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 مقدمة  

المن تتتتتتتتتر بممجل قرار م ل   قم   ،عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  ال تتتتتتتتتامل -1
ضت   . واستُتعر 2021ت ترين الالاني/نمفمبر   12إلى  1دورته التاستعة والالثينن في الفترة من  ،5/1اإلنستان 

. وترأس وفد  2021ت تتتتتتتترين الالاني/نمفمبر   8الحالة في أنتيغما وبربمدا في ال لستتتتتتتتة العاشتتتتتتتترة المعقمدة في 
أنتيغما وبربمدا محامية التاج لدى وزارة ال تتتتتلون القانمنية فانيستتتتتا مم. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق 

 .2021 رين الالاني/نمفمبر ت  12برنتيغما وبربمدا في جلسته الخامسة ع رة المعقمدة في 

اختتتتار م ل   قم  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي   ،2021كتتتانمن الالتتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
 )الم ممعة الالثيية( لتيسنر استعراا الحالة في أنتيغما وبربمدا: أوروغما  والبحرين وتمغم.

 ،16/21من مرفق قراره   5والفقرة   ،5/1من مرفق قرار م ل   قم  اإلنستتتان    15وعمًث بالفقرة  -3
 صدرت الميائق التالية ألغراا استعراا الحالة في أنتيغما وبربمدا:

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

)المفمضتتتية( ت ميع للمعلممات أعدته مفمضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقم  اإلنستتتان  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15وفقًا للفقرة 

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

  ، وأ نل  إلى أنتيغما وبربمدا عن طريق الم ممعة الالثيية قائمة أستتتتتتتتتتتسلة أعدتها ستتتتتتتتتتتلفًا إستتتتتتتتتتتبانيا  -4
والماليات  ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا ال تتتتتتمالية  ،وليختن تتتتتتتاين  ،وستتتتتتلمفننيا  ،وبنما  ،وألمانيا

 المتحدة األمريكية. ويمكن االطثع على هذه األسسلة في الممقع ال بكي لثستعراا الدور  ال امل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

بلتتتد ديمقراطي تحكمتتته القماننن ذّكر المفتتتد بتتتر -5   ، ن أنتيغما وبربمدا دولتتتة نتتتاميتتتة من جزيرتنن وأنهتتتا 
في ذلك الدستتمر الذ  يعتبر القانمن األعلى. ويكرس الدستتمر المبادا األستاستية المنعتمه علنها في   بما

 اإلعثن العالمي لحقم  اإلنسان.

وهي تستتتعرا باستتتمرار قمانننها    ،نستتانوقال إن أنتيغما وبربمدا ملتزمة بتعزيز و ماية  قم  اإل -6
وستتتتياستتتتاتها لفتتتتمان تمافقها مع المعاينر الدولية لحقم  اإلنستتتتان. وقد انفتتتتم  إلى العهد الدولي الخاه  

 ،بالحقم  المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعادية واالجتماعية والالقافية

كإععتتتار من   2017ندما ضتتتربها في أيلمل/ستتتبتمبر  وكان إععتتتار إيرما قد دمر جزيرة بربمدا ع -7
في المائة من المباني. لكن جهمد إعادة  90إذ دمر اإلععتتتتتتار   ،األضتتتتتترار مروعة الفسة الخامستتتتتتة. وكان 

بمستتتتتتتتتتتتاعدة وكاالت األمم المتحدة وبدعم من ال تتتتتتتتتتتتركاء الدولننن. وعلى  ،وناجحة في الغالل ،البناء جارية
 .2019و 2018عامي ًا مطردًا اقتعادي ًا  شهدت أنتيغما وبربمدا نمم  ،الرغم من الدمار

  

(1) A/HRC/WG.6/39/ATG/1. 

(2) A/HRC/WG.6/39/ATG/2. 

(3) A/HRC/WG.6/39/ATG/3. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/39/ATG/1
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/39/ATG/2
http://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/39/ATG/3
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ب تتتائحتتتة مرا فنروس كمرونتتا ًا  تتتتريرت كالنر   ، كبقيتتتة العتتتالم   ، وأضتتتتتتتتتتتتتتتتتاو أن أنتيغما وبربمدا  -8
. وقال إن صتناعة 19-العالمية في أعقاب تدابنر ا تماء كمفند النهيار صتناعة الستفر  ( نتي ة 19- )كمفند 

 تريرت ب دة.  ،التي تمالل المحرك الرئيسي للنمم والدخل والعمالة في أنتيغما وبربمدا ،السيا ة الدولية

كتتتتانتتتت  بحتتتتاجتتتتة إلى جهمد كبنرة لمكتتتتافحتتتتة ال تتتتائحتتتتة -9 أنتيغما وبربمدا  ُ ملتتتت  الممارد   ،وبمتتتتا أن 
ن األن تتتتتتتتتتطة ذات األولمية المقررة. وت در اإلشتتتتتتتتتتارة إلى أن عيادات المرضتتتتتتتتتتى في  عًا  االقتعتتتتتتتتتتادية بعند

وانقطع  الخدمات في  ًا أغلق  ملقت  -المرفق الالانم  الم ند للرعاية العتتتتتتتتحية في الدولة  -  المستتتتتتتتت تتتتتتتتفى
مما أدى إلى ترخنر جهمد المقاية والعثج المتعلقة باألمراا غنر المعدية  ،مرافق الرعاية العتتتتحية األولية
التي تمالل معتتدر قلق كبنر في أنتيغما وبربمدا. ونتي ة لهذا االضتتطراب    ،مالل ارتفاع ضتتغط الدم والستتكر  

 ترخر تحسنن فره الحعمل على الرعاية العحية. ،في األولميات

ًا  في تنفنذ م تتاريع إنمائية وفقًا ن تنفنذ ستتياستتاتها والمفتتي قدمتمكن  أنتيغما وبربمدا م ،ومع ذلك -10
 للمعاينر الدولية لحقم  اإلنسان.

و ستتن  أنتيغما وبربمدا إمكانية فره الحعتتمل على مستتاكن ميستتمرة التكلفة. إذ طمرت الحكممة  -11
 منزالً  30إلى   إضتتتتتافة منزالً  240فبن   ،من م تتتتتاريع اإلستتتتتكان على مدى الستتتتتنمات األربع الماضتتتتتيةًا عدد
 بناء وتقديم مساكن اجتماعية م انية بديلة لمساكن الع مائيات.ًا زال  قند اإلن اء. وتم أيف ما

  ، التحستتننات في شتتبكة تمزيع المياه إلى زيادة فره الحعتتمل على المياه النظيفة باألنابنل  توأد -12
ناكما أن بناء محطة لتملند الطاقة بالغاز الطبيعي المستتتتال واستتتتتكمال محطتنن للطاقة ال تتتتمستتتتية   من   ستتتتَّ

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

فقد  ظرت الحكممة استتتتتتتتخدام  ،وبما أن البنسة النظيفة ضتتتتتتترورية لتحقنق مستتتتتتتتمى م ي تتتتتتتي جند -13
وكان  أنتيغما وبربمدا الستتتتتتتتتتتباقة إلى ذلك بنن دول منطقتها.    ،2018البثستتتتتتتتتتتتيك أ اد  االستتتتتتتتتتتتخدام عام 

 .2050بتحقنق انبعايات صافية صفرية بحلمل عام   أنتيغما وبربمدا  التزم ،وباإلضافة إلى ذلك

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

وفدًا ببيانات خثل جلستتتتتة التحاور. وترد التمصتتتتتيات المقدمة خثل جلستتتتتة التحاور في  55أدلى  -14
 الفرع "يانيًا" من هذا التقرير.

بمتتا في ذلتتك   ،منتتذ جملتتة االستتتتتتتتتتتتتتتعراا الالتتانيتتةوأينتت  قبره على التتدولتتة لمتتا بتتذلتتته من جهمد   -15
انفمامها إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعادية  

 واالجتماعية والالقافية.

وأينتت  التتدانمرك على  كممتتة أنتيغما وبربمدا لمتتا اتختتذتتته من خطمات هتتامتتة لتحستتتتتتتتتتتتتتنن  روو   -16
نها ال تزال ت تعر بالقلق إزاء استتمرار ورود تقارير عن االكتظاو وستمء مرافق الست من. الست من. وذكرت أ

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

لدولية وال ظ  ال مهمرية الدومننيكية تقارير المفمضتتية الستتامية لحقم  اإلنستتان ومنظمة العمل ا -17
التي تعترفان فنها بالتزام أنتيغما وبربمدا بحقم  اإلنستتتتتتتتتتان من خثل انفتتتتتتتتتتمامها إلى العهد الدولي الخاه  
بالحقم  المدنية والستتتتتتياستتتتتتية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعتتتتتتادية واالجتماعية والالقافية وتعتتتتتتديقها 

 على تسع اتفاقيات وبروتمكمالت لمنظمة العمل الدولية.

عرب  إستمنيا عن تقديرها النفمام الدولة إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدنية والسياسية وأ  -18
واعتمادها قانمن اإلعاقة وتكافل الفره.  ،والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعتادية واالجتماعية والالقافية
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ددت في المق  ذاته على وشتتت  ،وأين  على الدولة لما اتخذته من خطمات لحماية ضتتتحايا العنف ال نستتتاني
 أهمية تحسنن صحة األم وخدمات العحة ال نسية واإلن ابية.

مع  ،وأين  في ي على أنتيغما وبربمدا لمرونتها في مماجهة إععتتتتتتتتتتار إيرما ورعادة إعمار ما دمره -19
آخذة في االعتبار العتتتلة المباشتتترة   ،اإلجراءات في هذا ال تتترن التزامها بحماية البنسة ورجراء البحمث واتخاذ

 بنن  ماية البنسة البحرية والسا لية والتخفيف من اآليار الفارة لألعاصنر القمية.

 وأعرب  فنلندا عن تقديرها لم اركة أنتيغما وبربمدا في عملية االستعراا الدور  ال امل. -20

 ونمه  بالمعلممات المقدمة. ،وشكرت فرنسا أنتيغما وبربمدا على تقديمها تقريرها المطني -21

وفي مكافحة    ،ور ب  جمرجيا بالتحستتن الملحمو في تنفنذ اتفاقية  قم  األشتتخاه ذو  اإلعاقة -22
االت ار باألشتتتتتتتتتتتتتتخاه. وأين  على أنتيغما وبربمدا العتمادها برامو وم تتتتتتتتتتتتتتاريع للنهما بالمرأة في الحياة 

 ألخرى المتخذة لحماية  قم  الطفل.وعلى الخطمات ا ،االجتماعية واالقتعادية والسياسية

وأين  ألمانيا على أنتيغما وبربمدا لن ا ها في  ماية ستتتتتتتتتتكانها و ماية  قهم في العتتتتتتتتتتحة خثل   -23
محكمة نممذجية متخعتتتتعتتتتة ب تتتترن  2019. وأشتتتتارت إلى أن الحكممة أن تتتترت في عام 19-جائحة كمفند

ضتة على االت ار باألشتخاه. وأعرب  عن قلقها العنف ال نستي وعدل  القماننن المتعلقة بالعقمبات المفرو 
 ،ألن قماننن الف مر ال تزال ت رم العثقات ال نستتتتتتتتتية الماللية بالتراضتتتتتتتتتي وألن عقمبة اإلعدام ال تزال قائمة

 .1991رغم عدم تنفنذ أ  أ كام باإلعدام منذ عام 

رهتا المطني لحمتايتة  ور بت  هتايتي بتاعتمتاد أنتيغما وبربمدا عتدة ت تتتتتتتتتتتتتتريعتات ترمي إلى تعزيز إطتا -24
 ،لعدة تمصتتتتتتتتيات منبالقة عن جملة االستتتتتتتتتعراا الالانيةًا  قم  اإلنستتتتتتتتان. وال ظ  اإلجراءات المتخذة تبع

ور ب  بمجه خاه بانفتتتتتمام الدولة إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدنية والستتتتتياستتتتتية والعهد الدولي 
 الخاه بالحقم  االقتعادية واالجتماعية والالقافية.

 ب  آيستلندا بالخطمات المتخذة للتعتد  للعنف ال نستاني وشت ع  أنتيغما وبربمدا على إيثء ور  -25
مزيتتتد من االهتمتتتام لحقم  المرأة و قم  المالليتتتات والماللننن ومزدوجي المنتتتل ال نستتتتتتتتتتتتتتي ومغتتتاير  الهميتتتة 

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

أنتيغما وبربمدا للمبتادرات العتديتدة المبننتة في تقريرهتا المطني والراميتة إلى تعزيز  وأينت  الهنتد على   -26
رغم األير المدمر إلععتار   ،2016و ماية  قم  اإلنستان والتي اُتخذت منذ جملة االستتعراا الالانية عام 

الحماية  . وال ظ  مع التقدير ستتتتتتتتتن قانمن اإلعاقة وتكافل الفره وقانمن  19-إيرما وتف تتتتتتتتتي جائحة كمفند
 االجتماعية المطني واعتماد السياسة المطنية لحماية الطفل.

الالتانيتة   ور بت  إنتدونيستتتتتتتتتتتتتتيتا بتامتالتال أنتيغما وبربمدا للتمصتتتتتتتتتتتتتتيتة المنبالقتة عن جملتة االستتتتتتتتتتتتتتتعراا -27
وب همدها الرامية إلى التعتتتتتتتتتد    ،االنفتتتتتتتتتمام إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدنية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية أ 

 ه.لثت ار باألشخا

إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدنية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية   ور ل العرا  بانفتتتتتتتتتمام أنتيغما وبربمدا -28
وبتنفنتذ التمصتتتتتتتتتتتتتتيتات المتعلقتة بطلتل    ،والعهتد التدولي الختاه بتالحقم  االقتعتتتتتتتتتتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة والالقتافيتة

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

بتال همد التي تبتذلهتا أنتيغما وبربمدا للنهما بحقم  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان على العتتتتتتتتتتتتتتعنتد   ونمهت  أيرلنتدا -29
وأين  علنها لما أ رزته من تقدم في تنفنذ التمصتتتيات التي  ظن  بتريندها في جملة االستتتتعراا   ،المحلي
. وشتتتت ع  أنتيغما وبربمدا على 2017ومنها التمصتتتتية بإصتتتتدار قانمن اإلعاقة وتكافل الفره عام   ،الالانية
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والظروو   ،وال ستتتتيما فيما يتعلق باالكتظاو  ،اتخاذ خطمات ملممستتتتة لتحستتتتنن األوضتتتتاع في نظام الستتتت من 
 وبتمفنر مرافق صحية وتهمية مناسبتنن. ،المادية

وأينتت  إيطتتاليتتا على أنتيغما وبربمدا النفتتتتتتتتتتتتتتمتتامهتتا إلى العهتتد التتدولي الختتاه بتتالحقم  المتتدنيتتة   -30
م  االقتعتادية واالجتماعية والالقافية. ور ب  باعتماد قانمن اإلعاقة  والستياستية والعهد الدولي الخاه بالحق

وبال همد المبذولة إلجراء استتتتتتتعراا شتتتتتتامل للقماننن القائمة ب ية ضتتتتتتمان  ،2017وتكافل الفره في عام 
 امتالالها أل كام اتفاقية  قم  الطفل وتماؤمها معها.

بما في ذلك   ،تقدم منذ جملة االستعراا الالانيةوأين  مثو  على أنتيغما وبربمدا لما أ رزته من  -31
زيادة تدريل مم في إنفاذ القانمن على معال ة  االت العنف العائلي وال نستي وتنفنذ قانمن العنف العائلي 

. وال ظ  أن أمنن المظالم مستتتتتتتتتتتتتتلول عن التحقنق في ال تتتتتتتتتتتتتتكاوى التي يقدمها األفراد ضتتتتتتتتتتتتتتد  2015لعام 
 القانمنية.المسلولنن الحكممننن والسلطات 

رغم التحتتديتات التي تفرضتتتتتتتتتتتتتتهتتا   ،وأينتت  متالنزيتا على أنتيغما وبربمدا ل همدهتا في إعتادة اإلعمتتار -32
  2017ورععتتتتتتتتتتتتتتتار إيرمتتا. ور بتت  بتتاعتمتتادهتتا قتتانمن اإلعتتاقتتة وتكتتافل الفره في عتتام    19-جتتائحتتة كمفنتتد

نر اإلي ابية المتخذة بالتداب ًا عن الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتة المطنية لحماية الطفل. ور ب  أيفتتتتتتتتتت   ،2021عام    ،ورعثنها
 للتمعية بالعنف العائلي وال نسي ضد المرأة.

بمتتتا في ذلتتتك  ظر    ،وأينتتت  ملتتتديف على أنتيغما وبربمدا لريتتتادتهتتتا في م تتتال االلتزامتتتات البنسيتتتة -33
وأشتتتتادت بالتزام الدولة بخفف صتتتتافي انبعاياتها إلى   ،استتتتتخدام المنت ات البثستتتتتيكية األ ادية االستتتتتخدام

. وتمالتتتتل هتتتتذه االلتزامتتتتات خطمات طمم تتتتة إلى األمتتتتام في  متتتتايتتتتة البنستتتتة 2050مل عتتتتام  العتتتتتتتتتتتتتتفر بحل
 المقبلة. لألجيال

أكتدت أنتيغما وبربمدا أن عمليتات اإلعتدام لم تنفتذ منتذ الالمتانننيتات. و تددت    ،على المتداخثتًا  ورد -34
عتبتة  ،(2020في أ دث تمجنهتاتهتا المتعلقتة بإصتتتتتتتتتتتتتتدار أ كتام اإلعدام )  ،المحكمتة العليتا ل تتتتتتتتتتتتتتر  الكتاريبي

واشتتتتتتتتتتتتتترط  أن تكمن ال ريمة المعنية "أستتتتتتتتتتتتتمأ ال رائم الستتتتتتتتتتتتتنسة"   ،العنف الثزمة للنظر في عقمبة اإلعدام
 ال رائم النادرة". و"أندر

مغتاير  الهميتة  وأعلنت  أنتيغما وبربمدا أن م تمع المالليتات والماللننن ومزدوجي المنتل ال نستتتتتتتتتتتتتتي و  -35
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 الدستتتتتتتتتمر أ  تمننز على أستتتتتتتتاس نمع ال ن   

ال نستتتتتتتتتتتتتتي ومغتايرو الهميتة ال نستتتتتتتتتتتتتتانيتة  ال ن  أو العقنتدة. وُتعتامتل المالليتات والماللنمن ومزدوجم المنتل   أو
وتمفَّر لهم نف  الحماية التي يحظى   ،و املم صتتتتتتتتتفات ال نستتتتتتتتتنن معاملة متستتتتتتتتتاوية أمام المحاكم ال نائية

فتتإن هتتذه األ كتتام    ،اآلخرون. ومع ان القتتانمن متتا زال ينى على  ظر العثقتتات ال نستتتتتتتتتتتتتتيتتة المالليتتة بهتتا
بتل ُيحتو بهتا فقط في  تاالت    ،من عثقتات مالليتة بتالتراضتتتتتتتتتتتتتتيُيحتو بهتا قط في  تالتة البتالغنن التذين يقيم لم

 ،ال رائم المرتكبة ضتد القعتر. وبالنظر إلى أن م تمع أنتيغما وبربمدا هم م تمع يقمم على أست  مستيحية
وستتتيحتاج إلى إذكاء المعي بنن جميع الستتتكان بهذه المستتترلة  ًا فإن إلغاء هذا الحكم القانمني ستتتيستتتتغر  وقت 

 يل.على المدى الطم 

ستتتتاعدت مديرية ال تتتتلون ال نستتتتانية ضتتتتحايا العنف ال نستتتتاني  ،وفيما يتعلق بالعنف ضتتتتد المرأة  -36
وعمل  مع وزارة التعليم على زيادة وعي الفتيان والفتيات في المدارس ب تتتتتتتتترن العنف العائلي. وقد  عتتتتتتتتتل  

ل قانمن مكافحة  بستتتبل منها خط اتعتتتال لمستتتاعدتهم. ومنذ إدخال تعديثت من خث ،الفتتتحايا على الدعم
مما يعني أن إمكانية المصتتتتتتتتتتتمل إلى   ،زادت  االت العنف العائلي المبلغ عنها  ،2015العنف العائلي عام  

على كيفية ًا هامًا  آليات اإلبثغ قد تحستتتتتن . وتلق  ال تتتتترطة والقفتتتتتاة والمدعمن العاممن والمحاممن تدريب 
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التي تتيع لل تتتتترطة    ،عائلي بتنفنذ أوامر الحمايةالتعامل مع قفتتتتتايا العنف العائلي. ويستتتتتمع قانمن العنف ال
  تى في  الة عدم التقدم بادعاء التعرا لعنف عائلي. ،إبعاد ال اني المزعمم و ماية الفحية

ويحتاج إلى إعادة بناء. ًا س نن  240وأقرت الحكممة برن س ن الدولة الم ند يستفيف أكالر من  -37
يبدو أن التمميل بعند المنال بستتتتتبل  ،ن تتتتتاء ملستتتتتستتتتتة عقابية جديدةورغم استتتتتتعداد الحكممة إلعادة البناء ور

لستتتتتتت ناء الحب  اال تياطي بهدو تحستتتتتتتنن   منفعتتتتتتتثً ًا . غنر أن الحكممة أن تتتتتتترت مرفق19-جائحة كمفند
المضتتتتتع في الستتتتت ن. وأقرت الحكممة كذلك بفتتتتترورة تحستتتتتنن  روو الستتتتت ناء اآلخرين من غنر ستتتتت ناء  

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

وفيما يتعلق بالحق في بنسة نظيفة كعنعتتتتتتر أستتتتتتاستتتتتتي من عناصتتتتتتر الحق في مستتتتتتتمى م ي تتتتتتي  -38
أول دولة في المنطقة تحظر استتتتتتتتتتتتتخدام المنت ات البثستتتتتتتتتتتتتيكية األ ادية    كان  أنتيغما وبربمدا ،مناستتتتتتتتتتتتل

. وهي ال تزال ملتزمة بحماية 2050االستتتتتتتتخدام وتلتزم بخفف صتتتتتتتافي انبعاياتها إلى العتتتتتتتفر بحلمل عام 
وال ستتتتتتيما من خثل بناء محطتنن للطاقة ال تتتتتتمستتتتتتية لتقلنل اعتمادها   ،البنسة وتستتتتتتتالمر في الطاقة المت ددة

 قمد األ فمر .على الم 

وأين  جزر مارشتتتتتتتال على أنتيغما وبربمدا العتمادها عدة معاهدات دولية لحقم  اإلنستتتتتتتان. غنر  -39
ورزاء عدم وجمد    ،أنها أعرب  عن قلقها إزاء االت ار باألشتتتتتتتتتخاه وما يتعتتتتتتتتتل به من استتتتتتتتتتغثل جنستتتتتتتتتي

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

وأشتتتتتتتتتتتتتادت ممري تتتتتتتتتتتتتنمس برنتيغما وبربمدا لتمفنرها الرعاية الطبية الثزمة بممجل القانمن المطني   -40
( ول همدها من أجل النهما بمرافق الرعاية العتتتتتتتتتتحية من المستتتتتتتتتتتمى الالال  2020للحماية االجتماعية )

إيرمتتا  رغم اآليتتار المتتدمرة إلععتتتتتتتتتتتتتتتار    ،خثل جهمد عتتامتتة وشتتتتتتتتتتتتتتراكتتات بنن القطتتاعنن العتتام والختتاه من
 .19-كمفند وجائحة

ور ب  المكستتتتتيك بال همد التي تبذلها أنتيغما وبربمدا لفتتتتتمانها التعليم ال تتتتتامل لألشتتتتتخاه ذو   -41
ونظام  ،على نظام الرعاية العتتحية ال تتامل وال امعًا  ومكافحتها االت ار باألشتتخاه. وأين  أيفتت   ،اإلعاقة

 فاا معدل  االت الحمل المبكر.وانخ ،وانخفاا معدل وفيات األمهات ،اإلعانات العحية

ور تل ال بتل األستتتتتتتتتتتتتتمد بتاعتمتاد أنتيغما وبربمدا وتنفنتذهتا للعتديتد من القماننن في م تاالت اإلعتاقتة   -42
والعتتدالتتة المتعلقتتة بتتاألطفتتال واالت تتار بتتاألشتتتتتتتتتتتتتتختتاه. ونمه بتتالتعتتتتتتتتتتتتتتتديق على العتتديتتد من   ،وتكتتافل الفره

وال ستتتتتتيما إلغاء األ كام   ،ط أخرى للمفاء بالتزاماتهاالمعاهدات الدولية. واستتتتتتتفستتتتتتر عما لدى الدولة من خط
القانمنية التمننزية ضتتتتتد المرأة ووضتتتتتع قماننن تحظر التمننز على أستتتتتاس اإلعاقة والمنمل ال نستتتتتية والهمية 

 ال نسانية والمركز االجتماعي.

غم اآليتار ر   ،ور تل المغرب بتال همد التي تبتذلهتا أنتيغما وبربمدا لتعزيز و متايتة  قم  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان -43
 بالبنى التحتية.ًا وألحق  أضرار ًا واألعاصنر التي ضرب  البلد ملخر  19-المدمرة ل ائحة كمفند

 ، (2019ور ب  ننبال باعتماد أنتيغما وبربمدا لقانمن )مكافحة( االت ار باألشتتتتتتتتخاه )المعدل( ) -44
التذ  يهتدو إلى   ،(2020والقتانمن المطني للحمتايتة االجتمتاعيتة ) ،(2017وقتانمن اإلعتاقتة وتكتافل الفره )

عن تقديرها للحظر الذ  فرضتتتته  ًا  مكافحة الفقر وتعزيز المستتتاواة وتحستتتنن مستتتتمى الم ي تتتة. وأعرب  أيفتتت 
الدولة على المنت ات البثستتيكية األ ادية االستتخدام والتزامها بخفف صتافي انبعاياتها إلى العتفر بحلمل  

 .2050عام 

ذ أيتة أ كتام بتاإلعتدام منتذ عتام  -45 وأنته ال يمجتد  تاليتًا  1991ال ظت  هملنتدا أن أنتيغما وبربمدا لم ُتنفتَّ
أ  شتتتتتتتتتتتتتتخى ينتظر تنفنتذ  كم اإلعتدام عليته. غنر أنهتا أعربت  عن أستتتتتتتتتتتتتتفهتا ألن أنتيغما وبربمدا لم تعتمتد 
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اال ت از غنر المثئمة والتمننز الذ  لعقمبة اإلعدام. وأعرب  عن قلقها إزاء  روو  ًا  رستتتتتتتتتمي ًا  اختياري  اً وقف
 بما في ذلك ت ريم العثقات ال نسية الماللية بالتراضي. ،تماجهه األقليات ال نسية في البلد

وأينت  بتاكستتتتتتتتتتتتتتتتان على أنتيغما وبربمدا ل همدهتا الراميتة إلى التعتافي من ال تائحتة ومتتابعتة التنميتة   -46
 ،بذولة لفتتتتتتتتتتمان الحماية االجتماعية للم تمعات الفتتتتتتتتتت يفةاالجتماعية واالقتعتتتتتتتتتتادية. وأقرت بال همد الم

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

قنية من المفمضتتية الستتامية لحقم  اإلنستتان وشتت ع  بنما أنتيغما وبربمدا على طلل المستتاعدة الت  -47
وأصتتتتتحاب المعتتتتتلحة اآلخرين إلن تتتتتاء آلية مخعتتتتتعتتتتتة لرصتتتتتد االمتالال اللتزامات الدولة في م ال  قم   

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

  ،ذو  اإلعاقةوهنرت باراغما  أنتيغما وبربمدا على التعتتتتتتتتتتتتتديق على اتفاقية  قم  األشتتتتتتتتتتتتتخاه  -48
ولكنها أعرب  عن قلقها العمنق إزاء استتتتتتتتتمرار عدد من الممارستتتتتتتتات منها إصتتتتتتتتدار أ كام بالستتتتتتتت ن الملبد 

 وممارسة العقاب البدني للقعر.

بمتا في ذلتك انفتتتتتتتتتتتتتتمتامهتا إلى العهتد التدولي الختاه    ،ونمهت  بنرو بتالتقتدم التذ  أ رزتته التدولتة -49
 ي الخاه بالحقم  االقتعادية واالجتماعية والالقافية.بالحقم  المدنية والسياسية والعهد الدول

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت الفلبنن بتانفتتتتتتتتتتتتتتمتام أنتيغما وبربمدا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم  االقتعتتتتتتتتتتتتتتاديتة   -50
واالجتمتاعيتة والالقتافيتة والعهتد التدولي الختاه بتالحقم  المتدنيتة والستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتيتة. وأعربت  عن تقتديرهتا لل همد 

 متخذة لمكافحة االت ار باألشخاه.المبذولة لتعزيز التدابنر ال

م تنرة إلى أن   ،ور ب  البرتغال بالتقدم الذ  أ رزته أنتيغما وبربمدا في مكافحة العنف ال نستاني -51
 اإلصث ات التي أدخل  هي خطمات إي ابية نحم تحسنن  الة  قم  اإلنسان للنساء والفتيات.

لتمفنر تعليم مدرستتي عالي ال مدة للستتكان رغم    وأين  الستتنغال على الحكممة لما تبذله من جهمد -52
. ور ب  بالتزام الستتتلطات بالعمل من أجل  19-صتتتعمبات األزمة العتتتحية العالمية المرتبطة ب ائحة كمفند

 تحسنن إدارة  قم  اإلنسان.

لما بذلته من جهمد للعمل بالتمصتتتتتتتتتتتتيات المنبالقة عن عملية   وأين  صتتتتتتتتتتتتربيا على أنتيغما وبربمدا -53
بتحستتتتتتتتتتتتتتنن  تالتة مماطننهتا. ور بت  على وجه  ًا األمر التذ  يعك  التزامت   ،االستتتتتتتتتتتتتتتعراا التدور  ال تتتتتتتتتتتتتتامتل

 .19-بالتدابنر التي اتخذتها السلطات للتخفيف من أير جائحة كمفند ،الخعمه

ية الطفل في اآلونة األخنرة وبالتزام الحكممة ور ب  ستتتتتتتتتلمفننيا باعتماد الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة المطنية لحما -54
لكنها كررت تمصتتنتها الستتابقة بإلغاء الحق المنعتتمه عليه في القانمن العام   ،بتعزيز  ماية  قم  الطفل

و ظر جميع أشتتتتتتتتتكال العقاب البدني في جميع البنسات التي يكمن فنها ًا في معاقبة األطفال إلغاء صتتتتتتتتتريح
 للبالغنن سلطة على األطفال.

وأين  جنمب أفريقيا على أنتيغما وبربمدا النفتتتتتتتتمامها إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدنية  -55
 والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعادية واالجتماعية والالقافية.

ة وأعرب  إستتتتتتبانيا عن تقديرها النفتتتتتتمام أنتيغما وبربمدا إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المدني  -56
والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعتتتتتتتتتادية واالجتماعية والالقافية وتعتتتتتتتتتديقها على االتفا  
اإلقليمي ب تتترن المصتتتمل إلى المعلممات والم تتتاركة العامة والعدالة في المستتتائل البنسية في أمريكا الثتننية  

افحتتتة القمالتتتل النمطيتتتة ومنطقتتتة البحر الكتتتاريبي )اتفتتتا  إستتتتتتتتتتتتتتكتتتاستتتتتتتتتتتتتتم(. ور بتتت  بحمثت التمعيتتتة لمكتتت 
 ال نسانية. التمننزية
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( وقتتتانمن 2020ور بتتت  تمغم بتتتاعتمتتتاد أنتيغما وبربمدا القتتتانمن المطني للحمتتتايتتتة االجتمتتتاعيتتتة ) -57
وبتانفتتتتتتتتتتتتتتمتامهتا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم  المتدنيتة   ،(2017)2017اإلعتاقتة وتكتافل الفره لعتام  

 القتعادية واالجتماعية والالقافية والتعديق على اتفا  إسكاسم.والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم  ا

 وشكر وفد أنتيغما وبربمدا المفمد ورد على األسسلة التي طر   خثل جلسة التحاور. -58

شتت ع  أنتيغما وبربمدا على إشتتراك الفتيات والنستتاء في المدارس    ،وفي م ال استتتيعاب ال نستتنن -59
هناك نستتتتتتتتاء كالنرات ي تتتتتتتتغلن منعتتتتتتتتل أمنن دائم على  ،لقطاع الحكمميوفي جميع م االت العمل. وفي ا
عفتتمتان في البرلمان وعفتتمات في  ًا تمجد  الي  ،وفي الم ال الستتياستتي ،أعلى مستتتمى في الخدمة المدنية

على وضتع ستياستة   ،إلى جانل معترو االتحاد الكاريبي  ،م ل  ال تنم.. وتعمل مديرية ال تلون ال نستانية
 يز إشراك النساء والفتيات في جميع قطاعات الم تمع.جنسانية وطنية لتعز 

 سنة. 18وقد ُعدل قانمن الزواج لرفع السن الدنيا للزواج إلى  -60

دل    ،2019كبنرة. وفي عتام  ًا  بتذلت  أنتيغما وبربمدا جهمد  ،وفي م تال االت تار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتختاه -61 عتُ
قانمن )منع( االت ار باألشتتتتخاه إلن تتتتاء ل نة منع االت ار باألشتتتتخاه. وعمل  الل نة في م ال التعليم 
ووضتتتتتتتتتتتع  برامو تدريبية داخل المدارس والم تمعات المحلية لتحديد  االت االت ار باألشتتتتتتتتتتتخاه ومنعه 

لمزارة الستتثمة العامة مستتلولية وتعزيز فهم العبمدية الحديالة. وتتملى و دة منع االت ار باألشتتخاه التابعة 
إبثغ شتتتركائها الدولننن وهنسات معاهدات األمم المتحدة بحاالت االت ار باألشتتتخاه. وتطبق الم دة نظام 

وتعمل مع مديرية ال لون ال نسانية لمساعدة ضحايا االت ار باألشخاه والفحايا المحتملنن   ،إ الة قم  
لبدنية والم تتتتتتتتتتتتتتمرة النفستتتتتتتتتتتتتتية االجتماعية للفتتتتتتتتتتتتتتحايا الذين تبنن أنهم للعبمدية الحديالة. وتم تمفنر الحماية ا

م تدريل مستتتتتتمر ومحدث باستتتتتتمرار لل تتتتترطة وأصتتتتتحاب    ،معرضتتتتتمن لهذا الخطر  ستتتتتل االقتفتتتتتاء. وُيقدَّ
المعلحة المعنننن اآلخرين ب رن التعديثت التي ُتدخل على الت ريعات والسياسات الحكممية ذات العلة.  

وينفَّذ برنامو إعادة إلى المطن بالتعاون مع وكاالت    ،اعدات إستتتتتكانية وغذائيةو عتتتتتل الفتتتتتحايا على مستتتتت 
 أخرى في المنطقة عندما يختار الفحايا العمدة إلى المطن.

ًا واستتتتتتتنادًا. ورن كان الل مء إليه نادر  ،واعترف  أنتيغما وبربمدا برن العقاب البدني ال يزال م تتتتتتكلة -62
متتا ت تتتتتتتتتتتتتت ع المتتدارس إدارة الستتتتتتتتتتتتتتلمك اإلي تتابي ًا  كالنر   ،مهتتا وزارة التعليمإلى المبتتادا التمجنهيتتة التي تعم

ًا كاستتتتتتتتتراتي ية إلدارة الطلبة أو ترديبهم. وقد أعدت المبادا التمجنهية المتعلقة بإدارة الستتتتتتتتلمك اإلي ابي وفق
 لمبادرة المدارس المراعية ال تياجات األطفال التي أطلقتها منظمة األمم المتحدة للطفملة.

من أجل    2017أصتتتتتتتتدرت أنتيغما وبربمدا قانمن اإلعاقة وتكافل الفره عام    ،وفي م ال اإلعاقة -63
إدراج أ كام اتفاقية  قم  األشتتخاه ذو  اإلعاقة في ت تتريعاتها المحلية. ومن ال مانل اإلي ابية للت تتريع 

ا المباني التي ُت تتتتتترط وال ستتتتتيم  ،تتعلق بتكنيف المباني ال ديدة ورمكانية المصتتتتتمل إلنهاًا أنه تفتتتتتمن أ كام
مالل المباني الحكممية وبعف الملستتتستتتات الخاصتتتة كالمعتتتارو واالتحادات   ،إتا ة وصتتتمل ال مهمر إلنها

االئتمانية والمتاجر الكبرى. أما أوجه القعتتتتمر التي تم تحديدها فهي أن بعف الماليات الستتتتياستتتتاتية تحتاج 
 النالة ًا جهمدًا وتبذل وزارة ال تتتتتتتتتتتتتلون القانمنية  الي وردراجها في لمائع تنظيمية.  ًا  إلى تحديد أكالر وضتتتتتتتتتتتتتم 

 لمضع لمائع تنظيمية تتعلق بهذا الت ريع.

وعمل  الحكممة على إشتتتتتتتتتتتراك األشتتتتتتتتتتتخاه ذو  اإلعاقة منذ ستتتتتتتتتتتن التمدرس. ويدرس األطفال   -64
وهناك برامو خاصتتتتتتتتتتتتتة للطثب ذو  اإلعاقات الستتتتتتتتتتتتتم ية   ،اإلعاقات البعتتتتتتتتتتتتترية في المدارس العادية ذوو
االجتماعية والتعلمية. وشتت ع  الحكممة إدماج ذو  اإلعاقة على جميع المستتتميات ولي  فقط    - فستتيةوالن 

اضطلع  الحكممة بدور رياد  داخل القطاع العام. وسبق أن ترأس وفَد   ،في المدارس. وفي م ال العمالة
 بعرية  ادة.أنتيغما وبربمدا أ ُد كبار محامي وزارة ال لون القانمنية وهم يعاني من إعاقة 
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التذ  وقعت     ،التفتا  بتاري ًا وركزت وزارة البنستة جهمدهتا على التخفيف من  تدة تغنر المنتا. وفقت  -65
عليتتتته أنتيغما وبربمدا. واُتختتتتذت تتتتتدابنر كالنرة للتخفيف من آيتتتتار تغنر المنتتتتا. والتكيف معتتتته على نطتتتتا   

على الطاقة  ًا  بننها تدابنر للحنلملة دون وقمع الفيفتتتتتتتتتتتتتتانات وبناء ال ستتتتتتتتتتتتتتمر. وتم التركنز أيفتتتتتتتتتتتتتت  ،ال زيرة
 بما في ذلك استخدام العنفات الريحية. ،المت ددة

وتعديل قانمن قفتتتتتتاء األطفال وقانمن )منع(   ،ور ب  تمن  بستتتتتتن قانمن اإلعاقة وتكافل الفره -66
والتعتتتديق على عدة صتتتكمك دولية ورقليمية   ،ورن تتتاء ل نة لمنع االت ار باألشتتتخاه  ،االت ار باألشتتتخاه

 رئيسية من صكمك  قم  اإلنسان.

وأينت  أوكرانيتا على أنتيغما وبربمدا ل همدهتا في مكتافحتة االت تار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتختاه والعنف العتائلي  -67
وتعزيز  قم  األشتتتخاه ذو  اإلعاقة. ور ب    ،والتعتتتد  للقمالل النمطية التمننزية ال نستتتانية ،وال نستتتي

مع االتفاقيات ًا بالقماننن الت تتتتتتري ية الرامية إلى تعزيز اإلطار المطني لحقم  اإلنستتتتتتان وجعلها أكالر اتستتتتتتاق
 الدولية التي صدق  علنها الدولة.

ما وبربمدا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم  المتدنيتة ور بت  المملكتة المتحتدة بتانفتتتتتتتتتتتتتتمتام أنتيغ -68
. ور بت  بتغننر المبتادا 1991والستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتيتة. وال ظت  مع التقتدير أن عقمبتة اإلعتدام لم تنفتذ منتذ عتام  

ممتتتا يقلى من ا تمتتتال تطبنق عقمبتتتة اإلعتتتدام. و التتت     ،2020التمجنهيتتتة المتعلقتتتة بتتتالعقمبتتتات في عتتتام  
األخرى الثزمة لمماصتتتتتتتتتتلة معال ة ال تتتتتتتتتتماغل الملحة مالل االت ار   الحكممة على النظر في اإلصتتتتتتتتتتث ات

 باألشخاه والعنف العائلي.

وأين  الماليات المتحدة على أنتيغما وبربمدا اللتزامها المستتتتتتمر بتعزيز  قم  اإلنستتتتتان وشتتتتت ع    -69
نر ا ترام  قم   من تتداب ًا  هتامتت ًا  الحكممتة على إلغتتاء قتانمن ال رائم ال نستتتتتتتتتتتتتتيتتة ألن هتذا اإللغتتاء يمالتتل تتدبنر 

 بغف النظر عن منملهم ال نسية. ،اإلنسان ل ميع األشخاه

وبربمدا -70 أنتيغما  تبتتتتذلهتتتتا  التي  بتتتتال همد  ذلتتتتك في م تتتتال مكتتتتافحتتتتة    ،ور بتتتت  أوروغما   بمتتتتا في 
 باألشخاه. االت ار

اه  وأين  فانماتم على أنتيغما وبربمدا لما اتخذته من إجراءات لثنفتتتتتتتتتمام إلى العهد الدولي الخ -71
بالحقم  المدنية والستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعتتتتتتتتتتادية واالجتماعية والالقافية. ونمه  
بالتقدم المحرز الستتتتتتتتتتتعادة الحياة الطبي ية وضتتتتتتتتتتمان تلبية ا تياجات الناس من خثل الحماية االجتماعية  

 ر.ورعادة بناء الهياكل األساسية وتمفنر الخدمات منذ إععار إيرما المدم

 ، وستتتتتتتتتتتتتتلطت  جمهمرية فنزويث البمليفتارية الفتتتتتتتتتتتتتتمء على تنفنتذ البرامو االجتمتاعيتة للحتد من الفقر -72
وبرنامو االستتتتتتتتتحقاقات ال تتتتتتتتعبية. وال ظ  أن الحكممة تمفر التعليم   ،وبرنامو المجبات الغذائية المدرستتتتتتتتية

والتتتدريتتل التقني والمهني في التعليم الالتتانم .    ،الم تتاني لألطفتتال في المتتدارس االبتتتدائيتتة والالتتانميتتة العتتامتتة
 على اإلجراءات التي اتخذتها مديرية ال لون ال نسانية.ًا وسلط  الفمء أيف

وهنترت األرجنتنن أنتيغما وبربمدا على انفتتتتتتتتتتتتتتمتامهتا إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم  المتدنيتتة   -73
 جتماعية والالقافية.والسياسية والعهد الدولي الخاه بالحقم  االقتعادية واال

وأين  أستتتتتتتراليا على أنتيغما وبربمدا لتعاونها المستتتتتتتمر في عملية االستتتتتتتعراا الدور  ال تتتتتتامل.   -74
وأشتتتتادت برنتيغما وبربمدا بعتتتتفة خاصتتتتة النفتتتتمامها   ،ونمه  بالتقدم المحرز منذ جملة االستتتتتعراا الالانية

د التدولي الختاه بتالحقم  االقتعتتتتتتتتتتتتتتاديتة  إلى العهتد التدولي الختاه بتالحقم  المتدنيتة والستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتيتة والعهت 
 واالجتماعية والالقافية.
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بما في ذلك العقبات الذ  وضعتها   ،وسلم  جزر البهاما بالتحديات التي تماجهها أنتيغما وبربمدا -75
والتهتتديتتدات   ،ومحتتدوديتتة الممارد الب تتتتتتتتتتتتتتريتتة  ،بمجتته التقتتدم نحم تحقنق األهتتداو المطنيتتة  19-جتتائحتتة كمفنتتد

لتي ي تتتتتتكلها تغنر المنا.. وشتتتتتت ع  أنتيغما وبربمدا على االستتتتتتتفادة من المستتتتتتاعدة التقنية المتناستتتتتتبة ا غنر
ودعت  الم تمع التدولي   ،ألولميتاتهتا في م تال  قم  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانًا  وفقت   ،التدعم في م تال بنتاء القتدرات ومن
 التعاون معها في هذا العدد. إلى

تيغما وبربمدا منذ جملة االستتتتتتتتتعراا الالانية وأعرب  بربادوس عن تقديرها للتدابنر التي اتخذتها أن  -76
 ب ية تحسنن إطار  قم  اإلنسان.

 19-وأينت  البرازيتل على أنتيغما وبربمدا لم بتذلتته من جهمد ب يتة التخفيف من آيتار جتائحتة كمفنتد -77
وشتتتتتتتتت عتها على اتخاذ المزيد من المبادرات لتحستتتتتتتتتنن رفاه األطفال وال تتتتتتتتتباب. وأعرب  عن تقديرها إللغاء 

وأعرب  عن قلقها من أن العثقات  ًا.  قمبة اإلعدام بحكم الماقع وشت ع  أنتيغما وبربمدا على إلغائها رستمي ع
وشتتتتتتت ع  على بذل مزيد من ال همد لمنع التمننز   ،ال نستتتتتتتية الماللية بالتراضتتتتتتتي بنن البالغنن ال تزال ت رم

ال نسانية وأ رار الهمية ال نسانية  والعنف ضد المالليات والماللننن ومزدوجي المنل ال نسي ومغاير  الهمية
 و املي صفات ال نسنن وأفراد الفسات ال نسانية األخرى.

ور بتت  بلغتتاريتتا بتتاإلجراءات العتتاجلتتة التي تتختتذهتتا أنتيغما وبربمدا للتخفيف من اآليتتار الفتتتتتتتتتتتتتتتارة   -78
يعي لحماية  وإلععتتتتتتتتار إيرما على الستتتتتتتتكان. وأعرب  عن تقديرها لتعزيز اإلطار الت تتتتتتتتر  19-ل ائحة كمفند

وللتقند في الستتتتتتتياستتتتتتتات التعليمية بمفهمم التعليم ال تتتتتتتامل لل ميع. وأقرت باعتماد    ،الطفل وقفتتتتتتتاء األطفال
وهم قتتانمن نى على  متتايتتة شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتة لحقم  األشتتتتتتتتتتتتتتختتاه    ،2017قتتانمن اإلعتتاقتتة وتكتتافل الفره عتتام  

 اإلعاقة. ذو  

وأشتتتتتادت بعتتتتتفة   ،ور ب  كندا بالتقدم الذ  أ رزته أنتيغما وبربمدا منذ جملة االستتتتتتعراا الالانية -79
بالتزاماتها بممجل  ًا  خاصتة بما بذلته من جهمد في وضتع القماننن والستياستات والبرامو الثزمة للمفاء تدري ي 

 افق العامة.بسبل منها ضمان المصمل إلى جميع المر  ،اتفاقية  قم  األشخاه ذو  اإلعاقة

منمهة ب همد أنتيغما وبربمدا من أجل    ،ور ب  شتتتتتتتتتنلي بإن تتتتتتتتتاء ل نة منع االت ار باألشتتتتتتتتتخاه -80
ضتتتتتتتتتمان االمتالال للقماننن المتعلقة بالتحقنق في  االت االت ار وبالدفاع عن معتتتتتتتتتالع الفتتتتتتتتتحايا. وهنرت 

نية والستتتتياستتتتية والعهد الدولي إلى العهد الدولي الخاه بالحقم  المد  شتتتتنلي أنتيغما وبربمدا على انفتتتتمامها
 الخاه بالحقم  االقتعادية واالجتماعية والالقافية.

وأعربتت  العتتتتتتتتتتتتتتنن عن تقتتديرهتتا ل همد ورن تتازات أنتيغما وبربمدا في م تتال تعزيز و متتايتتة  قم    -81
وصتان    ،19-وكافح  جائحة كمفند ،اإلنستان. وال ظ  أن الدولة عززت التنمية االقتعتادية واالجتماعية

و م    ،واهتم  بالقفتتتتتتايا المتعتتتتتتلة بتغنر المنا. والكمارث الطبي ية  ،  الستتتتتتكان في الحياة والعتتتتتتحة قم 
 قم  الفستات الفتتتتتتتتتتتتتت يفتة مالتل النستتتتتتتتتتتتتتتاء واألطفتال وكبتار الستتتتتتتتتتتتتتن واألشتتتتتتتتتتتتتتختاه ذو  اإلعتاقتة وكتافحت   

 باألشخاه. االت ار

تها لتنفنذ التمصتتتتتتتتيات التي ونمه  كمبا بال همد التي بذلتها أنتيغما وبربمدا واإلجراءات التي اتخذ -82
رغم التحديات التي تماجهها بمصتتتتفها دولة جزرية صتتتتغنرة نامية ورغم   ،قبلتها في جملة االستتتتتعراا الالانية

الدمار الذ  خلفته األعاصتتتتتتتتنر المدارية على أراضتتتتتتتتنها. وأين  على أنتيغما وبربمدا العتمادها الستتتتتتتتياستتتتتتتتة  
 .19-لدعم التعليم في سيا  جائحة كمفند المطنية لحماية الطفل وعلى اإلجراءات المتخذة

وأكدت أنتيغما وبربمدا في مث ظاتها الختامية ما أشتتتتتتتتتتتتتتارت إليه في ي فيما يتعلق بالعمل الالاب   -83
للستتتيا ة والعمالة. ًا  رئيستتتي ًا  على اعتبار ذلك محرك ،على  ماية البنسة البحرية ومنع تآكل ال تتتريط الستتتا لي

 للدولة. ا ليةيف مع تغنر المنا. لحماية البنسة والمناطق السوأشارت إلى تطبنق آليات التك
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وشتارك  أنتيغما وبربمدا في وضتع م تروع قانمن لمكافحة التحرل ال نستي في اإلطار الملستستي  -84
يتفتتتتتتتتتمن تحديد م االت التحرل ال نستتتتتتتتتي والقفتتتتتتتتتاء عليه في مكان العمل. وتحظى    ،لل ماعة الكاريبية

 فاء في هذا المندان برهمية كبنرة بالنسبة ألنتيغما وبربمدا. ماية النساء واألشخاه الفع

وأكتدت أنتيغما وبربمدا يبتاتهتا في ت تتتتتتتتتتتتتت يع مكتافحتة الفستتتتتتتتتتتتتتتاد. وكتدولتة طرو في اتفتاقيتة البلتدان  -85
باستتتتتمرار في هذين    تعمل أنتيغما وبربمدا  ،األمريكية لمكافحة الفستتتتاد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفستتتتاد

باإلضتتتتتافة إلى أنها أعادت تن تتتتتيط ل نة   ،وتن تتتتتر م تتتتتاريع تالقيفية داخل الدولة لمكافحة الفستتتتتاد ،اإلطارين
 النزاهة للمساعدة في رصد أصمل جميع األشخاه الن طنن في الحياة العامة.

للمبادا ًا ن وفقوأخذت أنتيغما وبربمدا بالتمصتتتيات المتعلقة بإن تتتاء ملستتتستتتة وطنية لحقم  اإلنستتتا -86
المتعلقة بمركز الملستتتتتستتتتتات المطنية لتعزيز و ماية  قم  اإلنستتتتتان )مبادا باري (. وأقرت الحكممة برنها  

ورن كان    ،ل مع اإل عتتاءاتًا  مركزي ًا تملك آلية مركزية لإلبثغ عن انتهاكات  قم  اإلنستتان أو نظام ال
إعداد التقارير وتقديمها إلى الهنسات الدولية ون تتر  تدرك أهمية وجمد هذه الملستتستتة فيما يتعلق بالقدرة على

 التالقيف والمعلممات المتعلقة بتعزيز و ماية  قم  اإلنسان في أنتيغما وبربمدا.

وذكرت   ،وشتتتتتتتتتتتتتتكرت أنتيغما وبربمدا المفمد على تعليقتاتهتا التي تنم عن اطثعهتا على الحتالتة فنهتا -87
 خثل جلسة التحاور. أنها ستنظر في األخذ ببعف التمصيات المقدمة

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

وستتتتقدد ردوداا عل فا وي ومن مناستتتب ال  تجاو    ،ستتتتدرن أنتيغوا وبربودا التوصتتتيات التالية -88
 موعد الدورة التاسعة واألربع ن لمجلس حقوق اإلنسان.

التصتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتاري الملحق بتالعفتد التدولي ال تا  بتالحقوق   88-1
المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية والاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا  بالحقوق  

 بغية إلغاء عقوبة اإلعداد )مار (؛ ،والسياسية المدنية

التصتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتاري الملحق بتالعفتد التدولي ال تا  بتالحقوق   88-2
 االمتصادية واالجتماعية والهقافية )مار (؛

 1954التصد ق علك اتفاقية حماية الممتلكات الهقافية وي حالة نزاع مسلح لعاد   88-3
 )مار (؛

التصد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية مناهضة التعذ ب وغ ره من ضروب  88-4
المعاملة أو العقوبة القاستتتية أو السإنستتتانية أو المف نة )إستتتتونيا( )جنوب أوريايا( )الدانمر (  

 )ورنسا( )ونلندا(؛

النظر وي إمكتانيتة التصتتتتتتتتتد ق علك اتفتاقيتة منظمتة العمتل الدوليتة لحمتاية األمومة  88-5
 ( )الجمفورية الدوم نيكية(؛183)رمم  2000لعاد 

التصتد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية حقوق الففل بشت ن ارتترا  األلفاي   88-6
 ؛وي المنا عات المسلحة )ورنسا( )ونلندا(

والتصد ق علك الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد    ،إلغاء عقوبة اإلعداد 88-7
مع التنويه   ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد  ،بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتيةالدولي ال ا   

 بالوقف االمتياري الفعلي لعمليات اإلعداد )ونلندا(؛
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التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا    88-8
 الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد )ورنسا(؛ ،بالحقوق المدنية والسياسية

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا    88-9
الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد وعلك الاروتواوي االمتياري    ،بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية

لقاستتتية أو السإنستتتانية أو التفاقية مناهضتتتة التعذ ب وغ ره من ضتتتروب المعاملة أو العقوبة ا
 ؛المف نة )ألمانيا(

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا    88-10
وات اذ جميع التداب ر الس مة   ،الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد  ،بالحقوق المدنية والستتياستتية

 ؛إللغاء عقوبة اإلعداد )آيسلندا(

يتاري لعقوبتة اإلعتداد بحكم القتانون والتصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي  إمرار وقف امت 88-11
الفادف إلك   ،االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية

 ؛إلغاء عقوبة اإلعداد )إيفاليا(

النظر وي االنضتتتماد إلك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتتت ا  من االمتفاء   88-12
 مسوي(؛القسري )

وماوي امتصتتتتتا  محكمة   ،التصتتتتتد ق علك االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنستتتتتان 88-13
وإنشتتتاء مةستتتستتتة ولنية مستتتتقلة    ،الالدان األمريكية لحقوق اإلنستتتان بالفصتتتل وي المنا عات

 لمبادئ باريس )المكسيك(؛اا لحقوق اإلنسان ووق

 ستتتتتيما االتفاقيات المتعلقة  وال  ،النظر وي التصتتتتتد ق علك اتفاقيات األمم المتحدة 88-14
 بالعماي المفاجرين واالمتفاء القسري )المغرب(؛

اعتمتاد وقف امتيتاري رستتتتتتتتتمي لعمليتات اإلعتداد والتصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي   88-15
الفتادف    ،االمتيتاري الهتاني الملحق بتالعفتد التدولي ال تا  بتالحقوق المتدنيتة والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتة

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

التوقيع علك اإلعسن المتعلق بتاأللفتاي والشتتتتتتتتتبتاب والعمتل المنتامي والتصتتتتتتتتتد ق   88-16
الاروتواوي االمتيتاري التفتاقيتة حقوق الففتل بشتتتتتتتتتت ن ارتتتتتتتتتترا  األلفتاي وي المنتا عتات   علك

 )بنما(؛ المسلحة

  ، ق علك المعاهدات الدولية الرئيستتتية لحقوق اإلنستتتان التي ال تزاي عالقة التصتتتد 88-17
 )باراغواي(؛ 17و 16و 10و 5و 4بغية التقدد وي تحق ق أهداف التنمية المستدامة 

إلغاء عقوبة اإلعداد والتصتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد   88-18
 ؛الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد )الارتغاي( ،ياسيةالدولي ال ا  بالحقوق المدنية والس

والتصتتتتتتتتتد ق علك    ،اا بفتدف إلغتائفتا تمتامتاا رستتتتتتتتتميت  إمرار وقف تنف تذ أحكتاد اإلعداد 88-19
  ،الاروتواوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية 

 ؛الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد )سلوو نيا(

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا    88-20
 الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد )جنوب أوريايا(؛ ،بالحقوق المدنية والسياسية
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من االمتفاء  التوقيع والتصتتتتد ق علك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتتتت ا    88-21
 القسري )إسبانيا(؛

التصتتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتيتتاري الهتتاني الملحق بتتالعفتتد التتدولي ال تتا    88-22
 ؛الفادف إلك إلغاء عقوبة اإلعداد )إسبانيا( ،بالحقوق المدنية والسياسية

النظر وي التصتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية مناهضتتتة التعذ ب وغ ره   88-23
 ب المعاملة أو العقوبة القاسية أو السإنسانية أو المف نة )أوارانيا(؛من ضرو 

تعزيز حمست التوعية بشتتتتتتتت ن عقوبة اإلعداد والمنامشتتتتتتتتات العامة بشتتتتتتتت ن هذه   88-24
بفدف إتاحة المجاي    ،بما وي ذلك وي الارلمان  ،المستتتتتتتتت لة مع الترا ز علك حقوق اإلنستتتتتتتتتان

اوي االمتياري الهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا   والتصتتتتتد ق علك الاروتو   ،اا إللغائفا رستتتتتمي
وي أمرب ومتتتن   ،الفتتتادف إلك إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداد  ،بتتتالحقوق المتتتدنيتتتة والستتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتيتتتة

 ؛)أوروغواي( ممكن

النظر وي التصتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري التفاقية مناهضتتتة التعذ ب وغ ره   88-25
 ؛السإنسانية أو المف نة )وانواتو(من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

النظر وي التصتتد ق علك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتت ا  من االمتفاء   88-26
 القسري )األرجنت ن(؛

إمرار وقف رستتتتتتتتتمي لعقوبة اإلعداد بغية التصتتتتتتتتتد ق علك الاروتواوي االمتياري   88-27
الفادف إلك إلغاء عقوبة   ،الستتتتياستتتتيةالهاني الملحق بالعفد الدولي ال ا  بالحقوق المدنية و 

 )أستراليا(؛ اإلعداد

النظر وي التصتتد ق علك االتفاقية الدولية لحماية جميع األرتت ا  من االمتفاء   88-28
 القسري )ر لي(؛

للب المستتاعدة التقنية من مفوضتتية األمم المتحدة الستتامية لحقوق اإلنستتان من  88-29
الصتكو  الدولية الرئيستية لحقوق اإلنستان التي لم  نضتم أجل المضتي مدماا وي التصتد ق علك  

واذلك لضتتتتتتتمان مواءمة إلاره القانوني الولني مع االلتزامات المستتتتتتتتمدة من  ،إل فا الالد بعد
 معاهدات حقوق اإلنسان المصادق عل فا بالفعل )أوروغواي(؛

وظف ن  التمان المستتاعدة التقنية بغية إنشتتاء وحدة ماصتتة لذلك الغرض تضتتم م 88-30
مدرب ن ومستتتتتتتتتةوليات تشتتتتتتتتتمل نشتتتتتتتتتر المعلومات المتعلقة بالتزامات الدولة وي مجاي حقوق 

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

العمل مع مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقوق اإلنستتتان اللتمان المستتتاعدة   88-31
وي التنف ذ الولني للمعاهدات الدولية األستاستية لحقوق اإلنستان التي أصتبحن أنتيغوا وبربودا 

 و فا )وانواتو(؛اا لرو

اعتمتاد عمليتة مفتوحتة ومانيتة علك االستتتتتتتتتتحقتاق لتدي امتيتار المررتتتتتتتتتح ن علك   88-32
لولني النت ابات ه ئات معاهدات األمم المتحدة )المملكة المتحدة لاريفانيا العظمك الصتتتتتع د ا

 الشمالية(؛ وأ رلندا
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توجيه دعوة إلك المقرر ال ا  المعني بمس لة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة   88-33
لة وي بالتمتع با ئة آمنة ونظيفة وصتتتتحية ومستتتتتدامة لزيارة الالد مال االستتتتتعراض الرابع للحا

 الالد وي إلار آلية االستعراض الدوري الشامل )بنما(؛

ال تتتتاصتتتتتتتتتتتتة   88-34 إلتتتتار اإلجراءات  بواليتتتتات وي  المكلف ن  إلك  دائمتتتتة  توجيتتتته دعوة 
 األسود(؛ )الجال

وي الجفود الرامية إلك إنشتتتتتاء وحدة محددة مستتتتتةولة عن نشتتتتتر اا  المضتتتتتي مدم 88-35
 ،وإنشتتتاء مصتتترف بيانات ذي صتتتلة  ،حقوق اإلنستتتانالمعلومات عن التزامات الدولة وي مجاي  

 وإعداد التقارير )جورجيا(؛

للب المستتتتاعدة التقنية من مفوضتتتتية األمم المتحدة الستتتتامية لحقوق اإلنستتتتان   88-36
للمساعدة وي رصد االمتهاي ألحكاد المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان وإعداد التقارير المقدمة  

 إلك ه ئاتفا )مار (؛

اصتتتلة الجفود والتمان المستتتاعدة الدولية للت  يف من الثار الضتتتارة لجائحة  مو  88-37
 )باكستان(؛ 19-كوو د

تعزيز الجفود الراميتة إلك بنتاء متدرات الجفتات المستتتتتتتتتةولتة علك تنف تذ االلتزامتات   88-38
 الدولية وي مجاي حقوق اإلنسان بموجب الصكو  التي ومع عل فا الالد )الفلا ن(؛

تشتتتتمل تعزيز احتراد   ،وضتتتتع مفة عمل ولنية بشتتتت ن حقوق اإلنستتتتان النظر وي 88-39
بستتتتال منفا    ،والعمل علك مكاوحة العنف العائلي  ،حقوق اإلنستتتتان وي مفاع األعماي التجارية

 اللجوء إلك ما أمكن من التعاون الهنائي والدولي )إندونيسيا(؛

 اريس )إستونيا(؛إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقاا لمبادئ ب 88-40

 لمبادئ باريس )الفند(؛اا ووق ،النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان 88-41

 لمبادئ باريس )العراق(؛اا ووق ،النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان 88-42

 لمبادئ باريس )مسوي(؛اا ووق ،النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان 88-43

إنشتاء والية لتعزيز وحماية حقوق المرأة من أجل توو ر بد ل مستتقل لمكتب أم ن  88-44
ال ستتتتيما أنفن    ،المظالم  تيح معالجة مستتتت لتي التحرج الجنستتتتي بالنستتتتاء والتم  ز ضتتتتدهن

ويتعرضتتتن للعنف واالغتصتتتاب والتحرج الجنستتتي   ، لن يعان ن من الضتتتعف بشتتتكل ما  ما
 )جزر مارراي(؛

نية مستتتتتتتتتقلة لحقوق اإلنستتتتتتتتان ووقاا لمبادئ باريس  إنشتتتتتتتتاء مةستتتتتتتتستتتتتتتتة ول 88-45
 األسود(؛ )الجال

وإنشتتاء آلية ولنية   ،لمبادئ باريساا  إنشتتاء مةستتستتة ولنية لحقوق اإلنستتان ووق 88-46
باستتتتتتتتتت تداد التوج فتات العمليتة المناهقتة عن االستتتتتتتتتتعراض الدوري   ،للتنف تذ واإلبس  والمتتابعتة

 الشامل والصادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )الارتغاي(؛

 إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقاا لمبادئ باريس )السنغاي(؛ 88-47

 لمبادئ باريس )توغو(؛ إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقاا  88-48

 إنشاء مةسسة ولنية مستقلة لحقوق اإلنسان ووقاا لمبادئ باريس )أستراليا(؛ 88-49
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 لمبادئ باريس )ر لي(؛اا ووق ،النظر وي إنشاء مةسسة ولنية لحقوق اإلنسان 88-50

إنشتتتتاء آلية ولنية دائمة لتنف ذ التوصتتتتيات المتعلقة بحقوق اإلنستتتتان ومتابعتفا   88-51
 16وي إلار الفدو ن    ،والنظر وي إمكانية تلقي المستتاعدة لفذا الغرض  ،م تقارير بشتت نفاوتقدي

 من أهداف التنمية المستدامة )باراغواي(؛ 17و

حظر التم  ز القتائم علك التوجته الجنستتتتتتتتتي والفويتة الجنستتتتتتتتتتانيتة وإلغتاء تجريم  88-52
 العسمات الجنسية المهلية بالتراضي )المكسيك(؛

يحظر التم  ز علك أستتتتتان الفوية الجنستتتتتية أو التوجه الجنستتتتي    ستتتتتن تشتتتتتريع 88-53
 أوريايا(؛ )جنوب

اللت ن تجرمان    ،1995من مانون الجرائم الجنستتتتية لعاد    15و 12إلغاء المادت ن   88-54
 وتتعارضان مع االلتزاد بعدد التم  ز )هولندا(؛ ،العسمات الجنسية المهلية بالتراضي

إللغاء تجريم النشتا  الجنستي المهلي    1995إصتس  مانون الجرائم الجنستية لعاد    88-55
 ال ا  ب ن البالغ ن بالتراضي )الواليات المتحدة األمريكية(؛

ومكاوحة التم  ز  إلغاء تجريم العسمات الجنستتتتتية المهلية ب ن البالغ ن بالتراضتتتتتي   88-56
 والعنف القائم ن علك الم ل الجنسي والفوية الجنسانية )إيفاليا(؛

ستتتتتتتتتواء وي القتتانون أو وي   ،تعزيز التزامفتتا بمبتتادئ المستتتتتتتتتتاواة وعتتدد التم  ز 88-57
إلك إلغاء تجريم العسمات الجنستتية المهلية ب ن اا بما وي ذلك من مسي المبادرة وور   ،الممارستتة

 ي )أوروغواي(؛البالغ ن بالتراض

 إلغاء تجريم العسمات الجنسية المهلية بالتراضي )أ رلندا(؛ 88-58

  ،ستتتن تشتتتريعات لحظر التم  ز علك أستتتان الم ل الجنستتتي أو الفوية الجنستتتانية  88-59
اللت ن تجرمتتان العسمتتات    ،(1995من متتانون الجرائم الجنستتتتتتتتتيتتة )  15و  12وإلغتتاء المتتادت ن  

 ن بالتراضي )أستراليا(؛الجنسية المهلية ب ن البالغ 

 إلغاء تجريم العسمات الجنسية المهلية بالتراضي )ورنسا(؛ 88-60

بما وي ذلك إلغاء    ،حظر التم  ز علك أستتتان الم ل الجنستتتي والفوية الجنستتتانية 88-61
 جميع القوان ن التي تجرد العسمات الجنسية ب ن البالغ ن بالتراضي )كندا(؛

اعتماد ستتتياستتتة ولنية لتعزيز التستتتامح تجاه المهليات والمهل  ن ومزدوجي الم ل   88-62
الجنستتي ومغا ري الفوية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنستت ن وإلغاء جميع األحكاد التي تجرد 

 ت الجنسية المهلية بالتراضي )إستونيا(؛العسما

 )ب رو(؛ رامسا اا مواصلة تعزيز اإللار التشريعي لحظر التم  ز حظر  88-63

تغ  ر القوان ن المتعلقتة بتالفجور بفتدف إلغتاء تجريم العسمتات الجنستتتتتتتتتيتة المهليتة   88-64
 بالتراضي )ألمانيا(؛

الوصتتتتتتتتم ضتتتتتتتتد المهليات والمهل  ن  ات اذ جميع ال فوات الس مة إلنفاء التم  ز و  88-65
ومزدوجي الم ل الجنستتتي ومغا ري الفوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ن وأوراد الفئات  

بما وي ذلك اعتماد تشريع يحظر صراحة التم  ز القائم علك الم ل الجنسي   ،الجنسانية األمري 
 والفوية الجنسانية )أ رلندا(؛
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تم  ز يحظر التم  ز علك أستتان الم ل الجنستتي  اعتماد تشتتريع رتتامل لمكاوحة ال 88-66
والفوية الجنستانية والتحق ق بفعالية وي جميع أعماي العنف ضتد المهليات والمهل  ن ومزدوجي  
الم ل الجنستتتي ومغا ري الفوية الجنستتتانية وحاملي صتتتفات الجنستتت ن وأوراد الفئات الجنستتتانية  

 األمري )آيسلندا(؛

ة الس متة لضتتتتتتتتتمتان إدمتاا المهليتات والمهل  ن ومزدوجي  إجراء التعتد ست التنظيميت 88-67
الم ل الجنستتي ومغا ري الفوية الجنستتانية وحاملي صتتفات الجنستت ن وي األنشتتفة االمتصتتادية  

 للالد )الجمفورية الدوم نيكية(؛

مواصتتتلة تنف ذ ستتتياستتتات للت  يف من آثار تغ ر المناق وتعزيز مدرة المجتمعات   88-68
 الجمفورية الدوم نيكية(؛المحلية علك الصمود )

وضتتتتتع ستتتتتياستتتتتات ب ئية عامة وعالة لمكاوحة آثار تغ ر المناق مهل ال يضتتتتتانات   88-69
وتشتتجيع الت لا التدريجي من المواد الاسستتتيكية    ،واألعاصتت ر واألعاصتت ر المدارية وي الالد

 االحادية االست داد بفدف حماية المحيفات )ها تي(؛

ستياستات لاناء القدرة علك الصتمود والت  يف من آثار تغ ر المناق  مواصتلة تنف ذ   88-70
 مع دعوة جميع الدوي إلك بذي جفود متضاورة للحفاظ علك الا ئة )وانواتو(؛

وال ستيما النستاء واأللفاي وابار    ،مواصتلة الجفود الرامية إلك ضتمان رواه ستكانفا 88-71
قتاب األضتتتتتتتتترار النتاجمتة عن الكوار  وي تنف تذ استتتتتتتتتتراتيجيتات إعتادة اإلعمتار وي أع ،الستتتتتتتتتن
 )كوبا(؛ الفايعية

ضتمان المشتاراة المجدية للنستاء واأللفاي وذوي اإلعامة والمجتمعات المحلية وي  88-72
 وضع ُألر عمل تغ ر المناق والحد من م الر الكوار  وتنف ذ هذه األلر )فيجي(؛

المعلومات وي حاالت  مواصلة  يادة إمكانية حصوي األر ا  ذوي اإلعامة علك   88-73
 الفوارئ وتشجيع إدماا األر ا  ذوي اإلعامة وي جفود اإلغاثة )إندونيسيا(؛

عن   وضتتتتتسا   ،احكم مانوني من التشتتتتتريعات الولنيةاا  إلغاء عقوبة اإلعداد رستتتتتمي 88-74
ستتتتتتتنة  18األحكاد التي ت ذن بالعقاب الادني القضتتتتتتتائي للرتتتتتتت ا  الذ ن تقل أعمارهم عن  

 مارراي(؛ )جزر

وإمرار تفا ق   ،تنف ذ حمست توعية بشتتتتتت ن عدد وجود آثار ردعية لعقوبة اإلعداد 88-75
 )إسبانيا(؛اا وقف امتياري بحكم القانون لفذه العقومة بما  ةدي إلك إلغائفا الي

 تنف ذ التداب ر الس مة من أجل اإللغاء القانوني لعقوبة اإلعداد )ن باي(؛ 88-76

امتيتتاري رستتتتتتتتتمي لعمليتتات اإلعتتداد ا فوة أولك نحو إلغتتاء عقوبتتة إمرار وقف   88-77
 )ألمانيا(؛ اإلعداد

الشتتتتتتتتروع وي عملية استتتتتتتتتعراض لمدي جدوي عقوبة اإلعداد بالنستتتتتتتتبة ألنتيغوا  88-78
 )فيجي(؛اا بغية النظر وي ورض وقف امتياري لفذه العقوبة وإلغائفا تمام ،وبربودا

 إلغاء عقوبة اإلعداد )كندا(؛ 88-79

 إلغاء عقوبة اإلعداد )إستونيا(؛ 88-80
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التفاقية مناهضتتتتة التعذ ب وغ ره من اا  مواءمة التشتتتتريعات المتعلقة بالتعذ ب ووق 88-81
مع اإلرتتتتارة إلك عدد تقادد    ،ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو السإنستتتتانية أو المف نة

التعتتتتذ تتتتب؛ اإلعتتتتداد؛  جريمتتتتة  عقوبتتتتة  العقتتتتاب    وإلغتتتتاء  تربيتتتتة وحظر  مجتتتتاي  وي  الاتتتتدني 
 )المكسيك(؛ األلفاي

النظر وي تجريم التعذ ب وحظر استتتتتتتت داد األدلة المنتزعة تحن التعذ ب أو غ ره   88-82
 من ضروب المعاملة القاسية أو السإنسانية أو المف نة )الارا يل(؛

وات اذ تداب ر    ،تنف ذ بدائل للعقوبات بالستتتتتتجن و/أو االحتجا  الستتتتتتابق للمحاكمة 88-83
بمن و فم األرتتتتت ا  ذوو   ،لزيادة القدرات القضتتتتتائية وتحستتتتت ن الظروف المادية للمحتجزين

 )الارتغاي(؛ اإلعامة

القضتتاء علك االكتظاظ وي ستتجن صتتاحبة الجسلة و يادة الموارد بفدف تحستت ن   88-84
 الظروف المعيشية العامة للنزالء )كندا(؛

لة االكتظاظ الشتتتتتتتد د وي الستتتتتتتجن الوح د وي تكهيف األنشتتتتتتتفة لمعالجة مشتتتتتتتك 88-85
 )أوارانيا(؛ الالد

بما وي ذلك مراوق النظاوة الصتتتتحية والصتتتترف    ،تحستتتت ن ظروف مراوق االحتجا  88-86
 الصحي )إيفاليا(؛

تكليف جفة حكومية بإعداد تقرير عن أوضتتتاع الستتتجون للت كد من نوعية مراوق  88-87
 )أ رلندا(؛ ي يمكن إدمالفا مستقاسا واوس لة لايان التحس نات الت ،االحتجا 

األمم المتحتدة النموذجيتة التدنيتا لمعتاملتة ضتتتتتتتتتمتان امتهتاي أمتاكن االحتجتا  لقواعتد   88-88
 ؛السجناء )مواعد ن لسون ماند س( )ألمانيا(

 ات اذ تداب ر إضافية لتحس ن ظروف احتجا  السجناء )ورنسا(؛ 88-89

 لقواعد ن لسون ماند س )الدنمار (؛جعل سجونفا ممتهلة  88-90

وتنف ذ    ،ووي منفقة البحر الكارياياا  تنف ذ امترا  الحكومة لمكاوحة الفستتتتتتاد محلي 88-91
التوصتتتتتتتتتيتات الواردة من مسي آليتة متتابعتة تنف تذ عمليتة استتتتتتتتتتعراض النظراء التفتاقيتة الالتدان  

 ؛األمريكية لمكاوحة الفساد )الواليات المتحدة األمريكية(

مع مراعاة احتياجات    ،تعزيز التداب ر الرامية إلك مستتاعدة ضتتحايا االتجار بالبشتتر 88-92
 الفئات الضعيفة بصفة ماصة مهل عامست المنا ي )إندونيسيا(؛

تعزيز اللجنة المحلية لمنع االتجار باألرت ا  من أجل القضتاء التاد علك جميع  88-93
 أركاي االتجار بالبشر )جزر مارراي(؛

وتقديم    ،اصتتتتتتتلة ت صتتتتتتتيا موارد اافية لارامر مكاوحة االتجار باألرتتتتتتت ا مو  88-94
 ال دمات الكافية للضحايا لدعم إعادة إدماجفم وإعادة ت ه لفم )الفلا ن(؛

 )السنغاي(؛ اا  تكهيف الجفود لمنع االتجار بالنساء والفتيات ومنع استغسلفن جنسي  95- 88

مكاوحة االتجار باألرتتتتتت ا  ومنع جميع أرتتتتتتكاي  مواصتتتتتتلة الجفود الرامية إلك  88-96
 االسترماق )تونس(؛
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والتعج ل وي   ،تنف ذ تشتتتريعات لمكاوحة أرتتتكاي الرق المعاصتتترة واالتجار بالبشتتتر 88-97
الان وي القضتتتتتتتتايا المرووعة عن لريق توو ر الموارد الكافية والتدريب للمستتتتتتتتةول ن للتحق ق  

الضتتتتتتحايا )المملكة المتحدة لاريفانيا العظمك   بفعالية وي هذه القضتتتتتتايا ومقاضتتتتتتاتفم وحماية
 الشمالية(؛ وأ رلندا

تعتد تل متانون الزواا إل التة االستتتتتتتتتتهنتاءات التي تستتتتتتتتتمح بزواا من تقتل أعمتارهم  88-98
 سنة )موريش ون(؛ 18 عن

الحمتتتتايتتتتة  88-99 نظتتتتاد  وتعزيز  الفقر  حتتتتدة  ت  يف  إلك  الراميتتتتة  الجفود  مواصتتتتتتتتتلتتتتة 
 )باكستان(؛ االجتماعية

لتلتحتمتتتتتايتتتتتة   88-100 التمتوارد  متن  التمتزيتتتتتد  تت صتتتتتتتتتتيتا  إلتك  الترامتيتتتتتة  التجتفتود  تتعتزيتز 
 )بربادون(؛ االجتماعية

مواصتتتتلة تعزيز التنمية االمتصتتتتادية واالجتماعية المستتتتتدامة وتحستتتت ن مستتتتتوي   88-101
 من أجل توو ر أسان مت ن لتمتع الشعب بجميع حقوق اإلنسان )الص ن(؛ ،معيشة النان

مع الترا ز علك القضتاء علك الفقر    ،اصتلة إعفاء األولوية للارامر االجتماعيةمو  88-102
 وت  يف حدته )كوبا(؛

اعتماد التداب ر اإلضتتتتافية الس مة لضتتتتمان تمتع جميع األرتتتت ا  المنتم ن إلك  88-103
 بحقوق اإلنسان )األرجنت ن(؛ اامسا اا مجموعات ضعيفة تمتع

مواصتلة تعزيز ستياستاتفا االجتماعية الناجحة وي مجاالت الصتحة والتعليم والحد   88-104
 من الفقر لصالح أكهر الفئات ضعفاا )جمفورية ونزويس الاوليفارية(؛

تعد ل تشتريعاتفا بغرض إضتفاء الصتبغة القانونية علك اإلجفاض وي حالة وجود   88-105
وإصتتتتتتتتتابتة الجن ن بعتاهتة  ،المحتاردوستتتتتتتتتفتا     ،وحتاالت االغتصتتتتتتتتتاب  ،مفر علك حيتاة الحتامتل

 )الدانمر (؛ رد دة

 تشك ل لجنة تشريعية لمراجعة مانون اإلجفاض بما يج ز اإلجفاض )آيسلندا(؛ 88-106

مواصتتتتتتتلة تعزيز التداب ر الرامية إلك ضتتتتتتتمان الحصتتتتتتتوي علك الرعاية الصتتتتتتتحية   88-107
ال ستتتتتتتتتيمتتا لعسا األمراض غ ر   ،لريق ت صتتتتتتتتتيا الموارد الكتتافيتتة للقفتتاع الصتتتتتتتتتحي عن

 )مال زيا(؛ المعدية

وال ستتتتتتتيما وي   ،إلغاء تجريم اإلنفاء الفوعي للحمل وتوستتتتتتتيع أستتتتتتتبابه المقاولة 88-108
 حاالت االعتداء الجنسي أو حاالت الحمل الشد دة ال فورة )المكسيك(؛

النظر وي إضتفاء الشترعية علك اإلجفاض وي حاالت االغتصتاب وستفا  المحارد   88-109
والحاالت التي تفدد حياة أو صتتتتتتتحة المرأة الحامل ووي حالة وجود ع وب ملاية رتتتتتتتد دة وي 

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

المتتت مونتتتة   اإلجفتتتاض وي حتتتاالت المضتتتتتتتتتتتاعفتتتات النتتتاجمتتتة عن عمليتتتات اإلجفتتتاض غ ر 
 ؛أوريايا( )جنوب

ت مع نة مهل االغتصتاب وستفا  المحارد  إضتفاء الشترعية علك اإلجفاض وي حاال 88-110
 وإلغاء تجريمه وي جميع الحاالت األمري )إسبانيا(؛ ،والتشوه ال ف ر وي الجن ن
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مواصتتلة تحستت ن نظاد الرعاية الصتتحية بات اذ تداب ر لت صتتيا مزيد من الموارد   88-111
 من أجل تعزيز صحة األد )بلغاريا(؛ ،وروع مستوي الفياكل األساسية

راجعة منفر برنامر التربية وي مجاي الصتتتحة والحياة األستتترية بما  تمارتتتك مع م 88-112
وتتدريتب المعلم ن علك ضتتتتتتتتتمتان التتدريس الفعتاي    ،المبتادئ التوج فيتة التقنيتة للمم المتحتدة

 ؛للمناهر الدراسية )آيسلندا(

إدمتاا األلفتاي ذوي اإلعتامتة وي المتدارن العتاديتة من مسي إ سء اهتمتاد متا    88-113
 لتدريب المت صص ن وي التعامل مع األلفاي ذوي اإلعامات الذهنية والنفسية )ملديف(؛

بغية منع حمل المراهقات ومنع انتشتتتتتتار    ،ضتتتتتتمان التهايف الجنستتتتتتي الشتتتتتتامل 88-114
 وال سيما و رون نقا المناعة البشرية )بنما(؛ ،األمراض المنقولة باالتصاي الجنسي

بغية منع حمل المراهقات ومنع انتشتتتتتتار    ،الجنستتتتتتي الشتتتتتتاملضتتتتتتمان التهايف   88-115
 وال سيما و رون نقا المناعة البشرية )أستراليا(؛ ،األمراض المنقولة باالتصاي الجنسي

مواصتتتتتتتتتلتة توو ر الموارد الكتافيتة للمبتادرات التي بتدأت وي مستتتتتتتتتتاعتدة األمفتات   88-116
تراعي الصتتتتتتعوبات الفريدة التي   وي وصتتتتتتوي دراستتتتتتية  ،المراهقات علك إنفاء تعليمفن الهانوي 

 تواجففا األد العزباء الشابة )جزر الافاما(؛

المضتتتتتتي مدماا وي  يادة االستتتتتتتهمار وي التعليم وتحستتتتتت ن معدي التحاق األلفاي   88-117
 بالمدارن )الص ن(؛

إصدار تشريع يعرف التحرج الجنسي وي القفاع ن العاد وال ا  ويحظره بشكل   88-118
 المالغ ن عن حاالت التحرج من االنتقاد )الواليات المتحدة األمريكية(؛مع حماية  ،صريح

ات اذ تداب ر ماصتتتة مةمتة تفدف إلك تحق ق المستتتاواة الفعلية ب ن المرأة والرجل   88-119
بمتا وي ذلتك المجتاي    ،وي جميع المجتاالت التي تعتاني و فتا المرأة من نقا التمه تل أو الحرمتان

 التعليم والعمالة والصحة )توغو(؛السياسي والمجاي العاد و 

 ات اذ مزيد من ال فوات لتعزيز تمك ن المرأة وي الحياة السياسية والعامة )بلغاريا(؛  120- 88

بما وي ذلك وي مانون   ،إلغاء األحكاد التم  زية ضتد المرأة وي التشتريعات الولنية 88-121
بغية إدماا اتفاقية القضتاء علك جميع أرتكاي التم  ز    ،تكاوة الفر  ومانون الجرائم الجنستية

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

مواصتلة تعزيز برامر المستاواة ب ن الجنست ن بات اذ تداب ر ملموستة لتعزيز تمك ن  88-122
 ورية ونزويس الاوليفارية(؛المرأة )جمف

  ،إعفاء األولوية إلدراا تعريف رتامل للتم  ز ضتد النستاء والفتيات وي تشتريعاتفا  88-123
ويتناوي    ،من اتفاقية القضتتتتتاء علك جميع أرتتتتتكاي التم  ز ضتتتتتد المرأة 1 تمارتتتتتك مع المادة  

اا ووق  ،ملةويعترف ب رتتتتتتتكاي التم  ز المتدا  ،التم  ز المبارتتتتتتتر وغ ر المبارتتتتتتتر علك الستتتتتتتواء
 للتعليقات الواردة من اللجنة المعنية بالقضاء علك التم  ز ضد المرأة )أوروغواي(؛

 يتادة تعزيز تعميم مراعتاة المنظور الجنستتتتتتتتتتاني وي االستتتتتتتتتتراتيجيتات اإلنمتائيتة   88-124
وافتتالتتة مشتتتتتتتتتتتاراتتة المرأة وأصتتتتتتتتتحتتاب المصتتتتتتتتتلحتتة المعن  ن وي ت في  الارامر   ،الولنيتتة
 )الفلا ن(؛ وتنف ذها
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المرأة 88-125 تمك ن  لتعزيز  المت تتتتذة  التتتتتداب ر  للمرأة    ،تكهيف  الولنيتتتتة  الليتتتتة  بتعزيز 
ووضتع آليات مشتتراة ب ن القفاعات للرصتد والتنست ق من أجل   ،ومد رية الشتةون الجنستانية

 تنف ذ السياسات المعتمدة )ب رو(؛

تفتاقيتة القضتتتتتتتتتاء  تكهيف الجفود الراميتة إلك  يتادة وعي المرأة بحقومفتا بموجتب ا 88-126
 علك جميع أركاي التم  ز ضد المرأة )ملديف(؛

مواصتتتتلة جفودها لتعزيز المستتتتاواة ب ن الجنستتتت ن من مسي المضتتتتي وي وضتتتتع  88-127
 سياسة جنسانية ولنية )مال زيا(؛

العمل علك إدراا اتفاقية القضتتتتتتتاء علك جميع أرتتتتتتتكاي التم  ز ضتتتتتتتد المرأة وي  88-128
 (؛تشريعاتفا الولنية )العراق

مواصتلة ات اذ المزيد من التداب ر لتعزيز المستاواة ب ن الجنست ن ومكاوحة التم  ز   88-129
 الجنساني )الفند(؛

وال ستتيما من   ،مواصتتلة الجفود الرامية إلك مكاوحة التم  ز ضتتد النستتاء والفتيات 88-130
وضتاءات صتنع  لتعزيز إبرا  هذه الفئة وي  ،باتباع نفر متعدد الجوانب  ،مسي تحد د الستياستات

 واذلك وي المجاالت العلمية )ها تي(؛ ،القرار العامة والسياسية وي الالد

ومكاوحة   ،ات اذ ال فوات الس مة لمكاوحة التم  ز والعنف ضتتتد النستتتاء واأللفاي 88-131
 التم  ز علك أسان التوجه الجنسي والفوية الجنسانية )فيجي(؛

وال ستتتتتيما العنف    ،زيز مكاوحة العنف الجنستتتتتانيات اذ جميع التداب ر الس مة لتع 88-132
 الجنسي )ورنسا(؛

  ،بما وي ذلك العنف العائلي   ،ات اذ تداب ر أمري لمنع العنف ضتد النستاء والفتيات 88-133
 حمست توعية و يادة الدعم المقدد للضحايا )إيفاليا(؛اا تشمل أيض

 مواصلة جفودها للقضاء علك العنف الجنساني )ن باي(؛ 88-134

وتصتتنيف االغتصتتاب الزوجي    ،تكهيف مكاوحة العنف الجنستتاني والعنف الجنستتي 88-135
 كجريمة وي مانون الجرائم الجنسية )إسبانيا(؛

مواصتتتتتلة الجفود الرامية إلك إنفاء جميع أرتتتتتكاي التم  ز والعنف ضتتتتتد النستتتتتاء   88-136
 المساواة ب ن الجنس ن ودعم تمك ن المرأة )تونس(؛ وترسيخ ،والفتيات

مع ات اذ   ،علك نحو تشتتتاوري   ،وضتتتع واعتماد وتنف ذ ستتتياستتتة ولنية جنستتتانية 88-137
بغض   ،تداب ر لمنع العنف الجنستتتي والجنستتتاني ضتتتد جميع النستتتاء والفتيات والرجاي والفتيان

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

مواصتتتتلة تعزيز التداب ر الرامية إلك القضتتتتاء علك جميع أرتتتتكاي العنف وأرتتتتكاي   88-138
بما وي ذلك وضتتتتتتع الارامر وتوو ر التدريب لموظفي إنفاذ    ،إستتتتتتاءة معاملة للفتيات والنستتتتتتاء

 انون وي مجالي العنف العائلي والعنف الجنسي )بربادون(؛الق

من أهداف    5للفدف  اا  ووق  ،وضتتتتتع ستتتتتياستتتتتات عامة لمكاوحة العنف الجنستتتتتاني 88-139
بما وي ذلك    ،ووضتتع تداب ر ماصتتة مةمتة لتحق ق المستتاواة الموضتتوعية  ،التنمية المستتتدامة

 وي الحياة السياسية والعامة ووي الحصوي علك التعليم والعمل والصحة )باراغواي(؛
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وال ستتتتيما    ،مواصتتتتلة تعزيز المةستتتتستتتتات المستتتتةولة عن تعليم األلفاي وحما تفم 88-140
 األلفاي ذوو اإلعامة )بربادون(؛

و يادة الموارد   ،ةالستتتتتعي إلك إجراء تق يم رتتتتتامل الحتياجات األلفاي من الم زاني 88-141
 المالية الم صصة للقفاعات االجتماعية والتعليم والصحة إلك مستوي ااف )صربيا(؛

 إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الففل )أوارانيا(؛ 88-142

مواصتتتتتتتتتلتة الجفود الراميتة إلك تعزيز اإللتار التشتتتتتتتتتريعي لحمتايتة الففتل والعتدالتة   88-143
 المتعلقة باأللفاي )تونس(؛

اا إلغاء الحق المنصتتتو  عليه وي القانون العاد وي معاقبة األلفاي إلغاء صتتتريح 88-144
وحظر جميع أرتتتتتكاي العقاب الادني وي جميع الا ئات التي  تمتع و فا البالغون بستتتتتلفة علك 

 )سلوو نيا(؛اا علك النحو الموصك به سابق ،األلفاي

 نيا(؛حظر العقاب الادني لللفاي وي جميع الا ئات )سلوو  88-145

النظر وي إجراء اإلصتسحات التشتريعية الس مة لحظر العقاب الادني الذي يمارن   88-146
 ومواصلة تشجيع است داد االنضبا  اإليجابي )ب رو(؛ ،علك األلفاي

وإلغاء  اا إجراء التعد ست التشتتتتتتتريعية الس مة إللغاء العقاب الادني إلغاء صتتتتتتتريح 88-147
للمعا  ر  اا  وذلك ووق ،األرتتتتتتت ا  الذ ن لم  الغوا الهامنة عشتتتتتتترةالحكم بالستتتتتتتجن المةبد علك 

 من أهداف التنمية المستدامة )باراغواي(؛ 2-16الدولية لحقوق اإلنسان والفدف 

تنف ذ تداب ر لضتتتتتتمان عدد تفميا األلفاي وي المنالق التي يستتتتتتكنفا ضتتتتتتعاف   88-148
 الحاي )موريش ون(؛

 جميع الا ئات )إستونيا(؛ حظر العقاب الادني لللفاي وي 88-149

تعزيز التتتداب ر التي تحظر علك وجتته التحتتد تتد العقتتاب الاتتدني للفتيتتان والفتيتتات   88-150
 )الجمفورية الدوم نيكية(؛

وال ستتتيما    ،ات اذ مفوات لمعالجة مشتتتكلة العقاب الادني لللفاي معالجة رتتتاملة 88-151
 وي المدارن )أوارانيا(؛

 ،متانون اإلعتامتة وتكتاوة الفر  ومتانون الجرائم الجنستتتتتتتتتيتة تكهيف الجفود لتعزيز 88-152
 يكفل ترجمتفما إلك مساواة وعلية ب ن المرأة والرجل )ر لي(؛ بما

النظر وي اعتماد ستتياستتات ولنية لحماية حقوق اا رات الستتن والنستتاء والفتيات   88-153
 والعنف واإل ذاء )الارا يل(؛عن إنشاء آليات لحما تفن من التم  ز  وضسا  ،ذوات اإلعامة

تعزيز الجفود الماتذولتة وي صتتتتتتتتتيتاغتة اللوائح المتعلقتة بقتانون اإلعتامتة وتكتاوة   88-154
 الفر  )جزر الافاما(؛

تستتتتتتريع صتتتتتتياغة اللوائح التنظيمية التوضتتتتتتيحية الس مة لقانون اإلعامة وتكاوة   88-155
 الفر  )جورجيا(.

واردة وي هذا التقرير تعار عن موقف الدولة )الدوي(  جميع االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات ال -89
وال  نبغي أن يففم أنفتتا تحظك بتتت   تتد الفريق    التي متتدمتفتتا و/أو التتدولتتة موضتتتتتتتتتوع االستتتتتتتتتتعراض.

 بكامله. العامل
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 المروق

 تشك لة الوود  
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