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 توايات مائة واربعالرد حكومة غرينادا  لى   
السةتررا  الةدورا المةامل يف لالثانيةة  اجلولةةترحب غرينادا بالتوصيات املقدمةة نناسةبة  -١

. وبرةةةةد ارسةةةةتررا ر نجةةةةرت غرينةةةةادا ممةةةةاورات مةةةة  20١5كةةةةانوث الثاايينةةةةاير   27جنيةةةة  يف 
 مدهتاخطة واستررا  اليت تلقتها  توصيات ائة ونرب امل نصحاب املصلحة ذوا الصلة بغية تقييم

 التوصيات املقبولة. نفيذلتنرب  سنوات 
ر توصةةيات ائةةة ونربةة املتوصةةية مةةن بةة   62اإلشةةارة إىل ن ةةا قبلةة   ويسةةر غرينةةادا ني ةةا   -2

للقطاعةةةات  ردود غرينةةةادا علةةةص التوصةةةيات و قةةةا   وتحرةةةر  منهةةةا. اثنت  ونربرةةة  بةةةة ونحاطةةة  علمةةةا  
 املواضيرية.

 الترليقات موق  الدولة التوصية
 : ن اق االلت امات الدولية1المواضيعي المجال 

ستواصةةل غرينةةادا اسةةتررا  التصةةديا علةةص مراهةةدات  قحِبلتا 2-72؛ ١-72
حقةةةةةةةون اإلنسةةةةةةةاث والن ةةةةةةةر  يهةةةةةةةا يف سةةةةةةةيان مواردهةةةةةةةا 
ونولوياهتةا. ودةدر اإلشةةارة إىل نث غرينةادا صةدق  مةةن 
قبةةةةةةةل علةةةةةةةص املراهةةةةةةةدات الدوليةةةةةةةة األساسةةةةةةةية  قةةةةةةةةون 

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

ر ميكةةةن لغرينةةةادا نث تقبةةةل هةةةذه التوصةةةيات ألث عقوبةةةة  نححيط  هبا علما  
مةةن قةةوان  غرينةةادا. وهنةةا   اإلعةةداال ر تةةمتال جثةةل جةةمت ا  

الواقةة  منةةذ  وقةة  اختيةةارا لتنفيةةذ عقوبةةة اإلعةةداال  كةةم
نة   ملا ومل ترد عقوبة اإلعداال إلمتامية و قا   ١٩7٨عاال 

 .2006ال عليه قرار جملس امللكة اخلاص يف عا
تؤيةةةد غرينةةةادا هةةةات  التوصةةةيت ر حيةةة  صةةةدق  علةةةص  قحِبلتا ١2-72؛ ١١-72

 .١٩٩0اتفاقية حقون الطفل يف عاال 
تقبةةةةل غرينةةةةادا هةةةةذه التوصةةةةية وتوجةةةةه ارنتبةةةةاه إىل ن ةةةةا  قحِبل  ١٣-72

ث قةةانوث الترلةةيم و ايةةة الطفةةلر وقةةانو ا  اعتمةةدت مةةؤخر 
 الرن  املنمتيل وحدثتهما علص التوايل.

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

تؤيد غرينادا هذه التوصيات بيد ن ا تمرر بالقلا إزا   قحِبل 
 الرةةةب  النةةةاجم عةةةن عمليةةةة اإلبةةةال  وتلةةةتمس بالتةةةايل
مسةةاعدة امتمةة  الةةدويل يف التصةةديا علةةص املراهةةدات 

 ويف عملية إعداد التقارير.
علةةةةص اتفاقيةةةةة وباإلضةةةةا ة إىل ذلةةةةغر صةةةةدق  غرينةةةةادا 
 .20١٤حقون األشخاص ذوا اإلعاقة يف عاال 
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 الترليقات موق  الدولة التوصية
سةةةةةوص تواصةةةةةل غرينةةةةةادا اسةةةةةتررا  مجيةةةةة  املراهةةةةةدات  نححيط  هبما علما   2٤-72؛ 72-2٣

والصكو  املترلقة  قون اإلنساث هبدص اختاذ موق  
تكتسةةةةيها بالنسةةةةبة إىل بمةةةةيف ا يف سةةةةيان األ يةةةةة الةةةةيت 

 من حي  املوارد. م  قدراهتا غرينادا وجميا  
 تؤيد غرينادا هذه التوصية. قحِبل  72-25

 : اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة2المجال المواضيعي 
 تؤيد غرينادا هات  التوصيت  قحِبلتا 27-72؛ 72-26

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
؛ ٣0-72؛ 2٩-72؛ 72-2٨
 ٣٣-72؛ ٣2-72؛ ٣١-72

تقبةةةةل حكومةةةةة غرينةةةةادا هةةةةذه التوصةةةةيات وقةةةةد بةةةةدنت  قحِبل 
بالفرةةةةل ممةةةةاورات بمةةةةيفث مةةةةا إذا كةةةةاث ينبغةةةة  إنمةةةةا  
مؤسسة وطنية  قةون اإلنسةاث نو ترمتيةمت مكتةب نمة  

 ملبادئ باريس. للرمل و قا   امل امل وتوسيره
 : التعاون مع هيئات المعاهدات3المواضيعي  المجال

تقبةةةةةةل غرينةةةةةةادا هةةةةةةات  التوصةةةةةةيت ر وسةةةةةةوص تلةةةةةةتمس  قحِبلتا ٣5-72؛ ٣٤-72
ل ةةةةةةماث تقةةةةةةد   املسةةةةةةاعدة التقنيةةةةةةةر عنةةةةةةد ارقت ةةةةةةا ر

 التقارير اليت  ات موعد تقدميها.
 : التعاون مع اإليراءات الخااة4المجال المواضيعي 

غرينةةةةةادا مسةةةةةتردة للترةةةةةاوث مةةةةة  مجيةةةةة   ليةةةةةات حقةةةةةون  نححيط  هبا علما   ٣٨-72؛ ٣7-72؛ ٣6-72
مفتوحةةةة. ولكةةةن  توجيةةةه دعةةةوات  يمةةةا  ةةة  اإلنسةةةاث

 مفتوحةةةةةر بتوجيةةةه دعةةةةوات بةةةالن ر إىل الرةةةةب  املةةةةرتبط
ر ميكةن للحكومةة حاليةا  وإىل مةوارد غرينةادا اوةدودةر

 اإلجرا ات اخلاصة. مفتوحة إىل توجيه دعوات
 : التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان5المواضيعي المجال 

تقبةةةل غرينةةةادا هةةةذه التوصةةةيةر وقةةةد بةةةادرت يف بدايةةةة  قحِبل  ٣٩-72
اجلولةةةة الثانيةةةة مةةةةن ارسةةةتررا  الةةةدورا المةةةةامل إىل 

 التراوث م  املفوضية يف هذا الصدد.
 : المساواة و دم التميي 6المجال المواضيعي 

ننمةةةةةةةيفت غرينةةةةةةةادا ر منةةةةةةةذ اجلولةةةةةةةة األوىل لالسةةةةةةةتررا   قحِبلتا ٤١-72؛ ٤0-72
 الةةدورا المةةاملر جلنةةة تنسةةيا وطنيةةة  قةةون اإلنسةةاث

  لةة عامةة للتوعيةة وبدنت بالتراوث مة  امتمة  املةدا
 بق ايا حقون اإلنساث.
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 الترليقات موق  الدولة التوصية
مب   حسبما هو وباإلضا ة إىل ذلغر ر تمتال غرينادا

الثاايينةةةةةةةاير كةةةةةةةانوث   27يف تقريرهةةةةةةةا الةةةةةةةوط  املةةةةةةةؤر  
ر ختطةةةةةةةو خطةةةةةةةوات واسةةةةةةةرة يف الق ةةةةةةةا  علةةةةةةةص 20١5

التمييمت بصورة خاصة ضد املرنة واألطفال واألشخاص 
الترلةةةةيم ويف مكةةةةاث  ذوا اإلعاقةةةةةر ر سةةةةيما يف جمةةةةال

الرمةةل. ور تةةمتال تنفةةذ سياسةةات ومبةةادرات ترمةة  إىل 
 الق ا  علص التمييمت جبمي  نشكاله.

 لحياة والحرية وامنه الشخصيحق الفرد في ا: 7المجال المواضيعي 
   الحق في الحياةو قوبة اإل دام

ر ميكةةن لغرينةةادا نث تقبةةل هةةذه التوصةةيات ألث عقوبةةة  نححيط  هبا علما   ٤٤-72؛ ٤٣-72؛ ٤2-72
اإلعداال ما زال  تمكل جمت ا من قوان  غرينادا. وم  

اختياريةةةةةا  لتنفيةةةةةذ عقوبةةةةةة  ذلةةةةةغر تطبةةةةةا غرينةةةةةادا وقفةةةةةا  
 .١٩7٨ كم الواق  منذ عاال اإلعداال 

جةةةةر غرينةةةةادا برمليةةةةة إصةةةةال  دسةةةةتورا ويحتوقةةةة  إجةةةةرا   قحِبلتا  ٤6-72؛ ٤5-72
مناقمةةةةات بمةةةةيفث عقوبةةةةة اإلعةةةةداالر وسةةةةوص تحيسةةةةر يف 

 إطار عملية ارستررا .
 ُتيط غرينادا علما هبات  التوصيت . نححيط  هبما علما   ٤٨-72؛ ٤7-72

   الحياةواإليهاضالحق في 
 ُتيط غرينادا علما هبذه التوصية. نححيط  هبا علما   ٤٩-72

   العنف واالتجار
؛ 52-72 5١-72؛ 72-50
 5٤-72؛ 72-5٣

تقبل حكومة غرينةادا هةذه التوصةيات. ودةدر اإلشةارة  قحِبل 
 نحةةةةةرزتر منةةةةذ اجلولةةةةةة األوىل إىل نث حكومةةةةة غرينةةةةادا
يف  هامةةةةةةةةةةا   ر تقةةةةةةةةةدما  المةةةةةةةةةاملرسترراضةةةةةةةةةها الةةةةةةةةةدورا 

السياسةةةةةةةةةات والووتوكةةةةةةةةةورت واإلجةةةةةةةةةرا ات التنفيذيةةةةةةةةةة 
  يما يترلا بالرن  املنمتيل واردار بالبمر. املوّحدة

 : إقامة العدل  بما في ذلك مسنلة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون8المجال المواضيعي 
   قضاء األحداث

التوصةةةةية ممةةةة ة إىل نث ا كومةةةةة تقبةةةةل غرينةةةةادا هةةةةذه  قحِبل  72-55
 مايةةةةة الطفةةةةل وقانونةةةةا  لق ةةةةا   جديةةةةدا   سةةةةّن  قانونةةةةا  

رسترراضةةةةةةها الةةةةةةدورا  األحةةةةةةداا منةةةةةةذ اجلولةةةةةةة األوىل
 المامل.
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 الترليقات موق  الدولة التوصية
تؤيةةةةد غرينةةةةادا هةةةةذه التوصةةةةيات. ور رةةةة  غرينةةةةادا سةةةةن  نححيط  هبا علما   5٨-72؛ 57-72؛ 72-56

سةنةر  ١2 سةنوات إىل 7مةن  املسؤولية اجلنائيةة مةؤخرا  
األوىل لالستررا   تلقتها نثنا  اجلولة بنا  علص توصية
 .الدورا المامل

 تؤيد غرينادا هات  التوصيت . قحِبلتا 60-72؛ 72-5٩
 : الحق في الخصواية وال واج والحياة األسرية9المجال المواضيعي 

؛ 6٣-72؛ 62-72؛ 72-6١
؛ 66-72؛ 65-72؛ 72-6٤
؛ 6٩-72؛ 6٨-72؛ 72-67
؛ 72-72؛ 7١-72؛ 72-70
؛ 75-72؛ 7٤-72؛ 72-7٣
72-76 

ر ميكةن نث تقبةل غرينةادا هةذه التوصةيات ألث املسةيفلة  نححيط  هبا علما  
تمةةةةةكل جرميةةةةةةة نوجةةةةةب التمةةةةةةريرات اوليةةةةةة. بيةةةةةةد نث 
ا كومةةةةةةةةة ستواصةةةةةةةةل التوعيةةةةةةةةة بمةةةةةةةةيفث هةةةةةةةةذه املسةةةةةةةةيفلة 

 والتمجي  علص التسامح.

 الضمان االيتما ي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق : الحق في10المجال المواضيعي 
 تؤيد غرينادا هذه التوصية. مقبولة 72-77

 : الحق في الصحة11المجال المواضيعي 
تقبةةل غرينةةادا هةةذه التوصةةياتر وسةةوص تواصةةل تنفيةةذ  مقبولة ٨0-72؛ 7٩-72؛ 72-7٨

الةةةوامل الةةةيت تتةةةةيح خةةةدمات الرعايةةةةة الصةةةحية الفرالةةةةة 
نجةةةل التوصةةةل إىل ن ةةةاال رعايةةةة صةةةحية والمةةةاملة مةةةن 

 وطنية  دال حاجة السكاث.
 : الحق في التعليم12المجال المواضيعي 

؛ ٨٣-72؛ ٨2-72؛ ٨١-72
72-٨٤ 

تقبةةةل ا كومةةةة هةةةذه التوصةةةياتر وستواصةةةل السةةةر   مقبولة
 لترمتيمت املبادرات اجلارية يف إطار قطاع الترليم.

 اإل اقة: األشخاص ذوو 13المجال المواضيعي 
صةدق  غرينةادا علةص اتفاقيةة حقةون األشةةخاص ذوا  مقبولتاث ٨6-72؛ ٨5-72

ر وسةةةةةةةوص تواصةةةةةةةل مراجلةةةةةةةة 20١٤اإلعاقةةةةةةة يف عةةةةةةةاال 
شةةةواغل األشةةةخاص ذوا اإلعاقةةةة اخلاضةةةر  لوريتهةةةا 

 الق ائية.
 : حقوق المراة14المجال المواضيعي 

؛ ٨٩-72؛ ٨٨-72؛ ٨7-72
 ٩2-72؛ ٩١-72؛ ٩0-72

غرينةادا هةذه التوصةيات هبةدص مواصةلة النهةو  تقبل  مقبولة
  قون املرنة.
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 الترليقات موق  الدولة التوصية
هبةةذه التوصةةيةر بيةةد ن ةةا توجةةه انتبةةاه  ُتةةيط غرينةةادا علمةةا   نححيط  هبا علما   ٩٣-72

مةن  2٣املرتبةة  الفريا الرامل إىل نث غرينادا ُتتةل حاليةا  
يف التصةةةني  الرةةةامل  لالُتةةةاد  دميقراطيةةةا   بلةةةدا   ١٤2بةةة  

املةرنة يف الوملانةات الوطنيةة" حية  تبلة  الدويل "الوملاا 
. وتبلةة  نسةةبة جثيةةل يف املائةةة يف الوملةةاث ٣٣.٣حصةةتها 

يف املائةةةةةةةةة يف  2٨.6املةةةةةةةةرنةر يف املتوسةةةةةةةةطر يف غرينةةةةةةةةادا 
يف املائةة يف جمةالس  25.٨جمالس إدارة القطةاع الرةاالر و

يف املائةة يف جمةالس إدارة  2٩.١إدارة القطاع اخلةاصر و
يف املائةةةةةةةةة يف جمةةةةةةةةالس إدارة  5٤بةةةةةةةةات الرماليةةةةةةةةةر والنقا

 املن مات غ  ا كومية.
 : حقوق ال فل15المجال المواضيعي 

 ؛٩6-72 ٩5-72 ٩٤-72
72-٩7 

نواصةةلة اختةةاذ التةةداب   تاتقبةةل ا كومةةة هةةذه التوصةةي مقبولة
 املناسبة  ماية األطفال نوجب قوانينها.

 العقوبة البدنية - : األطفال16المجال المواضيعي 
ر ميكن لغرينادا قبول هذه التوصية بردر ألث القوان   نححيط  هبا علما   ١00-72؛ ٩٩-72؛ ٩٨-72

اولية يف برض ا ةارت ديةمت الرقوبةة البدنيةة. بيةد نث 
ا كومةةةة تواصةةةل التوعيةةةة هبةةةذه املسةةةيفلة وتمةةةج  علةةةص 

 عدال تطبيقها.
 األطفال واالتجار بالبشر:  مل 17المجال المواضيعي 

؛ ١0٣-72؛ ١02-72؛ ١0١-72
72-١0٤ 

تقبةةةل غرينةةةادا هةةةذه التوصةةةية وقةةةد اعتمةةةدت منذئةةةذ يف  مقبولة
املترلةةةا   ةةةر  20١٤لرةةةاال  ٣٤الوملةةةاث القةةةانوث رقةةةم 

 اردار بالبمر.

    


