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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  احلادية والعشرونالدورة 
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

ملتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم ا        
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غرينادا    

إىل جهات صـاحبة املـصلحة       ٥ من   )١(املقدمة موجز للمعلومات هو  هذا التقرير     
ملبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس       وهو يتَّبع ا  . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر            . ١٧/١١٩ يف مقرره    حقوق اإلنسان 
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان، وال أي حكـم             أو
ايـة الـنص    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هن       .قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة     أو

 قدر اإلمكان على النـصوص األصـلية دون   أُبقيمراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما   
 جـزء صص، حسب مقتضى احلال،     ، خُ ١٦/٢١ جملس حقوق اإلنسان   بقرار   وعمالً. تغيري

مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضـوع االسـتعراض            
 وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية       .اريساالمتثال التام ملبادئ ب   لى  دة بناء ع  واملعتَم

 يف إعداد هذا التقريـر      تروعيو .جلميع الورقات املستلمة  حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة     
  .تلك الفترةحالل والتطورات اليت حدثت الستعراض لدورية الوترية ال

__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة     

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 باخلطوات اليت اختذهتا غرينادا صوب التصديق على عدد         العفو الدولية رّحبت منظمة     -١

نظام واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      من صكوك حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها        
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز        و وليةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الد    

بأن غرينادا غري قادرة على وإن كانت تسلّم وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنا       . العنصري
قـد  يت بالتصديق عليها خالل االستعراض، فهـي        وِصالتصديق على مجيع املعاهدات اليت أُ     

بالنظر يف التـصديق    ،)٤)(٣(٢٠١٠ول يف عام    تعهدت خالل استعراضها الدوري الشامل األ     
  . على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

 ومنظمة العفـو    مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان    و ٢وأوصت الورقة املشتركة       -٢
اخلاص بـاحلقوق  لعهد الدويل لالربوتوكول االختياري الثاين الدولية بأن تصّدق غرينادا على    

بروتوكـول  أيضاً بأن تصّدق غرينادا على       ٢ وأوصت الورقة املشتركة     .)٥(املدنية والسياسية 
  .)٦(االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

الدوليـة الرئيـسية    املعاهدات  ودعت منظمة العفو الدولية غرينادا إىل التوقيع على           -٣
يف  بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، مـستعينة        حلقوق اإلنسان والتصديق عليها وتنفيذها، ومن     

، حـسب   منظومة البلدان األمريكيـة   مايل من منظومة األمم املتحدة ومن       ذلك بدعم تقين و   
   .)٧(االقتضاء

االتفاقية الدولية حلماية  إىل التصديق على   كذلكودعت منظمة العفو الدولية غرينادا        -٤
مـايل مـن    تقين و دعم  ذلك ب يف  ، مستعينة   وتنفيذهامجيع األشخاص من االختفاء القسري      

   )٨(، حسب االقتضاءمنظومة البلدان األمريكيةمنظومة األمم املتحدة ومن 
التصديق علـى االتفاقيـات     التوقيع و  ودعت منظمة العفو الدولية غرينادا أيضاً إىل        -٥

اتفاقية البلـدان   ، و هاتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة علي      التالية وتنفيذها، وهي    
اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة العنـصرية      ، و األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص    

ية ملكافحة  واتفاقية البلدان األمريك  وما يتصل بذلك من أشكال التعصب،       والتمييز العنصري   
ع أشكال التمييـز  اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجي ، و التعصبمجيع أشكال التمييز و   

منظومـة  تقين ومايل من منظومة األمم املتحدة ومـن         ذلك بدعم   يف   مستعينة   ،ضد املعوقني 
  .)٩(، حسب االقتضاءالبلدان األمريكية
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
إجراء عمليـة    يف   ٢٠١٣ إىل أن غرينادا شرعت يف عام        ١أشارت الورقة املشتركة      -٦

لورقة غرينادا بتوسيع نطاق أشكال احلماية الدستورية من التمييز وأوصت ا. يدستورإصالح 
والتعبري عنـها؛ وأن تعمـل      ) القائمة على نوع اجلنس   (القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية       

األسبقية علـى التـشريعات     مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقيات الدولية ومنح هذه األخرية          
  .)١٠(الوطنية

إىل أن ُتـدرج يف تـشريعاهتا الوطنيـة،         عت منظمة العفو الدولية غرينادا أيضاً       ود  -٧
خصوصاً كجزء من عملية االستعراض احلالية للدستور، امليل اجلنسي واهلويـة اجلنـسانية              
كأسس للحماية من التمييز، وأن تضع سياسات ومبادرات ملعاجلة التمييز القائم على امليـل              

  .)١١(نية، وتنفّذهااجلنسي أو اهلوية اجلنسا
مـن أجـل   إىل اعتماد أحكام دستورية مالئمة ودعت منظمة العفو الدولية غرينادا     -٨

  .)١٢( عملية االستعراض احلالية للدستورمنكجزء إلغاء عقوبة اإلعدام، 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  
التزامها بآليـات  على غرينادا ُتربهن  بأن وق اإلنسان مبادرة الكومنولث حلق  أوصت    -٩

بتقـدمي التقـارير مبوجـب      االمتثال اللتزاماهتا املتعلقـة     األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عرب      
  . )١٣(املعاهدات

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
مجيع إىل  بأن توّجه غرينادا دعوة مفتوحة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان  أوصت    -١٠

أشارت منظمة العفـو    و. )١٤(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة       
استعراضها الدوري الشامل األول    أثناء  غرينادا   إىل الطلب الذي كانت قد تقدمت به         ةالدولي

من األمم املتحدة، مبا يف ذلك ألجل توجيه دعوة مفتوحـة           للحصول على دعم تقين ومايل      
  . )١٥(جمللس حقوق اإلنسانالتابعة إلجراءات اخلاصة ىل اإودائمة 

مع مراعاة القـانون الـدويل      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان         -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ومغايري  ومزدوجي امليل اجلنسياملثليات واملثليني  إىل أن    ١أشارت الورقة املشتركة      -١١

ال يزالون يعانون من الكثري من الوصم والتمييز يف غرينادا، وأن الرأي العـام              اهلوية اجلنسية   
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وال يزال يوجد قدر كبري من الوصم، الذي . لديه مشاعر قوية ضد احلركات املنادية باملساواة     
وأوصـت  . )١٦( اجلنـسية  املواقف العامة للقادة الدينيني املناهضة للمثلية     تغذّيه يف جانب منه     

 لعناصر الشرطة والعاملني يف جمال الرعاية ية بأن تنظّم غرينادا دورات تدريب١الورقة املشتركة 
أي تدبري ضروري، كالتشريعات والدورات التدريبية والسياسات، من مجلة         وباختاذ  الصحية  

  . )١٧(تدابري أخرى، للقضاء على هذا التمييز يف اجملالني العام واخلاص على حد سواء
 إىل عدم وجود تشريعات واضحة حتظر مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان وأشارت    -١٢

مبادرة الكومنولـث   وأوصت  . التمييز القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية يف غرينادا        
 بأن تعزز غرينادا وتيّسر قيام حوار بّناء بشأن امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية             حلقوق اإلنسان 

وأوصـت  . ، مبا فيها الوزارات واجملتمع املدين والقادة الدينيون       صاحبة املصلحة  اجلهات   مع
املبادرة غرينادا كذلك بأن تعتمد سياسات هتدف إىل وضع حّد للتمييز القائم علـى امليـل                

  . )١٨(اجلنسي واهلوية اجلنسانية
حقوق اإلنسان  جمال يفودعت منظمة العفو الدولية غرينادا إىل تنفيذ برامج للتثقيف      -١٣
لتوعية مبسائل مكافحة التمييز، بالتعاون مع املنظمات احمللية املعنية حبقوق اإلنسان والناشطة لو

 ومغايري اهلوية اجلنسية  ومزدوجي امليل اجلنسي    املثليات واملثليني   يف جمال الدفاع عن حقوق      
  .)١٩(وحاملي صفات اجلنسني

  نه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأم  -٢  
 خالل استعراضـها    ، إىل التوصيات اليت رفضتها غرينادا     ٢أشارت الورقة املشتركة      -١٤

هلذه وقف طوعي رمسي    اعتماد  بشأن  ، بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام و     )٢٠(الدوري الشامل األول  
منذ عقود، فـإن إبقـاء      أي عقوبة إعدام    ذ  ُتنفّالعقوبة، وأوضحت أنه على الرغم من أنه مل         

. دا على عقوبة اإلعدام يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إعادة تنفيذ عقوبات اإلعـدام             غرينا
 وأعربت احلكومة صراحة عن معارضتها      عقوبة اإلعدام لوقفاً طوعياً رمسياً    ومل تعتمد غرينادا    

وكانت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان قـد        . لغاء عقوبة اإلعدام  إلألي نية دولية    
. تنفيذ عقوبات اإلعدام شنقاً، واعتربت هذه الطريقة مهينة وغري إنـسانية          غرينادا يف   دانت  أ

إعالن وقف طوعي رمسـي     بأو  / غرينادا بإلغاء عقوبة اإلعدام و     ٢وأوصت الورقة املشتركة    
اختاذ التدابري الالزمة   ب؛ واالمتناع عن السعي إىل استئناف تطبيق عقوبة اإلعدام؛ و         هلذه العقوبة 

قـوانني   الواجبة االتباع، وضمان أن تفـي ال       اللتزام بأعلى معايري األصول القانونية    لضمان ا 
 .القضايا اليت قد ُيحكـم فيهـا باإلعـدام        مراجعة  أعلى مستوى من الصرامة يف      بالداخلية  

 كذلك بأن تضمن غرينادا االمتثال التام لقرارات جلنة البلـدان           ٢وأوصت الورقة املشتركة    
ك اليت ختص حاالت فردية وااللتزام التام بالتـدابري االحترازيـة           ددة تل وبصورة حم األمريكية  

 أيضاً بـأن ُتلغـي      مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   وأوصت  . )٢١(املتعلقة بعقوبة اإلعدام  
  . )٢٢(اإلعدام رمسياًعقوبة غرينادا 
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عدام ودعت منظمة العفو الدولية غرينادا إىل اعتماد وقف طوعي رمسي لعمليات اإل             -١٥
للجمعية العامة لألمم املتحدة    متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام، عمالً مبا نّصت عليه أربعة قرارات           

 ٦٧/١٧٦أحدث قرار فيها وهو القرار      ، مبا فيها    ٢٠٠٧ديسمرب  /مدت منذ كانون األول   اُعت
اً ودعت منظمة العفو الدولية غرينادا أيض     . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠تمد يف   الذي اعُ 

إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك من خـالل          الداعية  الوطنية والدولية   نداءات  إىل دعم ال  
  . )٢٣(التصويت لصاحل قرار اجلمعية العامة بشأن الوقف الطوعي للجوء إىل عقوبة اإلعدام

 أن العقوبـة  إىل  ألطفال  لالبدنية  يع أشكال العقوبة    هناء مج املبادرة العاملية إل  وأشارت    -١٦
البدنية لألطفال ال تزال مشروعة يف غرينادا، وذلك بالرغم من التوصيات املتكـررة الـيت               

دمت خالل اجلولة سان والتوصيات اليت قُقدمتها جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلن     
  . )٢٤(األوىل من االستعراض الدوري الشامل

أثناء رفضت  كانت قد    غرينادا    إىل أن  مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   وأشارت    -١٧
سة العقوبة البدنية   االستعراض الدوري الشامل األول التوصيات الداعية إىل القضاء على ممار         

ومـع ذلـك    . العقوبة البدنية يف املرتل ويف مرافق التعليم      استخدام  حظر  حبق األطفال وإىل    
  . )٢٥(أكّدت غرينادا التزامها بالتشجيع على عدم تطبيق العقوبة البدنية

ألطفال إىل أن القـانون     لالبدنية  مجيع أشكال العقوبة    هناء  املبادرة العاملية إل  وأشارت    -١٨
 طفل أو خادم أو شـخص       تأديبسلطة  "يف إطار   القوة يف املرتل    يسمح باستخدام   اجلنائي  

استخدام القوة من قبـل األبـوين       جواز   على   ٦٥وتنص املادة   . " سوء سلوكه  بسببمماثل  
بسبب "و" هبدف تأديبهم " عاماً   ١٦األطفال دون   ضد   ميارسون السلطة األبوية،     وغريهم ممن 

سـلطة  "جيوز تفويض أشخاص آخرين     و". سوء سلوكهم أو عدم طاعتهم ألي أمر مشروع       
وأشارت املبادرة أيـضاً    . ملعلمي املدارس احلق يف ممارستها    يكون  هذه وُيفترض أن    " التأديب

أي تصرف سلطوي أو  " على أنه     يعّرف العنف املرتيل   ٢٠١٠م  إىل أن قانون العنف املرتيل لعا     
لكن هذا التعريف ال يفـسَّر      و" و الطفل أو سالمته أو رفاهه     أتعسفي يؤذي صحة الشخص     

وال يتضمن قـانون    . مجيع أشكال العقوبة العنيفة اليت متارس يف تربية األطفال        على أنه حيظر    
 حظـراً للعقوبـة     ٢٠١٠لعام  ) ماية والتبين احل( وال قانون الطفل     ١٩٩٨محاية الطفل لعام    

  .)٢٦(البدنية
مـني   إىل أن القانون اجلنائي جييز للمعلِّ      مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   أشارت  و  -١٩

التعليم وجييز قانون   ). ٥٦ و ٥٥،  ٥٤املواد  " (التأديب"لغرض  " القابلة للتربير "استخدام القوة   
يعاقب على تطبيقها تطبيقاً يتناىف مع اللوائح احملـددة          استخدام العقوبة البدنية و    ٢٠٠٢لعام  

  .)٢٧()٥٣املادة (
أن لألطفال عن أملها يف     البدنية  مجيع أشكال العقوبة    هناء  املبادرة العاملية إل  وأعربت    -٢٠

 ٢٠١٢تقدم الدول توصيات حمددة بأن تضمن غرينادا بدء تنفيذ قانون قضاء األحداث لعام              
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، وأن ٌتعّد وتسّن تشريعات حلظر العقوبـة        العقوباتبدنية يف قانون    الذي سيحظر العقوبة ال   
  .)٢٨(، على سبيل األولويةيف مجيع األوساطحق األطفال يف البدنية 

  احلق يف اخلصوصية   -٣  
أثنـاء  أكّدت  كانت قد    إىل أن غرينادا     مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   أشارت    -٢١

ومزدوجي املثليات واملثليني   زامها بزيادة التوعية حبقوق     االستعراض الدوري الشامل األخري الت    
مبادرة الكومنولث  وأشارت  . على التسامح  وبالتشجيع   ومغايري اهلوية اجلنسية  امليل اجلنسي   

بيد أهنا  .جرميةالقائمة على التراضي بني رجلني ال تزال تشكل  إىل أن العالقة    حلقوق اإلنسان 
وأوصـت  .  أحكام تتناول العالقات اجلنسية بني امرأتني      إىل أن القانون ال ينص على     أشارت  

على إلغاء األحكـام     غرينادا بالعمل    ١ والورقة املشتركة    مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   
  . )٢٩( املوضوع من القانون اجلنائيذات الصلة هبذا

ل التزمت خـال  قد  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على الرغم من أن غرينادا            و  -٢٢
ذه املسألة وبالتشجيع علـى التـسامح،       هببزيادة التوعية   استعراضها الدوري الشامل األول     

ومغـايري  ومزدوجي امليل اجلنـسي  املثليات واملثليني أفادت اجملموعات احمللية العاملة لصاحل    
منظمـة   ودعت   .)٣٠(محالت توعية عامة منذ االستعراض األخري     ه مل تنظَّم     بأن اهلوية اجلنسية 

التراضي يع القوانني اليت حتظر العالقات القائمة على        عفو الدولية بدورها غرينادا إىل إلغاء مج      ال
  .)٣١(القانون اجلنائيإلغاؤها يف بني أشخاص من نفس اجلنس، مبا يف ذلك 

  حرية التعبري   -٤  
 بأن تكفل غرينادا أن تتوىل هيئة حيادية        مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان   أوصت    -٢٣
 وسائط  بتدّخل احلكومة يف عمل   املتعلقة  تقلة إجراء حتقيقات سريعة يف مجيع االدعاءات        ومس

اإلعالم؛ وأن تسّن قانوناً بشأن احلق يف املعلومـات يتمـّشى مـع املمارسـات الدوليـة                 
  .)٣٢(الفُضلى

  احلق يف الصحة  -٥  
يضاً جهود قطـاع    يعيق أ اجلنائي لغرينادا   قانون  ال إىل أن    ١الورقة املشتركة    أشارت  -٢٤

 ١الورقة املـشتركة  وأوصت  .)٣٣(اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   الصحة العامة ملكافحة    
سياسات وتتبع تـدابري تتـيح معاقبـة        تعتمد مرافق الرعاية الصحية     بأن تكفل غرينادا أن     

  .)٣٤(األشخاص الذين ينتهكون هذه اللوائح
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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: 

AI  Amnesty International, London (UK);  
GIEACPC Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, London 

(UK); 
CHRI  Commonwealth Human Rights Initiative, New Delhi (India); 

Joint submissions: 
JS1 Joint submission 1 submitted by: GRENCHAP, Gorundation 

Grenada and the Sexual Rights Initiative; 
JS2 Joint submission 2 submitted by: The Greater Caribbean for Life, 

The Caribbean Institute for Human Rights and The International 
Human Rights Clinic of the Inter-American University of Puerto 
Rico, School of Law. 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
3 A/HRC/15/12, paragraphs 71.1 - 12 (See text of recommendations below): 

71.1. Consider ratifying other human rights core instruments, namely, the Convention against 
Torture, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of their Families, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Algeria); 

71.2. Consider ratifying the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as the 
Optional Protocols thereto; the International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance; the First and Second Optional Protocols to the International Covenant on 
Civil and Political Rights; the Protocols to the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women and to the Convention on the Rights of the Child; and the Rome 
Statute; accede to the Conventions on refugees and stateless persons; and accomplish the human 
rights goals set out in Human Rights Council resolution 9/12 (Brazil);  

71.3. Ratify pending core international human rights instruments, notably the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the International 
Convention on the of the International Criminal Court, including accession to the Agreement on 
Privileges and Immunities (Slovakia); 

71.4. Ratify the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment and the Optional Protocol thereto; ratify the First and Second Optional Protocols to 
the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Chile); 

71.5. Intensify efforts to cooperate with the international human rights system by signing and 
ratifying the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights; the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights; the Optional Protocol 
to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and 
the Optional Protocol thereto; the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the 
Child; and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol 
thereto; and ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance (Spain); 
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71.6. Sign and ratify the following international instruments: the Optional Protocols to the 
International Covenant on Civil and Political Rights; the International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination; the Convention against Torture and the Optional Protocol 
hereto; the Optional Protocols of the Convention on the Rights of the Child; the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto; and the International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Argentina); 

71.7. Sign, ratify or accede to the main international human rights instruments, in particular the 
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the 
Optional Protocol to the International Covenant on Economic and Social Rights, and the Rome 
Statute (Uruguay); 

71.8. Consider signing all core outstanding international human rights instruments and enacting the 
domestic legislation necessary to domesticate the provisions of these instruments (South Africa); 

71.9. Ratify, as soon as possible, the International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance (France); 

71.10. Accede to the Rome Statute of the International Criminal Court (Netherlands); 

71.11. In line with the Government’s commitment to the rights of persons with disabilities, adhere to 
the principles set out in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and favourably 
consider its ratification as soon as possible (Mexico); 

71.12. Consider actively acceding to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(China). 

4 Amnesty International, page 1. See also A/HRC/15/60, paragraph, 505.  
5 Joint submission 2 submitted by The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for 

Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of 
Puerto Rico, School of Law, page 5. See Submission for case cited.  

6 Joint submission 2 submitted by The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for 
Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of 
Puerto Rico, School of Law, page 5; Commonwealth Human Rights Initiative, para. 2 and Amnesty 
International page 3. 

7 Amnesty International, page 3. 
8 Amnesty International, page 3. 
9 Amnesty International, page 3. 
10 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights 

Initiative, page 5. 
11 Amnesty International, page 3. 
12 Amnesty International, page 3. 
13 Commonwealth Human Rights Initiative, page 2. 
14 Commonwealth Human Rights Initiative, page 2. 
15 Amnesty International, page 1. See also A/HRC/15/60, paragraphs, 504 and 505. 
16 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights 

Initiative, paragraph 12. See submission for case cited. 
17 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights 

Initiative, page 5. 
18 Commonwealth Human Rights Initiative, page. 4. See also Amnesty International, page 2. 
19 Amnesty International, page 3. 
20 A/HRC/15/12, paragraphs: 71.38-48 (See text of recommendations below): 

71.38 Amend the relevant legislation with a view to abolishing capital punishment, in line with the 
General Assembly resolutions 62/149 and 63/108 and the Second Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights, and commute existing death sentences to 
terms of imprisonment (Slovakia);  

71.39. Abolish the death penalty for all crimes, and sign and ratify the Second Optional Protocol to 
the International Covenant on Civil and Political Rights (Spain); 
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71.40. Accede to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political 
Rights, aimed at abolishing the death penalty, and take the necessary steps to remove the death 
penalty from Grenada’s justice system (Australia); 

71.41. Adopt, as soon as possible, a de jure moratorium on the death penalty with a view to its 
definitive abolition, and accede to the Second Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights, which prohibits the death penalty in all circumstances (France); 

71.42. Establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty (Brazil); 

71.43. In the light of the moratorium on the application of the death penalty, take appropriate 
measures with a view to its abolition (Uruguay); 

71.44. Consider formally abolishing the death penalty (Slovenia); 

71.45. Formally abolish the death penalty (Germany); 

71.46. Abolish the death penalty (United Kingdom); 

71.47. Definitively abolish the death penalty in its domestic legislation (Argentina); 

71.48. Abolish the death penalty completely and, in the meantime, establish a formal moratorium on 
executions, as urged by the respective General Assembly resolutions (Hungary). 

21 Joint submission 2 submitted by The Greater Caribbean for Life, The Caribbean Institute for 
Human Rights and The International Human Rights Clinic of the Inter-American University of 
Puerto Rico, School of Law, page 5. See submission for case cited. See also submission from the 
Commonwealth Human Rights Initiative, paras 5-7. 

22 Commonwealth Human Rights Initiative, para. 2. 
23 Amnesty International, page 3. 
24 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, page 1. A/HRC/15/12, paragraphs 

71.61-62 and 71.64 (See text of recommendations below):  
71.61. Abolish provisions in its domestic legislation that authorize the corporal punishment of 
children in all places, in particular in detention facilities and in schools (France); 

71.62. Adopt a law that prohibits corporal punishment against children in all areas of life (Uruguay); 

71.64. Amend the Criminal Code to ensure equal protection of boys and girls from all forms of 
sexual abuse and exploitation as well as to eliminate corporal punishment provisions from existing 
laws and to prohibit the use of corporal punishment in places of detention and in schools (Germany). 

25 Commonwealth Human Rights Initiative, page 4. 
26 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, page 2. 
27 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, page 3. 
28 Global Initiative to End Corporal Punishment of Children, pages 1-2. 
29 Commonwealth Human Rights Initiative, page 4. Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, 

Gorundation Grenada and the Sexual Rights Initiative, paragraph 14. See submission for case cited. 
30 Amnesty International, page 2. 
31 Amnesty International, page 3. 
32 Commonwealth Human Rights Initiative, page 3. See submission for cases cited in para. 5. 
33 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights 

Initiative, paragraph 15.  
34 Joint Submission 1 submitted by GrenCHAP, Gorundation Grenada and the Sexual Rights 

Initiative, page 5. 

    

 


