةة يف الوملةةاث .وتبل ة نسةةبة جثيةةل
امل ة ة ة ةرنةر يف املتوس ة ة ةةطر يف غرين ة ة ةةادا  2٨.6يف املائ ة ة ةةة يف
جمالس إدارة القطةاع الرةاالر و 25.٨يف املائةة يف جمةالس
إدارة القطاع اخلةاصر و 2٩.١يف املائةة يف جمةالس إدارة
النقاب ة ة ةةات الرمالي ة ة ةةةر و 5٤يف املائ ة ة ةةة يف جم ة ة ةةالس إدارة
املن مات غ ا كومية.

المجال المواضيعي  :15حقوق ال فل
٩6-72 ٩5-72 ٩٤-72؛
٩7-72

مقبولة

تقبةةل ا كومةةة هةةذه التوصةةيات نواصةةلة اختةةاذ التةةداب
املناسبة ماية األطفال نوجب قوانينها.

المجال المواضيعي  :16األطفال  -العقوبة البدنية
٩٨-72؛ ٩٩-72؛ ١00-72

نححيط هبا علما


ر ميكن لغرينادا قبول هذه التوصية بردر ألث القوان
اولية يف برض ا ةارت ديةمت الرقوبةة البدنيةة .بيةد نث
ا كوم ةةة تواص ةةل التوعي ةةة هب ةةذه املس ةةيفلة وتم ةةج عل ةةص
عدال تطبيقها.

المجال المواضيعي  :17مل األطفال واالتجار بالبشر
١0١-72؛ ١02-72؛ ١0٣-72؛
١0٤-72
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مقبولة

تقبةةل غرينةةادا هةةذه التوص ةةية وقةةد اعتمةةدت منذئ ةةذ يف
الومل ةةاث الق ةةانوث رق ةةم  ٣٤لر ةةاال  20١٤املترل ةةا ةةر
اردار بالبمر.
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