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مقدمة
-1

عقد الفريق العامل المعني باالس ت ت ت تتتعراا الدور ال ت ت ت تتامل ،المن ت ت ت تتر بممجل قرار م ل

قم

اإلنستان  ،1/5دورته التاستعة والالثينن في الفترة من  1إلى  12ت ترين الالاني/نمفمبر  .2021واستتُعرضت

الحالة في أنتيغما وبربمدا في ال لست ت ت تتة العاش ت ت ت ترة المعقمدة في  8ت ت ت ت ترين الالاني/نمفمبر  .2021وترأس وفد

أنتيغما وبربمدا محامية التاج لدى و ازرة ال ت تتلون القانمنية فانيس ت تتا مم .واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق
برنتيغما وبربمدا في جلسته الخامسة ع رة المعقمدة في  12ت رين الالاني/نمفمبر .2021

-2

وفي  12ك تتانمن الال تتاني/ين تتاير  ،2021اخت تتار م ل

قم اإلنس ت ت ت ت ت ت ت تتان فريق المقررين الت تتالي

(الم ممعة الالثيية) لتيسنر استعراا الحالة في أنتيغما وبربمدا :أوروغما والبحرين وتمغم.

-3

وعمثً بالفقرة  15من مرفق قرار م ل

قم اإلنس تتان  ،1/5والفقرة  5من مرفق ق ارره ،21/16

صدرت الميائق التالية ألغراا استعراا الحالة في أنتيغما وبربمدا:
(أ)

تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقاً للفقرة (15أ)()1؛

(ب)

ت ميع للمعلممات أعدته مفمض تتية األمم المتحدة الس تتامية لحقم اإلنس تتان (المفمض تتية)

(ج)

ممجز أعدته المفمضية وفقاً للفقرة (15ج)(.)3

وفقاً للفقرة (15ب)()2؛

وأ نل إلى أنتيغما وبربمدا عن طريق الم ممعة الالثيية قائمة أس ت ت ت ت تتسلة أعدتها س ت ت ت ت تتلفاً إس ت ت ت ت تتبانيا،
-4
وألمانيا ،وبنما ،وست ت تتلمفننيا ،وليختن ت ت تتتاين ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال ت ت تتمالية ،والماليات
المتحدة األمريكية .ويمكن االطثع على هذه األسسلة في الممقع ال بكي لثستعراا الدور ال امل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
ذ ّكر المف تتد ب تترن أنتيغما وبربمدا دول تتة ن تتامي تتة من جزيرتنن وأنه تتا بل تتد ديمقراطي تحكم تته القماننن،
-5
بما في ذلك الدستتمر الذ يعتبر القانمن األعلى .ويكرس الدستتمر المبادا األستاستية المنعتمه علنها في
اإلعثن العالمي لحقم اإلنسان.

-6

وقال إن أنتيغما وبربمدا ملتزمة بتعزيز و ماية قم اإلنستتان ،وهي تستتتعرا باستتتمرار قمانننها

وست تتياست تتاتها لفت تتمان تمافقها مع المعاينر الدولية لحقم اإلنست تتان .وقد انفت تتم

إلى العهد الدولي الخاه

بالحقم المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية،

-7

وكان إعع تتار إيرما قد دمر جزيرة بربمدا عندما ضت تربها في أيلمل/س تتبتمبر  2017كإعع تتار من

الفسة الخامست ت تتة .وكان

األضت ت ترار مروعة ،إذ دمر اإلععت ت تتار  90في المائة من المباني .لكن جهمد إعادة

البناء جارية ،وناجحة في الغالل ،بمست ت ت ت ت تتاعدة وكاالت األمم المتحدة وبدعم من ال ت ت ت ت ت تتركاء الدولننن .وعلى

الرغم من الدمار ،شهدت أنتيغما وبربمدا نمماً اقتعادياً مطرداً عامي  2018و.2019

2
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كالنرً ب تتائح تتة مرا فنروس كمرونتتا
ا
وأض ت ت ت ت ت ت ت تتاو أن أنتيغما وبربمدا ،كبقي تتة الع تتالم ،ت تتريرت
-8
(كمفند )19 -نتي ة النهيار صتناعة الستفر العالمية في أعقاب تدابنر ا تماء كمفند .19-وقال إن صتناعة
السيا ة الدولية ،التي تمالل المحرك الرئيسي للنمم والدخل والعمالة في أنتيغما وبربمدا ،تريرت ب دة.

-9

وبمت تتا أن أنتيغما وبربمدا كت تتانت ت

بحت تتاجت تتة إلى جهمد كبنرة لمكت تتافحت تتة ال ت تتائحت تتة ُ ،ملت ت

الممارد

االقتعت ت ت ت تتادية بعنداً عن األن ت ت ت ت تتطة ذات األولمية المقررة .وت در اإلشت ت ت ت تتارة إلى أن عيادات المرضت ت ت ت تتى في
المست ت ت تتت ت ت ت تتفى  -المرفق الالانم الم ند للرعاية العت ت ت تتحية في الدولة  -أغلق ملقتاً وانقطع الخدمات في

مرافق الرعاية العت تتحية األولية ،مما أدى إلى ترخنر جهمد المقاية والعثج المتعلقة باألمراا غنر المعدية

مالل ارتفاع ضتتغط الدم والستتكر  ،التي تمالل معتتدر قلق كبنر في أنتيغما وبربمدا .ونتي ة لهذا االضتتطراب
في األولميات ،ترخر تحسنن فره الحعمل على الرعاية العحية.

-10
ومع ذلك ،تمكن أنتيغما وبربمدا من تنفنذ ستتياستتاتها والمفتتي قدماً في تنفنذ م تتاريع إنمائية وفقاً
للمعاينر الدولية لحقم اإلنسان.
-11

و ستتن أنتيغما وبربمدا إمكانية فره الحعتتمل على مستتاكن ميستتمرة التكلفة .إذ طمرت الحكممة

-12

وأدت التحستتننات في شتتبكة تمزيع المياه إلى زيادة فره الحعتتمل على المياه النظيفة باألنابنل،

 240منزالً إض ت تتافة إلى  30منزالً

عدداً من م ت تتاريع اإلس ت تتكان على مدى الس ت تتنمات األربع الماض ت تتية ،فبن
ما زال قند اإلن اء .وتم أيفاً بناء وتقديم مساكن اجتماعية م انية بديلة لمساكن الع مائيات.

كما أن بناء محطة لتملند الطاقة بالغاز الطبيعي المست تتال واست تتتكمال محطتنن للطاقة ال ت تتمست تتية َّس ت تنا من

إمكانية الحعمل على الكهرباء ،وكانا دلنثً على التزام الحكممة بالطاقة المت ددة.
-13

وبما أن البنسة النظيفة ض ت ت تترورية لتحقنق مس ت ت تتتمى م ي ت ت تتي جند ،فقد ظرت الحكممة اس ت ت تتتخدام

البثس ت ت ت ت تتتيك أ اد االس ت ت ت ت تتتخدام عام  ،2018وكان

وباإلضافة إلى ذلك ،التزم

أنتيغما وبربمدا الس ت ت ت ت تتباقة إلى ذلك بنن دول منطقتها.

أنتيغما وبربمدا بتحقنق انبعايات صافية صفرية بحلمل عام .2050

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
أدلى  55وفداً ببيانات خثل جلس ت تتة التحاور .وترد التمص ت تتيات المقدمة خثل جلس ت تتة التحاور في
-14
الفرع "يانياً" من هذا التقرير.
-15

وأين ت

قبره على التتدولتتة لمتتا بتتذلتتته من جهمد منتتذ جملتتة االست ت ت ت ت ت تتتعراا الالتتانيتتة ،بمتتا في ذلتتك

انفمامها إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعادية
واالجتماعية والالقافية.

التتدانمرك على كممتتة أنتيغما وبربمدا لمتتا اتختتذتتته من خطمات هتتامتتة لتحست ت ت ت ت ت تتنن روو

-16

وأين ت

وال ظ

مع األسف اإلطار القانمني التقنند المتعلق بالحقم والحريات الفردية للنساء والفتيات.

الست من .وذكرت أنها ال تزال ت تعر بالقلق إزاء استتمرار ورود تقارير عن االكتظاو وستمء مرافق الست من.
-17

وال ظ

ال مهمرية الدومننيكية تقارير المفمضتتية الستتامية لحقم اإلنستتان ومنظمة العمل الدولية

التي تعترفان فنها بالتزام أنتيغما وبربمدا بحقم اإلنست ت ت ت تتان من خثل انفت ت ت ت تتمامها إلى العهد الدولي الخاه
بالحقم المدنية والست ت تتياست ت تتية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعت ت تتادية واالجتماعية والالقافية وتعت ت تتديقها

على تسع اتفاقيات وبروتمكمالت لمنظمة العمل الدولية.
-18

وأعرب

إستمنيا عن تقديرها النفمام الدولة إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية والسياسية

والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعتادية واالجتماعية والالقافية ،واعتمادها قانمن اإلعاقة وتكافل الفره.
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وأين

على الدولة لما اتخذته من خطمات لحماية ض تتحايا العنف ال نس تتاني ،وشت تددت في المق

أهمية تحسنن صحة األم وخدمات العحة ال نسية واإلن ابية.
-19

وأين

ذاته على

في ي على أنتيغما وبربمدا لمرونتها في مماجهة إععت ت ت ت تتار إيرما ورعادة إعمار ما دمره ،مع

التزامها بحماية البنسة ورجراء البحمث واتخاذ اإلجراءات في هذا ال تترن ،آخذة في االعتبار الع تتلة المباشت ترة
بنن ماية البنسة البحرية والسا لية والتخفيف من اآليار الفارة لألعاصنر القمية.

-20

وأعرب

-21

وشكرت فرنسا أنتيغما وبربمدا على تقديمها تقريرها المطني ،ونمه

-22

ور ب

فنلندا عن تقديرها لم اركة أنتيغما وبربمدا في عملية االستعراا الدور ال امل.
بالمعلممات المقدمة.

جمرجيا بالتحستتن الملحمو في تنفنذ اتفاقية قم األشتتخاه ذو اإلعاقة ،وفي مكافحة

االت ار باألشت ت ت ت ت ت تتخاه .وأين

على أنتيغما وبربمدا العتمادها برامو وم ت ت ت ت ت ت تتاريع للنهما بالمرأة في الحياة

االجتماعية واالقتعادية والسياسية ،وعلى الخطمات األخرى المتخذة لحماية قم الطفل.
-23

وأين

ألمانيا على أنتيغما وبربمدا لن ا ها في ماية ست ت ت ت تتكانها و ماية قهم في العت ت ت ت تتحة خثل

جائحة كمفند .19-وأشت تتارت إلى أن الحكممة أن ت تترت في عام  2019محكمة نممذجية متخع ت تعت تتة ب ت تترن
العنف ال نستي وعدل

القماننن المتعلقة بالعقمبات المفروضتة على االت ار باألشتخاه .وأعرب

عن قلقها

ألن قماننن الف مر ال تزال ت رم العثقات ال نس ت ت ت تتية الماللية بالت ارض ت ت ت تتي وألن عقمبة اإلعدام ال تزال قائمة،

رغم عدم تنفنذ أ أ كام باإلعدام منذ عام .1991
-24

ور بت

هتايتي بتاعتمتاد أنتيغما وبربمدا عتدة ت ت ت ت ت ت ت تريعتات ترمي إلى تعزيز إطتارهتا المطني لحمتايتة

قم اإلنست ت ت تتان .وال ظ اإلجراءات المتخذة تبعاً لعدة تمصت ت ت تتيات منبالقة عن جملة االست ت ت تتتعراا الالانية،
ور ب بمجه خاه بانف ت تتمام الدولة إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية والس ت تتياس ت تتية والعهد الدولي

الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية.
-25

ور ب

آيستلندا بالخطمات المتخذة للتعتد للعنف ال نستاني وشت ع

أنتيغما وبربمدا على إيثء

مزي تتد من االهتم تتام لحقم المرأة و قم الماللي تتات والماللننن ومزدوجي المن تتل ال نست ت ت ت ت ت تتي ومغ تتاير الهمي تتة

ال نسانية و املي صفات ال نسنن وأفراد الفسات ال نسانية األخرى.
-26

وأينت

الهنتد على أنتيغما وبربمدا للمبتادرات العتديتدة المبننتة في تقريرهتا المطني والراميتة إلى تعزيز

و ماية قم اإلنستان والتي اتُخذت منذ جملة االستتعراا الالانية عام  ،2016رغم األير المدمر إلععتار
إيرما وتف ت ت ت تتي جائحة كمفند .19-وال ظ مع التقدير س ت ت ت تتن قانمن اإلعاقة وتكافل الفره وقانمن الحماية
االجتماعية المطني واعتماد السياسة المطنية لحماية الطفل.

-27

ور بت

إنتدونيست ت ت ت ت ت تيتا بتامتالتال أنتيغما وبربمدا للتمصت ت ت ت ت ت تيتة المنبالقتة عن جملتة االست ت ت ت ت ت تتتعراا الالتانيتة

أ االنف ت ت ت تتمام إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية ،وب همدها الرامية إلى التع ت ت ت تتد
لثت ار باألشخاه.

-28

ور ل الع ار بانف ت ت ت تتمام أنتيغما وبربمدا إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية

والعهتد التدولي الختاه بتالحقم االقتعت ت ت ت ت ت تتاديتة واالجتمتاعيتة والالقتافيتة ،وبتنفنتذ التمصت ت ت ت ت ت تيتات المتعلقتة بطلتل

المساعدة التقنية من المفمضية السامية لحقم اإلنسان وال ركاء اآلخرين للمفاء بالتزاماتها الدولية.
-29

ونمهت

المحلي ،وأين

أيرلنتدا بتال همد التي تبتذلهتا أنتيغما وبربمدا للنهما بحقم اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان على العت ت ت ت ت ت تتعنتد

علنها لما أ رزته من تقدم في تنفنذ التمص تتيات التي ظن

بتريندها في جملة االس تتتعراا

الالانية ،ومنها التمصت تتية بإصت تتدار قانمن اإلعاقة وتكافل الفره عام  .2017وش ت ت ع

4

أنتيغما وبربمدا على

GE.21-19308

A/HRC/49/15

اتخاذ خطمات ملممست تتة لتحست تتنن األوضت تتاع في نظام الست ت من ،وال ست تتيما فيما يتعلق باالكتظاو ،والظروو

المادية ،وبتمفنر مرافق صحية وتهمية مناسبتنن.
-30

وأين ت

إيطتتاليتتا على أنتيغما وبربمدا النفت ت ت ت ت ت تمتتامهتتا إلى العهتتد التتدولي الختتاه بتتالحقم المتتدنيتتة

والستياستية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعتادية واالجتماعية والالقافية .ور ب

باعتماد قانمن اإلعاقة

وتكافل الفره في عام  ،2017وبال همد المبذولة إلجراء است ت تتتعراا شت ت تتامل للقماننن القائمة ب ية ضت ت تتمان

امتالالها أل كام اتفاقية قم الطفل وتماؤمها معها.
-31

وأين

مثو على أنتيغما وبربمدا لما أ رزته من تقدم منذ جملة االستعراا الالانية ،بما في ذلك

زيادة تدريل مم في إنفاذ القانمن على معال ة االت العنف العائلي وال نستي وتنفنذ قانمن العنف العائلي

لعام  .2015وال ظ

أن أمنن المظالم مست ت ت ت ت ت تتلول عن التحقنق في ال ت ت ت ت ت ت تتكاوى التي يقدمها األفراد ضت ت ت ت ت ت تتد

المسلولنن الحكممننن والسلطات القانمنية.

-32

وأينت

متالنزيتا على أنتيغما وبربمدا ل همدهتا في إعتادة اإلعمتتار ،رغم التحتتديتات التي تفرضت ت ت ت ت ت تهتتا

جتتائحتتة كمفنتتد 19-ورعع ت ت ت ت ت ت تتار إيرمتتا .ور بت

بتتاعتمتتادهتتا قتتانمن اإلعتتاقتتة وتكتتافل الفره في عتتام 2017

ورعثنها ،عام  ،2021عن الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتة المطنية لحماية الطفل .ور ب
للتمعية بالعنف العائلي وال نسي ضد المرأة.

-33

وأين ت

أيفت ت ت ت تاً بالتدابنر اإلي ابية المتخذة

مل تتديف على أنتيغما وبربمدا لري تتادته تتا في م تتال االلت ازم تتات البنسي تتة ،بم تتا في ذل تتك ظر

است تتتخدام المنت ات البثست تتتيكية األ ادية االست تتتخدام ،وأشت تتادت بالتزام الدولة بخفف صت تتافي انبعاياتها إلى

العت ت ت ت ت ت تتفر بحلمل عت تتام  . 2050وتمالت تتل هت تتذه االلت ازمت تتات خطمات طمم ت تتة إلى األمت تتام في مت تتايت تتة البنست تتة

لألجيال المقبلة.

ورداً على المتداخثت ،أكتدت أنتيغما وبربمدا أن عمليتات اإلعتدام لم تنفتذ منتذ الالمتانننيتات .و تددت
-34
المحكمتة العليتا ل ت ت ت ت ت ت تتر الكتاريبي ،في أ دث تمجنهتاتهتا المتعلقتة بإصت ت ت ت ت ت تتدار أ كتام اإلعدام ( ،)2020عتبتة
العنف الثزمة للنظر في عقمبة اإلعدام ،واش ت ت ت ت ت تتترط
و"أندر ال رائم النادرة".

-35

وأعلنت

أن تكمن ال ريمة المعنية "أس ت ت ت ت ت تمأ ال رائم الس ت ت ت ت ت تتنسة"

أنتيغما وبربمدا أن م تمع المالليتات والماللننن ومزدوجي المنتل ال نست ت ت ت ت ت تتي ومغتاير الهميتة

ال نسانية و املي صفات ال نسنن ال يتعرا للتمننز ال ديد .وكالنر من ال خعيات المعروفة التي تنتمي
إلى ذلك الم تمع ت يش وتعمل بحرية مع اآلخرين .ويحظر الدست ت ت تتتمر أ تمننز على أست ت ت تتاس نمع ال ن

أو ال ن أو العقنتدة .وتُعتامتل المالليتات والماللنمن ومزدوجم المنتل ال نست ت ت ت ت ت تتي ومغتايرو الهميتة ال نست ت ت ت ت ت تتانيتة
و املم ص ت ت ت تتفات ال نس ت ت ت تتنن معاملة متس ت ت ت تتاوية أمام المحاكم ال نائيةَّ ،
وتمفر لهم نف الحماية التي يحظى
بهتتا اآلخرون .ومع ان القتتانمن متتا زال ينى على ظر العثقتتات ال نست ت ت ت ت ت تيتتة المالليتتة ،فتتإن هتتذه األ كتتام

لم ُيحتو بهتا قط في تالتة البتالغنن التذين يقيممن عثقتات مالليتة بتالت ارضت ت ت ت ت ت تتي ،بتل ُيحتو بهتا فقط في تاالت
ال رائم المرتكبة ضتد القعتر .وبالنظر إلى أن م تمع أنتيغما وبربمدا هم م تمع يقمم على أست مستيحية،

فإن إلغاء هذا الحكم القانمني س تتيس تتتغر وقتاً وس تتيحتاج إلى إذكاء المعي بنن جميع الس تتكان بهذه المس تترلة
على المدى الطميل.
-36
وعمل

وفيما يتعلق بالعنف ضت تتد المرأة ،ست تتاعدت مديرية ال ت تتلون ال نست تتانية ضت تتحايا العنف ال نست تتاني

مع و ازرة التعليم على زيادة وعي الفتيان والفتيات في المدارس ب ت ت ت تترن العنف العائلي .وقد ع ت ت ت تتل

الف تتحايا على الدعم ،بس تتبل منها خط اتع تتال لمس تتاعدتهم .ومنذ إدخال تعديثت من خثل قانمن مكافحة

العنف العائلي عام  ،2015زادت االت العنف العائلي المبلغ عنها ،مما يعني أن إمكانية المص ت ت ت ت تتمل إلى
آليات اإلبثغ قد تحس ت تتن  .وتلق
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التعامل مع قف ت تتايا العنف العائلي .ويس ت تتمع قانمن العنف العائلي بتنفنذ أوامر الحماية ،التي تتيع لل ت تترطة
إبعاد ال اني المزعمم و ماية الفحية ،تى في الة عدم التقدم بادعاء التعرا لعنف عائلي.

وأقرت الحكممة برن س ن الدولة الم ند يستفيف أكالر من  240س نناً ويحتاج إلى إعادة بناء.
-37
ورغم اس ت تتتعداد الحكممة إلعادة البناء ورن ت تتاء ملس ت تس ت تتة عقابية جديدة ،يبدو أن التمميل بعند المنال بس ت تتبل
اال تياطي بهدو تحس ت ت تتنن

جائحة كمفند .19-غنر أن الحكممة أن ت ت تترت مرفقاً منفعت ت ت تثً لست ت ت ت ناء الحب
المض ت تتع في الس ت ت ن .وأقرت الحكممة كذلك بف ت تترورة تحس ت تتنن روو الس ت ت ناء اآلخرين من غنر س ت ت ناء
الحب

اال تياطي ،وهم ما ال يمكن تحقيقه إال بمساعدة الم تمع الدولي وأصحاب المعلحة اآلخرين.

-38

وفيما يتعلق بالحق في بنسة نظيفة كعنعت ت تتر أست ت تتاست ت تتي من عناصت ت تتر الحق في مست ت تتتمى م ي ت ت تتي

مناست ت ت ت ت تتل ،كان

أنتيغما وبربمدا أول دولة في المنطقة تحظر است ت ت ت ت تتتخدام المنت ات البثست ت ت ت ت تتتيكية األ ادية

االس ت ت تتتخدام وتلتزم بخفف ص ت ت تتافي انبعاياتها إلى الع ت ت تتفر بحلمل عام  .2050وهي ال تزال ملتزمة بحماية

البنسة وتست ت تتتالمر في الطاقة المت ددة ،وال ست ت تتيما من خثل بناء محطتنن للطاقة ال ت ت تتمست ت تتية لتقلنل اعتمادها

على المقمد األ فمر .
-39

أنها أعرب

وأين

جزر مارش ت ت تتال على أنتيغما وبربمدا العتمادها عدة معاهدات دولية لحقم اإلنس ت ت تتان .غنر

عن قلقها إزاء االت ار باألش ت ت ت تتخاه وما يتع ت ت ت تتل به من اس ت ت ت تتتغثل جنس ت ت ت تتي ،ورزاء عدم وجمد

سياسات قانمنية لتعزيز و ماية قم المرأة و قم اإلنسان بعفة عامة.
-40

وأش ت ت ت ت ت تتادت ممري ت ت ت ت ت تتنمس برنتيغما وبربمدا لتمفنرها الرعاية الطبية الثزمة بممجل القانمن المطني

للحماية االجتماعية ( )2020ول همدها من أجل النهما بمرافق الرعاية العت ت ت ت تتحية من المست ت ت ت تتتمى الالال

من خثل جهمد عتتامتتة وشت ت ت ت ت ت ت اركتتات بنن القطتتاعنن العتتام والختتاه ،رغم اآليتتار المتتدمرة إلعع ت ت ت ت ت ت تتار إيرمتتا
وجائحة كمفند.19-

المكس ت تتيك بال همد التي تبذلها أنتيغما وبربمدا لف ت تتمانها التعليم ال ت تتامل لألش ت تتخاه ذو

-41

ور ب

-42

ور تل ال بتل األست ت ت ت ت ت تتمد بتاعتمتاد أنتيغما وبربمدا وتنفنتذهتا للعتديتد من القماننن في م تاالت اإلعتاقتة

اإلعاقة ،ومكافحتها االت ار باألشتتخاه .وأين أيفتاً على نظام الرعاية العتتحية ال تتامل وال امع ،ونظام
اإلعانات العحية ،وانخفاا معدل وفيات األمهات ،وانخفاا معدل االت الحمل المبكر.
وتكتتافل الفره ،والعتتدالتتة المتعلقتتة بتتاألطفتتال واالت تتار بتتاألشت ت ت ت ت ت تختتاه .ونمه بتتالتع ت ت ت ت ت ت تتديق على العتتديتتد من

المعاهدات الدولية .واست ت تتتفست ت تتر عما لدى الدولة من خطط أخرى للمفاء بالتزاماتها ،وال ست ت تتيما إلغاء األ كام
القانمنية التمننزية ض ت تتد المرأة ووض ت تتع قماننن تحظر التمننز على أس ت تتاس اإلعاقة والمنمل ال نس ت تتية والهمية

ال نسانية والمركز االجتماعي.
-43

ور تل المغرب بتال همد التي تبتذلهتا أنتيغما وبربمدا لتعزيز و متايتة قم اإلنست ت ت ت ت ت تتان ،رغم اآليتار

-44

ننبال باعتماد أنتيغما وبربمدا لقانمن (مكافحة) االت ار باألشت ت ت تتخاه (المعدل) (،)2019

المدمرة ل ائحة كمفند 19-واألعاصنر التي ضرب
ور ب

ملخر وألحق
البلد
اً

ار بالبنى التحتية.
أضر اً

وقتانمن اإلعتاقتة وتكتافل الفره ( ،)2017والقتانمن المطني للحمتايتة االجتمتاعيتة ( ،)2020التذ يهتدو إلى

مكافحة الفقر وتعزيز المس تتاواة وتحس تتنن مس تتتمى الم ي تتة .وأعرب أيف تاً عن تقديرها للحظر الذ فرض تتته
الدولة على المنت ات البثستتيكية األ ادية االستتخدام والتزامها بخفف صتافي انبعاياتها إلى العتفر بحلمل

عام .2050

-45
ال ظت هملنتدا أن أنتيغما وبربمدا لم تُنَّفتذ أيتة أ كتام بتاإلعتدام منتذ عتام  1991وأنته ال يمجتد تاليتاً
أ شت ت ت ت ت ت تتخى ينتظر تنفنتذ كم اإلعتدام عليته .غنر أنهتا أعربت عن أست ت ت ت ت ت تتفهتا ألن أنتيغما وبربمدا لم تعتمتد
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عن قلقها إزاء روو اال ت از غنر المثئمة والتمننز الذ

وقفاً اختيارياً رس ت ت ت تتمياً لعقمبة اإلعدام .وأعرب
تماجهه األقليات ال نسية في البلد ،بما في ذلك ت ريم العثقات ال نسية الماللية بالتراضي.
-46

بتاكست ت ت ت ت ت تتتان على أنتيغما وبربمدا ل همدهتا الراميتة إلى التعتافي من ال تائحتة ومتتابعتة التنميتة

وأينت

االجتماعية واالقتعت ت ت ت تتادية .وأقرت بال همد الم بذولة لفت ت ت ت تتمان الحماية االجتماعية للم تمعات الف ت ت ت ت ت يفة،

والتخفيف من دة الفقر ،وتعزيز قم النستاء والفتيات .وأشتادت بإصتدار الستياستة المطنية لحماية الطفل،
ورصثح نظام قفاء األ داث ،وتعزيز عمل األطفال على التعليم.

-47

بنما أنتيغما وبربمدا على طلل المستتاعدة التقنية من المفمضتتية الستتامية لحقم اإلنستتان

وش ت ع

وأص ت تتحاب المع ت تتلحة اآلخرين إلن ت تتاء آلية مخع ت تع ت تتة لرص ت تتد االمتالال اللتزامات الدولة في م ال قم

اإلنسان ،بما في ذلك إن اء قاعدة بيانات والك ف عن المعلممات.
-48

وهنرت باراغما أنتيغما وبربمدا على التع ت ت ت ت ت تتديق على اتفاقية قم األش ت ت ت ت ت تتخاه ذو اإلعاقة،

ولكنها أعرب

عن قلقها العمنق إزاء است ت ت تتتمرار عدد من الممارست ت ت تتات منها إصت ت ت تتدار أ كام بالست ت ت ت ن الملبد

وممارسة العقاب البدني للقعر.

بنرو بتالتقتدم التذ أ رزتته التدولتة ،بمتا في ذلتك انفت ت ت ت ت ت تمتامهتا إلى العهتد التدولي الختاه

-49

ونمهت

-50

وأشت ت ت ت ت ت تتادت الفلبنن بتانفت ت ت ت ت ت تمتام أنتيغما وبربمدا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم االقتعت ت ت ت ت ت تتاديتة

بالحقم المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية.
واالجتمتاعيتة والالقتافيتة والعهتد التدولي الختاه بتالحقم المتدنيتة والست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تيتة .وأعربت

المبذولة لتعزيز التدابنر المتخذة لمكافحة االت ار باألشخاه.

عن تقتديرهتا لل همد

-51

ور ب

البرتغال بالتقدم الذ أ رزته أنتيغما وبربمدا في مكافحة العنف ال نستاني ،م تنرة إلى أن

-52

وأين

الستتنغال على الحكممة لما تبذله من جهمد لتمفنر تعليم مدرستتي عالي ال مدة للستتكان رغم

اإلصث ات التي أدخل

هي خطمات إي ابية نحم تحسنن الة قم اإلنسان للنساء والفتيات.

ص تتعمبات األزمة الع تتحية العالمية المرتبطة ب ائحة كمفند .19-ور ب

تحسنن إدارة قم اإلنسان.

بالتزام الس تتلطات بالعمل من أجل

-53

وأين

ص ت ت ت ت ت تربيا على أنتيغما وبربمدا لما بذلته من جهمد للعمل بالتمصت ت ت ت ت تتيات المنبالقة عن عملية

-54

ور ب

س ت ت ت تتلمفننيا باعتماد الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتة المطنية لحماية الطفل في اآلونة األخنرة وبالتزام الحكممة

االست ت ت ت ت ت تتتعراا التدور ال ت ت ت ت ت ت تتامتل ،األمر التذ يعك الت ازمتاً بتحست ت ت ت ت ت تتنن تالتة مماطننهتا .ور بت
الخعمه ،بالتدابنر التي اتخذتها السلطات للتخفيف من أير جائحة كمفند.19-

على وجه

بتعزيز ماية قم الطفل ،لكنها كررت تمصتتنتها الستتابقة بإلغاء الحق المنعتتمه عليه في القانمن العام
في معاقبة األطفال إلغاء صت ت ت ت تريحاً و ظر جميع أش ت ت ت تتكال العقاب البدني في جميع البنسات التي يكمن فنها
للبالغنن سلطة على األطفال.

-55

وأين

جنمب أفريقيا على أنتيغما وبربمدا النفت ت ت تتمامها إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية

-56

وأعرب

إست ت تتبانيا عن تقديرها النفت ت تتمام أنتيغما وبربمدا إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية

والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية.

والس ت ت ت تتياس ت ت ت تتية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتع ت ت ت تتادية واالجتماعية والالقافية وتع ت ت ت تتديقها على االتفا

اإلقليمي ب تترن المص تتمل إلى المعلممات والم تتاركة العامة والعدالة في المس تتائل البنسية في أمريكا الثتننية
ومنطق تتة البحر الك تتاريبي (اتف تتا إست ت ت ت ت ت تك تتاست ت ت ت ت ت تتم) .ور بت ت

التمننزية ال نسانية.
GE.21-19308
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-57

ور بت ت

تمغم ب تتاعتم تتاد أنتيغما وبربمدا الق تتانمن المطني للحم تتاي تتة االجتم تتاعي تتة ( )2020وق تتانمن

اإلعتاقتة وتكتافل الفره لعتام  ،)2017(2017وبتانفت ت ت ت ت ت تمتامهتا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم المتدنيتة

والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية والتعديق على اتفا إسكاسم.
-58
-59

وشكر وفد أنتيغما وبربمدا المفمد ورد على األسسلة التي طر
وفي م ال استتتيعاب ال نستتنن ،ش ت ع

خثل جلسة التحاور.

أنتيغما وبربمدا على إش تراك الفتيات والنستتاء في المدارس

وفي جميع م االت العمل .وفي القطاع الحكممي ،هناك نست ت ت تتاء كالنرات ي ت ت ت تتغلن منعت ت ت تتل أمنن دائم على

أعلى مستتتمى في الخدمة المدنية ،وفي الم ال الستتياستتي ،تمجد الياً عفتتمتان في البرلمان وعف تمات في
م ل ال تنم ..وتعمل مديرية ال تلون ال نستانية ،إلى جانل معترو االتحاد الكاريبي ،على وضتع ستياستة
جنسانية وطنية لتعزيز إشراك النساء والفتيات في جميع قطاعات الم تمع.

-60

وقد ُعدل قانمن الزواج لرفع السن الدنيا للزواج إلى  18سنة.

وفي م تال االت تار بتاألشت ت ت ت ت ت تختاه ،بتذلت أنتيغما وبربمدا جهمداً كبنرة .وفي عتام ُ ،2019عتدل
-61
قانمن (منع) االت ار باألشت تتخاه إلن ت تتاء ل نة منع االت ار باألشت تتخاه .وعمل الل نة في م ال التعليم
ووض ت ت ت ت تتع

برامو تدريبية داخل المدارس والم تمعات المحلية لتحديد االت االت ار باألش ت ت ت ت تتخاه ومنعه

وتعزيز فهم العبمدية الحديالة .وتتملى و دة منع االت ار باألشتتخاه التابعة لم ازرة الستتثمة العامة مستتلولية
إبثغ ش تتركائها الدولننن وهنسات معاهدات األمم المتحدة بحاالت االت ار باألش تتخاه .وتطبق الم دة نظام

إ الة قم  ،وتعمل مع مديرية ال لون ال نسانية لمساعدة ضحايا االت ار باألشخاه والفحايا المحتملنن

للعبمدية الحديالة .وتم تمفنر الحماية ا لبدنية والم ت ت ت ت ت ت تتمرة النفست ت ت ت ت ت تتية االجتماعية للفت ت ت ت ت ت تتحايا الذين تبنن أنهم

ويقدَّم تدريل مس ت تتتمر ومحدث باس ت تتتمرار لل ت تترطة وأص ت تتحاب
معرض ت تتمن لهذا الخطر ،س ت تتل االقتف ت تتاءُ .
المعلحة المعنننن اآلخرين ب رن التعديثت التي تُدخل على الت ريعات والسياسات الحكممية ذات العلة.
و ع ت تتل الف ت تتحايا على مست ت تاعدات إس ت تتكانية وغذائيةَّ ،
وينفذ برنامو إعادة إلى المطن بالتعاون مع وكاالت
أخرى في المنطقة عندما يختار الفحايا العمدة إلى المطن.

-62
نادر .واست ت تتتناداً
واعترف أنتيغما وبربمدا برن العقاب البدني ال يزال م ت ت تتكلة ،ورن كان الل مء إليه اً
كالنر متتا ت ت ت ت ت ت ت ت ع المتتدارس إدارة الست ت ت ت ت ت تتلمك اإلي تتابي
إلى المبتتادا التمجنهيتتة التي تعممهتتا و ازرة التعليم ،اً
كاست ت ت تتتراتي ية إلدارة الطلبة أو ترديبهم .وقد أعدت المبادا التمجنهية المتعلقة بإدارة الست ت ت تتلمك اإلي ابي وفقاً
لمبادرة المدارس المراعية ال تياجات األطفال التي أطلقتها منظمة األمم المتحدة للطفملة.

-63

وفي م ال اإلعاقة ،أصت ت ت تتدرت أنتيغما وبربمدا قانمن اإلعاقة وتكافل الفره عام  2017من أجل

إدراج أ كام اتفاقية قم األشتتخاه ذو اإلعاقة في ت تريعاتها المحلية .ومن ال مانل اإلي ابية للت تريع

أنه تف ت تتمن أ كاماً تتعلق بتكنيف المباني ال ديدة ورمكانية المص ت تتمل إلنها ،وال س ت تتيما المباني التي تُ ت تتترط
إتا ة وص تتمل ال مهمر إلنها ،مالل المباني الحكممية وبعف الملس تس تتات الخاص تتة كالمع تتارو واالتحادات
االئتمانية والمتاجر الكبرى .أما أوجه القعت تتمر التي تم تحديدها فهي أن بعف الماليات الست تتياست تتاتية تحتاج
إلى تحديد أكالر وض ت ت ت ت ت تتم اً وردراجها في لمائع تنظيمية .وتبذل و ازرة ال ت ت ت ت ت تتلون القانمنية الياً جهمداً النالة
لمضع لمائع تنظيمية تتعلق بهذا الت ريع.

-64

وعمل

الحكممة على إشت ت ت ت ت تراك األش ت ت ت ت تتخاه ذو اإلعاقة منذ س ت ت ت ت تتن التمدرس .ويدرس األطفال

ذوو اإلعاقات البعت ت ت ت ت ت ترية في المدارس العادية ،وهناك برامو خاص ت ت ت ت ت تتة للطثب ذو اإلعاقات الس ت ت ت ت ت تتم ية
والنفستتية  -االجتماعية والتعلمية .وش ت ع

الحكممة إدماج ذو اإلعاقة على جميع المستتتميات ولي

فقط

وفد
في المدارس .وفي م ال العمالة ،اضطلع الحكممة بدور رياد داخل القطاع العام .وسبق أن ترأس َ
أنتيغما وبربمدا أ ُد كبار محامي و ازرة ال لون القانمنية وهم يعاني من إعاقة بعرية ادة.
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وركزت و ازرة البنستة جهمدهتا على التخفيف من تدة تغنر المنتا .وفقتاً التفتا بتاري  ،التذ وقعت
-65
عليت تته أنتيغما وبربمدا .واتُخت تتذت تت تتدابنر كالنرة للتخفيف من آيت تتار تغنر المنت تتا .والتكيف معت تته على نطت تتا

ال زيرة ،بننها تدابنر للحنلملة دون وقمع الفيفت ت ت ت ت ت تتانات وبناء ال ست ت ت ت ت ت تتمر .وتم التركنز أيفت ت ت ت ت ت تاً على الطاقة
المت ددة ،بما في ذلك استخدام العنفات الريحية.

-66

ور ب

بست ت تتن قانمن اإلعاقة وتكافل الفره ،وتعديل قانمن قفت ت تتاء األطفال وقانمن (منع)

تمن

االت ار باألش تتخاه ،ورن تتاء ل نة لمنع االت ار باألش تتخاه ،والتع تتديق على عدة ص تتكمك دولية ورقليمية
رئيسية من صكمك قم اإلنسان.

-67

وأينت

أوكرانيتا على أنتيغما وبربمدا ل همدهتا في مكتافحتة االت تار بتاألشت ت ت ت ت ت تختاه والعنف العتائلي

وال نس تتي ،والتع تتد للقمالل النمطية التمننزية ال نس تتانية ،وتعزيز قم األش تتخاه ذو اإلعاقة .ور ب

بالقماننن الت ت ت تري ية الرامية إلى تعزيز اإلطار المطني لحقم اإلنست ت تتان وجعلها أكالر اتست ت تتاقاً مع االتفاقيات
الدولية التي صدق علنها الدولة.

-68

ور بت

المملكتة المتحتدة بتانفت ت ت ت ت ت تمتام أنتيغما وبربمدا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم المتدنيتة

والست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تيتة .وال ظت

مع التقتدير أن عقمبتة اإلعتدام لم تنفتذ منتذ عتام  .1991ور بت

بتغننر المبتادا

التمجنهي تتة المتعلق تتة ب تتالعقمب تتات في ع تتام  ،2020مم تتا يقلى من ا تم تتال تطبنق عقمب تتة اإلع تتدام .و ال ت

الحكممة على النظر في اإلصت ت ت ت تتث ات األخرى الثزمة لمماصت ت ت ت تتلة معال ة ال ت ت ت ت تماغل الملحة مالل االت ار

باألشخاه والعنف العائلي.
-69

وأين

-70

ور ب ت ت

-71

وأين

الماليات المتحدة على أنتيغما وبربمدا اللتزامها المس ت تتتمر بتعزيز قم اإلنس ت تتان وشت ت ت ع

تدبنر هتامتاً من تتدابنر ا ترام قم
الحكممتة على إلغتتاء قتانمن ال رائم ال نست ت ت ت ت ت تيتتة ألن هتذا اإللغتتاء يمالتتل ت اً
اإلنسان ل ميع األشخاه ،بغف النظر عن منملهم ال نسية.
أوروغما

االت ار باألشخاه.

بت تتال همد التي تبت تتذلهت تتا أنتيغما وبربمدا ،بمت تتا في ذلت تتك في م ت تتال مكت تتافحت تتة

فانماتم على أنتيغما وبربمدا لما اتخذته من إجراءات لثنف ت ت ت تتمام إلى العهد الدولي الخاه

بالحقم المدنية والست ت ت ت تتياست ت ت ت تتية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعت ت ت ت تتادية واالجتماعية والالقافية .ونمه

بالتقدم المحرز الست ت ت ت تتتعادة الحياة الطبي ية وضت ت ت ت تتمان تلبية ا تياجات الناس من خثل الحماية االجتماعية

ورعادة بناء الهياكل األساسية وتمفنر الخدمات منذ إععار إيرما المدمر.
-72

وست ت ت ت ت ت تتلطت

جمهمرية فنزويث البمليفتارية الفت ت ت ت ت ت تتمء على تنفنتذ البرامو االجتمتاعيتة للحتد من الفقر،

وبرنامو المجبات الغذائية المدرست ت ت تتية ،وبرنامو االست ت ت تتتحقاقات ال ت ت ت تتعبية .وال ظ

أن الحكممة تمفر التعليم

الم تتاني لألطفتتال في المتتدارس االبتتتدائيتتة والالتتانميتتة العتتامتتة ،والتتتدريتتل التقني والمهني في التعليم الالتتانم .

وسلط

الفمء أيفاً على اإلجراءات التي اتخذتها مديرية ال لون ال نسانية.

-73

وهنترت األرجنتنن أنتيغما وبربمدا على انفت ت ت ت ت ت تمتامهتا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم المتدنيتتة

-74

أست ت تتتراليا على أنتيغما وبربمدا لتعاونها المست ت تتتمر في عملية االست ت تتتعراا الدور ال ت ت تتامل.

والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية.
ونمه

وأين

بالتقدم المحرز منذ جملة االست تتتعراا الالانية ،وأشت تتادت برنتيغما وبربمدا بعت تتفة خاصت تتة النفت تتمامها

إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم المتدنيتة والست ت ت ت ت ت تيتاست ت ت ت ت ت تيتة والعهتد التدولي الختاه بتالحقم االقتعت ت ت ت ت ت تتاديتة
واالجتماعية والالقافية.
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-75

وسلم

جزر البهاما بالتحديات التي تماجهها أنتيغما وبربمدا ،بما في ذلك العقبات الذ وضعتها

جتتائحتتة كمفنتتد 19-بمجتته التقتتدم نحم تحقنق األهتتداو المطنيتتة ،ومحتتدوديتتة الممارد الب ت ت ت ت ت ت تريتتة ،والتهتتديتتدات

غنر المتناست ت تتبة ا لتي ي ت ت تتكلها تغنر المنا ..وشت ت ت ع

أنتيغما وبربمدا على االست ت تتتفادة من المست ت تتاعدة التقنية
الم تمع التدولي

ومن التدعم في م تال بنتاء القتدرات ،وفقتاً ألولميتاتهتا في م تال قم اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان ،ودعت
إلى التعاون معها في هذا العدد.

-76

وأعرب

بربادوس عن تقديرها للتدابنر التي اتخذتها أنتيغما وبربمدا منذ جملة االست ت ت تتتعراا الالانية

-77

وأينت

الب ارزيتل على أنتيغما وبربمدا لم بتذلتته من جهمد ب يتة التخفيف من آيتار جتائحتة كمفنتد19-

ب ية تحسنن إطار قم اإلنسان.

وشت ت ت ت ت عتها على اتخاذ المزيد من المبادرات لتحس ت ت ت تتنن رفاه األطفال وال ت ت ت تتباب .وأعرب

عن تقديرها إللغاء

عن قلقها من أن العثقات

عقمبة اإلعدام بحكم الماقع وشت ع أنتيغما وبربمدا على إلغائها رستمياً .وأعرب
ال نس ت ت تتية الماللية بالت ارض ت ت تتي بنن البالغنن ال تزال ت رم ،وشت ت ت ت ع على بذل مزيد من ال همد لمنع التمننز

والعنف ضد المالليات والماللننن ومزدوجي المنل ال نسي ومغاير الهمية ال نسانية وأ رار الهمية ال نسانية

و املي صفات ال نسنن وأفراد الفسات ال نسانية األخرى.
-78

ور بت

بلغتتاريتتا بتتاإلجراءات العتتاجلتتة التي تتختتذهتتا أنتيغما وبربمدا للتخفيف من اآليتتار الف ت ت ت ت ت ت تتارة

ل ائحة كمفند 19-وإلععت ت ت تتار إيرما على الست ت ت تتكان .وأعرب

عن تقديرها لتعزيز اإلطار الت ت ت ت تتريعي لحماية

الطفل وقف ت ت تتاء األطفال ،وللتقند في الس ت ت تتياس ت ت تتات التعليمية بمفهمم التعليم ال ت ت تتامل لل ميع .وأقرت باعتماد

قتتانمن اإلعتتاقتتة وتكتتافل الفره عتتام  ،2017وهم قتتانمن نى على متتايتتة ش ت ت ت ت ت ت تتاملتتة لحقم األشت ت ت ت ت ت تختتاه

ذو اإلعاقة.
-79

ور ب

كندا بالتقدم الذ أ رزته أنتيغما وبربمدا منذ جملة االس ت تتتعراا الالانية ،وأش ت تتادت بع ت تتفة

-80

ور ب

ش ت ت ت تتنلي بإن ت ت ت تتاء ل نة منع االت ار باألش ت ت ت تتخاه ،منمهة ب همد أنتيغما وبربمدا من أجل

خاصتة بما بذلته من جهمد في وضتع القماننن والستياستات والبرامو الثزمة للمفاء تدري ياً بالتزاماتها بممجل
اتفاقية قم األشخاه ذو اإلعاقة ،بسبل منها ضمان المصمل إلى جميع المرافق العامة.
ض ت ت ت تتمان االمتالال للقماننن المتعلقة بالتحقنق في االت االت ار وبالدفاع عن مع ت ت ت تتالع الف ت ت ت تتحايا .وهنرت

شت تتنلي أنتيغما وبربمدا على انفت تتمامها إلى العهد الدولي الخاه بالحقم المدنية والست تتياست تتية والعهد الدولي

الخاه بالحقم االقتعادية واالجتماعية والالقافية.
-81

وأعربت

اإلنستان .وال ظ

العت ت ت ت ت ت تتنن عن تقتتديرهتتا ل همد ورن تتازات أنتيغما وبربمدا في م تتال تعزيز و متتايتتة قم
أن الدولة عززت التنمية االقتعتادية واالجتماعية ،وكافح

قم الست ت تتكان في الحياة والعت ت تتحة ،واهتم

جائحة كمفند ،19-وصتان

بالقفت ت تتايا المتعت ت تتلة بتغنر المنا .والكمارث الطبي ية ،و م

قم الفستات الفت ت ت ت ت ت ت يفتة مالتل النس ت ت ت ت ت ت تتاء واألطفتال وكبتار الست ت ت ت ت ت تتن واألشت ت ت ت ت ت تختاه ذو اإلعتاقتة وكتافحت

االت ار باألشخاه.
-82

ونمه

كمبا بال همد التي بذلتها أنتيغما وبربمدا واإلجراءات التي اتخذتها لتنفنذ التمصت ت ت تتيات التي

قبلتها في جملة االست تتتعراا الالانية ،رغم التحديات التي تماجهها بمصت تتفها دولة جزرية صت تتغنرة نامية ورغم
الدمار الذ خلفته األعاصت ت ت تتنر المدارية على أ ارضت ت ت تتنها .وأين

على أنتيغما وبربمدا العتمادها الست ت ت تتياست ت ت تتة

المطنية لحماية الطفل وعلى اإلجراءات المتخذة لدعم التعليم في سيا جائحة كمفند.19-
-83

وأكدت أنتيغما وبربمدا في مث ظاتها الختامية ما أشت ت ت ت ت ت تتارت إليه في ي فيما يتعلق بالعمل الالاب

على ماية البنسة البحرية ومنع تآكل ال تريط الس تتا لي ،على اعتبار ذلك محركاً رئيس تتياً للس تتيا ة والعمالة.
وأشارت إلى تطبنق آليات التكيف مع تغنر المنا .لحماية البنسة والمناطق السا لية للدولة.
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-84

وشتارك

أنتيغما وبربمدا في وضتع م تروع قانمن لمكافحة التحرل ال نستي في اإلطار الملستستي

لل ماعة الكاريبية ،يتف ت ت ت تتمن تحديد م االت التحرل ال نس ت ت ت تتي والقف ت ت ت تتاء عليه في مكان العمل .وتحظى
ماية النساء واألشخاه الفعفاء في هذا المندان برهمية كبنرة بالنسبة ألنتيغما وبربمدا.

-85

وأكتدت أنتيغما وبربمدا يبتاتهتا في ت ت ت ت ت ت ت ت يع مكتافحتة الفس ت ت ت ت ت ت تتاد .وكتدولتة طرو في اتفتاقيتة البلتدان

األمريكية لمكافحة الفست تتاد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفست تتاد ،تعمل أنتيغما وبربمدا باست تتتمرار في هذين

اإلطارين ،وتن ت تتر م ت تتاريع تالقيفية داخل الدولة لمكافحة الفس ت تتاد ،باإلض ت تتافة إلى أنها أعادت تن ت تتيط ل نة
النزاهة للمساعدة في رصد أصمل جميع األشخاه الن طنن في الحياة العامة.

وأخذت أنتيغما وبربمدا بالتمص تتيات المتعلقة بإن تتاء ملس تس تتة وطنية لحقم اإلنس تتان وفقاً للمبادا
-86
المتعلقة بمركز الملس ت تس ت تتات المطنية لتعزيز و ماية قم اإلنس ت تتان (مبادا باري ) .وأقرت الحكممة برنها

ال تملك آلية مركزية لإلبثغ عن انتهاكات قم اإلنستتان أو نظاماً مركزياً ل مع اإل عتتاءات ،ورن كان
تدرك أهمية وجمد هذه الملس تستتة فيما يتعلق بالقدرة على إعداد التقارير وتقديمها إلى الهنسات الدولية ون تتر
التالقيف والمعلممات المتعلقة بتعزيز و ماية قم اإلنسان في أنتيغما وبربمدا.

-87

وشت ت ت ت ت ت تتكرت أنتيغما وبربمدا المفمد على تعليقتاتهتا التي تنم عن اطثعهتا على الحتالتة فنهتا ،وذكرت

أنها ستنظر في األخذ ببعف التمصيات المقدمة خثل جلسة التحاور.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
-88

ستتتتدرن أنتيغوا وبربودا التوصتتتيات التالية ،وستتتتقدد ردودا عل فا وي ومن مناستتتب ال تجاو

موعد الدورة التاسعة واألربع ن لمجلس حقوق اإلنسان.
1-88

التصتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتاري الملحق بتالعفتد التدولي ال تا

بتالحقوق

المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا

بالحقوق

2-88

التصتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتاري الملحق بتالعفتد التدولي ال تا

بتالحقوق

3-88

التصد ق علك اتفاقية حماية الممتلكات الهقافية وي حالة نزاع مسلح لعاد 1954

المدنية والسياسية ،بغية إلغاء عقوبة اإلعداد (مار )؛
االمتصادية واالجتماعية والهقافية (مار )؛

(مار )؛
4-88

التصد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية مناهضة التعذ ب وغ ره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاستتتية أو السإنستتتانية أو المف نة (إستتتتونيا) (جنوب أوريايا) (الدانمر )

(ورنسا) (ونلندا)؛
5-88

النظر وي إمكتانيتة التصتتتتتتتتتد ق علك اتفتاقيتة منظمتة العمتل الدوليتة لحمتاية األمومة

6-88

التصتد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية حقوق الففل بشت ن ارتت ار األلفاي

7-88

إلغاء عقوبة اإلعداد ،والتصد ق علك الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد

لعاد ( 2000رمم ( )183الجمفورية الدوم نيكية)؛
وي المنا عات المسلحة (ورنسا) (ونلندا)؛

الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد ،مع التنويه

بالوقف االمتياري الفعلي لعمليات اإلعداد (ونلندا)؛
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8-88

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا

9-88

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا

بالحقوق المدنية والسياسية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد (ورنسا)؛

بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد وعلك الاروتواوي االمتياري
التفاقية مناهضتتتة التعذ ب وغ ره من ضتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتية أو السإنستتتانية أو

المف نة (ألمانيا)؛
10-88

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا

بالحقوق المدنية والستتياستتية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد ،وات اذ جميع التداب ر الس مة
إللغاء عقوبة اإلعداد (آيسلندا)؛

11-88

إمرار وقف امتيتاري لعقوبتة اإلعتداد بحكم القتانون والتصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي

االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا
إلغاء عقوبة اإلعداد (إيفاليا)؛

بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية ،الفادف إلك

12-88

النظر وي االنضتتتماد إلك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرت ت ا

13-88

التصتتتتتد ق علك االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنستتتتتان ،وماوي امتصتتتتتا

القسري (مسوي)؛

من االمتفاء
محكمة

الالدان األمريكية لحقوق اإلنستتتان بالفصتتتل وي المنا عات ،وإنشتتتاء مةستتتستتتة ولنية مستتتتقلة
لحقوق اإلنسان ووقا لمبادئ باريس (المكسيك)؛

14-88

النظر وي التصتتتتتد ق علك اتفاقيات األمم المتحدة ،وال ستتتتتيما االتفاقيات المتعلقة

15-88

اعتمتاد وقف امتيتاري رستتتتتتتتتمي لعمليتات اإلعتداد والتصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي

بالعماي المفاجرين واالمتفاء القسري (المغرب)؛
االمتيتاري الهتاني الملحق بتالعفتد التدولي ال تا

بتالحقوق المتدنيتة والستتتتتتت تيتاستتتتتتت تيتة ،الفتادف

إلك إلغتاء عقوبتة اإلعتداد ،لمواءمتة التشتتتتتتتتتريعتات الولنيتة مع الووق االمتيتاري الفعلي لفتذه
العقوبة (هولندا)؛

16-88

التوقيع علك اإلعسن المتعلق بتاأللفتاي والشتتتتتتت تبتاب والعمتل المنتامي والتصتتتتتتتتتد ق

علك الاروتواوي االمتيتاري التفتاقيتة حقوق الففتل بشتتتتتتتتت ن ارتتتتتتتتتت ار األلفتاي وي المنتا عتات

المسلحة (بنما)؛
17-88

التصتتتد ق علك المعاهدات الدولية الرئيستتتية لحقوق اإلنستتتان التي ال تزاي عالقة،

18-88

إلغاء عقوبة اإلعداد والتصتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد

بغية التقدد وي تحق ق أهداف التنمية المستدامة  4و 5و 10و 16و( 17باراغواي)؛

الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والسياسية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد (الارتغاي)؛

إمرار وقف تنف تذ أحكتاد اإلعداد رستتتتتتتتتميتا بفتدف إلغتائفتا تمتامتا ،والتصتتتتتتتتتد ق علك
19-88
الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية،
الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد (سلوو نيا)؛

20-88

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا

بالحقوق المدنية والسياسية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد (جنوب أوريايا)؛
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21-88

التوقيع والتصتتتتد ق علك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتت ت ا

22-88

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا

23-88

النظر وي التصتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية مناهضتتتة التعذ ب وغ ره

24-88

تعزيز حمست التوعية بشتتتتتتت ن عقوبة اإلعداد والمنامشتتتتتتتتات العامة بشتتتتتتت ن هذه

القسري (إسبانيا)؛

من االمتفاء

بالحقوق المدنية والسياسية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد (إسبانيا)؛

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو السإنسانية أو المف نة (أوارانيا)؛

المستتتتتتتت لة مع الترا ز علك حقوق اإلنستتتتتتتتتان ،بما وي ذلك وي الارلمان ،بفدف إتاحة المجاي
إللغائفا رستتتتتميا ،والتصتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا
بتتتالحقوق المتتتدنيتتتة والستتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتيتتتة ،الفتتتادف إلك إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداد ،وي أمرب ومتتتن

ممكن (أوروغواي)؛
25-88

النظر وي التصتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية مناهضتتتة التعذ ب وغ ره

26-88

النظر وي التصتتد ق علك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتت ا

من االمتفاء

27-88

إمرار وقف رستتتتتتتتتمي لعقوبة اإلعداد بغية التصتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو السإنسانية أو المف نة (وانواتو)؛

القسري (األرجنت ن)؛

الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا

اإلعداد (أستراليا)؛

بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية ،الفادف إلك إلغاء عقوبة

28-88

النظر وي التصتتد ق علك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتت ا

29-88

للب المستتاعدة التقنية من مفوضتتية األمم المتحدة الستتامية لحقوق اإلنستتان من

القسري (ر لي)؛

من االمتفاء

أجل المضتي مدما وي التصتد ق علك الصتكو الدولية الرئيستية لحقوق اإلنستان التي لم نضتم
إل فا الالد بعد ،واذلك لضتتتتتتتمان مواءمة إلاره القانوني الولني مع االلتزامات المستتتتتتتتمدة من

معاهدات حقوق اإلنسان المصادق عل فا بالفعل (أوروغواي)؛
30-88

التمان المستتاعدة التقنية بغية إنشتتاء وحدة ماصتتة لذلك الغرض تضتتم موظف ن

مدرب ن ومستتتتتتتتتةوليات تشتتتتتتتتتمل نشتتتتتتتتتر المعلومات المتعلقة بالتزامات الدولة وي مجاي حقوق

اإلنستتتتان ،والتحق ق وي مضتتتتايا حقوق اإلنستتتتان ،وإنشتتتتاء ماعدة بيانات ،وإعداد التقارير عند
االمتضاء (جزر الافاما)؛

31-88

العمل مع مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقوق اإلنستتتان اللتمان المستتتاعدة

وي التنف ذ الولني للمعاهدات الدولية األستاستية لحقوق اإلنستان التي أصتبحن أنتيغوا وبربودا

لرو ا و فا (وانواتو)؛
32-88

اعتمتاد عمليتة مفتوحتة ومانيتة علك االستتتتتتتتتتحقتاق لتدي امتيتار المررتتتتتتتتتح ن علك

الصتتتتتع د الولني النت ابات ه ئات معاهدات األمم المتحدة (المملكة المتحدة لاريفانيا العظمك
وأ رلندا الشمالية)؛
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33-88

توجيه دعوة إلك المقرر ال ا

المعني بمس لة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة

بالتمتع با ئة آمنة ونظيفة وصتتتتحية ومستتتتتدامة لزيارة الالد مال االستتتتتعراض الرابع للحالة وي

الالد وي إلار آلية االستعراض الدوري الشامل (بنما)؛
34-88

توجيتتتته دعوة دائمتتتتة إلك المكلف ن بواليتتتتات وي إلتتتتار اإلجراءات ال تتتتاصتتتتتتتتتتتتة

(الجال األسود)؛

المضتتتتتي مدما وي الجفود الرامية إلك إنشتتتتتاء وحدة محددة مستتتتتةولة عن نشتتتتتر
35-88
المعلومات عن التزامات الدولة وي مجاي حقوق اإلنستتتان ،وإنشتتتاء مصتتترف بيانات ذي صتتتلة،
وإعداد التقارير (جورجيا)؛

36-88

للب المستتتتاعدة التقنية من مفوضتتتتية األمم المتحدة الستتتتامية لحقوق اإلنستتتتان

للمساعدة وي رصد االمتهاي ألحكاد المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وإعداد التقارير المقدمة

إلك ه ئاتفا (مار )؛
37-88

مواصتتتلة الجفود والتمان المستتتاعدة الدولية للت يف من الثار الضتتتارة لجائحة

38-88

تعزيز الجفود الراميتة إلك بنتاء متدرات الجفتات المستتتتتتتتتةولتة علك تنف تذ االلت ازمتات

39-88

النظر وي وضتتتتع مفة عمل ولنية بشتتت ن حقوق اإلنستتتتان ،تشتتتتمل تعزيز احتراد

كوو د( 19-باكستان)؛

الدولية وي مجاي حقوق اإلنسان بموجب الصكو التي ومع عل فا الالد (الفلا ن)؛

حقوق اإلنستتتتان وي مفاع األعماي التجارية ،والعمل علك مكاوحة العنف العائلي ،بستتتتال منفا
اللجوء إلك ما أمكن من التعاون الهنائي والدولي (إندونيسيا)؛

40-88

إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقا لمبادئ باريس (إستونيا)؛

41-88

النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان ،ووقا لمبادئ باريس (الفند)؛

42-88

النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان ،ووقا لمبادئ باريس (العراق)؛

43-88

النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان ،ووقا لمبادئ باريس (مسوي)؛

44-88

إنشتاء والية لتعزيز وحماية حقوق المرأة من أجل توو ر بد ل مستتقل لمكتب أم ن

المظالم تيح معالجة مستتتت لتي التحرج الجنستتتتي بالنستتتتاء والتم ز ضتتتتدهن ،ال ستتتتيما أنفن

ما لن يعان ن من الضتتتعف بشتتتكل ما
(جزر مارراي)؛

45-88

 ،ويتعرضتتتن للعنف واالغتصتتتاب والتحرج الجنستتتي

إنشتتتتتتتتاء مةستتتتتتتتستتتتتتتتة ولنية مستتتتتتتتتقلة لحقوق اإلنستتتتتتتتان ووق ا لمبادئ باريس

(الجال األسود)؛

إنشتتاء مةستتستتة ولنية لحقوق اإلنستتان ووقا لمبادئ باريس ،وإنشتتاء آلية ولنية
46-88
للتنف تذ واإلبس والمتتابعتة ،باستتتتتتتتتت تداد التوج فتات العمليتة المناهقتة عن االستتتتتتتتتتعراض الدوري
الشامل والصادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (الارتغاي)؛
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إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقا لمبادئ باريس (السنغاي)؛

48-88

إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقا لمبادئ باريس (توغو)؛

49-88

إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقا لمبادئ باريس (أستراليا)؛
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50-88

النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان ،ووق ا لمبادئ باريس (ر لي)؛

51-88

إنشتتتتاء آلية ولنية دائمة لتنف ذ التوصتتتتيات المتعلقة بحقوق اإلنستتتتان ومتابعتفا

وتقديم تقارير بشت نفا ،والنظر وي إمكانية تلقي المستتاعدة لفذا الغرض ،وي إلار الفدو ن 16

و 17من أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛
52-88

حظر التم ز القتائم علك التوجته الجنستتتتتتتتتي والفويتة الجنستتتتتتتتتتانيتة وإلغتاء تجريم

53-88

ستتتتتن تشتتتتتريع يحظر التم ز علك أستتتتتان الفوية الجنستتتتتية أو التوجه الجنستتتتي

54-88

إلغاء المادت ن  12و 15من مانون الجرائم الجنستتتتية لعاد  ،1995اللت ن تجرمان

55-88

إصتس مانون الجرائم الجنستية لعاد  1995إللغاء تجريم النشتا الجنستي المهلي

56-88

إلغاء تجريم العسمات الجنستتتتتية المهلية ب ن البالغ ن بالتراضتتتتتي ومكاوحة التم ز

57-88

تعزيز التزامفتتا بمبتتادئ المستتتتتتتتتتاواة وعتتدد التم ز ،ستتتتتتت تواء وي القتتانون أو وي

58-88

إلغاء تجريم العسمات الجنسية المهلية بالتراضي (أ رلندا)؛

59-88

ستتتن تشتتتريعات لحظر التم ز علك أستتتان الم ل الجنستتتي أو الفوية الجنستتتانية،

العسمات الجنسية المهلية بالتراضي (المكسيك)؛

(جنوب أوريايا)؛

العسمات الجنسية المهلية بالتراضي ،وتتعارضان مع االلتزاد بعدد التم ز (هولندا)؛
ال ا

ب ن البالغ ن بالتراضي (الواليات المتحدة األمريكية)؛

والعنف القائم ن علك الم ل الجنسي والفوية الجنسانية (إيفاليا)؛

الممارستتة ،بما وي ذلك من مسي المبادرة وورا إلك إلغاء تجريم العسمات الجنستتية المهلية ب ن
البالغ ن بالتراضي (أوروغواي)؛

وإلغتتاء المتتادت ن  12و 15من متتانون الجرائم الجنستتتتتتتتتيتتة ( ،)1995اللت ن تجرمتتان العسمتتات

الجنسية المهلية ب ن البالغ ن بالتراضي (أستراليا)؛
60-88

إلغاء تجريم العسمات الجنسية المهلية بالتراضي (ورنسا)؛

61-88

حظر التم ز علك أستتتان الم ل الجنستتتي والفوية الجنستتتانية ،بما وي ذلك إلغاء

62-88

اعتماد ستتتياستتتة ولنية لتعزيز التستتتامح تجاه المهليات والمهل ن ومزدوجي الم ل

جميع القوان ن التي تجرد العسمات الجنسية ب ن البالغ ن بالتراضي (كندا)؛

الجنستتي ومغا ري الفوية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنست ن وإلغاء جميع األحكاد التي تجرد

العسمات الجنسية المهلية بالتراضي (إستونيا)؛
63-88

مواصلة تعزيز اإللار التشريعي لحظر التم ز حظرا رامسا (ب رو)؛

64-88

تغ ر القوان ن المتعلقتة بتالفجور بفتدف إلغتاء تجريم العسمتات الجنستتتتتتت تيتة المهليتة

65-88

ات اذ جميع ال فوات الس مة إلنفاء التم ز والوصتتتتتتتتم ضتتتتتتتتد المهليات والمهل ن

بالتراضي (ألمانيا)؛

ومزدوجي الم ل الجنستتتي ومغا ري الفوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنست ت ن وأوراد الفئات

الجنسانية األمري ،بما وي ذلك اعتماد تشريع يحظر صراحة التم ز القائم علك الم ل الجنسي
والفوية الجنسانية (أ رلندا)؛
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66-88

اعتماد تشتتريع رتتامل لمكاوحة التم ز يحظر التم ز علك أستتان الم ل الجنستتي

والفوية الجنستانية والتحق ق بفعالية وي جميع أعماي العنف ضتد المهليات والمهل ن ومزدوجي

الم ل الجنستتتي ومغا ري الفوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستت ن وأوراد الفئات الجنستتتانية

األمري (آيسلندا)؛
67-88

إجراء التعتد ست التنظيميتة الس متة لضتتتتتتت تمتان إدمتاا المهليتات والمهل ن ومزدوجي

الم ل الجنستتي ومغا ري الفوية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنس ت ن وي األنشتتفة االمتصتتادية
للالد (الجمفورية الدوم نيكية)؛

68-88

مواصتتتلة تنف ذ ستتتياستتتات للت يف من آثار تغ ر المناق وتعزيز مدرة المجتمعات

69-88

وضتتتتتع ستتتتتياستتتتتات ب ئية عامة وعالة لمكاوحة آثار تغ ر المناق مهل ال يضتتتتتانات

المحلية علك الصمود (الجمفورية الدوم نيكية)؛

واألعاص ت ر واألعاص ت ر المدارية وي الالد ،وتشتتجيع الت لا التدريجي من المواد الاسستتتيكية

االحادية االست داد بفدف حماية المحيفات (ها تي)؛
70-88

مواصتلة تنف ذ ستياستات لاناء القدرة علك الصتمود والت يف من آثار تغ ر المناق

71-88

مواصتلة الجفود الرامية إلك ضتمان رواه ستكانفا ،وال ستيما النستاء واأللفاي وابار

مع دعوة جميع الدوي إلك بذي جفود متضاورة للحفاظ علك الا ئة (وانواتو)؛

الستتتتتتتتتن ،وي تنف تذ استتتتتتتتتتراتيجيتات إعتادة اإلعمتار وي أعقتاب األضتتتتتتت ترار النتاجمتة عن الكوار
الفايعية (كوبا)؛

72-88

ضتمان المشتاراة المجدية للنستاء واأللفاي وذوي اإلعامة والمجتمعات المحلية وي

73-88

ذوي اإلعامة علك المعلومات وي حاالت

وضع أُلر عمل تغ ر المناق والحد من م الر الكوار وتنف ذ هذه األلر (فيجي)؛
مواصلة يادة إمكانية حصوي األر ا

الفوارئ وتشجيع إدماا األر ا

ذوي اإلعامة وي جفود اإلغاثة (إندونيسيا)؛

إلغاء عقوبة اإلعداد رستتتتتميا احكم مانوني من التشتتتتتريعات الولنية ،وضتتت تسا عن
74-88
األحكاد التي ت ذن بالعقاب الادني القضتتتتتتتائي للرتتتتت ت ا الذ ن تقل أعمارهم عن  18ستتتتتتتنة

(جزر مارراي)؛
75-88

تنف ذ حمست توعية بشتتتتت ن عدد وجود آثار ردعية لعقوبة اإلعداد ،وإمرار تفا ق

76-88

تنف ذ التداب ر الس مة من أجل اإللغاء القانوني لعقوبة اإلعداد (ن باي)؛

77-88

إمرار وقف امتيتتاري رستتتتتتتتتمي لعمليتتات اإلعتتداد ا فوة أولك نحو إلغتتاء عقوبتتة

78-88

الشتتتتتتتتروع وي عملية استتتتتتتتتعراض لمدي جدوي عقوبة اإلعداد بالنستتتتتتتتبة ألنتيغوا

79-88

إلغاء عقوبة اإلعداد (كندا)؛

80-88

إلغاء عقوبة اإلعداد (إستونيا)؛

وقف امتياري بحكم القانون لفذه العقومة بما ةدي إلك إلغائفا الي ا (إسبانيا)؛

اإلعداد (ألمانيا)؛

وبربودا ،بغية النظر وي ورض وقف امتياري لفذه العقوبة وإلغائفا تمام ا (فيجي)؛
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مواءمة التشتتتتريعات المتعلقة بالتعذ ب ووق ا التفاقية مناهضتتتتة التعذ ب وغ ره من
81-88
ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو السإنستتتتانية أو المف نة ،مع اإلرتتتتارة إلك عدد تقادد
جريمتتتتة التعتتتتذ تتتتب؛ وإلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتداد؛ وحظر العقتتتتاب الاتتتتدني وي مجتتتتاي تربيتتتتة

األلفاي (المكسيك)؛
82-88

النظر وي تجريم التعذ ب وحظر استتتتتتتت داد األدلة المنتزعة تحن التعذ ب أو غ ره

83-88

تنف ذ بدائل للعقوبات بالستتتتتتجن و/أو االحتجا الستتتتتتابق للمحاكمة ،وات اذ تداب ر

من ضروب المعاملة القاسية أو السإنسانية أو المف نة (الا ار يل)؛

لزيادة القدرات القضتتتتتائية وتحستتتتت ن الظروف المادية للمحتجزين ،بمن و فم األرتتتتت ا

اإلعامة (الارتغاي)؛

ذوو

84-88

القضتتاء علك االكتظاظ وي ستتجن صتتاحبة الجسلة و يادة الموارد بفدف تحستت ن

85-88

تكهيف األنشتتتتتتتفة لمعالجة مشتتتتتتتكلة االكتظاظ الشتتتتتتتد د وي الستتتتتتتجن الوح د وي

86-88

تحستت ت ن ظروف مراوق االحتجا  ،بما وي ذلك مراوق النظاوة الصتتتتحية والصتتتترف

87-88

تكليف جفة حكومية بإعداد تقرير عن أوضتتتاع الستتتجون للت كد من نوعية مراوق

88-88

ضتتتتتتت تمتان امتهتاي أمتاكن االحتجتا لقواعتد األمم المتحتدة النموذجيتة التدنيتا لمعتاملتة

89-88

ات اذ تداب ر إضافية لتحس ن ظروف احتجا السجناء (ورنسا)؛

90-88

جعل سجونفا ممتهلة لقواعد ن لسون ماند س (الدنمار )؛

الظروف المعيشية العامة للنزالء (كندا)؛

الالد (أوارانيا)؛

الصحي (إيفاليا)؛

االحتجا  ،واوس لة لايان التحس نات التي يمكن إدمالفا مستقاسا (أ رلندا)؛
السجناء (مواعد ن لسون ماند س) (ألمانيا)؛

تنف ذ امت ار الحكومة لمكاوحة الفستتتتتتاد محليا ووي منفقة البحر الكارياي ،وتنف ذ
91-88
التوصتتتتتتت تيتات الواردة من مسي آليتة متتابعتة تنف تذ عمليتة استتتتتتتتتتعراض النظراء التفتاقيتة الالتدان
األمريكية لمكاوحة الفساد (الواليات المتحدة األمريكية)؛

92-88

تعزيز التداب ر الرامية إلك مستتاعدة ضتتحايا االتجار بالبشتتر ،مع مراعاة احتياجات

93-88

تعزيز اللجنة المحلية لمنع االتجار باألرت ا

من أجل القضتاء التاد علك جميع

94-88

مواصتتتتتتتلة ت صتتتتتتتيا موارد اافية لارامر مكاوحة االتجار باألرتتتتت ت ا

95-88

تكهيف الجفود لمنع االتجار بالنساء والفتيات ومنع استغسلفن جنسيا (السنغاي)؛

الفئات الضعيفة بصفة ماصة مهل عامست المنا ي (إندونيسيا)؛

أركاي االتجار بالبشر (جزر مارراي)؛

ال دمات الكافية للضحايا لدعم إعادة إدماجفم وإعادة ت ه لفم (الفلا ن)؛

96-88

مواصتتتتتتلة الجفود الرامية إلك مكاوحة االتجار باألرتتتت ت ا

االسترماق (تونس)؛
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97-88

تنف ذ تشتتتريعات لمكاوحة أرتتتكاي الرق المعاصتتترة واالتجار بالبشتتتر ،والتعج ل وي

الان وي القضتتتتتتتتايا المرووعة عن لريق توو ر الموارد الكافية والتدريب للمستتتتتتتتةول ن للتحق ق

بفعالية وي هذه القضتتتتتتايا ومقاضتتتتتتاتفم وحماية الضتتتتتتحايا (المملكة المتحدة لاريفانيا العظمك

وأ رلندا الشمالية)؛
98-88

تعتد تل متانون الزواا إل التة االستتتتتتتتتتهنتاءات التي تستتتتتتتتتمح بزواا من تقتل أعمتارهم

99-88

مواصتتتتتتتتتلتتتتة الجفود الراميتتتتة إلك ت يف حتتتتدة الفقر وتعزيز نظتتتتاد الحمتتتتايتتتتة

100-88

تتعتزيتز التجتفتود الت ارمتيتتتتتة إلتك تت صتتتتتتتتتيتا التمتزيتتتتتد متن التمتوارد لتلتحتمتتتتتايتتتتتة

101-88

مواصتتتتلة تعزيز التنمية االمتصتتتتادية واالجتماعية المستتتتتدامة وتحستت ت ن مستتتتتوي

102-88

مواصتلة إعفاء األولوية للارامر االجتماعية ،مع الترا ز علك القضتاء علك الفقر

103-88

اعتماد التداب ر اإلضتتتتافية الس مة لضتتتتمان تمتع جميع األرتت ت ا

المنتم ن إلك

104-88

مواصتلة تعزيز ستياستاتفا االجتماعية الناجحة وي مجاالت الصتحة والتعليم والحد

105-88

تعد ل تشتريعاتفا بغرض إضتفاء الصتبغة القانونية علك اإلجفاض وي حالة وجود

عن  18سنة (موريش ون)؛
االجتماعية (باكستان)؛

االجتماعية (بربادون)؛

معيشة النان ،من أجل توو ر أسان مت ن لتمتع الشعب بجميع حقوق اإلنسان (الص ن)؛
وت يف حدته (كوبا)؛

مجموعات ضعيفة تمتعا اامسا بحقوق اإلنسان (األرجنت ن)؛

من الفقر لصالح أكهر الفئات ضعف ا (جمفورية ونزويس الاوليفارية)؛

مفر علك حيتاة الحتامتل ،وحتاالت االغتصتتتتتتتتتاب ،وستتتتتتت تفتا المحتارد ،وإصتتتتتتتتتابتة الجن ن بعتاهتة

رد دة (الدانمر )؛
106-88

تشك ل لجنة تشريعية لمراجعة مانون اإلجفاض بما يج ز اإلجفاض (آيسلندا)؛

107-88

مواصتتتتتتتلة تعزيز التداب ر الرامية إلك ضتتتتتتتمان الحصتتتتتتتوي علك الرعاية الصتتتتتتتحية

عن لريق ت صتتتتتتتتتيا الموارد الكتتافيتتة للقفتتاع الصتتتتتتتتتحي ،ال ستتتتتتتتتيمتتا لعسا األمراض غ ر

المعدية (مال زيا)؛
108-88

إلغاء تجريم اإلنفاء الفوعي للحمل وتوستتتتتتتيع أستتتتتتتبابه المقاولة ،وال ستتتتتتتيما وي

109-88

النظر وي إضتفاء الشترعية علك اإلجفاض وي حاالت االغتصتاب وستفا المحارد

حاالت االعتداء الجنسي أو حاالت الحمل الشد دة ال فورة (المكسيك)؛

والحاالت التي تفدد حياة أو صتتتتتتتحة المرأة الحامل ووي حالة وجود ع وب ملاية رتتتتتتتد دة وي

الجن ن؛ ونزع صتتفة الجرد عنه وي جميع الحاالت األمري؛ وضتتمان حصتتوي المرأة علك رعاية
مت مونتة وعتاليتة الجودة وميستتتتتتتتتورة التكلفتة فيمتا تعلق بتاإلجفتاض ،بمتا وي ذلتك الرعتايتة بعتد

اإلجفتتتاض وي حتتتاالت المضتتتتتتتتتتتاعفتتتات النتتتاجمتتتة عن عمليتتتات اإلجفتتتاض غ ر المت ت مونتتتة

(جنوب أوريايا)؛
110-88

إضتفاء الشترعية علك اإلجفاض وي حاالت مع نة مهل االغتصتاب وستفا المحارد

والتشوه ال ف ر وي الجن ن ،وإلغاء تجريمه وي جميع الحاالت األمري (إسبانيا)؛
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111-88

مواصتتلة تحست ن نظاد الرعاية الصتتحية بات اذ تداب ر لت صتتيا مزيد من الموارد

112-88

مراجعة منفر برنامر التربية وي مجاي الصتتتحة والحياة األستتترية بما تمارتتتك مع

وروع مستوي الفياكل األساسية ،من أجل تعزيز صحة األد (بلغاريا)؛

المبتادئ التوج فيتة التقنيتة للمم المتحتدة ،وتتدريتب المعلم ن علك ضتتتتتتت تمتان التتدريس الفعتاي

للمناهر الدراسية (آيسلندا)؛
113-88

إدمتاا األلفتاي ذوي اإلعتامتة وي المتدارن العتاديتة من مسي إ سء اهتمتاد متا

114-88

ضتتتتتتمان التهايف الجنستتتتتتي الشتتتتتتامل ،بغية منع حمل المراهقات ومنع انتشتتتتتتار

115-88

ضتتتتتتمان التهايف الجنستتتتتتي الشتتتتتتامل ،بغية منع حمل المراهقات ومنع انتشتتتتتتار

116-88

مواصتتتتتتت تلتة توو ر الموارد الكتافيتة للمبتادرات التي بتدأت وي مستتتتتتتتتتاعتدة األمفتات

لتدريب المت صص ن وي التعامل مع األلفاي ذوي اإلعامات الذهنية والنفسية (ملديف)؛
األمراض المنقولة باالتصاي الجنسي ،وال سيما و رون نقا المناعة البشرية (بنما)؛

األمراض المنقولة باالتصاي الجنسي ،وال سيما و رون نقا المناعة البشرية (أستراليا)؛

المراهقات علك إنفاء تعليمفن الهانوي ،وي وصتتتتتتوي دراستتتتتتية تراعي الصتتتتتتعوبات الفريدة التي
تواجففا األد العزباء الشابة (جزر الافاما)؛

117-88

المضتتتتتتي مدم ا وي يادة االستتتتتتتهمار وي التعليم وتحستتتت ت ن معدي التحاق األلفاي

118-88

إصدار تشريع يعرف التحرج الجنسي وي القفاع ن العاد وال ا

ويحظره بشكل

119-88

ات اذ تداب ر ماصتتتة مةمتة تفدف إلك تحق ق المستتتاواة الفعلية ب ن المرأة والرجل

بالمدارن (الص ن)؛

صريح ،مع حماية المالغ ن عن حاالت التحرج من االنتقاد (الواليات المتحدة األمريكية)؛

وي جميع المجتاالت التي تعتاني و فتا المرأة من نقا التمه تل أو الحرمتان ،بمتا وي ذلتك المجتاي

السياسي والمجاي العاد والتعليم والعمالة والصحة (توغو)؛
120-88

ات اذ مزيد من ال فوات لتعزيز تمك ن المرأة وي الحياة السياسية والعامة (بلغاريا)؛

121-88

إلغاء األحكاد التم زية ضتد المرأة وي التشتريعات الولنية ،بما وي ذلك وي مانون

تكاوة الفر

ومانون الجرائم الجنستية ،بغية إدماا اتفاقية القضتاء علك جميع أرتكاي التم ز

122-88

مواصتلة تعزيز برامر المستاواة ب ن الجنست ن بات اذ تداب ر ملموستة لتعزيز تمك ن

123-88

إعفاء األولوية إلدراا تعريف رتامل للتم ز ضتد النستاء والفتيات وي تشتريعاتفا،

ضد المرأة إدماج ا اامسا وي التشريعات الولنية (أستراليا)؛

المرأة (جمفورية ونزويس الاوليفارية)؛

تمارتتتتتك مع المادة  1من اتفاقية القضتتتتتاء علك جميع أرتتتتتكاي التم ز ضتتتتتد المرأة ،ويتناوي

التم ز المبارتتتتتتتر وغ ر المبارتتتتتتتر علك الستتتتت تواء ،ويعترف ب رتتتتتتتكاي التم ز المتداملة ،ووقا
للتعليقات الواردة من اللجنة المعنية بالقضاء علك التم ز ضد المرأة (أوروغواي)؛
124-88

يتادة تعزيز تعميم م ارعتاة المنظور الجنستتتتتتتتتتاني وي االستتتتتتتتتتراتيجيتات اإلنمتائيتة

الولنيتتة ،وافتتالتتة مشتتتتتتتتتتتاراتتة المرأة وأصتتتتتتتتتحتتاب المصتتتتتتتتتلحتتة المعن ن وي ت في الارامر
وتنف ذها (الفلا ن)؛
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125-88

تكهيف التتتتتداب ر المت تتتتذة لتعزيز تمك ن المرأة ،بتعزيز الليتتتتة الولنيتتتتة للمرأة

ومد رية الشتةون الجنستانية ،ووضتع آليات مشتتراة ب ن القفاعات للرصتد والتنست ق من أجل
تنف ذ السياسات المعتمدة (ب رو)؛

126-88

تكهيف الجفود الراميتة إلك يتادة وعي المرأة بحقومفتا بموجتب اتفتاقيتة القضتتتتتتتتتاء

127-88

مواصتتتتلة جفودها لتعزيز المستتتتاواة ب ن الجنستت ت ن من مسي المضتتتتي وي وضتتتتع

128-88

العمل علك إدراا اتفاقية القضتتتتتتتاء علك جميع أرتتتتتتتكاي التم ز ضتتتتتتتد المرأة وي

129-88

مواصتلة ات اذ المزيد من التداب ر لتعزيز المستاواة ب ن الجنست ن ومكاوحة التم ز

130-88

مواصتتلة الجفود الرامية إلك مكاوحة التم ز ضتتد النستتاء والفتيات ،وال ستتيما من

علك جميع أركاي التم ز ضد المرأة (ملديف)؛

سياسة جنسانية ولنية (مال زيا)؛

تشريعاتفا الولنية (العراق)؛

الجنساني (الفند)؛

مسي تحد د الستياستات ،باتباع نفر متعدد الجوانب ،لتعزيز إب ار هذه الفئة وي وضتاءات صتنع
القرار العامة والسياسية وي الالد ،واذلك وي المجاالت العلمية (ها تي)؛

131-88

ات اذ ال فوات الس مة لمكاوحة التم ز والعنف ضتتتد النستتتاء واأللفاي ،ومكاوحة

132-88

ات اذ جميع التداب ر الس مة لتعزيز مكاوحة العنف الجنستتتتتاني ،وال ستتتتتيما العنف

133-88

ات اذ تداب ر أمري لمنع العنف ضتد النستاء والفتيات ،بما وي ذلك العنف العائلي،

134-88

مواصلة جفودها للقضاء علك العنف الجنساني (ن باي)؛

135-88

تكهيف مكاوحة العنف الجنستتاني والعنف الجنستتي ،وتصتتنيف االغتصتتاب الزوجي

136-88

مواصتتتتتلة الجفود الرامية إلك إنفاء جميع أرتتتتتكاي التم ز والعنف ضتتتتتد النستتتتتاء

137-88

وضتتتع واعتماد وتنف ذ ستتتياستتتة ولنية جنستتتانية ،علك نحو تشتتتاوري ،مع ات اذ

التم ز علك أسان التوجه الجنسي والفوية الجنسانية (فيجي)؛

الجنسي (ورنسا)؛

تشمل أيضا حمست توعية و يادة الدعم المقدد للضحايا (إيفاليا)؛

كجريمة وي مانون الجرائم الجنسية (إسبانيا)؛

والفتيات ،وترسيخ المساواة ب ن الجنس ن ودعم تمك ن المرأة (تونس)؛

تداب ر لمنع العنف الجنستتتي والجنستتتاني ضتتتد جميع النستتتاء والفتيات والرجاي والفتيان ،بغض

النظر عن الوضتع القانوني أو الوضتع من ح ا الفجرة ،أو الجنستية ،أو الفوية الجنستانية أو
التوجه الجنسي (المملكة المتحدة لاريفانيا العظمك وأ رلندا الشمالية)؛

138-88

مواصتتتتلة تعزيز التداب ر الرامية إلك القضتتتتاء علك جميع أرتتتتكاي العنف وأرتتتتكاي

إستتتتتتاءة معاملة للفتيات والنستتتتتتاء ،بما وي ذلك وضتتتتتتع الارامر وتوو ر التدريب لموظفي إنفاذ

القانون وي مجالي العنف العائلي والعنف الجنسي (بربادون)؛

 139-88وضتتتتتع ستتتتتياستتتتتات عامة لمكاوحة العنف الجنستتتتتاني ،ووق ا للفدف  5من أهداف
التنمية المستتتدامة ،ووضتتع تداب ر ماصتتة مةمتة لتحق ق المستتاواة الموضتتوعية ،بما وي ذلك
وي الحياة السياسية والعامة ووي الحصوي علك التعليم والعمل والصحة (باراغواي)؛

20

GE.21-19308

A/HRC/49/15

140-88

مواصتتتتلة تعزيز المةستتتتستتتتات المستتتتةولة عن تعليم األلفاي وحما تفم ،وال ستتتتيما

141-88

الستتتتتعي إلك إجراء تق يم رتتتتتامل الحتياجات األلفاي من الم زانية ،و يادة الموارد

142-88

إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الففل (أوارانيا)؛

143-88

مواصتتتتتتت تلتة الجفود الراميتة إلك تعزيز اإللتار التشتتتتتتتتتريعي لحمتايتة الففتل والعتدالتة

األلفاي ذوو اإلعامة (بربادون)؛

المالية الم صصة للقفاعات االجتماعية والتعليم والصحة إلك مستوي ااف (صربيا)؛

المتعلقة باأللفاي (تونس)؛

 144-88إلغاء الحق المنصتتتو عليه وي القانون العاد وي معاقبة األلفاي إلغاء صتتتريحا
وحظر جميع أرتتتتتكاي العقاب الادني وي جميع الا ئات التي تمتع و فا البالغون بستتتتتلفة علك
األلفاي ،علك النحو الموصك به سابقا (سلوو نيا)؛

145-88

حظر العقاب الادني لللفاي وي جميع الا ئات (سلوو نيا)؛

146-88

النظر وي إجراء اإلصتسحات التشتريعية الس مة لحظر العقاب الادني الذي يمارن

علك األلفاي ،ومواصلة تشجيع است داد االنضبا اإليجابي (ب رو)؛

 147-88إجراء التعد ست التشتتتتتتتريعية الس مة إللغاء العقاب الادني إلغاء صتتتتتتتريح ا وإلغاء
الحكم بالستتتتتتتجن المةبد علك األرتتتتتت ا الذ ن لم الغوا الهامنة عشتتتتتتترة ،وذلك ووقا للمعا ر
الدولية لحقوق اإلنسان والفدف  2-16من أهداف التنمية المستدامة (باراغواي)؛

148-88

تنف ذ تداب ر لضتتتتتتمان عدد تفميا األلفاي وي المنالق التي يستتتتتتكنفا ضتتتتتتعاف

149-88

حظر العقاب الادني لللفاي وي جميع الا ئات (إستونيا)؛

150-88

تعزيز التتتداب ر التي تحظر علك وجتته التحتتد تتد العقتتاب الاتتدني للفتيتتان والفتيتتات

151-88

ات اذ مفوات لمعالجة مشتتتكلة العقاب الادني لللفاي معالجة رتتتاملة ،وال ستتتيما

152-88

تكهيف الجفود لتعزيز متانون اإلعتامتة وتكتاوة الفر

ومتانون الجرائم الجنستتتتتتت تيتة،

153-88

النظر وي اعتماد ستتياستتات ولنية لحماية حقوق اا رات الستتن والنستتاء والفتيات

154-88

تعزيز الجفود الماتذولتة وي صتتتتتتتتتيتاغتة اللوائح المتعلقتة بقتانون اإلعتامتة وتكتاوة

155-88

تستتتتتتريع صتتتتتتياغة اللوائح التنظيمية التوضتتتتتتيحية الس مة لقانون اإلعامة وتكاوة

الحاي (موريش ون)؛

(الجمفورية الدوم نيكية)؛
وي المدارن (أوارانيا)؛

بما يكفل ترجمتفما إلك مساواة وعلية ب ن المرأة والرجل (ر لي)؛

ذوات اإلعامة ،وضسا عن إنشاء آليات لحما تفن من التم ز والعنف واإل ذاء (الا ار يل)؛
الفر

الفر

-89

(جزر الافاما)؛

(جورجيا).

جميع االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة وي هذا التقرير تعار عن موقف الدولة (الدوي)

التي متتدمتفتتا و/أو التتدولتتة موضتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتعراض .وال نبغي أن يففم أنفتتا تحظك بتتت تتد الفريق

العامل بكامله.
GE.21-19308
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المروق
تشك لة الوود
ترأس وفد أنتيغما وبربمدا محامية التاج لدى و ازرة ال لون القانمنية الدكتمرة فانيسا مم.
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