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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 نوالثالثو اخلامسة الدورة 
 2020يناير /كانون الثاين  20-31

 *موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن غرينادا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

مااا   ا جهااامثااااين  ضلوماااا  امقدمااا  مااا وهاااو مللاااا لور اااا  ام االساااتضرال الااادوري ال اااام  
إىل االسااتضرال الادوري ال ااام ، وياركو   واا  ق ماوج  حلق  ااداً   ااد  (1)اجلهاا  ااااحا  امةال  
  األ ةى لضدو ال لما  

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
والتعاااااون ماااا  اهلليااااات واةيحلااااات الدوليااااة حلقااااوق  (2)نطاااااق االلتزامااااات الدوليااااة -ألف 

 (3)اإلنسان
الحاااال االفاااتالمل الضاااامع مناهاااا  عقوبااا  اإلعااادا  أن درينااااوا  ااارمل   الضهاااد الااادو   -2

دااان أن الالاااد   يو ااااع علاااى ال وحلوكااااو   ؛1991اخلااااحل   قاااوق امدن اااا  والس اسااا   مناااذ عااااا  
االفاااتالمل الضاااامع مناهاااا  و وأوااااى مركااا  مناهاااا  القتااا    الضاااا    (4)االخت ااااري الثااااين للضهاااد

عقوب  اإلعدا  دريناوا  لتةديق علاى ال وحلوكاو  االخت ااري الثااين امل اق  لضهاد الادو  اخلااحل 
  (5)عقوب  اإلعدا    قوق امدن   والس اس  ، اهلاومل إىل إلغاء

وأواااى مركاا  مناهااا  القتاا    الضااا  دريناااوا  لتةااديق علااى االحلاا  اا  الدول اا   ماياا   -3
  (6)مج ع األولاحل م  االختااء القسري

__________ 
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والحال مرك  مناها  القت    الضا  أن وجوو أ ل ا  خمتلا    دريناوا جيضا  حلةاديقها  -4
على احلاا    مناع جرةا  اإل و  اجلماع ا  وامضا اا  عل هاا مساثل  أكثار أت ا  واساتضوااًل، حا  وإن  

لالاااااد أن يااااا ر عاااااد  وجاااااوو ادل اااااا  الال مااااا  مناااااع اإل و  لكاااااان مااااا  واااااثن الو اااااع الس اساااااع 
  (8)وأواى امرك  دريناوا  لتةديق على هذه االحلاا     (7) اجلماع 

وأوااااار االفااااتالمل الضااااامع مناهااااا  عقوباااا  اإلعاااادا  إىل أن دريناااااوا  اااارمل   االحلاا  اااا   -5
داااان أن دريناااااوا   حلنااااام إىل  ؛1978األمري  اااا   قااااوق اإلنسااااان، الااااا و ضاااا  عل هااااا   عااااا  

وأوااار  جلناا    (9)نسااان ماا  أجاا  إلغاااء عقوباا  اإلعاادا بروحلوكااو  االحلاا  اا  األمري  اا   قااوق اإل
الالاااادان األمري  اااا   قااااوق اإلنسااااان أيااااااً إىل أن دريناااااوا   حلةاااادق علااااى بروحلوكااااو  االحلاا  اااا  

  (10)األمري     قوق اإلنسان م  أج  إلغاء عقوب  اإلعدا 
والحظاااا  ا ملاااا  الدول اااا  للقااااااء علااااى األساااال   النووياااا ، مااااع التقاااادير، أن دريناااااوا  -6

مضاهااد  األماام امت ااد   ظاار األساال   النووياا ، واااوحل  لةااا  ب ااثن ااو ااا  اموااارك    
وأواااا    دااان أن دريناااوا   حلو اااع بضااد علااى هاااذه امضاهااد   2017متو /يول اا   7اعتماوهااا   

أبن حلو اااع وحلةااادق علاااى مضاهاااد  األمااام امت اااد   ظااار األسااال   النوويااا   ا ملااا  الدول ااا  درينااااوا
  (11) عتاار ذلك أمراً مل اً على الةض د الدو 

 (12)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
( إناا ، منااذ اجلولااا  الثان اا  ماا  االساااتضرال GrenCHAP Inc الاا  مسسساا  درينت اااا  ) -7

حلوساا ع ماا  أجاا  ،   حيااال إجااراء اسااتاتاء وسااتوري 2015الاادوري ال ااام   الاا  دريناااوا   عااا  
وأواار  هاذه امسسسا  إىل أن م اروق القاانون،   نطاق ا قاوق وا ار   الارويا   لادعم ال اا 

ام اا  اجلنسااع أو اهلوياا  ي اام  دسااتور، ال وإن سااضى إىل حل ااريس امساااوا  بااو اماارأ  والرجاا    ال
ويواجاا  م ااروق القااانون امقاارتا انتقاااواً وااديداً ماا  جانااة اجلماعااا  الدين اا  ا ا ظاا    اجلنسااان  

الااا حتاااه أبناا   ااد ةاانل ا ماياا  للمنتمااو إىل مجاعاا  امثل ااا  وامثل ااو وم ووجااع ام اا  اجلنسااع 
وياو ر اإل ااار   ،وام او  اجلنسا   وحاااملع اااا  اجلنساو ومغاايري اهلويا  اجلنساان   وأحاارار اهلويا 

و مثاا ، أ اااو  مسسساا    (13)القااانوين علااى  واه مثل ااع اجلاانس   الالاادالطااابع القااانوين إل ااااء 
عتمااااو حمااااوال  المااا   2016ح ومااا  درينااااوا   عاااا     م نضااا  ماااا بذلتااا التضاااويل الضااااو  أبنااا

و إىل امسااوا  باو اجلنساو، ه ٌاا ن وين ا ن ن اى أن م روق  انون ب ثن ا قوق وا ر  ، يادع
  (14)ي    هذا القانون خطو  حنو إ ااء الطابع القانوين على  واه مثل ع اجلنس

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن مااا  مرا ااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 السارياإلنساين 

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -1 

 (15)امساوا  وعد  التم     
 431أن    حلُتلاذ أي إجاراءا  إللغااء امااو   (GrenCHAP)الحظ  مسسس  درينت ا   -8

مااااا   اااااانون الضقاااااو     درينااااااوا، الاااااا يااااار  الضال اااااا  اجلنسااااا   باااااو مثل اااااع اجلااااانس الااااااالغو 
  اجلسا م ح والحظ  مسسس  التضاويل الضااو  أن القاانون الاو ر حيظار حالااح ا  (16)امرتا و
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وأ ااااو  جلناا  الالااادان   (17)وحالضال ااا  ال اااذ ح، وي ااام  مج ااع أناااواق الضال ااا  اجلنسااا   امثل اا 
األمري     قوق اإلنسان،   ما يتضلق حبقوق امثل اا  وامثل او وم ووجاع ام ا  اجلنساع ومغاايري 

علاى جاوا  حلطا اق اهلوي  اجلنسان   وحاملع اااا  اجلنساو، أبن  اانون الضقاو   ال يا ا  يانا 
عقوب  ا اس ماد  ع ار سانوا    حالا  الضال اا  اجلنسا   علاى أساا  الرتا اع باو أوالاحل 

  (18)مثل ع اجلنس، وهو ما ي    مت   اً ويتضارل مع مضاين الالدان األمري      هذا اجملا 
إن ياااارع الضال ااااا  ا م م اااا  بااااو مثل ااااع  (GrenCHAP)و الاااا  مسسساااا  درينت ااااا   -9

اجلانس لا  أثار  لاى علاى  ادر  الدولا  علااى  امان متاتضهم   قاوق وا مايا  ام اولا  هلام  وجااة 
و ال  مسسس  التضويل الضاو  إن القاوانو   (19)الضهد الدو  اخلاحل   قوق امدن   والس اس  
ضا  اماايق  والتهديد واإليذاء الادين  د امنتماو التم   ي  حلسمل للموا نو الضاويو  مارس  أ 

إىل مجاع  امثل ا  وامثل و وم ووجع ام   اجلنسع ومغاايري اهلويا  اجلنساان   الاذي  ال يُالكغاون    
   (20)كثن م  األح ان ع  هذه ا واوث بضد و وعها، خ    التضرل للمالحق  القانون  

مااا   431و 430درينااااوا الغااااء امااااوحلو  (GrenCHAP)وأواااا  مسسسااا  درينت اااا   -10
  (21)ماااان الضال اااا  اجلنسااا   باااو مثل اااع اجلااانس الااااالغو امرتا اااو اااانون الضقاااو  ، اللتاااو يرّك 

وأوا  مسسس  التضويل الضاو  دريناوا الغاء القاوانو التم   يا  القدةا  واعتمااو  اوانو جدياد  
   (22)   على أسا  ام   اجلنسعحلض   امساوا  بو اجلنسو وحتظر التم 

 (23)التنم   والا ٌ  واألعما  التواري  وحقوق اإلنسان  
الحظااا  مسسسااا  التضاااويل الضااااو  أن درينااااوا، علاااى دااارار كثااان مااا  الالااادان اجل ريااا   -11

وأبار     الةغن  األخرى، حلضاين م  اداثر الاوري  لتغان امنااأ أكثار ما  الالادان ال اان  األخارى
  (24)را  ا اجل ير  يضلها عر   لألعاان والضوااف امداري  والا ااان أن جغ
علااى حلنا ااذ خطاا  اساارتاحل و   مواجهاا   قااوق اإلنسااان وواادو  جلناا  الالاادان األمري  اا   -12

وأ ااااو  مسسساااا  التضاااويل الضاااااو  أبن درينااااوا و ااااض  الةااا غ  النهاف اااا    (25)آاثر حلغااان امناااااأ
وحلركااا  هاااذه اخلطااا  علاااى االساااتثمار   نظااام التثهاااة   للت  اااف ماااع حلغااان امنااااأخلطتهاااا الو ن ااا  

وحلاادعو اخلطاا  أيااااً إىل    اااال  الطااوارل والتةاادي هلااا بغ اا  مواجهاا  حتاادي الضوااااف ا تم اا 
حتساااو اهل اكااا  األساسااا   اماويااا  واالجتماع ااا ،  اااااًل عااا  إناااااذ  اااوانو التلطااا   واساااتلدا  

    (26)   اور  على حتم  آاثر الضواافاألرا ع جلض  هذه اهل اك

 سياسيةالدنية و املقوق احل -2 

 (27)حق الارو   ا  ا  وا ري  واألم  على ولة   
  وساااااتور  افمااااا  الحااااال مركااااا  مناهاااااا  القتااااا    الضاااااا  أن عقوباااا  اإلعااااادا  ال حلااااا ا   -13

درينااوا     حلنااذ  عادا وأكد  جلن  الالدان األمري     قوق اإلنسان أن عقوب  اإل  (28)دريناوا
و لاضااا ، أكاااد  اللونااا    ال يااا ا  يااانا عل هاااا اااانون الضقاااو   ، وإن كاااان 1978مناااذ عاااا  

ماااا   ااااانون  230أناااا  يناغااااع حلاساااان اماااااو   2007القانون اااا  التابضاااا  للمولااااس اخلاااااحل   عااااا  
وأن  يناغع إعاو  حماكم  األولاحل الاذي    حلاتل هلام الاراا   ،الضقو    عتاارها مض اراً حلقدير ً 

و ااا  االفااتالمل الضااامع مناهااا    (29)ال املاا  للطضاا    وسااتوري  ا  اام علاا هم بضقوباا  اإلعاادا 
د مناذ والحاال أن درينااوا حلض ا  (30)عقوب  اإلعدا  إن دريناوا حلُاقع على عقوبا  اإلعادا    القاانون
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وأ اامل أن درينااوا وأبا  علاى      هلاذه الضقوبا  ما  ح ام اممارسا م  الدو  املغ 1978عا  
 2010و 2008و 2007   ااااد القاااارارا  الساااااع للومض اااا  الضاماااا  لألماااام امت ااااد  )يالتةااااو 

  وأ ااااو أبنااا  (31)( ب اااثن و اااف اساااتلدا  عقوبااا  اإلعااادا 2018و 2016و 2014و 2012و
  (32)  دريناوا ولا واحد حم و  عل    إلعدا يوجد 
وأوااااااى االفاااااتالمل الضاااااامع مناهاااااا  عقوبااااا  اإلعااااادا  درينااااااوا الغااااااء عقوبااااا  اإلعااااادا   -14
وأواااااها أياااااً بتلا اااف عقوبااا  الساااوو الوح اااد الاااذي ال يااا ا  حم ومااااً عل ااا    (33)القاااانون  

  (34) إلعدا 
وأ او  جلن  الالدان األمري     قوق اإلنسان أبن ،   ما يتضلق  ألم  الضا ، ُسو     -15

، 2018و  عاا    نسام  100 000جرافم  تا  ل ا   10,2ما مضدل   2016دريناوا   عا  
  اماف ، وع  حلسوي   5  نسابأبلغ   وا  ال ر   امل      دريناوا ع  اخناال مضد  اجلرة  

  (35)  اماف  م  اجلرافم  مقارن  مع الضا  السابق 74ما نسات  
اساااتمرار الضناااف  اااد امثل اااا  وامثل اااو  (GrenCHAP)والحظااا  مسسسااا  درينت اااا   -16

وم ووجع ام ا  اجلنساع ومغاايري اهلويا  اجلنساان   وأحارار اهلويا  وام او  اجلنسا   وحااملع اااا  
ر و اااوق األوااالاحل الاااذي  ال يتوا اااق سااالوكهم ماااع مضااااين اجملتماااع للتضاااان طاااويت اياااد خ اجلنساااو 

والحظ  حلقاعس أ اراو ال ار   إ اء   والناسع   األماك  الضام اجلنساين   ا  للضنف الادين 
  (36)هذه ا اال 

درينااااوا   اااانون لااادح منةاااوحل عل ااا    والحظااا  منظمااا  إوموناااد راياااس الدول ااا  أن حاجل   -17
كضقوب  للذكور الاالغو، حلطاق   حال  ارحل ا  جرة  السر   وبضل اجلارافم امنةاوحل عل هاا   

لاد  و الا  إن اساتلدا  اجل    ااا   ال راع ا ، وكضقوبا   وجاة  واعاد الساوون انون منع سر   ا 
كضقوب  واق نسا اً خال  السنوا  الض ر اما   ، ح م كثر  حاال  األولاحل الذي  جرى 

ا  ماااااا  االبتداف اااااا  وا  ماااااا  الضل ااااااا و وجااااااة  واعااااااد عاااااا  جلاااااادهم حلنا ااااااذاً لضقااااااو   ااااااااور  
  (38)رايس الدول   دريناوا الغاء عقوب  اجللدوأوا  منظم  إوموند   (37)السوون

وأ ااااااو  مسسسااااا  التضاااااويل الضااااااو  أبن اجللاااااد ال يااااا ا  يطااااااق كضقوبااااا  علاااااى اجلااااارافم  -18
وأوااا  مسسساا  التضااويل الضاااو  دريناااوا  لنظاار   االنتقااا  إىل نظااا   ااافم علااى   (39)الاساا ط 

  (40)الوسا   مضاجل  اجلرافم الاس ط 
وأ او  مسسس  التضويل الضااو  أبن ساوء أحاوا  الساوون   درينااوا يُضا ى إىل نقاا  -19

ن الف  حمتوا ون ونةف   ،   ي   يوجد   دريناوا سوى سو  واحد2013    عا    اموارو
وأ ااا   أناا ، بساااة نقااا امااو او، ال جيااري حلااو ن حمااا  جلم ااع ا تواا ي     نتظااار ا اكماا 

  (41)ضد ب  وستور دريناواالذي  ال يستط ضون حتم  أحلضا  ا اما  على حنو ما ي  

 (42)إ ام  الضد ،  ا   ذلك مسثل  اإل ال  م  الضقا ، وس او  القانون  
ق  للواااوء إىل القاااااء، الحظااا  جلنااا  الالااادان األمري  ااا   قاااوق اإلنساااان أن   ماااا يتضلااا -20

مااوا ر دريناااوا اااوحلوا   اسااتاتاء، ُأجااري للماار  الثان اا  خااال  عااامو،  ااد ماانل الوالياا  القااااف   
  (43)  م  الضد  ال اريا   ولةا  اإلبقاء على جملس امل   اخلاحل   لندن كثعلى ه ٌ   ااف  
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وأوار  منظم  إوموند رايس الدول ا  إىل حالا  ولةاو ال يا االن   الساو  ما  وون أي  -21
وأواا  امنظما  درينااوا  نااذ خطاوا  إماا إلحالا  هااحلو   (44)ح م  ااافع اااور عا  ا  ما 

  (45)القا تو إىل ا  م  إلادار ح م مناسة ب ثهنما أو اإل راه ع  ال لةو امضن و

 (46)   وا ق   ام ارك    ا  ا  الضام  وا  ا  الس اس  ا ر   األساس  
  مااا يتضلااق حبريااا  التضااان، وااادو  جلناا  الالاادان األمري  ااا   قااوق اإلنساااان علااى عاااد   -22

   (47)وجوو إ ار  انوين مناسة يت ل إم ان   مرا ا  وك ف إنااق وساف  اإلعال  ومتويلها
 وق اإلنسااااان اجاااااراء انتلااااا   عامااااا    آذار/ورحااااا  جلناااا  الالااااادان األمري  اااا   قااااا -23

وأوااااو  أياااااً بت اياااد مساااتوى م اااارك    (48)احلسااام    اااارك  واساااض  للنااااخاو 2018 ماااار 
  (49)النساء   ا  ا  الس اس  ، ح م ارحلاع إىل حد كان عدوه   م  أعااء جملس النوا 

 (50)حظر مج ع أو ا  الرق  
الحظاااا  مسسساااا  التضااااويل الضاااااو  أن دريناااااوا   حل اااارق إال مااااسخراً   مضاجلاااا  مسااااثل   -24

 ااااا   أن دريناااااوا اعتمااااد   ااااانون منااااع االيااااار االيااااار  لا اااار  عتاارهااااا م اااا ل  و ن اااا ، وأ
  أبن ح وم  دريناوا حل تا    أن مضظم   ا  االيار ووأ ا  (51)2014 ألولاحل   عا  

ب اد أن عاد  وجاوو ب ااان  يريا ا  أو  اوانو   لا ر   امنطق  هام الجٌاون ما  أمري اا الالحل ن ا ؛
  (52) م حوم هذه ام  ل حلضاجل مسثل  االيار  لا ر جيض  م  الةضة حلق 

وأوا  مسسسا  التضاويل الضااو  درينااوا اناااذ حل اريضاتا، وبتادرية السالطا  ا ل ا   -25
االيااار م اا ل  إلنااااذ القااوانو علااى حلنا ااذ س اساااتا، واجااراء وراسااا  لت ديااد نطاااق و ا ضاا  

  (53) لا ر   الالد

 والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتما ية  -3 

 (54)ا ق   الضم  و   رومل عم  عاول  ومواحل    
أن امثل اااااا  وامثل اااااو وم ووجاااااع ام ااااا   (GrenCHAP)الحظااااا  مسسسااااا  درينت اااااا   -26

اجلنسع ومغايري اهلوي  اجلنسان   وأحرار اهلويا  وام او  اجلنسا   وحااملع اااا  اجلنساو يضاانون 
وأبلغ  ع  وروو و اوى خمتلا  ب اثن    لضم  ادمم  مت    إ ا    ما يتضلق   ةو  على ا

  أمااااك  الضمااا  بسااااة ام ااا  اجلنساااع أو اهلويااا  علااا هم والتسااال  اإلسااااءا  اللاظ ااا  للمثل اااو 
  عانا  ما  وأ ا   أن حلقريراً آخر ع  التضرل للتم      م ان الضم  ورو م  مثل َّا  اجلنسان  

وبساااااة حلضاااارل امثل ااااا  وامثل ااااو  حااااد سااااواء ، علااااى  مالفهااااا ورف سااااهاماااا  جانااااة اااااايق  ام
وم ووجع ام ا  اجلنساع ومغاايري اهلويا  اجلنساان   وأحارار اهلويا  وام او  اجلنسا   وحااملع اااا  

جيض  اجلنسو للتم      م ان الضم ،  إن  راهم   ا ةو  على الضم  أو الرت  ا  أ  ، مما 
  (55)أ    وا  ح اتم هموخل

 (56)مض  ع الفقمستوى ا ق     
أن الضقااو   القانون اا  امارو اا    حالاا   (GrenCHAP)الحظاا  مسسساا  درينت ااا   -27

الضال ا  ا م م   بو مثل ع اجلنس حلض   الواام االجتمااعع لألوالاحل الاذي  ال يتوا اق ما لهم 
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اجلنساااع وهاااويتهم اجلنساااان   ماااع مضااااين اجملتماااع، ويتولاااى ذلاااك   التم  ااا    جمااااال  السااا   
وأوااااا    (57)والتضلاااا م وا ةااااو  علااااى الرعاياااا  الةاااا    واالسااااتااو  ماااا  اإلجااااراءا  القانون اااا 

التم    على أسا  ام   اجلنسع واهلويا  اجلنساان   حيظر امسسس  دريناوا أبن حلضتمد  انوانً واماًل 
  (58)  جما  الس  

 (59)الة  ا ق     
إن دريناوا أحار   حلقادماً كااناً   حلض يا   ارحل  (GrenCHAP) ال  مسسس  درينت ا   -28

و ااد حاادو  و ار    اسااتااو  الاٌااا  الساا ان   امهم اا  ماا  اختاااار  اانو  نقااا امناعاا  الا ااري 
ك ااري و اساارتاحل و و   (GrenCHAP)الةاا   رابطاا  دريناااوا لتنظاا م األساار  ومسسساا  درينت ااا  

ناعاا  الا ااري    أوساااي امثل ااا  وامثل ااو لاا  و  مسااتوى االسااتااو  ماا  اختاااار  اانو  نقااا ام
وم ووجع ام ا  اجلنساع ومغاايري اهلويا  اجلنساان   وأحارار اهلويا  وام او  اجلنسا   وحااملع اااا  

وأ ااا   أناا ،   حااو مت ناا  دريناااوا ماا  إحاارا  حلقااد      اجلنسااو والضاااملو   جمااا  اجلاانس
  (60)لا ري ، ال ي ا  الوام  افماً جما  االستااو  م  اختاار  نو  نقا امناع  ا

والحظاا  مسسساا  التضااويل الضاااو  أن دريناااوا، بضااد  وعمهااا ماا  ُولةاا  إاااابتهم  -29
ضاااارل مجاعاااا  امثل ااااا  بااااانو  نقااااا امناعاااا  الا ااااري /اإليد    حلضقااااة وااااركافهم اجلنساااا و، حلُ 

هنا  ا اااا ، خلطااار وامثل اااو وم ووجاااع ام ااا  اجلنساااع ومغاااايري اهلويااا  اجلنساااان  ،  اااااًل عااا  سااا ا
  (61)اإلااب  هبذا امرل

 (62)ا ق   التضل م  
ماااا  خااااال  اجلولاااا  السااااابق   ،الحظاااا  منظماااا  إومونااااد رايااااس الدول اااا  أن دريناااااوا  الاااا  -30
و الاا  إن األ ااااا ،     بت سااو نوع ااا  التضلاا م   الالاااد حلواااا ا ق  ،السااتضرال الااادوري ال ااام ا

رومون م  التضل م ال اام ، وهاو ماا يانض س     مناأ الن اق ا ا  مع نقاب  امدرسو   دريناوا، حم 
  (63)سلااً على حلو ن اموارو الا ري  الضال   اجلوو  الال م  للتنم   االجتماع   واال تةاوي  لغريناوا

 عتمااو  اانون واام  حيظار التم  ا   درينااوا (GrenCHAP)وأوا  مسسسا  درينت اا   -31
  (64)والتسل  واخ  نظا  التضل م مع الرتك   على ام   اجلنسع واهلوي  اجلنسان  

درينااوا  ااوار  حلنا اذ  لا  واامل  للتثق اف  (GrenCHAP)وأوا  مسسسا  درينت اا   -32
  جمااا  حقااوق اإلنسااان وم ا  اا  التم  اا  مااع الرتك اا  ب اا   خاااحل علااى ام اا  اجلنسااع واهلوياا  

  (65)اجلنسان  ،  لتضاون مع اجملتمع امدين

 حقوق أشخاص حمددين أو فحلات حمددة -4 

 (66)النساء  
النساء واأل اا  على حد ساواء كثاناً ماا يتضر اون أكد  مسسس  التضويل الضاو  أن  -33

و ااااد اعتمااااد  دريناااااوا مااااسخراً حل ااااريضا  جديااااد  ياااار  االدتةااااا    للضنااااف الااااادين واجلنسااااع
، ع نااا  ح ومااا  درينااااوا جلنااا  مضاجلااا  مساااثل  2017و  أيلو /سااااتم    واالدتةاااا  ال وجاااع

االعتداء اجلنسع على األ ااا ؛ و  حل اري  الثااين/نو م ، أعلا  رفا س الاو راء أنا  سُتن اث وحاد  
  (67)خاا  لدعم الا ا  م  أج  حلقدع امساعد  لا ا  االعتداء اجلنسع
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عتمااو م ياد ما  الت اريضا  إلاحا  النساااء وأواا  مسسسا  التضاويل الضااو  درينااوا   -34
واأل اااا  إم ان اا  اإلبااالل عاا  التضاارل لالعتااداء، وكااذلك اجااراء وراساا  لت ديااد ماادى  اارور  

  (68)و ضال   إن اء مراك  إليواء النساء واأل اا    ا  االعتداء   الالد

 (69)األ اا   
الادن ااا  الاااا متاااار   اااد األ ااااا    الااا  اماااااور  الضام ااا  إلهنااااء مج اااع أوااا ا  الضقوبااا  -35
ماا   ااانون الضقااو    54إن الضقوباا  الادن اا  م ااروع    الا اا ، و قاااً للماااو  ( امااااور  الضام اا )

علااى  2010، والحظاا  أناا  ال جيااري حلاساان  ااانون م ا  اا  الضنااف الضااافلع لضااا  1958 لضااا 
وأ اا   أنا  ال ياركو أي ح ام   أسا  أن  حيظر مج ع أوا ا  الضقوبا  الضن اا    حلن اٌ  األ ااا 

وال    اااانون ) ايااا  وحلاااار( الطاااا   1998حيظااار الضقوبااا  الادن ااا     اااانون  ايااا  الطاااا  لضاااا  
  (70)(2011خ  ح   النااذ   عا  و)الذي  2010 لضا 
والحظااااا  اماااااااور  الضام ااااا  أن الضقوبااااا  الادن ااااا  م اااااروع    مسسساااااا  الرعايااااا  الاديلااااا   -36
وهااع م ااروع  أيااااً   اماادار   وجااة  ااانون التضلاا م    سااتثناء وور الرعاياا  النهارياا  لأل اااا  ر ااا
  (71)وكضقوب  على ارحل ا  بضل اجلرافم ،، وكإجراء أتوييب   امسسسا  اإلاالح  2002لضا  
وأعرباا  امااااور  الضام اا  عاا  أملهااا   أن حلقااد  الاادو  حلوااا   حماادو  لغريناااوا أبن حلقااو   -37

على سا   األولوي  بة اد  وسّ  حل ريع حيظر ااراح  مج اع أوا ا  الضقوبا  الادن ا  لأل ااا    
  (72)مج ع األماك ،  ا   ذلك الا  ، وكضقوب  على ارحل ا  جرة  ما

 Notes 

 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

Civil society 

Individual submissions: 

CGNK Center for Global Nonkilling (Switzerland); 
ERI Edmund Rice International (Switzerland); 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; 

GRENCHAP GrenCHAP Inc. (Grenada); 

ICAN International Campaign to abolish nuclear weapons 

(Switzerland); 

JAI Just Atonement Inc. (United States of America); 

WCADP World Coalition against the Death Penalty (France). 

Regional intergovernmental organization(s): 

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos (United 

States of America). 
2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition 

of the death penalty; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 
3 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.1–72.25; 72.34–72.39. 
4 WCADP, p.2. 
5 CGNK, p.6 and WCADP, p.2. 
6 CGNK, p.7. 
7 CGNK, p.6. 
8 CGNK, p.6. 
9 WCADP, p.2. 

10 IACHR, p.2. 
 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/35/GRD/3 

GE.19-18007 8 

 
11 ICAN, p.1. 
12 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.26–72.33. 
13 GrenCHAP, pp.1-2. 
14 JAI, p.2. 
15 JAI, p.2. 
16 GrenCHAP, p.2. 
17 JAI, p.2. 
18 IACHR, p.2. 
19 GrenCHAP, p.2. 
20 JAI, p.2. 
21 GrenCHAP, p.5. 
22 JAI, p.2. 
23 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, para. 72.81. 
24 JAI, p.4. 
25 IACHR, p.1. 
26 JAI, p.4. 
27 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.42–72.48. 
28 CGNK, p.6. 
29 IACHR, p.2. 
30 WCADP, p.2. 
31 WCADP, p.1. 
32 WCADP, p.1. 
33 WCADP, p.2. 
34 WCADP, p.2. 
35 IACHR, p.1. 
36 GrenCHAP, p.3. 
37 ERI, p.2. 
38 ERI, p.2. 
39 JAI, p.3. 
40 JAI, p.3. 
41 JAI, p.3. 
42 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.55; 72.59–72.60. 
43 IACHR, p.2. 
44 ERI, p.1. 
45 ERI, p.1. 
46 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, para. 72.87. 
47 IACHR, p.2. 
48 IACHR, p.1. 
49 IACHR, p.1. 
50 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.101–72.104. 
51 JAI, p.6. 
52 JAI, p.6. 
53 JAI, p.5. 
54 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, para. 72.101. 
55 GrenCHAP, p.3. 
56 For relevant recommendation see A/HRC/29/14, para. 72.77. 
57 GrenCHAP, p.2. 
58 GrenCHAP, p.5. 
59 For relevant recommendation see A/HRC/29/14, paras. 72.49; 72.78–72.80. 
60 GrenCHAP, p.4. 
61 JAI, p.2. 
62 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.40–72.41; 72.73; 72.81–72.84. 
63 ERI, p.3. 
64 GrenCHAP, p.5. 
65 GrenCHAP, p.5. 
66 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.13; 72.50–72.54; 72.87–72.93. 
67 JAI, p.5. 
68 JAI, p.5. 
69 For relevant recommendations see A/HRC/29/14, paras. 72.13; 72.56–72.58; 72.94–72.100. 
70 GIEACPC, pp.2-3. 
71 GIEACPC, pp.3-5. 
72 GIEACPC, p.1. 

____________________ 


