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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 عـشرة يف الفتـرة      اخلامسة، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 يف  يف بربـادوس  الة  احلواسُتعرضت  . ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ إىل   يناير/كانون الثاين  ٢١ من

الـسيد   بربـادوس وترأس وفد   . ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاين  ٢٥ املعقودة يف    التاسعةاجللسة  
واعتمد الفريق العامل التقريـر املتعلـق       .  يف جملس الشيوخ   عضووهو  مارفيل،  أورلندو   .ر
  .٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ٢٩ عشرة، املعقودة يف الثالثة يف جلسته رببادوسب
اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين        ،  ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ١٤ ويف  -٢

  .ليبيا والربازيلو إسبانيا :بربادوسلتيسري استعراض احلالة يف ) اجملموعة الثالثية(التايل 
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

 :بربادوسراض استعراض احلالة يف صدرت الوثائق التالية ألغ ،١٦/٢١ القرار

 ؛(A/HRC/WG.6/15/BRB/1)) أ(١٥ عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة/تقرير وطين  )أ(  

جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
 ؛(A/HRC/WG.6/BRB/2)) ب(١٥ للفقرة

ـ            )ج(   ) ج(١٥ رةموجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفق
(A/HRC/WG.6/15/BRB/3).  

 آيرلندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً          بربادوسوأحيلت إىل     -٤
.  وهولندا والنرويج واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     املكسيك  سلوفينيا و و

 .رجي لالستعراض الدوري الشاملوميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع الشبكي اخلا

 موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

فيمـا خيـص   اً جيد الحظ الوفد أن بربادوس دولة جزرية صغرية نامية متلك سجالً       -٥
منـذ   منه على حنـو جيـد         استفادت مستوى من احلكم الرشيد   احترام حقوق اإلنسان، و   

.  نـسمة  ٢٧٠ ٠٠٠ وشدد على أن عدد سكان البلد يبلغ حنـو           .١٩٦٦ يف عام    ااستقالهل
السعي إىل حتقيق الصاحل العام، مع أهنا أثرت علـى          متنعها مواردها البشرية احملدودة من       ومل

  .وترية إجناز األعمال
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جل الوفاء كبرية، لكوهنا دولة صغرية نامية، من أاً وأقّرت بربادوس بأهنا بذلت جهود  -٦
 وأضافت أهنا تويل أمهيـة      .بالتزاماهتا جتاه خمتلف هيئات املعاهدات فيما خيص تقدمي التقارير        

 اليت حيتـرم  طريقةالمن اً البلد انطالقكربى للوفاء هبذه االلتزامات، غري أنه ينبغي احلكم على         
الفقـراء وذوي   هبا حقوق اآلخرين يف الواقع، ومن االلتزام الذي يبديه جتاه احترام حقـوق              

  .اإلعاقة واحملتاجني ومن هم أقل قدرة على متثيل أنفسهم
وذُكّر بأن  . ولدى بربادوس تقليد عريق يف تطبيق الدميقراطية واحترام حكم القانون           -٧

، إىل حتقيق وحفظ حرية اجلزيرة وأمنها ورخائها عن طريـق           ١٦٥١سكاهنا سعوا، منذ عام     
 وكّرس  .لت أساس إعالن احلقوق يف الواليات املتحدة      شكتبين ميثاق بربادوس، وهو وثيقة      

الدستور املعتمد عقب استقالل البالد أمهية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واسترشـد            
  .دولية واإلقليمية حلقوق اإلنسانباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبغريه من الصكوك ال

 بربادوس، وقد انعكس ذلـك يف       يبقى تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من أولويات      و  -٨
اإلنفاق الذي خصصه البلد لتمويل خدمات التعليم واخلدمات االجتماعية، اليت اسـتهلكت            

 .حنو ثلثي امليزانية الوطنية

فأنشأ هلـذه    ويسعى البلد إىل تدعيم هيكل احلكم واإلطار الراعي حلقوق اإلنسان،           -٩
لفت هذه اللجنـة مـن شخـصيات        وتأ. ٢٠٠٨الغاية اجمللس االستشاري للحوكمة عام      

، وهي تعمل جاهدة على صياغة تشريعات عدة، مبـا يف ذلـك إدخـال               بربادوسية بارزة 
 .اإلعالمالتعديالت على قانون أمني املظامل وإعداد القانون املتعلق بالرتاهة والتشهري وحرية 

تهجتـها  والتزمت بربادوس بالنهوض باملرأة، وتثبت السياسات واملمارسات اليت ان          -١٠
 للمعلومات اليت ساقتها منظمة العفو الدولية، بربادوس، خالفاً  وأشري إىل أن برملان   . هذا األمر 

ففي الواقع، يضّم جملـس الـشعب املنتخـب         . ٣٠    ل نساء من أصل أعضائه ا     ٣ال يتضمن   
، ويضم جملس الشيوخ الـذي جيـري تعـيني          عضواً ٣٠ نساء من أصل     ٤بتصويت شعيب   

مث قّدمت بربادوس تفاصيل إضافية عن مشاركة النساء        . عضواً ٢١ أصل    نساء من  ٧ أعضائه
يف القطاع العام، مبا فيه اجملال القضائي، مضيفة أن نسبة التحاق املـرأة بـالتعليم اجلـامعي                 

 .زالت عالية حيث أن عدد النساء يفوق عدد الرجال ويبلغ ضعفه تقريباً ما

 أشارت بربـادوس إىل أنـه جـرى         وفيما خيص قضية األشخاص ذوي اإلعاقة،       -١١
 تعيني أّول سّيدة لتولّي منصب رئاسة جملس الشيوخ يف البلد وقد كانت مصابة              ٢٠١٢ عام
 عـن   فضالً اإلجناز األكادميي هلذه املرأة العضو يف جملس الشيوخ          ويثبت.  بإعاقة بصرية  أيضاً

  .املواطننييع تعيينها يف هذا املنصب الرفيع التزام احلكومة بإتاحة الفرص أمام مج
، وقد وافق جملـس     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    تواصل بربادوس تنفيذ    و  -١٢

 وتولـت  .الوزراء على التصديق عليها حاملا ُتستوىف كافة املتطلبات القانونية الالزمة لـذلك  
. الوحدة الوطنية املعنية باإلعاقات تنفيذ برامج لتعزيز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
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ت بربادوس الضوء على اإلجراءات اليت اختذهتا يف هذا الصدد، مبا فيهـا اخلطـوات               وسلّط
 عن العمل اجلاري    فضالًالرامية إىل تعديل املباين العامة حىت تناسب األشخاص ذوي اإلعاقة،           

  .املدارس واجلامعات وأماكن العملمع املنظمات غري احلكومية، واجلهود اليت تبذهلا 
 بعـض   بربادوس أهنا قامـت مبراجعـة     راءات التشريعية، ذكَرت    وفيما خيص اإلج    -١٣

. التشريعات السابقة لالستقالل لتحديد ما إذا كانت خمالفة اللتزاماهتا مبوجـب املعاهـدات         
واقترحت بربادوس تعديل القوانني السارية أو سّن قوانني جديدة يف جمال الـصحة العقليـة               

وستتواصل . ومحاية الطفل وعقوبة اإلعدام اإللزامية     املرتيلوالتحرش اجلنسي والتمييز والعنف     
ق اإلنـسان يف    االلتزامات الدوليـة املتعلقـة حبقـو      اً  هذه العملية إىل أن يدمج البلد تدرجيي      

 .التشريعات احمللية

، )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية   ريوسبالنسبة إىل ف  و  -١٤
نفيذ برامج ترمي إىل القضاء على وصم األشخاص املـصابني          استمرت احلكومة يف وضع وت    

 للخدمات العامة وعلـى     املرّوجةالدعايات  اإليدز، كما أهنا تنفق مبالغ طائلة على        /بالفريوس
بأن الوصم والتمييز يعيقان الوصول إىل خدمات       وظلت احلكومة متيقنة    . مسائل أخرى مهمة  

 هذه اخلدمات وإدماجها يف     إلغاء مركزية لك، قررت   ولذ. بالفريوسالوقاية والرعاية املتعلقة    
 بعدد من األنشطة اليت هتدف إىل تـشجيع         أيضاًواضطلعت  . نظام الرعاية الصحية األساسي   

 تفصيلية عن   وقُّدمت فيما بعد معلومات   . التغيري يف املواقف والسلوكيات السائدة يف اجملتمع      
  .هذه األعمال

ص، شّددت بربادوس على أهنا سّنت تـشريعات        وخبصوص مسألة االجتار باألشخا     -١٥
 فذكَرت اخلطوات اليت قامـت هبـا لتنفيـذ          .جتّرم االجتار باألشخاص ومن بينهم األطفال     

بروتوكـول   (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال         
 جلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة     اب اعتماد القانون املتعلق  : طوات التالية ، ومن بينها اخل   )بالريمو

وتشكيل فرقة عمل وطنية ملنـع االجتـار باألشـخاص          ،  ٢٠١١عام  ) منعها ومكافحتها (
وأشارت كذلك إىل إطالق مبادرات لتوعية اجلمهـور وتـدريب املـوظفني            . ٢٠١٢ عام

 .وظفني املكلفني بإنفاذ القانونالعموميني وامل

 وعلى معاقبة األشخاص املـدانني بتهمـة        أيضاًل  وُسلط الضوء على جترمي االجتار باألطفا       -١٦
 .)منعها ومكافحتها (اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاالجتار بطفل بالسجن املؤبد مبوجب القانون املتعلق ب

خيص إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، شرحت بربادوس أهنا اختـذت           فيما  و  -١٧
امل لتندرج يف إطاره مسؤولية تعزيز       أمني املظ  تغيري نطاق اختصاص مكتب   من أجل   خطوات  

تعيَني أمني   احلاكم العام وسُيطرح على الربملان قانون ينّص على تويل        . ومحاية حقوق اإلنسان  
 على  حالياًومشروع القانون معروض    .  بناًء على التوصيات املقدمة من جملسي الربملان       املظامل

 ناقشات بشأن البىن واملسؤوليات واملوارد رئيس املستشارين الربملانيني، وسُتعقد خالل السنة م      
  .املالية والبشرية الالزمة لذلك



A/HRC/23/11 

GE.13-11833 6 

بثُّ عـدة   اً  وفيما خيص التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ذكر الوفد أنه جيري يومي             -١٨
إعالنات على احملطة التلفزيونية اليت تديرها احلكومة، متعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق األطفال            

 مناقشات مع حالياًوإضافة إىل ذلك، جتري  ". احتدوا ضد العنف  "ملة  واالستغالل اجلنسي وحب  
  . أمانة الكومنولث بشأن وضع برنامج للتثقيف العام يف جمال حقوق اإلنسان

باعتمـاد سياسـة عـدم      اً  راسخاً  وخبصوص العنف املرتيل، التزمت احلكومة التزام       -١٩
 وُشدد على أن مكتب الشؤون      .ساءالتسامح املطلق مع كافة أشكال العنف املمارس ضد الن        

). واملتضمن أوامر مبنعـه   (اجلنسانية أنشأ جلنة ملراجعة القانون الساري املتعلق بالعنف املرتيل          
وأضيف أن السياسة . كما توىل املكتب تعزيز التعليم العام عن طريق عدد من املنتديات العامة   

االت اليت يبلَّغ فيها عن وجود عنف       اليت تتبعها قوات الشرطة هي سياسة التحقيق يف كل احل         
مرتيل، وأن ضباط الشرطة يستمّرون بتلقي التدريب الالزم للتدخل يف مثل هـذه احلـاالت            

وباإلضافة إىل ذلك، عملت قوات الشرطة مع مكتب الشؤون اجلنسانية ومع           . والتحقيق فيها 
املتعلقة مجع البيانات   جهات معنية أخرى على تصميم أداة رائدة جلمع البيانات هدفها حتسني            

 .حبوادث العنف املرتيل

خيص عقوبة اإلعدام، الحظت احلكومة أنه ال يوجد على ما يبدو توافق وطين              وفيما  -٢٠
 ولكن ُشّدد على عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام منذ          .أو تأييد من احلزبني إللغاء عقوبة اإلعدام      

امية، أُعّدت مشروعات قوانني تقـضي      وبالنسبة إىل مسألة عقوبة اإلعدام اإللز     . ١٩٨٤عام  
الوزراء قبل  بإلغاء العقوبة، وُتستكمل التحضريات اجلارية لعرض هذه املشروعات على جملس           

  .طرحها على الربملان
 واملثليني ومزدوجي امليـل     املثليات املتعلقة بفئة    القضاياباملثل، ال يوجد بالنسبة إىل      و  -٢١

ومـع أن   . "اللواط"  بوافٌق على إلغاء قوانني البلد املتعلقة        ت اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية،   
 ال خيضع األشخاص الذين يقيمون عالقات جنسية مثلية          جيّرم اللواط،  قانون اجلرائم اجلنسية  

. تقـدَّم أي شـكوى     للمالحقة، إذ ال ميكن اإلفالح يف مقاضاة مرتكيب هذه األفعال إن مل           
يقيمون مثل هذه العالقات الـشكاوى إىل الـشرطة،         ُيحتمل أن يقّدم األشخاص الذين       فال

جتري مالحقة املثليني    القوانني، ال وبالتايل، فعلى الرغم من وجود قانون اللواط يف سجالت          
يف حال اخنـراط قاصـر    إالال ميكن أن حتدث املقاضاة  و . ميوهلم اجلنسية  حبجةيف بربادوس   

  .شخص بالغ دون رضاه أو
 مبوقف اجملتمع الدويل الذي مفاده أن من واجب احلكومة          وأحاطت بربادوس علماً    -٢٢

ر بربادوس بأهنا دميقراطية وبأن     ورغم ذلك، تذكّ  . إظهار قدرهتا على القيادة يف هذه املسائل      
اية حقوق  ولكنها ملتزمة بكفالة مح   . احلكومة مترددة، من هذا املنطلق، يف خمالفة إرادة شعبها        

 .كافة األشخاص من األذى

نسبة إىل قضية محاية الطفل، واصلت بربادوس تعزيز جهودها واستعانت احلكومة           وبال  -٢٣
خبدمات أحد املستشارين للنظر يف قانون األسرة ويف مجيع التشريعات املتعلقة بالطفل، وذلـك              
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كما اختـذت احلكومـة     . بغية ضمان توافق القانون مع الربوتوكوالت واملعايري املقبولة دولياً        
  .ض مطلب اإلبالغ اإللزامي عن مجيع حاالت إيذاء األطفالخطوات من أجل فر

منظمـة األمـم    فيما خيص العقاب البدين، ذكَرت بربادوس أهنا نفّذت مبساعدة          و  -٢٤
برنامج إدارة السلوك اإلجيايب يف املدارس، الـذي يهـدف إىل      )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

ضي بالتايل علـى احلاجـة إىل اسـتخدام    وضع استراتيجيات إلدارة السلوك اإلجيايب، مما يق 
  .عقاب البدينال

أربعـة إىل   ة جتتمع كل    الشكاوى ضد الشرط  املعنية ب يئة  اهل مث شرحت بربادوس أن     -٢٥
  . الشكاوىأسابيع ملقابلة مقدمي ستة
تقارير االستعراض الدوري الشامل اليت     علومات الواردة يف     بربادوس على امل   ورّدت   -٢٦

أفادت بأن التصرحيات السلبية والعامة اليت تضمنتها هذه التقارير توحي          و. ُجمعت عن البلد  
وتطعـن هـذه    . بأنّ شرطة بربادوس معتادة على انتهاك حقوق املواطنني واملقيمني يف البلد          

 الشرطة تبقى ملتزمة    أن قيادة وُشدد على   . التصرحيات بشكل جمحف يف نزاهة قوات الشرطة      
وينظم الدليل التوجيهي سـلوك      .ني بإنفاذ القوانني ومساءلتهم   مببادئ نزاهة املوظفني املكلف   

 كما يشكّل التـدريب يف قـضايا حقـوق          .الضباط، وال سيما فيما يتعلق باستخدام القوة      
وقد ُبذلت  .  ضباط الشرطة  االعتماد اليت ميّر هبا   من عملية   اً  اإلنسان واملسائل ذات الصلة جزء    

وتلتزم الـشرطة بـاحترام الـضمانات       الزم للضباط،   لتوفري التدريب ال  املمكنة  كل اجلهود   
  .ملكفولة جلميع الناس يف بربادوسالدستورية ا

وال تسمح السياسات واملمارسات والتشريعات الراهنة بأن تكون الشرطة هي اجلهة             -٢٧
أشـخاص قيـد احلـبس       أي حتقيق من التحقيقات املتعلقة بوفـاة         اليت تقرر نتائج  الوحيدة  
 العامـة  رئيس النياباتحتال إىل مكتب تائج اليت ختلص إليها هذه التحقيقات     والن .االحتياطي

ويف مجيع احلاالت اليت لقي شخص      . قاضي الوفيات للفصل فيها على النحو املناسب       أو إىل 
حتفه يف ظروف غري طبيعية أو مريبة، توىل أحد األطباء املستقلني عن مكتب مفوض الشرطة               

 .تشريح للجثةإجراء 

رست احلكومة العالقة بني الشرطة واجلمهور العام بصورة منهجية لتحسني التفاهم           ود  -٢٨
اليت ثبتت  ويف احلاالت اليت توفرت فيها أدلة على سوء تصرف أفراد الشرطة أو          . واحلوار بينهما 

  . فيها خمالفة الضباط للقانون، أخضع املعنيون للمحاكمة مثلهم مثل مجيع املواطنني
بربادوس بقلق بالغ إزاء التصرحيات اليت زعمت أن االغتصاب أمر شائع            أيضاًوشعرت    -٢٩

، فأشـار إىل البيانـات      تستند إىل وقـائع   نه ال يعتقد أن هذه التصرحيات       إوقال الوفد   . يف البلد 
 واليت كذّبت املعلومات الـواردة يف       كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     الصادرة عن م  

وذكر أن عدد حاالت االغتـصاب املبلَّـغ عنـها    . مم املتحدة حلقوق اإلنسان فوضية األ تقرير م 
 فإن عدد حاالت االغتصاب املبلّـغ عنـها         ويف الواقع، . ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ني عامي   اخنفض ب  قد

  .أوروبا الغربية نسمة يف بربادوس أدىن من متوسط املعدالت املقابلة هلا يف ١٠٠ ٠٠٠ لكل
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 مظاهر التعميم السلبية اليت انبثقت عن تقـارير األمـم           وأعرب الوفد عن قلقه إزاء      -٣٠
أو دليل  / للتوصل إىل استنتاجات ال تستند إىل أي أساس و         السردفرأى أن استخدام    . املتحدة

  .ذات حجيةأمر مقلق للغاية إذ قد تؤخذ هذه التقارير على أهنا بيانات 

مح للمرأة الرببادوسية مبنح    يسوبالنسبة إىل ما ادعي من أن القانون يف بربادوس ال             -٣١
 ٢٠٠٠اجلنسية ألوالدها، قال الوفد إن هذا ليس هو احلال إذ جرى تعديل الدستور عـام                

 .للسماح للرجل واملرأة على حد سواء مبنح اجلنسية الرببادوسية إىل أوالدمها

 فوضـية تدخل م وفيما خيص مسألة انعدام اجلنسية، شرحت بربادوس أهنا التمست            -٣٢
 والقـضية   . انعدام اجلنسية  اّدعي فيها الوحيدة اليت    يف القضية    املتحدة لشؤون الالجئني  األمم  

  .تزال جارية ال
يف  و ١٩٥١يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام       اً  ومع أن بربادوس ليست طرف      -٣٣

، تقّر بأن من واجبها احترام محاية الالجئني وبأن مـن مـسؤوليتها             ١٩٦٧بروتوكوهلا لعام   
. ومن هنا، تلتزم بربادوس مببدأ عدم اإلعادة القـسرية        . يف كلّ طلب جلوء مقدَّم    بعناية  لنظر  ا

 األمـم املتحـدة     فوضيةم، أحيلت املسألة إىل     اليت قُدِّمت فيها بالغات   ويف احلاالت القليلة    
  .لشؤون الالجئني

لـة جزريـة    ، أفادت بربادوس بأهنا مازالت تواجه حتّديات كثرية لكوهنا دو         وختاماً  -٣٤
. معاهدات جديدة يف الوقت الـراهن     على  تصديق  الصغرية نامية مما جيعل من الصعب عليها        

، ال جيوز للبلد أن يقوم بالتصديق علـى معاهـدات           ةاتياعد السياس فمن منظور إحدى القو   
وما زالت بربادوس    . عنها االلتزامات الناشئة جديدة ما مل يكن يف وضع يتيح له الوفاء جبميع           

 لبيانـات ل مقارنـة    حتد من قدراهتا، ويعزى جزء من املشكلة إىل عدم إجـراء          اً  ه قيود تواج
 . وتصنيف لإلحصاءات رغم اختاذ عدد من املبادرات يف هذا الصدد

اتفاقية حقوق  ا مبوجب   متعلقة بالتزاماهت    بأن بربادوس أجنزت أعماالً    أيضاًوأفاد الوفد     -٣٥
، وبأّنه ُيرجى اسـتكمال التقـارير       ل التمييز ضد املرأة   فاقية القضاء على مجيع أشكا     وات الطفل

  اتفاقية من اتفاقيـات    ١١ذ   ارتبطت بتنفي  ضافة إىل ذلك، فإن األعمال اليت     وباإل. خالل السنة 
وأشارت بربادوس إىل أهنا ترّحب مبساعدة      . تشرف على االكتمال   ٢٢    لمنظمة العمل الدولية ا   

  .تقدمي التقارير مبوجب املعاهداتعملية  تنظيم  يفحلقوق اإلنسانفوضية األمم املتحدة م
ورّحبت بربادوس بتعيني مستشار يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد وتعترب أن هـذا                -٣٦

األمر سيساعد احلكومة على التوعية بقضايا حقوق اإلنسان وعلى تدعيم اإلطـار الـوطين              
  . املتعلق حبماية حقوق اإلنسان يف البلد

 اليت تلقتها، مشرية إىل أن املعلومات املتعلقة        املسبقةاألسئلة  ادوس عن   مث أجابت برب    -٣٧
 .بغالبية القضايا املثارة قد قُدِّمت بالفعل يف املداخلة اليت أدلت هبا
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 املتعلقة بتجرمي العالقات اجلنسية املثلية، كـّررت بربـادوس          األسئلةوبالنسبة إىل      -٣٨
على أن القانون ال يتدخل يف العالقات اجلنسية اليت تـتم            اليت تشدد    املعلومات املقّدمة سابقاً  

وفيما خيص إلغاء عقوبة اإلعدام، أشارت بربادوس إىل معلومات سبق          . بني البالغني برضاهم  
أن قّدمتها وذكرت أن القول بأن البلد مل يشهد يف سّجله تنفيذ عقوبة إعدام واحدة لنحـو                 

 .  تصريح بالغ القوة عاماًثالثني

 املتعلقة بإلغاء العقاب البدين، ذكّرت بربادوس بأنّ املـدارس          األسئلةيما خيص   وف   -٣٩
اعتمدت برامج إلجياد حلول بديلة، مما أدى على ما يبدو إىل تدين استخدام العقاب البـدين                

ويبدو أن احلكومة حباجة إىل قبول شرائح أكرب من اجلمهور          . إىل استخدامه كمالذ أخري    أو
 . مريح على إدخاله يف تشريعاهتاقدم بشكلهلذا التغيري كي ت

وبالنسبة إىل التدابري املتخذة ملنع العنف ضد النساء، أشارت بربادوس إىل املعلومات              -٤٠
وفيما يتعلق خبطط التصدي إليذاء األطفال، ذُكّر       . التفصيلية اليت سبق أن قّدمتها هبذا الشأن      

التشريعات السارية وللمساعدة على مواءمتها     للنظر يف   اً  قانونياً  أن احلكومة عّينت مستشار   ب
 صندوق لنفقة الطفل يوفّر العـون       أيضاًوأنشأت احلكومة   . مع الربوتوكوالت املقبولة دولياً   

 خبصوص عمل األطفال، فمن املستبعد أن ميثّـل         أما. لألسر اليت يعيلها أحد الوالدين    الالزم  
اق األطفال باملدارس حىت سن الـسادسة       األمر مشكلة كبرية ألن التعليم إلزامي وينبغي إحل       

ومع ذلك، فقد ُشكّلت جلنة وطنية معنية بعمل األطفال تتمثل إحـدى مهامهـا يف               . عشرة
 . رصد حاالت عمل األطفال

 املتعلق باإلجراءات املعتمدة ضّد األفعال العدوانية والتمييزية الـيت      السؤال على   ورداً  -٤١
يف خدمـة الزبـائن     اً   أن قوات الشرطة تلقت تـدريب       جمددا  التأكيد جرى،  ترتكبها الشرطة 

. وإشراك اجملتمع احمللي وتسوية الرتاعات وسالمة الضباط      والعالقات العامة وحقوق اإلنسان     
 وبالتئامها على حنـو منـتظم للنظـر يف          وذُكِّر بإنشاء اهليئة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة      

 .لشكاوى املقدمة ضد أفراد الشرطةا

 املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، شرحت بربادوس         األسئلةوخبصوص    -٤٢
 .ملظامل الذي سيضطلع هبذه املهمةأن املسألة قد عوجلت بزيادة تعزيز عمل مكتب أمني ا

 على السؤال املتعلق بالتشريعات ذات الصلة اليت ُسّنت خالل الفترة موضـع             ورداً  -٤٣
والقانون املتعلق بالصحة     اخلدمات القانونية اجملتمعية   قانوناالستعراض، أشارت بربادوس إىل     

وأضافت أن التشريعات اليت    .  عالوة على التشريعات اآلنفة الذكر     والسالمة يف مكان العمل،   
الصحة العقلية والقانون املتعلق بالعنف     مل ُيبّت فيها بعد تشمل تعديالت على القانون املتعلق ب         

  ).ةاملتضمن أوامر باحلماي(املرتيل 
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 ١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم        كما أفادت بربادوس بأن توقيعها على         -٤٤
وتعمـل  . هو أحد التطورات اإلجيابية اإلضافية     املرتلية   املرتلينيعمال  لاملتعلقة بالعمل الالئق ل   
 . مع احلكومة من أجل التصديق عليهاحالياً هيئة األمم املتحدة للمرأة

فوضية األمـم    وم اإلنسانجملس حقوق    بربادوس التزامها بعمل     ، كّررت ويف اخلتام   -٤٥
  .حلقوق اإلنساناملتحدة 

  وردود الدولة موضوع االستعراض جلسة التحاور   -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل جلسة     .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٤٤أدىل    -٤٦

  .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير
بربادوس تسّجل أعلى مؤشر للتنمية     أن  )  البوليفارية -مجهورية  (رتويال  فوالحظت    -٤٧

 .البشرية يف منطقة البحر الكارييب وأهنا نفّذت برامج للتصدي للفقر املدقع باستهداف األسر            
والحظت السياسات الرامية إىل مساعدة املسّنني عن طريق التركيـز علـى أمنـهم املـايل           

اإلضافة إىل ذلك، الحظت اجلهود املبذولة لـتمكني النـساء،          وب. وصحتهم البدنية والعقلية  
يف ذلك تدريب املوظفني العموميني يف جمال املساواة بني اجلنسني، وشّن محـالت عامـة     مبا

  .وقّدمت توصية. تسلط الضوء على العنف القائم على نوع اجلنس
تحدة وال سيما هيئة    تايلند عن تقديرها لتعاون بربادوس الوثيق مع األمم امل        وأعربت    -٤٨

األمم املتحدة للمرأة، واللتزامها بتحقيق املساواة بني اجلنسني وبتعزيز إدراج قـضية متكـني          
وشّجعت على تزويد مكتب أمني املظامل      .  ومهامه مكتب الشؤون اجلنسانية  املرأة يف أعمال    

 املناعـة   س نقـص   الحظت تايلند االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريو      وفيما. كافيةالوارد  املب
وأعربت عـن   . البشرية، حثت اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة الضرورية يف هذا الصدد          

 .وقّدمت تايلند توصيات. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتقديرها لاللتزام بتنفيذ 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والتـدابري        الحظت اجلزائر التوقيع على     و  -٤٩
وسلطت الضوء على التطورات الـيت      .  إىل إدراج املعايري الدولية يف التشريعات احمللية       الرامية

طرأت منذ آخر استعراض، وخباصة السياسة الوطنية للشيخوخة، والتدابري املتخذة للتخفيف           
 ويف حني رحبت .من حّدة الفقر وضمان املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز العنصري

فريوس نقص املناعة البشرية، الحظت أن الفريوس ما زال    اليت تتصدى ل  ة الوطنية   باالستراتيجي
  . وقّدمت اجلزائر توصيات.للتنمية يف بربادوساً رئيسياً يشكل هتديد

اخلطة االستراتيجية الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية         وأشادت األرجنتني ب    -٥٠
املعنـيني وحتقيـق    تحديـد   لسر  اجلبرنامج  " وتطبيق    وبإنشاء ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة   ومكافحته

  .وقّدمت األرجنتني توصيات. الذي يركّز على احلّد من الفقر" االستقرار والتأهيل والتمكني
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 املظـامل،   أمـني مكتب  وبتوسيع اختصاص   ونّوهت أستراليا حبماية حقوق الطفل،        -٥١
وفيما سلّمت  . لغاء عقوبة اإلعدام  والحظت التزام الدولة الطرف بإ    . وبتجرمي االجتار بالبشر  

 ضّد املرأة، أعربت عن استمرار قلقها إزاء عدم قيـام           باختاذ إجراءات بشأن التمييز والعنف    
فقالـت إهنـا تـود      . ا على النحو املناسب   مالسياسات الراهنة بسن التشريعات املناهضة هل     

 حاملا تصبح  جتماعية السياسات اال  احلصول على مزيد من املعلومات عن اإلطار الذي يرعى        
وكان غياب البيانات االجتماعية واإلحصاءات املتعلقـة بـاجلرائم         . هذه املعلومات متاحة  

  .وقّدمت أستراليا توصيات. للقلقاً مصدر
عن قلقها البالغ إزاء األثر الذي خلّفـه الكـساد العـاملي علـى               بنغالديشوأعربت    -٥٢

وسّرها أن تالحـظ    . زيز ومحاية حقوق اإلنسان   بربادوس، ولكن أثنت على اجلهود املبذولة لتع      
االلتزام الذي تبديه احلكومة والعمل الذي تقوم به لكبح مجيع أشكال العنـف، وأن تالحـظ                

 بإجراءات التدخل اليت اُتخـذت      أيضاًورّحبت  . التركيز الذي حيظى به تعميم املنظور اجلنساين      
إال أن القوالب النمطية اجلنسانية     . هلذه الغاية  اًعلى املستوى التشريعي والربناجمي والتعليمي حتقيق     

 .وقّدمت بنغالديش توصيات. جلنسنيما زالت تعترض اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني ا

 باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات، مبـا يف ذلـك اإلصـالحات            الربازيلوأشادت    -٥٣
لالسـتعراض  رحت أثناء الدورة السابقة التشريعية الرامية إىل معاجلة عدد من الشواغل اليت طُ 

 ورّحبت بالتدابري املتخذة ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس ومتكـني            الدوري الشامل، 
.  والسياسات الرامية إىل القضاء علـى الفقـر        السياسة الوطنية للشيخوخة   املرأة، وباعتماد 

. واة بني اجلنسني والعقاب البدين    وُشّجعت بربادوس على اختاذ مزيد من التدابري يف جمال املسا         
  .وقّدمت الربازيل توصيات

 ٢٠٠٨ عـام    الـيت قدمتـها   وطلبت كندا معلومات حمّدثة عن تنفيذ التوصـيات           -٥٤
تكـّرس بـصورة   خيص التصدي للتمييز ضد املرأة واختاذ اخلطوات الالزمة لسّن قوانني       فيما

الوحدة الوطنيـة  ونّوهت بعمل . سحمددة احلق يف عدم التعرض للتمييز على أساس نوع اجلن         
املعنية باإلعاقات، وال سيما براجمها اليت ُتعىن بتنقّل ذوي اإلعاقة ولغة اإلشارة وهتيئة إمكانية              
الوصول لذوي اإلعاقة، وبراجمها املتعلقة بتنظيم املخيمات الصيفية اجلامعة وبتهيئة إمكانيـة            

  .وقّدمت كندا توصيات. الوصول لذوي اإلعاقة
السياسة الوطنية للشيخوخة، املستندة إىل حتقيق تكافؤ الفرص        وألقت شيلي الضوء على       -٥٥

وقد . اتفاقية حقوق الطفل  وإمكانيات الوصول، وعلى التقدم احملرز ملواءمة التشريعات مع أهداف          
وُرحـّب  .  السياسات املتبعة للقضاء على الفقر     يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية     إعمالانعكس  

  .وقّدمت شيلي توصيات. وقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام كخطوة إجيابيةالب
وأعربت الصني عن تقديرها لألمهية اليت حظي هبا القضاء على الفقر وللجهـود             -٥٦

ورّحبت بسياسة عدم التسامح املطلق مع العنف ضد املرأة، . املبذولة حلماية حقوق الطفل
وأثين على النتائج اإلجيابية الـيت حققتـها        . بني اجلنسني وبتمكني املرأة وتعزيز املساواة     

االجتار من فريوس نقص املناعة البشرية وللتصدي للتمييز العنصري و        التدابري املتخذة للوقاية    
 .وقّدمت توصية. باألشخاص
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الضوء على اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة واملساواة بـني        كوستاريكاوسلّطت    -٥٧
 يف القوانني واملمارسات،    اتفاقية حقوق الطفل  عت على زيادة إدماج أحكام      وشّج. اجلنسني

وأعربت عن جزعهـا إزاء العقـاب       . ودعت بربادوس إىل مواصلة العمل على محاية الطفل       
وطلبت معلومات عن   .  وحثّت على اختاذ تدابري لوضع حد هلذه املمارسة        ربالقُصَّالبدين املرتل   

  .وقّدمت توصيات.  بالتحرش اجلنسي يف مكان العملوضع مشروع القانون املتعلق
من ناجتها احمللي اإلمجايل للنفقات      يف املائة    ١٠والحظت كوبا أن بربادوس رصدت        -٥٨

. ، وخّصصت موارد كبرية لتمويل برنامج األدوية الوطين       ٢٠١٢ و ٢٠١١الصحية يف عامي    
رة الوظائف بني صـفوف     وعالوة على ذلك، فقد مسحت سياسة محاية العّمال بتفادي خسا         

موظفي القطاع العام، وأّدت املخططات التحفيزية إىل بناء اقتصاد صـحي ينـسجم مـع               
 .وقّدمت كوبا توصية. لبات البيئةمتط

إكوادور الضوء على السياسات الوطنية اهلادفة إىل تعزيز احترام حقـوق           وسلطت    -٥٩
 استفسرت عن التدابري احملددة اليت      اإلنسان، وفيما الحظت احلماية اخلاصة املمنوحة للمسّنني      

والحظت التدابري املتخذة للتوعية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        . اعُتمدت لتعزيز حقوقهم  
.  املرأة وأعربت عن تقديرها للجهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني          . وإلبرازها

 .وقّدمت إكوادور توصية

جود أحكام تكفل احلقوق واحلريات األساسية وتعكس     أنه رغم و   والحظت إستونيا   -٦٠
يف ذلك احلقوق املدنية والسياسية، ال بد من مراجعة الدستور لتضمينه مفهوم مناهضة التمييز              

ورّحبت بتنامي االهتمام بقضايا املرأة وشّجعته، وخباصة فيما خيص العنف          . كانت دوافعه اً  أي
. ١٨٩ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         العمل اجلاري للتصديق  كذلك ب  و ،ضد املرأة 

يف جمال تقدمي التقارير إىل وفيما الحظت أن بربادوس التمست املساعدة التقنية لبناء القدرات   
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ذكّرت بأن العديد من التقارير املتعلقة هبيئـات               

 .قّدمت إستونيا توصياتو .املعاهدات قُّدمت بعد فوات موعدها

ورّحبت فرنسا باجلهود اليت اضطلعت هبا بربادوس منذ الدورة األوىل لالسـتعراض              -٦١
 .وقّدمت فرنسا توصيات. وق اإلنسانالدوري الشامل هبدف تعزيز محاية حق

وأعربت أملانيا عن استمرار قلقها إزاء العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلـك                 -٦٢
وساورها قلق مماثل   .  عن التحرش اجلنسي والتمييز املمارسني ضد املرأة       فضالً ،يلالعنف املرت 

، وبشأن غياب التشريعات الـيت      ة املثلية اليت تتم برضا الطرفني     بشأن جترمي العالقات اجلنسي   
واستفسرت عن التدابري اليت تعتـزم الدولـة        . حتظر التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية      

 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة       ة املثليات واملثليني  فئا ملكافحة جترمي    الطرف اختاذه 
 .وقدمت أملانيا توصيات. اجلنسية، والتمييز املمارس ضدها
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والحظت .  يف جمال حقوق اإلنسان    بالتقدم الذي أحرزته بربادوس    غواتيماالوأقرت    -٦٣
الـذي   )منعها ومكافحتها  (ظمة عرب الوطنية  اجلرمية املن ب أن الربملان وافق على القانون املتعلق     

ة السامية حلقوق اإلنسان    طرت القلق الذي أعربت عنه املفوض     وشا. ر باألشخاص م االجتا جيّر
للرجل، منح جنـسيتها    اً  فيما خيص عدم املساواة بني الرجل واملرأة إذ ال حيق للمرأة، خالف           

 .اتيماال توصيةوقّدمت غو. الرببادوسية ألوالدها املولودين يف اخلارج
ورّحبت هنغاريا بالتزام بربادوس الراسخ باعتماد سياسة عدم التسامح املطلق مـع              -٦٤

الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام،     والحظت  . مجيع أشكال العنف ضد املرأة والطفل     
أن والحظـت   . الذي فُرض حبكم األمر الواقع، وااللتزام بإلغاء نظام عقوبة اإلعدام اإللزامية          

، كشفت التقارير أن احلوادث اليت تنتـهج فيهـا          صراحةرغم قيام الدستور حبظر التعذيب      
  .وقّدمت هنغاريا توصيات. غري مهين وتلجأ إىل الضرب هي حوادث معتادةاً الشرطة سلوك

ورّحبت إندونيسيا باإلجراءات املتعلقة حبقوق املهاجرين، مبا يف ذلك إنشاء جلنـة              -٦٥
وسألت إندونيسيا عن التقـدم احملـرز يف        . ن اهلجرة تابعة جمللس الوزراء    فرعية معنية بشؤو  

االتفاقيـة  املراجعة املقرر إجراؤها لسياسة اهلجرة، وعن اجلهود املبذولة للتـصديق علـى             
ورّحبـت بالتـشريعات    . الدوليـة حلمايـة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

يت ُشكلت من أجل التصدي لالجتار بالبشر، وباللجنة اليت         اجلديدة اليت ُسنت وبفرقة العمل ال     
أنشأها مكتب الشؤون اجلنسانية لردم الثغرات يف التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل ولضمان            

  .وقّدمت إندونيسيا التوصيات. حقوق الضحايا
ن خـالل   آيرلندا على اجلهود اليت بذلتها بربادوس لتنفيذ التزاماهتا الدولية م         وأثنت    -٦٦

ورّحبت بوجه خاص باجلهود املبذولة لضمان جتـسيد        .  تشريعها دستورها وترشيد مراجعة  
الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعـدام،      والحظت  . مبدأ مصلحة الطفل العليا يف التشريع     

ورّحبت بعمل . فرض وقف رمسي هلذه العقوبة وشجعت على الذي فُرض حبكم األمر الواقع،
 فيما خيص انتشار فريوس نقص املناعة البشرية، وباجلهود         يمانسانية وال س  مكتب الشؤون اجل  

والحظت استمرار جترمي العالقات اجلنسية الـيت تـتم بـني    . املبذولة للتصدي العنف املرتيل   
 .وقّدمت آيرلندا توصيات. شخصني من نفس اجلنس برضامها

ساسية وأعربت عـن تقـديرها    ورّحبت إيطاليا حبماية احلقوق السياسية واملدنية األ        -٦٧
ورغم التنويه باجلهود املبذولة ملكافحـة      . لتمتع النظام القضائي بدرجة عالية من االستقاللية      

العنف املرتيل، أعربت إيطاليا عن قلقها البالغ إزاء التقارير املتعلقة بانتشار حاالت إيذاء النساء 
ـ        . واألطفال ـ       وأعربت عن تقديرها إزاء عدم تنفيذ أي عقوب ذ ة إعـدام يف بربـادوس من

 .وقّدمت إيطاليا توصيات. ١٩٨٤ عام

املداخلـة  وأعربت التفيا عن شكرها لرببادوس على تقريرها الوطين الشامل، وعلى             -٦٨
وقالت . اليت قّدمتها يف عملية االستعراض الدوري الشامل، وعلى التزامها البّناء هبذه العملية           

يف إطـار   املكلفـني بواليـات      املفتوحة املوجهـة إىل   الدعوات  مسألة  إهنا تود التطرق إىل     
  .وقّدمت التفيا توصية. اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان
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وأقّرت ماليزيا باإلجنازات احملقَّقة يف جمال حقوق املـسنني والنـهوض بالـشباب               -٦٩
ـ       . والتخفيف من حدة الفقر واملساواة بني اجلنسني       ا ونّوهت باألعمال الـيت اضـطلعت هب
الحظت أن رغم عدم قيام بربادوس بعـد        و. بربادوس ملكافحة العنف املرتيل واالجتار بالبشر     

يف هـذا   اً  كـبري اً  بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد أحرزت تقدم         
  .وقّدمت ماليزيا توصيات. اإليدز/كافحة فريوس نقص املناعة البشريةاجملال ويف جمال م

بتعيني مستشار يف جمـال     يف اخلطوات اليت اختذهتا بربادوس ترحيباً       ملد والحظت  -٧٠
تواجه بربادوس، لكوهنا دولة صغرية نامية، قيوداً حتد من قدراهتا على تنفيذ و. حقوق اإلنسان

وناشدت ملديف اجملتمع الدويل    . التزاماهتا مبوجب املعاهدات وعلى إعداد التقارير املتعلقة هبا       
قنية املوفرة لرببادوس يف إطار اجلهود اليت تبذهلا لعقد الدورات التدريبيـة            متديد املساعدة الت  

 . وقّدمت ملديف توصيات. ووضع برامج التوعية وتدعيم إطار حقوق اإلنسان

فتح بربادوس أبواهبا أمام الرقابة الدولية، والدليل علـى ذلـك           وأشادت املكسيك ب    -٧١
السامية حلقوق اإلنسان، فشّجعت بربادوس على       املفوضة   ٢٠١٢ الزيارة اليت قامت هبا عام    

والحظت أن بربادوس اختذت إجراءات متوافقة مع التوصية        . تنفيذ التوصيات الصادرة عنها   
خيص إدراج االلتزامات الدولية تـدرجيياً يف التـشريعات          الصادرة سابقاً عن املكسيك فيما    

  .وقّدمت املكسيك توصيات. الوطنية
 ٢٠١٣ نشاء مكتب أمني املظامل الذي من املقرر أن يتوىل عـام          ورّحبت املغرب بإ    -٧٢

رّحبت بالتقدم احملرز يف جمـاالت       للتثقيف العام يف جمال حقوق اإلنسان، كما      ريادة برنامج   
احلماية االجتماعية والصحة والتعليم والعمالة وحقوق املسنني واألسر الـيت يعيلـها أحـد              

لتمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي        جمال مكافحة ا   الوالدين والنساء، ويف  
وطلبت معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ السياسة الوطنيـة   . ومغايري اهلوية اجلنسية  

 .وقّدمت املغرب توصيات. املعنية بالشباب

ونّوهت . والحظت هولندا التقدم احملرز يف مكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل   -٧٣
خيـص   شروع القانون الذي طرحته بربادوس، استجابة للتوصية اليت قدمتها سابقاً، فيمـا           مب

التحرش اجلنسي يف إطار العمل، وقالت إهنا على ثقة بأن املشروع سيجري اعتماده وإنفاذه              
  .وقدمت هولندا توصية. ٢٠١٣ عام
سـيما   تمع وال الضوء على االلتزام الذي تبديه كافة قطاعات اجمل        نيكاراغواوسلطت    -٧٤

وأثنـت علـى    . التزامها بقضايا املسنني والشباب واألطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة        
املؤشر العايل للتنمية البشرية رغم األثر السليب الذي خلفته األزمة          اجلهود املبذولة للحفاظ على     

عمـل لوضـع    وشجعت بربادوس على أن تواصل ال     .  الصغرية تاملالية العاملية على االقتصادا   
سياسة اجتماعية تضمن مشاركة كافة اجلهات االجتماعية الفاعلة، وعلى أن تراعي يف هـذا              

  .وقدمت نيكاراغوا توصية. السياق التوصيات البّناءة املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل
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والحظت النرويج اخلطوات املتخذة ملتابعة التوصيات اليت قُبلت أثناء االسـتعراض             -٧٥
سيما يف جمال العمل الالئق واملساواة بني اجلنسني والعزم على إنشاء مؤسـسة              خري، وال األ

وشّجعت بربادوس على النهوض بعدة جماالت رئيسية من أجل الوفاء    . وطنية حلقوق اإلنسان  
 على سيما وساورها القلق بشأن استخدام العقاب البدين وال   . باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان   

الثقافية لتجرمي العالقات احلميمة     وأفادت بعدم جواز استخدام املعتقدات الدينية أو      . األطفال
 .وقدمت النرويج توصيات. اليت تتم بني البالغني برضاهم

برنامج اجلسر لتحديـد    سيما   باجلهود املبذولة ملكافحة الفقر، وال     ورّحبت باراغواي   -٧٦
أهيل والتمكني، والسياسات الوطنية الرامية إىل متكـني املـسنني          املعنيني وحتقيق االستقرار والت   

وأعربت عن تقديرها لتوقيع بربادوس على بروتوكول بالريمو، واختاذهـا تـدابري            . والشباب
تشريعية وغريها من التدابري ملكافحة االجتار بالبشر، ووضعها برامج للتثقيف العام هبدف التوعية             

والحظت كذلك التقدم احملـرز يف      . ملية، والتزامها مبساعدة الضحايا   مبشكلة االجتار بالبشر العا   
  .وقدمت باراغواي توصيات. اتفاقية حقوق الطفلجعل التشريعات الوطنية متسقة مع أحكام 

بريو الضوء على التقدم الذي أحرزته بربادوس يف جمال حقوق اإلنسان منذ وسلّطت   -٧٧
سيما من خالل وضع سياسات وطنية لتعزيـز          وال ٢٠٠٨ االستعراض الدوري الشامل لعام   
منعهـا   (اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       ب قانون املتعلق حقوق املسنني والشباب، وسّن ال    

وتشكيل فرقة عمل وطنية ملنع االجتار باألشخاص، واعتماد القـانون املتعلـق            ،  )ومكافحتها
 .وقّدمت بريو توصيات. حبقوق العمل وإنشاء حمكمة حلقوق العمل

الفلبني باعتراف بربادوس بالقيمة االقتصادية واالجتماعية لعمل خدم املنازل          وأقرت  -٧٨
 من نظم محاية العّمـال ونظـم احلمايـة          ال اخلدمة املرتلية  وبضرورة التصدي الستبعاد عمّ   

االتفاقيـة  إىل  تنضم بربادوس بعـد      والحظت أنه رغم هذه النظرة اإلجيابية، مل      . االجتماعية
 واتفاقية منظمة العمل الدوليـة      ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      الدولية حل 

ونّوهت بالتدابري اإلدارية والتشريعية اليت اختذهتا بربادوس ملكافحة االجتار بالبشر          . ١٨٩رقم  
 .وقّدمت الفلبني توصيات. تصّدق بعد على بروتوكول بالريمو ولكن الحظت أهنا مل

ة التقدم الكبري الذي أحرزته بربادوس لضمان حقوق اإلنـسان،          سنغافوروالحظت    -٧٩
 قوةوللحفاظ على ارتفاع مؤشر التنمية البشرية ومعدل حمو األمية ومستوى الشفافية وعلى             

والحظت أيضاً اجلهود املبذولة للقضاء على العنف والتمييـز         . النظام املعتمد ملكافحة الفساد   
. سيما اختاذ تدابري تشريعية ومؤسسية يف هذا الشأن        ر، وال ضد املرأة وملكافحة االجتار بالبش    

  .وقّدمت سنغافورة توصيات
وأثنت سلوفاكيا على اجلهود اليت بذلتها احلكومة من أجل تطوير مكتب أمني املظامل   -٨٠
يتفق مع املعايري الدولية، ومراجعة الدستور، وحتديث التشريعات الوطنية لتتوافـق مـع              مبا

 االبتدائية، وبوضع   بزيادة نسبة االلتحاق باملدارس   ورّحبت  . د مبوجب املعاهدات  التزامات البل 
اإليدز، وباستحداث مشروع لتـأمني     /برامج تثقيفية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       



A/HRC/23/11 

GE.13-11833 16 

وقـّدمت  . ذوي اإلعاقـة البـصرية      لألشخاص املكفوفني أو   والدعماخلدمات التكنولوجية   
 . سلوفاكيا توصيات

سلوفينيا اخلطوات املتخذة لتعزيز متكني املرأة وزيـادة املـساواة بـني            حظت  وال  -٨١
ورّحبت خاصة بالربامج التدريبية وأنشطة التوعية اليت يضطلع هبا مكتب الـشؤون            . اجلنسني
وأعربت عن أسفها لعدم اعتماد أي تشريع يرتع الصفة اجلرمية عـن العالقـات              . اجلنسانية

وأعربت عـن اسـتمرار قلقهـا إزاء        . ني من نفس اجلنس برضاهم    اجلنسية اليت تتم بني بالغ    
 وقـّدمت سـلوفينيا    .قوانني البلـد  استخدام العقاب البدين بوصفه عقوبة مشروعة مبوجب        

 .توصيات

جنوب أفريقيا على اجلهود املبذولة لتمكني املرأة وتعزيـز املـساواة بـني             وأثنت    -٨٢
وشكّل التعاون بني وزارة العمـل      . نسانيةسيما عن طريق مكتب الشؤون اجل      اجلنسني، وال 

والضمان االجتماعي وهيئة األمم املتحدة للمرأة خري مثال على املؤازرة اإلجيابية بني األمـم              
  .وقّدمت جنوب أفريقيا توصيات. املتحدة ودولة عضو

سلّطت إسبانيا الضوء على املبادرات اليت عقدهتا بربادوس للقضاء على التمييز ضد            و  -٨٣
شخاص ذوي اإلعاقة، وعلى إنشاء وحدة خاصة تابعة لوزارة اخلارجية تتعامل مع قضايا             األ

حقوق اإلنسان وتشكّل وسيلة فّعالة لضمان التعاون املستدام مع اهليئات الدولية املعنية بقضايا 
  . وقّدمت إسبانيا توصيات. حقوق اإلنسان

ا بربادوس منـذ االسـتعراض      النكا بالتطورات اإلجيابية اليت شهدهت     وأقّرت سري   -٨٤
األخري ورّحبت باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق الطفل واملساواة بني اجلنسني، وملكافحة العنف 

والحظت التدابري املتخذة ملكافحة التمييـز العنـصري،        . املرتيل والفقر واالجتار باألشخاص   
تصادي العاملي الذي أثّر    سيما يف املدارس، وأقرت بالتقدم الذي أُحرز رغم التدهور االق          وال

  .النكا توصيات وقّدمت سري. على بربادوس تأثرياً سلبياً
. نام علماً بالتطورات اليت شهدهتا بربادوس منذ االستعراض األخري         وأحاطت فييت   -٨٥

والحظت املبادرات املعقودة ملكافحة التمييز العنصري واالجتار باألشخاص ولتعزيز املساواة          
خيـص   طرت الشاغل الذي شددت عليه بربادوس يف تقريرها الوطين فيما         وشا. بني اجلنسني 

. أمهية صون احلقوق االقتصادية واالجتماعية للفئات األكثر ضعفاً أثناء الركود االقتـصادي           
 . نام توصيات وقدمت فييت

 األخري  االستعراضوشددت ترينيداد وتوباغو على اجلهود اليت بذلتها بربادوس منذ            -٨٦
يف ذلك التوقيع على اتفاقية منظمـة        هبدف تعزيز ومحاية ودعم حقوق اإلنسان، مبا      حلالتها  

، وعقد املبادرات الرامية إىل تشجيع التصديق على اتفاقية حقـوق           ١٨٩العمل الدولية رقم    
األشخاص ذوي اإلعاقة، واختاذ اإلجراءات اهلادفة إىل مراجعة الدستور وحتـديث التـشريع      
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زاماهتا مبوجب املعاهدات، واستعراض مجيع القوانني املتعلقة مباشـرة         جلعلهما متسقني مع الت   
  .وقّدمت توصية. باألسرة والطفل، وزيادة املوارد البشرية املتاحة ملكتب الشؤون اجلنسانية

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية االلتزام الثابت حبماية         والحظت    -٨٧
حثت بربادوس على اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي ملشكلة العنف         و. وتعزيز حقوق اإلنسان  

حثت بربادوس على ضمان تشكيل جلنة استشارية حلقوق اإلنسان          كما. ضد املرأة والطفل  
بالوقف االختياري لتطبيق   رّحبت   وفيما. مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان   تشرف على إنشاء    

حثّت بربادوس على تعديل التشريع إللغـاء       عقوبة اإلعدام، الذي فُرِض حبكم األمر الواقع،        
 .وقدمت توصيات. عقوبة اإلعدام اإللزامية

وفيما أعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها اللتزام بربادوس حبماية كافة             -٨٨
أعضاء اجملتمع من التحرش والتمييز والعنف بصرف النظر عن ميوهلم اجلنسية، يساورها القلق             

املثليـات   فئـة  املتعلقة بأفعال التمييز والتحرش اليت يتعرض هلا املنتمـون إىل            بشأن التقارير 
وقد أعربت عن قلقها إزاء جتـرمي       . واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية      

العالقات اجلنسية اليت تتم بني بالغني من نفس اجلنس برضامها، وإزاء عدم حظر التمييز القائم           
وإضافة إىل ذلك، أعربت عـن قلقهـا إزاء ادعـاءات    .  اجلنسي واهلوية اجلنسانية   على امليل 

االستخدام املفرط للقوة من قبل الشرطة واحلاالت اليت تأّخرت فيها إحالة ملفات القـضايا؛              
وإزاء عدم اتساق التشريعات املتعلقة باجلرمية عرب الوطنية مع املعايري الدولية ألهنـا تفـرض               

  .وقّدمت توصيات. روري من عناصر جرمية االجتار بالبشراهلجرة كعنصر ض
يف ذلك   ورّحبت أوروغواي بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان يف بربادوس، مبا            -٨٩

تنفيذ سياسات معنية بالشباب واملسنني، واعتماد االستراتيجية الوطنية للحد مـن الفقـر،             
لة أمور من بينها االخنفاض احلاصـل       ووضع مؤشرات اقتصادية واجتماعية رئيسية لقياس مج      

يضع بربادوس يف عـداد      يف وفيات األطفال واستفادة الناس من خدمات التعليم والصحة مما         
  .وقّدمت أوروغواي توصيات. البلدان اليت تتمتع مبؤشر عال للتنمية البشرية

ريعات وأثنت ناميبيا على قيام بربادوس بتجرمي االجتار بالبشر عن طريق سن التـش              -٩٠
الوطنية والتوقيع على بروتوكول بالريمو، وعلى اخنراطها النشط يف قضايا البيئة وخباصة قضية             

يشكله الفقر مـن     تغّير املناخ، وعلى ضمان استمرار متتعها مبؤشر تنمية بشرية عال رغم ما           
برنامج اجلسر لتحديـد املعنـيني وحتقيـق        "وسألت بربادوس كيف تعتزم توسيع      . حتدٍّ هلا 

  .وقّدمت ناميبيا توصيات". ستقرار والتأهيل والتمكنياال
 كلمتهاوالحظت بربادوس أهنا عاجلت العديد من األسئلة اليت أثريت أثناء احلوار يف               -٩١

 . وأفادت بأهنا ستحاول رغم ذلك الرّد على بعض القضايا املتكررة. االفتتاحية

ت تعمل على إلغاء أحكام اإلعدام      وفيما خيص عقوبة اإلعدام، ذُكّر بأن احلكومة كان         -٩٢
عن وجود وقف   والحظ وفد بربادوس أنّ رغم اعتقاد البعض بأمهية اإلعالن الرمسي           . اإللزامية

  .  عاما٢٩ً، فأن األهّم باعتقاده هو عدم إعدام أحد ملدة اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام
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 أخرى إىل املعلومـات     وبالنسبة إىل قضية التمييز ضد املرأة، أشارت بربادوس مرة          -٩٣
. التفصيلية اليت قُّدمت عن وضع املرأة، وهي تبّين الشوط الكبري الذي قُطع يف هذه املـسألة               

جيري إعدادها ملعاجلة قضايا مثل قضية العنـف         فالقوانني يف هذا الصدد إما نافذة بالفعل أو       
التصدي للعنف ضد   وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشخص املسؤول يف دائرة الشرطة عن           . املرتيل

 . النساء هو امرأة
اإليدز، ُوضع برنـامج حكـومي      /وبالنسبة إىل مسألة فريوس نقص املناعة البشرية        -٩٤

وقد انتفت يف   . ضخم تضّمن محلة تلفزيونية شارك فيها مشاهري من عامل املوسيقى والرياضة          
. عاية صحية جمانية  ُمنحت األمهات ر   بربادوس حاالت انتقال الفريوس من األم إىل طفلها إذ        

 . مسحت التكنولوجيا بتفادي وقوع مثل هذه احلاالت كما

وخبصوص األسئلة املتعلقة بتسجيل عمليـات االسـتجواب اجلاريـة يف احلـبس               -٩٥
زالت ملتزمة بإدخال هـذه      االحتياطي على أشرطة فيديو، أفادت بربادوس بأن احلكومة ما        

يف ذلك بناء مرافق مادية  ري لتحقيق هذه الغاية مباالتسجيالت، وبأن أعماالً حتضريية هامة جت
  .خاصة، وشراء معدات الدعم الالزمة، وتدريب أفراد الشرطة، وتعديل التشريعات

طُرحت سياسة وطنية معنية بالشباب للمناقشة على الربملـان،       وفيما خيص الشباب،      -٩٦
رى التـصدي للفقـر   وج. ُتبذل جهود متواصلة للقضاء على الفقر يف صفوف الشباب       كما

 احلاالت اليت تعذّر فيها القضاء كلياً على الفقر لوجود ظروف معينة، تدخلت             ففي: بوجهيه
يف احلاالت األخرى، فقد ُوضع عدد       أما. احلكومة لتأمني احلد األدىن من األوضاع املعيشية      

  .يستهدف الشباب من الربامج للقضاء على الفقر، من بينها ما
التفاقية الدولية حلمايـة    اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى ا    التصديق على   وفيما يتعلق ب    -٩٧

، أكّدت بربادوس أنه يصعب عليها التـصديق علـى          مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
بتقـدمي  الوفاء بالتزاماهتـا    معاهدات جديدة وأهنا تواجه حتديات كثرية تعترض سبيلها حنو          

تسجَّل   مل وباملثل،. يقدَّم أي ادعاء بالتعّرض له      مل الّ أنه  والتعذيب خمالف للقانون، إ    .التقارير
  .اجلرائم املرتكبة ضد األشخاصأن هذه األفعال يشملها قانون  أي حالة اختفاء قسري، إال

وأعربت بربادوس عن شكرها لكلّ الذين شاركوا يف االستعراض الدوري الـشامل      -٩٨
وأكدت أن بربادوس ستفكّر مليـاً     .  قدماً مضيتدفعها لل سيما الذين قّدموا هلا توصيات       وال

الـصندوق  شكرت مجيـع الـذين سـامهوا يف          كما. باالقتراحات والتوصيات اليت تلقتها   
والحظت بربادوس أن عملية االستعراض مسحت      . االستئماين للدول اجلزرية الصغرية النامية    

ة واجملاالت اليت تتطلـب     هلا بعقد مشاورات مستفيضة داخل البلد، وبتقييم اإلجنازات احملقق        
وسلطت الضوء على اجلهود املبذولة يف جماالت كتلك املتعلقة باملـسنني           . مزيداً من اجلهود  

والشباب، وعلى اإلجنازات احملققة يف جماالت مثل املساواة بني اجلنسني، وعلى التقدم احملرز             
  . يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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اشتهرت باعترافها حبقوق اإلنسان وبدعمها لنظام حقوق       وأفاد الوفد بأن بربادوس       -٩٩
، أن اجمللس االستشاري للحوكمة   وذكر  . وأعاد تأكيد التزامها بتعزيز تلك احلقوق     . اإلنسان

تغطيه حريـة اإلعـالم،     قوانني تغطي فيما    عدة مشروعات  الذي يترأسه رئيس الوفد، طرح    
وباإلضافة إىل . ويل مكتبه إىل مكتب مستقلومراجعة القانون املتعلق بأمني املظامل من أجل حت    

سيما يف القطاع العام، وتعديل قانون  ذلك، صيغت مشروعات قوانني متعلقة مبنع الفساد وال      
التشهري إلجازة إبداء اآلراء الصرحية يف الشخصيات العامة من دون التعرض خلطر املالحقـة              

  . بتهمة التشهري
 عملية تشاور متواصل بـني      جتّسدراكة اجتماعية   وقامت أيضاً بربادوس بإرساء ش      -١٠٠

احلكومة والقطاع اخلاص والوسط املهين، وقد مسحت هذه الشراكة بتفادي العديـد مـن              
واعُتـرب  . جمّرد إساءة معاملة العّمال العاديني حاالت الطرد التعسفي للعمال أو     اإلضرابات أو 

  .دههذا النموذج فعاالً لدرجة أن بلدين آخرين حاوال تقلي
ويف اخلتام، شددت بربادوس على أن حجمها أجربها على تركيز عملها بطريقـة               -١٠١

ومع أهنا قد تكون أبطـأ يف تقـدمي         . حتتاج البلدان اليت متلك مزيداً من املوارد إىل اّتباعها         ال
تنجزه بأفضل املمارسات    أهنا حتاول دائماً التأكد من إجناز ما       سن التشريعات، إال   التقارير أو 
  . املمكنة

 **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 عليها يف وقـت مناسـب     اً  ستدرس بربادوس التوصيات التالية، وستقدم ردود       -١٠٢
 .٢٠١٣يونيه / جمللس حقوق اإلنسان يف حزيران٢٣يتجاوز موعد الدورة  ال

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        النظر يف التصديق على       -١-١٠٢
  ؛)شيلي (املهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوملعاملةاضروب 
اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        النظر يف التصديق على       -٢-١٠٢

 وعلى الربوتوكـول    املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو ملعاملةاضروب  
هـاجرين  االختياري امللحق هبا؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل         

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة         وأفراد أسرهم؛ و  
  ؛)بريو) (بروتوكول بالريمو (النساء واألطفال

__________ 

  .مل ُتحرَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 االتفاقية الدوليـة حلمايـة      تكثيف اجلهود للنظر يف االنضمام إىل       -٣-١٠٢
التصديق على اتفاقية منظمـة       ويف حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

  ؛)الفلبني (١٨٩عمل الدولية رقم ال
اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        التوقيع والتصديق على      -٤-١٠٢

  ؛)ملديف (املهينة  أوالالإنسانية  أوالعقوبة القاسية  أوضروب املعاملة
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      التصديق على     -٥-١٠٢
، وعلى الربوتوكول االختياري امللحق     املهينة  أو ةالالإنساني  أو العقوبة القاسية  أو

 ؛)إستونيا(هبا 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      التصديق على     -٦-١٠٢
 وعلى الربوتوكول االختياري امللحق     املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو

 ؛)هنغاريا(هبا 

 تعذيب وغريه من ضروب املعاملة    اتفاقية مناهضة ال  التصديق على     -٧-١٠٢
 وعلى الربوتوكول االختياري امللحق     املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو

 ؛)أملانيا(هبا، ومن مث تنفيذمها 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      التصديق على     -٨-١٠٢
تفاقية الدولية حلماية مجيـع     ال وعلى ا  املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية  أو

 ؛)فرنسا (األشخاص من االختفاء القسري

التفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      مواصلة جهودها للتصديق على ا      -٩-١٠٢
 ؛)األرجنتني (األشخاص من االختفاء القسري

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      التصديق على     -١٠-١٠٢
التفاقية الدولية حلماية مجيـع      وعلى ا  املهينة  أو لالإنسانيةا  أو العقوبة القاسية  أو

 وعلى الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق        األشخاص من االختفاء القسري   
 ؛)كوستاريكا( بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،          -١١-١٠٢
 ؛)ماليزيا (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتصديق املبكر على يف ذلك  مبا

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا الوحدة الوطنية املعنية باإلعاقات هبدف           -١٢-١٠٢
 ؛)باراغواي (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتشجيع التصديق على 

  لـضمان  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     التصديق على     -١٣-١٠٢
 ؛ )تايلند(حقوق هؤالء األشخاص بشكل أفضل 

  ؛)ملديف (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالتصديق على   -١٤-١٠٢
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، اليت سـبق   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    التصديق على     -١٥-١٠٢
عن الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقـوق   ، فضال٢٠٠٧ً  عامأن ُوقع عليها  

املـسلحة  املنازعات   األطفال يف    باشتراكاالختياري املتعلق   الربوتوكول  (الطفل  
 والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء           

  ؛)اجلزائر) (املواد اإلباحية ويف
 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        التصديق علـى      -١٦-١٠٢

  ؛)وتوباغو ترينيداد(
يق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقـوق       مواصلة العمل للتصد    -١٧-١٠٢

 والربوتوكول االختيـاري    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اإلنسان، مثل   
  وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال           املتعلق مبنع 

  ؛)نيكاراغوا(
اتفاقيـة  عـن   النظر يف التصديق على بروتوكول بالريمو فـضالً      -١٨-١٠٢

  ؛)ناميبيا (شخاص ذوي اإلعاقةحقوق األ
تكثيف اجلهود للنظر يف التصديق علـى بروتوكـول بـالريمو             -١٩-١٠٢

 ؛)الفلبني(

تفاقية القضاء على   التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق با       -٢٠-١٠٢
 ؛)غواتيماال (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ال العنف املمارس يف    تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشك        -٢١-١٠٢
حق النساء وإىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع           

  ؛)إسبانيا(أشكال التمييز ضد املرأة 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة           -٢٢-١٠٢

 ؛)سلوفاكيا(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

 املتعلقـة  ١٨٩لتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم   ا  -٢٣-١٠٢
هـؤالء العّمـال    ، وذلك من أجل محاية حقـوق        املرتلينيلعّمال  لبالعمل الالئق   

 ؛)أملانيا(

 املتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     -٢٤-١٠٢
 ؛)ترينيداد وتوباغو(املرتليني لعّمال لبالعمل الالئق 

 املتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     -٢٥-١٠٢
 ؛)أوروغواي(املرتليني لعّمال لبالعمل الالئق 
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االنضمام إىل االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الدوليـة           -٢٦-١٠٢
  ؛)إستونيا(وحصاناهتا 

مجيـع  إكمال عملية مواءمة التشريعات الوطنية بالكامـل مـع            -٢٧-١٠٢
يف ذلك االنضمام إىل االتفاق املتعلق        مبا ، األساسي االلتزامات مبوجب نظام روما   

  ؛)سلوفاكيا(بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
مواءمة تشريعاهتا بالكامل مع االلتزامات الدولية مبوجب اتفاقيـة           -٢٨-١٠٢

 ؛)لوفينياس( يف هذه االتفاقية اًحقوق الطفل، وذلك بصفتها طرف

 العنف املرتيل والتحـرش اجلنـسي يف التـشريع          يتحتديد جرمي   -٢٩-١٠٢
 ؛)إسبانيا(

 ؛)باراغواي(العنف املرتيل مرتكيب اختاذ إجراءات قانونية ملعاقبة   -٣٠-١٠٢

تسريع اعتماد مشروع القانون املتعلق بالتحرش اجلنسي يف مكان           -٣١-١٠٢
  ؛)إيطاليا(العمل 
 ؛)ملديف(وطنية حلقوق اإلنسان إنشاء مؤسسة   -٣٢-١٠٢

تكثيف اجلهود إلكمال عملية إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق             -٣٣-١٠٢
 ؛)بريو(ملبادئ باريس اً اإلنسان وفق

ـ         -٣٤-١٠٢ ملبـادئ بـاريس    اً  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفق
 ؛)املغرب(

 اتسسضمان امتثال مكتب أمني املظامل ملبادئ باريس املتعلقة باملؤ          -٣٥-١٠٢
 ؛)فرنسا(الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

النظر يف مّد مكتب أمني املظامل باملوارد البشرية واملالية الكافية اليت   -٣٦-١٠٢
 ؛)املغرب(تتيح له العمل بكامل طاقاته 

مواصلة التزامها بقضية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات           -٣٧-١٠٢
 ؛)كوبا(ة، والتقدم يف تنفيذ السياسات والتدابري اليت تعكس هذا االلتزام األساسي

إظهار قدرهتا على القيادة يف قضايا حقوق اإلنسان حبرصها على            -٣٨-١٠٢
فيها حقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي    مبامحاية كافة حقوق اإلنسان يف البلد،     

رية املدافعني عن حقوق اإلنسان     امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، ومحاية ح      
يف التنقل والتعبري، وذلك من خالل البدء بتنظيم حوار يف هذه القضايا وغريهـا              
من القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان جيمع بني احلكومة واجملتمع املدين واألفـراد            

 ؛)هولندا(املهتمني 
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ملدين أثنـاء   مواصلة التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع ا         -٣٩-١٠٢
 ؛)جنوب أفريقيا(تنفيذ التوصيات املقبولة من الدورة الثانية، إذا اقتضى األمر ذلك 

 ؛)غواتيماال(مواصلة التعاون مع جملس حقوق اإلنسان وآلياته   -٤٠-١٠٢

 ؛)غواتيماال(توجيه دعوة مفتوحة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة   -٤١-١٠٢

التابعـة  ليات اإلجراءات اخلاصة    توجيه دعوة مفتوحة إىل كل آ       -٤٢-١٠٢
 ؛)هنغاريا(للمجلس 

توطيد تعاوهنا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            -٤٣-١٠٢
، والنظر يف هناية املطاف يف توجيه       يبّت فيه   الذي مل  على طلب الزيارة  اً  بالرد إجياب 

ـ           ة مبجلـس   دعوة مفتوحة إىل كافة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص
  ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 

مواصلة العمل مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريها مـن            -٤٤-١٠٢
جنوب (وكاالت األمم املتحدة بغية زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد            

 ؛)أفريقيا

مواصلة اجلهود املتعلقة مبكافحة التمييز وبتحليل إمكانية تضمني          -٤٥-١٠٢
 ؛)باراغواي(لقانوين الوطين مجيع أشكال التمييز اإلطار ا

النظر يف صياغة وتنفيذ سياسات وطنية متعلقة بالقضايا اجلنسانية           -٤٦-١٠٢
من أجل املساعدة على حتديد وتنسيق اجلهود الراميـة إىل التـصدي للتمييـز              

  ؛)أستراليا(والتهميش والعنف ضد املرأة 
مارسات التمييزية املرتكبـة ضـد      تطبيق برامج توعية ملكافحة امل      -٤٧-١٠٢
 ؛)املكسيك(املرأة 

لتنمـيط اجلنـساين وعـدم    امواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة      -٤٨-١٠٢
، والعمل على متكني املرأة يف كافة قطاعات         يف كل اجملاالت   املساواة بني اجلنسني  

 ؛)النكا سري(يف ذلك التصدي للتحرش اجلنسي يف مكان العمل   مبااجملتمع،

 ؛)بنغالديش(زيادة جهودها للقضاء على التنميط اجلنساين   -٤٩-١٠٢

 مبنح  اتإصالح التشريعات الوطنية للسماح لألمهات الرببادوسي       -٥٠-١٠٢
 ؛)إكوادور(جنسيتهن إىل أوالدهن املولودين يف اخلارج 

معاجلة مسألة انعدام املساواة بني الرجل واملرأة من حيـث مـنح       -٥١-١٠٢
 ؛)سلوفاكيا(ية الرببادوسية إىل أوالدمها الوالدين اجلنس
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تدعيم النتائج اإلجيابية احملققة يف مكافحـة التمييـز العنـصري             -٥٢-١٠٢
 ؛)نام فييت(عن تعزيز املساواة بني اجلنسني  واالجتار باألشخاص فضالً

 مواصلة اجلهود املبذولة ملكافحة التمييـز والتعـصب الـديين،           -٥٣-١٠٢
يانة الراستافارية؛ وتقوية التدابري الرامية إىل القضاء على        سيما ضد أتباع الد    وال

 ؛)األرجنتني(أي شكل من أشكال املعاملة التمييزية القائمة على امليل اجلنسي 

إدخال تدابري لتعزيز التسامح وعدم التمييز جتاه املثليات واملثليني           -٥٤-١٠٢
  ؛)اسلوفيني(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية 

وضع سياسات واختاذ مبادرات للتصدي للتمييز القائم على امليل           -٥٥-١٠٢
 ؛)الربازيل(اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

 واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي املثليات جمتمعاختاذ تدابري حلماية   -٥٦-١٠٢
 ؛)أوروغواي( من التحرش والتمييز والعنف ومغايري اهلوية اجلنسية

وقف االختياري التام لعقوبة اإلعدام والتـصديق علـى         دعم ال   -٥٧-١٠٢
اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل       

  ؛)أستراليا(ة والسياسي
فرض وقف اختياري رمسي لتطبيق عقوبة اإلعدام متهيداً إللغائها،           -٥٨-١٠٢

 ؛)الربازيل (١٩٨٤  منذ عاممع إشادة الربازيل بعدم جلوء بربادوس إىل اإلعدام

اإلعالن رمسياً عن الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام متهيداً           -٥٩-١٠٢
 ؛)فرنسا(إللغائها 

 متهيداً  حبكم القانون لعقوبة اإلعدام   النظر يف فرض وقف اختياري        -٦٠-١٠٢
 ؛)إيطاليا(إللغاء عقوبة اإلعدام 

عدام مـن النظـام القـانوين       البحث يف إمكانية إلغاء عقوبة اإل       -٦١-١٠٢
 ؛)األرجنتني(

 ؛)النرويج(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٦٢-١٠٢

تطبق يف  النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام ألهنا تنكر احلق يف احلياة ومل           -٦٣-١٠٢
 ؛)ناميبيا(بربادوس منذ أكثر من ثالثني سنة 

 ؛)شيلي(عدام املضي يف اختاذ تدابري تقود إىل إلغاء عقوبة اإل  -٦٤-١٠٢

اختاذ اخلطوات إللغاء عقوبة اإلعدام متاماً، وحتويل أحكام اإلعدام           -٦٥-١٠٢
 ؛)سلوفاكيا(الصادرة إىل أحكام بالسجن املؤبد 
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يتفق مع النداءات اليت     إلغاء عقوبة اإلعدام من نظامها العقايب مبا        -٦٦-١٠٢
جلنـة البلـدان    ثل  وجهتها خمتلف املنظمات اإلقليمية والدولية يف هذا الصدد م        

، والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق       األمريكية حلقوق اإلنسان  
 ؛ )إسبانيا(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

بإلغـاء عقوبـة     حمكمة البلدان األمريكية  متابعة الطلب املقدم من       -٦٧-١٠٢
 والتصديق على الربوتوكولني االختيـاريني      اإلعدام اإللزامية جلرمييت القتل واخليانة،    

 ؛)أملانيا(امللحقني بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإلغاء عقوبة اإلعدام 

تنفيذ االلتزام بإلغاء نظام عقوبة اإلعدام اإللزامية املتبـع حاليـاً،          -٦٨-١٠٢
ري وبتحويل كافة أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن قبل االسـتعراض الـدو           

  ؛)هنغاريا(الشامل املقبل 
يتفق مع االلتزام الـذي      تسريع إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية مبا       -٦٩-١٠٢

 ؛)إيطاليا(تعهدت به بربادوس أثناء االستعراض الدوري الشامل األول 

اختاذ إجراءات لتعزيز وزيادة الفرص املتاحة لعقد مناقشات علنيـة            -٧٠-١٠٢
 ؛)إيطاليا(م ومفتوحة بشأن عقوبة اإلعدا

اختاذ التدابري الالزمة لضمان توافق املعايري اليت حتكم اسـتخدام            -٧١-١٠٢
القوة يف األنشطة املتعلقة باألمن العام مع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان          

  ؛)املكسيك(
مواصلة حتسني اإلطار الذي تعتمده حملياً للقضاء على العنف ضد            -٧٢-١٠٢

 ؛)سنغافورة( بني اجلنسني املرأة وتعزيز املساواة

وضع آلية جلمع وتقييم البيانات املتعلقة حبوادث العنف املـرتيل            -٧٣-١٠٢
والتحرش اجلنسي من أجل مساعدة احلكومة على التصدي للعنف املمارس ضد           

 ؛)كندا(املرأة 

التشكيل التدرجيي لوحدات تدخل خاصة تابعة للـشرطة تـضم            -٧٤-١٠٢
  ؛)هنغاريا( حاالت العنف املرتيل موظفات مؤهالت للتعامل مع

تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة اإلصالح اليت أنشأها مكتـب            -٧٥-١٠٢
يف ذلك تضمني التشريعات هنجاً يراعي القضايا اجلنسانية         الشؤون اجلنسانية، مبا  
 ؛)إندونيسيا(ويركّز على الضحايا 

، الـيت رصـدهتا     معاجلة ثغرات التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل       -٧٦-١٠٢
 ؛)إيطاليا(اللجنة املنشأة من قبل مكتب الشؤون اجلنسانية 
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تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة اإلصالح الوطنية اليت تتـوىل            -٧٧-١٠٢
احلماية من العنف املرتيل، ومواصلة وضع خطـة         مراجعة القانون املتعلق بأوامر   

ى قضايا العنف املـرتيل،     عمل وطنية متصلة بالعنف املرتيل، وتدريب الشرطة عل       
  ؛)آيرلندا(والسعي إىل تعجيل احملاكمات اجلنائية، وذلك عند االقتضاء 

ختصيص املزيد من املوارد حلماية املرأة والطفل من العنف املـرتيل             -٧٨-١٠٢
 ؛ )إيطاليا(ومن سائر أنواع اإليذاء 

د النظر يف وضع خطة عمل وطنية ملنع العنف اجلنسي املمارس ض            -٧٩-١٠٢
 ؛)املكسيك(املرأة والطفل 

 ؛)النرويج(حظر ممارسة العقاب البدين   -٨٠-١٠٢

 ؛)إيطاليا(حظر العقاب البدين صراحة يف األسرة واملدرسة   -٨١-١٠٢

 ؛)سلوفينيا(اختاذ تدابري إللغاء العقاب البدين   -٨٢-١٠٢

إلغاء األحكام اليت تسمح باللجوء إىل العقاب البدين يف املـدارس      -٨٣-١٠٢
العامة وتعزيز التشريعات الوطنية اليت حتمي األطفال من مجيع أشـكال العنـف             

 ؛)فرنسا(وإساءة املعاملة 

إلغاء العقاب البدين املستخدم كتدبري تـأدييب لألطفـال يف مجيـع              -٨٤-١٠٢
 ؛)أملانيا(اجملاالت 

اختاذ تدابري فورية إللغاء العقاب البدين كتدبري تأدييب، وتكثيـف            -٨٥-١٠٢
ود لتثقيف السكان باآلثار السلبية للعقـاب البـدين علـى منـو الطفـل               اجله

  ؛)أوروغواي(
خيص النمـاذج    مواصلة طلب املساعدة واملشورة الدوليتني فيما       -٨٦-١٠٢

اليت جنحت يف اعتماد طرق غّيرت املواقف االجتماعية التقليديـة الـيت تقبـل              
 ؛)أوروغواي(العقاب البدين 

 ؛)إندونيسيا(بذولة ملكافحة االجتار باألشخاص تكثيف اجلهود امل  -٨٧-١٠٢

مواصلة تعزيز جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص ولضمان محاية          -٨٨-١٠٢
  ؛)سنغافورة(ضحايا هذا االجتار 

 ٢٠١١ تعديل مشروع القانون املتعلق باجلرمية عرب الوطنية لعام          -٨٩-١٠٢
كعنـصر   اهلجـرة هبدف حظر مجيع أشكال االجتار بالبشر من خالل إسـقاط           

، وفرض عقوبات تتناسب مع العقوبات      ضروري من عناصر جرمية االجتار بالبشر     
 عـن أي حتقيـق   تقارير علنيةاملفروضة على اجلرائم اجلسيمة األخرى، وإصدار   
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حكم حبق مرتكيب جرائم االجتار سواء مبوجب هذا القانون       إدانة أو  مالحقة أو  أو
 ؛)اليات املتحدة األمريكيةالو( آخر مبوجب أي نظام قانوين أو

سـيما   مواصلة مكافحة أعمال العنف اليت ترتكبها الشرطة، وال         -٩٠-١٠٢
مبراقبة إجراءات احلبس   يسمح   الذي   ١٩٩٤ عن طريق تنفيذ قانون األدلة لعام     

  ؛)فرنسا ( تسجيالت مصورةمن خاللاالحتياطي لدى الشرطة 
حرش والتعذيب اليت متارسـها     اختاذ التدابري ملنع ومعاقبة أفعال الت       -٩١-١٠٢

 حقوق اإلنسان   والتدريب يف جمال  يف ذلك عن طريق برامج التثقيف        الشرطة، مبا 
  ؛)كوستاريكا(

فيها  التحقيق يف مجيع الشكاوى املرفوعة ضد قوات الشرطة، مبا          -٩٢-١٠٢
وإدخـال  ،   وحاالت الضرب واالعتداء   ة غري املهني  ياتالسلوكباملزاعم املتعلقة   

اململكـة املتحـدة    (عمليات االستجواب بالوسائل اإللكترونيـة       لنظام تسجي 
 ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

مراجعة التدريب القائم الذي ختضع له قوات الشرطة واألمن يف            -٩٣-١٠٢
جمال حقوق اإلنسان وحتديثه إن لزم األمر، وذلك مبـساعدة منظمـات غـري              

ق يف تطبيق املعـايري الدوليـة حلقـوق         حكومية مستقلة من أجل تعزيز االتسا     
القتل اليت ترتكبها الشرطة بتوقيت      اإلنسان، وضمان معاجلة حاالت االعتداء أو     

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أفضل 

 بإنفاذ القوانني يف جمـال حقـوق        املكلفنيتثقيف كافة املوظفني      -٩٤-١٠٢
  ؛)إستونيا(ي واهلوية اجلنسية يف ذلك التثقيف املتعلق بامليل اجلنس اإلنسان، مبا

وضع آلية مناسبة لتفويض مهمة مجع وتصنيف وتوحيد البيانات،           -٩٥-١٠٢
، وسائر املؤشرات املتعلقة واإلحصاءات املتعلقة باجلرائممثل البيانات االجتماعية، 

  ؛)أستراليا(بالعدالة اجلنائية 
ثلية اليت تـتم بـني      إبطال القوانني اليت جتّرم العالقات اجلنسية امل        -٩٦-١٠٢

 ؛)كندا(البالغني برضاهم 

إبطال األحكام اليت جتّرم العالقات اجلنسية املثلية اليت تتم برضـا             -٩٧-١٠٢
ووضع ،  قانون اجلرائم اجلنسية   سيما األحكام املنصوص عليها يف     األشخاص، وال 

ياسات ملكافحة أعمال التمييز والتحيز والعنف القائمة على امليـل اجلنـسي            س
  ؛)فرنسا(اهلوية اجلنسية  أو

إبطال مجيع األحكام التشريعية اليت متّيز ضد األشـخاص علـى             -٩٨-١٠٢
يف ذلك األحكام املنـصوص      خالل السنتني القادمتني، مبا    أساس ميلهم اجلنسي  
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اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا       (عليها يف قانون اجلرائم اجلنسية      
 ؛)الشمالية

 ؛)النرويج(مجيع األحكام اليت جتّرم السلوك اجلنسي املثلي  إبطال  -٩٩-١٠٢

 عن العالقة اجلنسية اليت تتم بني بالغني مـن          نزع الصفة اجلرمية    -١٠٠-١٠٢
  املثليـات جمتمـع نفس اجلنس برضاهم، واختاذ كافة اخلطوات الالزمة حلمايـة          

شكال التمييز   من مجيع أ   واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية      
 ؛)آيرلندا(

 النـشاط اجلنـسي   لرتع الصفة اجلرمية عن اجلنائي  تعديل القانون     -١٠١-١٠٢
بني بالغني من نفس اجلنس برضاهم، واعتماد تشريعات حتظـر التمييـز            الذي يتم   

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية 

بري السياسية والتشريعية الالزمة لـرتع الـصفة        اختاذ مجيع التدا    -١٠٢-١٠٢
اجلرمية عن العالقات اجلنسية اليت تتم بني بالغني من نفـس اجلـنس برضـاهم               

  ؛)أوروغواي(
النظر يف استحداث مزيد من الربامج لتعزيز تيسري استفادة عّمال            -١٠٣-١٠٢

وف عمـل  اخلدمة املرتلية واملهاجرين من اخلدمات االجتماعية األساسية ومن ظر      
 ؛ )الفلبني(عادلة 

  ؛)ناميبيا(إنشاء جلنة معنية بأجور عمال اخلدمة املرتلية النظر يف   -١٠٤-١٠٢
النظر يف إطالق خطة وطنية شاملة لدرء ومعاجلة آثـار الركـود             -١٠٥-١٠٢

االقتصادي، وضمان إجياد فرص العمل وتـوفري اخلـدمات العامـة والرعايـة             
  ؛ )نام فييت(ون أي متييز االجتماعية لسكان بربادوس من د

مواصلة االستثمار يف إعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           -١٠٦-١٠٢
  ؛)ترينيداد وتوباغو(والثقافية 

مواصلة جهودها لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة،     -١٠٧-١٠٢
 ؛)الصني(وتعزيز محاية حقوق املرأة والطفل بشكل أكرب 

ي يف وضع سياساهتا االجتماعية املناسبة يف جمـال احلقـوق           املض  -١٠٨-١٠٢
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حىت يتمتع سكاهنا بأفضل مستوى ممكن مـن           

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (الرفاهة 
 ؛)بنغالديش(مواصلة جهودها للقضاء على الفقر   -١٠٩-١٠٢

ة مبكافحة فريوس نقـص املناعـة       مواصلة وتكثيف الربامج املعني     -١١٠-١٠٢
 ؛)اجلزائر (اإليدز/البشرية
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 فريوس نقص املناعـة     على سبيل األولوية آلثار   مواصلة التصدي     -١١١-١٠٢
خيص انتقال الفريوس مـن      سيما فيما   على النساء واألطفال، وال    اإليدز/البشرية

 ؛)تايلند(األم إىل طفلها 

فريوس نقص املناعـة     انتشار   مواصلة تدعيم القدرات على مكافحة      -١١٢-١٠٢
يالَحظ أنه أحد األمراض الرئيسية اليت تصيب سكان بربادوس ويـؤثر            ، إذ البشرية

 ؛ )النكا سري(تأثرياً سلبياً على جممل البلد 

، اإليدز/مواصلة جهودها ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية         -١١٣-١٠٢
 ةية من فريوس نقص املناعة البـشري  االستراتيجية الوطنية للوقا   اخلطةمع  يتفق   مبا

  ؛)ماليزيا (٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة ومكافحته
يف ظل األحكام الدستورية السارية يف جمال مكافحـة التمييـز،             -١١٤-١٠٢

مواصلة تعزيز اإلجراءات التشريعية واإلجراءات املتعلقة بالسياسة العامـة مـن      
ت العمل والتعليم   سيما يف جماال   أجل ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وال      

 ؛)شيلي(وتوفري اخلدمات احلكومية 

تعداد لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل حتديد أنواع اإلعاقات          إجراء  -١١٥-١٠٢
يف ذلك الرعاية الصحية وإعـادة       املوجودة وأسباهبا، ومستويات التدخل احملتملة، مبا     

وي اإلعاقة، والوسائل   التأهيل الطيب، ومتطلبات التعليم، والغذاء، والسكن املالئم لذ       
  ).إكوادور(التقنية املساعدة واألطراف االصطناعية، وغريها 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٠٣
ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى         وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .هبتأييد فريق العمل بكامل
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  املرفق
  تشكيلة الوفد    

[English Only]   
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