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تجميع ع للمعلوم ععا أعدتع ع مفوض ععية األمع ع المتح ععدة الس ععامية لحق ععوق
اإلنسع ع ععان وفقع ع ععا للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرفع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرفق ورار المجلس 21/16
أنتيغوا وبربودا
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا
مبااا يف كلااال اات وااات جالتعليقااات ال اواردة ماان ال،جل ا ااعمي ا جيف تقااارير م ااو ا ما اات اا،ة
السااامحل وقااون اا،ساااغا جيف ا كلااال ماان جتااا ا ا ما اات اا،ة الرتي ا كات ال اال جالتقرياار
مقاا،يف يف لااجز مااوءً تقياا،ا اواا ،ا ق ااع لعاا،د الجلمااات جلتااات للااع الاام الجاماازا
يُرءع العودة إىل الوتا ا اارءعيا ج يتمامن التقريار أيا راا أج جءناات ،وار أج اقرتا اات مان
اا وضي السامي وقاون اا،سااغ فاتا ماا يارد ممناا يف التقاارير جالايا،اات العلميا ال اادرة لان
اا وضااي جهااو يتاااع هيجااز ااا اادئ التوءيني ا العام ا ال ا التماا،ها سل ا قااون اا،ساااغ يف
مقرره  119/17جق ،كُكرت للع حنو ممنجحل يف والحل هناي الم مراءع ااعلوماات الاواردة
،تت يف تلال ال رتة 
جرجليت يف إل،اد التقرير دجري ا ستعرا جالتطورات ال
يف التقرير  ُ
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واإلطار
أوال -المعلوما األساسية
 نطاق االلتزاما الدوليةألف 

()1

 -1المعاهدا الدولية لحقوق اإلنسان

()2

اوال يف أتماا اجلول السا ق

ااء ارااات ااتخااذة عاا،
مل يُ ،ن للينا/مل تُ 
قاز
ا ستعرا 

الت اا،يا أج ا ،ماامايف ا ت اقيا ا ا ا ال،جليا ا ا ا للقم ا ا اااا لل ا ا ااع ي ا ا ااع ات اقي قاون ا لاخا
كجي االاق ()2016
ألجال التمييً العم ري ()1988
أج ا،تف 
ات اقيا القماااا للااع يااع ألااجال التمييااً
ض ،اارأة ()1989
ات اقي مماهم التعذيب () 1993
ات اقي قون الط ز ()1993
الربجتوك ا ا ااول ا ختي ا ا اااري ت اقيا ا ا ا ق ا ا ااون
الط ا ا ااز ش ا ا ا غ يا ا ااع ا ا ا ا ااال جاسا ا اات تل
ا ا ا ا ااال يف الا ا ا اااا جيف اا ا ا ا اواد اا ا ي ا ا ا ا
() 2002


الت وات ج/أج
االت،ات ا ت اقيا ا ا ا ال،جليا ا ا ا للقم ا ا اااا لل ا ا ااع ي ا ا ااع
ألجال التمييً العم ريا ااادة ( 4إلاتغ
لايفا ) 1988
إء ا ا ا ا ارااات الشا ا ا ا ااجو الربجتوكول ا ختياري ت اقي القماا للع
جالت قيقات جااءارااات يااع ألااجال التمييااً ضاا ،اا ارأةا ااااادة 8
()3
() 2006
العاءل 
ات اقي ا ا ا ا مماهم ا ا ا ا التع ا ا ااذيبا اا ا ا ااادة 20
()1993
الربجتوك ا ا ااول ا ختي ا ا اااري ت اقيا ا ا ا ق ا ا ااون
كجي االاق (توقيعا ) 2007
ا لخا

2

العنا ا ا ا اا ،الا ا ا ا اا،ج ا،ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اااوقون
ا قت ادي جا ءتمالي جالثقافي
العناا ،الاا،ج ا،ااا اااوقون اا،،ي ا
جالسياسي
الربجتوك ا ا ا ا ا ااول ا ختي ا ا ا ا ا اااري ت اقيا ا ا ا ا ا ا
مماهم ا التعااذيب ج ا ه ماان ضاارج
ااعامل ا ا ا ا ا ا ا أج العقو ا ا ا ا ا ا ا القاسا ا ا ا ا ا ااي أج
التإ،سا،ي أج اانيم 
الربجتوكاول ا ختيااري ت اقيا قااون
الط ا ا ااز ش ا ا ا غ ال ا ا ارتا ا ا ا ا ااال يف
اامازلات ااسل 
الربجتوكا ااول ا ختيا اااري الثا اااي اال ا ااا
العن ،ال،ج ا،ا ااوقون اا،،يا
جالسياسا ااي اهلا ااادا إىل إل ا اااا لقو ا ا

اال،ايف
ا ت اقيا ال،جليا وماي ا قااون يااع
العمال ااناءرين جأفراد أسره 
ا ت اقي ا ا ا ا ا ال،جليا ا ا ا ا ا ومايا ا ا ا ا ا ي ا ا ا ا ااع

القسري
ا لخا من ا خت اا

ا ت اقي ا ال،جلي ا للقم اااا لل ااع ي ااع
ألجال التمييً العم ريا ااادة14
الربجتوكااول ا ختياااري اال ااا العناا،
الا اا،ج ا،ا ااا ا اااوقون ا قت ا ااادي
جا ءتمالي جالثقافي 
العناا ،الاا،ج ا،ااا اااوقون اا،،ي ا
جالسياسي
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اوال يف أتماا اجلول السا ق

ااء ارااات ااتخااذة عاا،
مل يُ ،ن للينا/مل تُقاز
ا ستعرا 

الربجتوك ا ااول ا ختي ا اااري ا جل اال ا ااا
العن ،ال،ج ا،ا ااوقون اا،،يا
جالسياسي 
ات اقي ا ا مماهم ا ا التع ا ااذيبا ااادت ا اااغ
 21ج 22
الربجتوكاول ا ختيااري ت اقيا قااون
الط ز ااتعلا إءراا تق،مي الات ات
ا ت اقيا ال،جليا وماي ا قااون يااع
العمال ااناءرين جأفراد أسره 
الربجتوكاول ا ختيااري ت اقيا قااون
ا لا ا ا ااخا كجي االاق ا ا ا ا (توقيا ا ا ااعا
) 2007
ا ت اقي ا ا ا ا ا ال،جليا ا ا ا ا ا ومايا ا ا ا ا ا ي ا ا ا ا ااع
من ا خت اا القسري
ا لخا


صلة
 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذا
اوال يف أتماا اجلول السا ق

الت اا،يا أج ا ،ماامايف ات اقي ا مم ااع ءرا ا اا ااادة اجلمالي ا جااعاقاا ا
للينا
أج ا،تف 
،و ا ا ااايف رجم ا ا ااا ا ساس ا ا ااحل للم جما ا ا ا اجلما يا ا ا ا
ال،جلي
رجتوكول ال مو

()5

ا ت اقيت ا ا اااغ ااتعلقت ا ا اااغ ا ا ااالتءان جلا ا ا اا،احل
اجلمسي ( استثماا ات اقي لاايف  1961ااتعلقا
()7
ا ت ا،ع،ايف اجلمسي ) 
ف
ات اقي ا ااات ءمي ا ااف ااؤرخ ا ا ا / 12أ س ا ااط
()8
 1949ج رجتوكو ها ااضافياغ ا جل جالثاي 
()9
ا ت اقيات ا ساسي اموم العمز ال،جلي  
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ااءا ا ارااات ااتخ ا ااذة
مل يُ ،ن 
للينا
ع ،ا ستعرا 

ا ا ااا ت

ا ت اقيا ا ا ا ااتعلقا ا ا ا ف ا ا ا ا
ا،ع،ايف اجلمسي لعايف 1961
الربجتوكول ااضايف الثالا ت اقياات
ءميف لعايف  1949جاالتغ ال ادر
مبوءا ا ااب ااا ا ااادة  90ما ا اان الربجتوكا ا ااول
()4
ااضايف ا جل
ات اقيتا ااا مموم ا ا العم ا ااز ال،جلي ا ا رق ا ا
()6
 169جرق  189
ات اقيا ا ا ا مجاف ا ا ا ا التميي ا ا ااً يف س ا ا ااال
التعلي 

3

A/HRC/WG.6/25/ATG/2

ااف فريااا ا ما اات اا،ة دجغ ااقليمااحل ااعااب رب ااادج أغ أ،تي اوا ج ر ااودا كا،اات قاا،
-1
تلقااتا أتماااا ا سااتعرا الاا،جري الشااامز ااتعلااا ااا يف لااايف 2011ا تو اايات ل،ياا،ة تاا،لوها
إىل الت ،يا للع معاه،ات دجلي لا يف ميا،اغ قاون اا،سااغ أج ا ،مامايف إلينااق جقا ،قااز
الجث ا ماان هااذه التو اايات( )10ج اسااتثماا ات اقي ا قااون ا لااخا كجي االاق ا ا مل ت اا،ن
أ،تي وا للع أي من معاها،ات ا ما اات ا،ة ال،جليا ا ساساي وقاون اا،سااغ مماذ ا ساتعرا
السا ا ااتعلا ا جلجع ال ريا دجغ ااقليمحل اوجوم ا متشيا مع التو يات ال تلقتنا ختل
ا ستعرا ا جلا للع ا ،ممايف إىل يع جو ا م اات ،ة ا ساساي وقاون اا،سااغ يف
()11
أقر جقت ممجن
 -2جأج ت م وضي ا م اات ،ة الساامي لشاؤجغ التءاان تشاجيع اوجوما للاع ا ،مامايف
ا ت ا،عا،ايف اجلمساي جللاع الموار يف سا ب ظ وا اا للاع
إىل ات اقي لايف  1961ااتعلق ف
()12
ات اقي لايف  1954ااتعلق وضع ا لخا ل،احل اجلمسي ا ج سيما ااادة 31
 -3جك ّكاارت مموما ا ما اات اا،ة للرت يا جالعلا جالثقافا (اليو،سااجو) ا غ أ،تي اوا ج ر ااودا ليساات
()13
ارفا يف ات اقي مجاف التمييً يف سال التعلي ا جلجعتنا قوة للع الت ،يا للينا

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -4أل ااار ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل إىل أغ أ،تي اوا ج ر ااودا ل اااركت يف مش اارج إ اات ق ااا،وغ
ا ساارة جاا اات القااا،وي جالقمااا حل ااتعلااا ااالعمف اامااً ا جهااو ااشاارج الااذي جضااعتظ مموما
دجل لرن الا ر الجارييبا جأغ اوجوم أ ل ت جلم قون الط ز هناا تعتاًيف سان تشاريعات يف
إاار هذا ااشارج جيُتوقاع أغ تشامز التشاريعات ااقرت ا رلايا الط از جوايتاظا جالتاابا جقمااا
ا اا،ا ا جالعمااف اامااً ا جإ،شاااا رجما ل ساارة ياا ،أ،ااظ توءاا ،أي تشاريعات شا غ هااذه
()14
القمايا معرجض للع الربااغ

جي  -اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة

اإلنسان
مركز المؤسسا الوطنية لحقوق

()15



ااؤسس الوامي وقون اا،ساغ

اوال يف أتماا اجلول السا ق

اوال يف أتماا اجلول اوالي

ديواغ ااوامل

ءي ()2001

ءي ()2001

()16



 -5ألااار ال ريااا دجغ ااقليمااحل إىل أغ أ،تي اوا ج ر ااودا كا،ااتا خااتل ا سااتعرا ال اا،جري
الشامز ا جل ااتعلا اا ق ،قالت التو يات ال،الي إىل إ،شاا مؤسسا جاميا وقاون اا،سااغ
جفق ا ااا للما ا ااادئ ااتعلقا ا ا مبرك ا ااً ااؤسس ا ااات الواميا ا ا لتعًي ا ااً جوايا ا ا ق ا ااون اا،س ا اااغ (ما ا ااادئ
اااري )( )17جمااع كلااالا فااإغ جلم ا التمساايا ال،جلي ا للمؤسسااات الوامي ا لتعًيااً جواي ا قااون
اا،ساااغ قاا ،التماا،ت دي اواغ ااوااامل يف إاااار الت ااميف ءااي ا جُكلااف هااذا الاا،يواغ االت قيا
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فقط يف قمايا الول ااداري اوجومحل جيماا إىل كلاال أغ ماوارد الا،يواغ ا كافيا جسالطتظ
را،جدة جأج اع ال رياا دجغ ااقليماحل ا غ تمشاا اوجوما مؤسسا جاميا وقاون اا،سااغ جفقااا
()18
ااادئ اري ا ،ل من الشركاا ال،جلين
 -6جرأ ال ريا ااا دجغ ااقليما ااحل أغ ما اان ل ا ا غ إ،شا اااا لي ا ا وقا ااون اا،سا اااغ كات ا ااا
مؤسسااي جمشاارتك اان الااوزارات لر اا ،تم يااذ تو اايات احلليااات ال،جلي ا وقااون اا،ساااغ جتقاا،مي
تق ااارير إلين ااا أغ يع ااًز كثا ا ا ق اا،رة اوجوما ا لل ااع التعام ااز لل ااع حن ااو فع ااال م ااع احللي ااات ال،جليا ا
()19
جااقليمي وقون اا،ساغ

ثانيا -التعاون م آليا حقوق اإلنسا ن
ألف -التعاون م هيئا المعاهدا 
 -1حالة تقدي التقارير

ااعاه،ة
هيا

اات وا ا ااات ا،تامي ا ا ا  خ ا اار تقري ا اار قُا اا،يف
مما ا ااذ ا سا ا ااتعرا  خ ا اار اات و ا ااات
الا اواردة يف ا س ااتعرا
ا،تامي 
السا ا
السا ا
كار/مار 2007

-

-

-

جلم ا ا ا ا ا القما ا ا ا اااا للا ا ا ا ااع
التمييً العم ري
اللجم ا ااعمي ا القم اااا ك ا ا ا ااا،وغ الثاي/يم ا ا ا اااير -
للع التمييً ض ،اارأة 1997
جلم مماهم التعذيب
جلم

قون الط ز

تشا ارين ا جل/أكت ااو ر 2014
2004

اللجما ا ا ا ااعميا ا ا ا ق ا ا ااون -
ا لخا كجي االاق

GE.16-03578

-

-

-

-



ال تق،مي التقارير

ت ا ا ا خر مم ا ااذ ل ا ااايف  2009تق ا اا،مي التقري ا اار
اجلامع للتقريرين العالر جاوادي لشر
ت ا ا ا خر مم ا ااذ ل ا ااايف  2014تق ا اا،مي التقري ا اار
اجل ا ااامع للتق ا ااارير م ا اان الرا ا ااع إىل الس ا ااا ع ق
ج ُ ا اا،د ل ا ااايف  2016للمو ا اار يف اوالا ا ا يف
ال،جل الطراا يفظز ل،يف جءود تقرير
تق اا،مي التقري اار ا ج مت ا ا خر ل اان مول اا،ه
ممذ لايف1994
ساايُمور يف لااايف  2016يف التقرياار اجلااامع
للتق ااارير م اان الث اااي إىل الرا ااعق أم ااا تق اا،مي
التقريا ا ا ا ا ا ا اار ا ج مبوءا ا ا ا ا ا ا ااب الربجتوكا ا ا ا ا ا ا ااول
ا ختياااري ت اقي ا قااون الط ااز ش ا غ
يع ا ا ال جاسات تل ا ا اال يف الا ااا
جيف اا ا اواد اا ا ي ا ا فمت ا ا خر ل اان مول اا،ه
ممذ لايف2004
حيا ا ا ا ااز مولا ا ا ا اا ،تقا ا ا ا اا،مي التقريا ا ا ا اار ا ج يف
لايف2018
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ااف ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل أغ ال اا،جل اجلًري ا ال ا ة المامي ا ا مث ااز أ،تي اوا ج ر ااوداا
-7
متلااال قاا،رات جماوارد كافيا الاا،اد جتقاا،مي تقااارير إىل هياااات ااعاهاا،ات يف الوقاات ااماسااب
جلااذاا تجاّاا ،هااذا الالاا ،مشااق للوفاااا التًاماتااظ اات اال تقاا،مي التقااارير إىل هياااات ااعاهاا،ات
جأض اااا ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل أغ مموم ا ا ا م ا ا اات اا،ة للط ول ا ا (اليو،يس اايف) ق اا ،دلم اات
اوجوم لتقا،مي تقريرهاا اجلاامع للتقاارير ال،جريا مان الثااي إىل الرا اع إىل جلما قاون الط ازا جأغ
هيا ا م اات ،ة للمساجاة ن اجلمسن جمتجن اارأة (هيا ا م اات ا،ة للمارأة) تا،ل ال،جلا
الطارا يف منما إمتاايف إلاا،اد تقريرهاا الااذي تا خر تق،اااظ إىل اللجما ااعميا القمااا للااع التمييااً
ض ،اارأة جأج ع ال ريا غ توا ز اوجوم تعاجهنا مع اليو،يسيف جهياا ا ما اات ا،ة للمارأة
()20
للع إل،اد التقارير ااوءن إىل هاتن اللجمتن
 -2الردود على طلبا المتابعة المحددة المقدمة م هيئا المعاهدا

 اات وات ا،تامي 

ااعاه،ة
هيا

ااقرر ااوضو

ااول،

جلم القماا للع التمييً العم ري 2008


التق،مي
تاريخ

اا،ساغق جتق،مي يا،ات لن ا ز ااتب -

إ،شاا مؤسس جامي وقون
جالقااومحل للسااجاغق ججتاارمي ،شاار ا فجااار القا ما للااع الت ااون العم ااري
أج الجراهي العم ري ا جالت ري للع التمييً العم ري جأفعال العمافا
()21

ج ور اامومات ال ظر للع التمييً العم ري

باء -التعاون م اإلجراءا الخاصة
دلوة دا م

ءرت
الًيارات ال

ااا،أ
الًيارات ااوافا للينا من ي
الًيارات ال اُلب إءراؤها
الردجد للع رسا ز ا دلااات جللع الم،ااات العاءل 
تقارير ج عثات ااتا ع 

()22

اوال يف أتماا اجلول السا ق

اوال الراهم 

 
-

 
-

مل توءظ أي رسا ز أتماا ال رتة قي ،ا ستعرا 

جي  -التعاون م مفوضية األم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -8أجضا ال ريااا دجغ ااقليمااحل أغ تعامااز اوجوما مااع اا وضااي السااامي وقااون اا،ساااغ
قاا ،ظااز راا،جدا ف ااو التمااا ااسااال،ة التقمي ا للوفاااا التًاما ااا ال،جلي ا يف مياا،اغ قااون
اا،ساغ أج لتيس الت،ريب جالتثقياف يف هاذا اايا،اغ جأج اع ال رياا ا غ تلاتم أ،تي اوا ج ر اودا
ااسال،ة التقمي من اا وضي السامي وقون اا،ساغ من أءز ظسن ءنودها الرامي إىل الوفاا
()23

التًاما ا ال،جلي يف سال قون اا،ساغ
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ثالثا -تنفيععا االلتزامععا الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان م ع مراعععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 المساواة وعدم التمييزألف 
 -9كك اار ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل أ ،ااظ توء اا ،تشا اريعات ر اا،دة تتم اااجل التميي ااً ااا ااب لل ااع
االاق ا أج الل ا أج ااي ااز اجلمس ااحل أج اهلوي ا اجلمس ااا،ي أج الوض ااع ا ءتم ااالحل ج يوء اا ،ل اا،
أ،تي وا ج ر ودا أيما سياس ءمسا،ي جامي جأج ع ال ريا غ تعتما ،اوجوما سياسا ءمساا،ي
جامي ا ،ل من هيا ا ما اات ا،ة للمارأةا جأغ تعاًز قا،را ا يف ساال الت لياز اجلمسااي داخاز
()24
الوزارات جاادارات جالوكا ت ال تمسا سياس التممي
 -10جرأ ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل أ ،ااظ يا اًال يوء اا ،كثا ا م اان العقا ااات القا ما ا لل ااع  ،ااو
اجل اام (اجلمس ااا،ي ) الا ا ت ااط،يف ااا ااا ارأة جالا ا ت ااؤدي إىل اا،ج فا اوارن ،وميا ا مؤسس ااي
جاءتماليا  -تقافي ا جسياسااي جاقت ااادي جأظناارت اا ااااات جءااود تعااادل اان اجلمساان يف
القي ،اا،ار يف اار لتن ا ت،ا ي جالثا،وي جمع أغ مستو الت يز التعليماحل لا ،اا،اا
أللع يف ااستو اجلامعحلا فإغ التخ ّار يف الجلياات جاجلامعاات مل ُحيا ،ظ ّاو كاا ا يف دخاول
المساااا سااون العمااز أج يف او ااول للااع دخااز أللااع أج تاااوؤ مما ااب قياديا أج مما ااب اامع
الق ارارا كمااا مل يُارتء كلااال إىل كسااانن مااواا قاا،يف يف القطالااات ا قت ااادي ا كثاار إ،تاءي ا
()25
ااوءن حنو ظقيا التممي جال قر أليَع ل ،المساا التيت لي هلن لريال ياة
ج َّ
 -11جأفاااد ال ريااا دجغ ااقليمااحل ا غ ا فعااال اجلمس اي اان الااًجءن ماان  ،ا اجلاام ا
قا،و،ي للرءال جالمساا للع  ،سواا فق ،ءاا يف قا،وغ اجلرا اجلمساي لعاايف  1995أغ مان
اار اللواط ي،اغ ارتجا ظ ءرا يعاقَب للينا السجن من مخا ساموات إىل الساجن ااؤ ا،
جتواءظ ااثلياات جااثلياوغ جمًدجءاو ااياز اجلمساحل جم اايرج اهلويا اجلمساا،ي ا سايما مان الشارحي
ا قت ااادي ا دىنا التمييااً جالو ا ا جقاا ،تعرتضاان ظ ا،يات يف او ااول للااع الرلاي ا ال ا ي
ا ساسااي جا،اا،مات ا ءتمالي ا ا جقاا ،يواءنااوغ أيم اا ااعو ات أكاارب لل ااول للااع لمااز
جأل ااار ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل إىل أغ مموم ااات ا تم ااع اا اا،ي أف ااادت ا ا غ ه ااؤ ا ا ل ااخا
يًالوغ يتعرضوغ لتضطناد جااماايق يومياا جأفااد ،الاطوغ يف ساال قاون ااثليان جااثلياات
أغ ااثليات جااثلين جمًدجءحل اايز اجلمسحل جم ايري اهلوي اجلمساا،ي الاذين تعرضاوا جلارا لماف
يرتددجغ يف إ تغ الشارا اذلال جكثا ا ماا يالَّا ا لتا،ااات للاين سااا متعا،دةا ممناا
ا،وا من الجشف لن ميلن اجلمسحل جمن الو جالتمييًا جا،وا الماء لن جتاار ساا ق
مااع الشاارا أج لاان ا سااتما إىل جتااار ا ه ماان ااثليااات جااثلياان جمًدجءااحل اايااز اجلمسااحل
()26
جم ايري اهلوي اجلمسا،ي
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الشخصي
باء -الحق في الحياة والحرية واألم
ااف ال ريااا دجغ ااقليمااحل جءااود جقااف اختياااري لعقو ا االاا،ايف ممااذ  24لامااا ياا،
-12
أغ لقو ا االاا،ايف ت اًال ظوااع اا،ل لااعيبا جتوءاا، ،اا،ااات متجااررة إلاد ااا الجامااز جيف
لااايف 2013ا جُعياا ،لملي ا قتااز وياات ت طي ا إلتمي ا جاسااع ا أللاان جزياار ا ماان القااومحل أغ
()27
أ،تي وا ج ر ودا ستا،أ ّم يف تم يذ لقو اال،ايف

 -13جقال ال ريا دجغ ااقليمحل إغ ا امات ااتعلق تجاجزات الشرا ليست متواترة جمع
ُجقف م او الشارا لان العماز سااب ادلاااات ءااا
كلالا ف حل كا،وغ الثاي/يماير 2015ا أ َ
فينااا أ،ااظ مل ي عااز لااياا ش ا غ أر ااع لااجاج قُاا،مت ضااُ ،لااراين خ ارين جأضاااا ال ريااا أ،ااظ
()28
توء ،يف هذه اجلًر هيا كات ا مؤسسي معمي الشجاج ااقَّ،م ض ،الشرا
 -14جأل ا ااار إىل أغ الس ا ااجن الو ي ا اا ،يف أ،تي ا اواا أي س ا ااجن ا ااا ا اجلتل ا ا ا ق ا اا،مي ء ا اا،ا
()29
جالورجا فيظ قاسي جمجتف لل اي
 -15جأف اااد ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل ا ا غ ق ااا،وغ اجلا ارا اجلمس ااي يع اارتا ا ت ااا اان
ال ااًجءن إ يف ظ اارجا معيما ا تتعل ااا ا  ،ااال أج فس ااخ ال ااًجا جرأ أغ العم ااف ض اا ،ااا ارأة
مشااجل خطا ة جمت ّشااي فمسااو جدراسااات العمااف اامااً تشا إىل أغ ،سااا ت ااز إىل  40يف
ااا ا ا ما اان الاال ا ااات يف أ،تي ا اوا ج ر ا ااودا قا اا ،تعرضا اان لتلتا اا،اا الاا اا،ي يف لتقا ااا ن اوميمي ا ا
جالتماا،ت اوجوم ا يف لااايف 2013ا اا،ل ماان هيا ا ا م ا اات اا،ة للم ارأةا خط ا لمااز جامي ا
لل ا اارتة  2018-2013اهنا اااا العما ااف اجلمسا اااي جأج ا ااع ال ريا ااا دجغ ااقليما ااحل ا ا غ تمشا ااا
اوجوم جلما تمسايا جاميا للت ا،ي للعماف اجلمسااي جتمامن ااااادرات ا جساع ،طاقاا ااتعلقا
من اااواامنا جخا ا ماا يتعلاا ممناا الت ا،ي لعماف الع اا اتا اهتماماا مركاًا يم اب للاع
()30
العمف اجلمساي
 -16ج ااف ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل أغ حن ااو  1م اان ك ااز  4مم اان أء ااا وا يف ااس ا ا ءتم ااالحل
،تي وا لن العمف يف لايف  2014قالوا إهن يعرفوغ ا ت كاغ ض ي الت،اا ءمساحل جماع كلاالا
توء ،اسرتاتيجي أج سياس جامي لامل اجاف ا لتا،اا اجلمساحل للاع ا ا اال جرأ ال رياا
()31
أغ اااار القا،وي ااتعلا قمايا ا لت،اا للع ا ا ال يستوءب إ ت ا لامت
 -17جأفاااد ال ريااا ا غ تطايااا العقو ا الا،،يا ياًال قا،و،يااا يف اامااًل جاا،رسا جأضاااا أغ
ااسا ا ءتمااالحل ااتعلاا االعمف قاا ،أظنار أ،ااظ ياًال يوءا ،ت يياا ،لااعيب لء قااا للااع العقو ا
()32
الا،،ي يف اا،رس جالايت
 -18جك ّكرت اليو،سجو ا غ أ،تي اوا ج ر اودا مل تقااز أتمااا ا ساتعرا الا،جري الشاامز ااتعلاا
ا التو يات اات ل العقو الا،،ي ( )33جككارت أ،اظ يما احل تشاجيع اوجوما للاع وار ياع
ألجال العقو الا،،ي يف يع السياقاتا جاجن تشاجيعنا أيماا للاع موا ال الت ا،ي اسا ل
()34
ا لت،اا للع ا ا ال جإمهاهل
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 -19ج وت م وضي ا م اات ،ة السامي لشؤجغ التءان أغ أ،تي وا ج ر ودا لَ ،مق ،
ج ل ،مرجر يف غ جا  ،لم ايا ا جتار الاشرا ج سيما المسااا القادماات مان لا،اغ أخار يف
ممطق ا الا اار الجااارييب الل اوايت يُتجاار اان ارا اساات تهلن ءمساايا جإءاااارهن للااع العمااز يف
()35
ا،،م اامًلي
 -20جك ّك اارت اا وض ااي ا ا غ ال،جلا ا الط اارا التم اا،ت ق ااا،وغ مم ااع ا جت ااار ا ل ااخا يف
لااايف 2010ا جلجمنااا واات أغ ال،جلا الطاارا مل تالّا ا ا لااايف 2014ا لاان أي ااا ت
مقاضاااة للمتج ارين الاشاار أج إدا ،ا أج معاقا ا هل ا يف إاااار القااا،وغ ااشااار إليااظ  ،ااا جأج اات
اا وضااي اوجوم ا مبوا اال ءنودهااا لتم يااذ القااا،وغ ااااذكور ججضااع إء اراا رتااحل لت ،ياا ،هوي ا
ض ا ايا ا جتااار الاشاارا جالتمييااً وضااو اان الم ا ايا جاجلماااةا جالسااعحل إىل إ اااد اا،ا ز لاان
ا تجاز ض ايا ا ّجتارا جإ التن إىل دجا ر ا،،مات ااعمي ا مباا فيناا إءارااات اللجاوا سااما
يجاوغ مماساااا جأجضا ت أغ اوجوما ا تعًيااً ءنودهاا اجاف ا ا جتااار الاشار ج تااوف اومايا
لم ا اياها تجااوغ قاا ،ااقاات التو اايتن  21-67ج 22-67اللتاان قالتنمااا أتماااا ا سااتعرا
الاا،جري الشااامز ا جل( )36كمااا أج اات اا وضااي ا غ تعااًز اوجوم ا ءنودهااا لت ،ياا ،هويااات
ض ايا ا جتارا ج غ تج ز هل ال ر لتقا،مي الااات جلاواا جأغ تيسار هلا سااز او اول للاع
()37
ا،،مات ا خر المرجري

جي  -إوامة العدل وسيادة القانون
كمااا هااا ت ماان القمااايا تارا َك يف اجلاااك اجلما يا يف
 -21ألااار ال ريااا دجغ ااقليمااحل إىل أغ ّ
أ،تي اوا ج ر ااودا فقا ،جرد يف تقااارير ا ي أغ ألخا ااا ما ّ،لع للاين قاا ،ظلاوا يف السااجن فاارتة
ت ااز إىل مخ ا سااموات يمتواارجغ اجلاكم ا جأجض ا ت اوجوم ا أغ ع ا هااذا القاا،ر اا ارتاك
()38
راءع إىل قل القماة
 -22جأفاد ال ريا دجغ ااقليمحل غ السن ال علي للمساؤجلي اجلما يا هاحل مثااي ساموات ج ا غ
ا اا،ا حياااكموغ يف  ،ا اجلاااك ال ا حياااك فينااا الاااال وغ جفماات لاان كلااالا ف يمااا لاا،ا
ااف ا ارا ظا اات ااراقا ا ا ا توءا اا ،أي ا اا،ا ز ا ا اا،ار أ جا ااايف العقو ا ااات ج خيا ااارات الع،ال ا ا
اا اات ي ا أغ اوجوم ا قاا ،ألااارت يف تش ارين ا جل/أكتااو ر  2015إىل أهنااا ستشاار يف
تقاا،مي تاا،ريب للااع خيااارات الت ويااز قاااز إ اا،ار ا جااايف ق اا ،المواار يف ا،طاوات الا اجاان
اختاكهااا لت ااادي إياا،ا ا اا،ا يف السااجن جأ،شااات يف لااايف  2012رجم ا أساارة للمواار يف
()39
قمايا  ،ق ا ا ال جدلاج العمف اامً
 -23جأجضا ال ريااا دجغ ااقليمااحل أ،ااظ توءاا ،مرافااا ا تجاااز للاماااتا يف اان أغ م،رسا
ت اا،ريب ا ج د تستم اايف ا ج د ال ااذين تا ارتاج ألم اااره اان  10س ااموات ج 18س اام جال ااذين
أ ااالتن اجل اااك م اان أء ااز الرلاي ا جاوماي ا جف ااو ااخال ااات الاس اايط جا،تُق اا،ت ه ااذه
اا،رسا هناا تُعا ّ ،لءءارايف لان ا ق ا ،أج دا تعرضاوا للنجار جا لتا،اا جكلاال إيوا ناا ساارمن
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ج سارمن يف  ،ا اارفاا جأضااا ال رياا أغ اوجوما سامّت ماؤخرا قا،و،اا إساقاط اادا،اات
ال ااادرة يف قم ااايا اجل ارا اارتجا ا قا ااز ل ااوغ س اان  21لام ااا م ا ظ ااز الش ااخ يس ا لل ااع
()40
ال راط ااستقي ا،ة تقز لن ساع سموات

دال -حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -24ك ّكرت مموم اليو،ساجو ا غ التشان ءراا يام لليناا قاا،وغ القا ،جالقاذا جقاا،وغ
ال تم ا جاامشااورات ا اار ااو فينااا جت ااز العقو ا للااع التشاان إىل السااجن لثتت ا أل اوايف 
جأج اات ا غ تشااطب أ،تي اوا ج ر ااودا التشاان ماان قا م ا اجل ارا جت،رءااظ يف قااا،وغ ماا،ي يجااوغ
()41

متوافقا مع ااعاي ال،جلي
 -25جمل تسجز اليو،سجو أي لملي قتاز ل ا ين يف أ،تي اوا ج ر اودا فال ا يوغ يعملاوغ
()42
يف يا مم
 -26جأفاد ال رياا دجغ ااقليماحل ا غ المسااا يشاجلن أ لايا العااملن يف ا،،ما اا،،يا جأهنان
يتااوأغ مما ااب رفيعا ااسااتو يف اوجوما جتالا ،سااا المساااا اان ا مماااا الاا،ا منا جهااذا هااو
أللااع مم ااب يف ا،،ما اا،،يا ا  62يف ااا ا ا يف اان أغ أ لايا رؤساااا اادارات رءااال جتالا
،ساتن  60يف ااا من لا لحل هذا اام ب جر أغ للمساا متثيت منيمماا يف ا،،ما اا،،يا ا
جمع أهنن يشاركن مشارك تام يف الت ويت أتمااا ا ،تخا ااتا جأهنان يمشاطن ،رءا كاا ة ءا،ا
يف ا ًا السياسي ا فإغ ،ساتنن يف القيادات اوً ي تًال ء ،متواضاع ف احل ا ،تخا اات
()43
العام ال ءرت يف لايف 2014ا مل ت ً سو امرأتن مبقع ،يف الربااغ

هاء -الحق في العمل وفي التمت بشروط عمل عادلة ومؤاتية
 -27ق ااال ال ري ااا دجغ ااقليم احل إغ ،س ااا المس ااااا يف ي ااع ءوا ،ااب القطال ااات ا قت ااادي
ا كثار إ،تاءيا ا ،ساا منيمما يف الوظاا ف ا ااساتقرة ا دىن أءارا جا قاز ضااما،ا أماا الرءااال
فنا ممثَّلااوغ ،رءا أكاارب يف القطالااات الا تساان ا للع ،سااا ماويا يف الماااتا اجللااحل اا ااا
جيف القطالات ال تستن،فنا اوجوم من أءز ظقيا التممي جللع جءظ اا الا يوءا ،لا،
المساااا معاا،ل طال ا أللااع ماان مثيلااظ لاا ،الرءااال جيوللاان لااااتت لاان العمااز ف ارتات أاااول
()44
الوضع ،رء كا ة ا دجار اجلمسا،ي الممطي للمساا
جيعًز هذا
ّ
ُ
 -28ج ف ال ريا دجغ ااقليمحل جءود مع،ل مرت ع للت ار اجلمساحل يف القطاالن ا،اا
()45
جالعايف جأ،ظ قلّما يالَّ لمظ رتيا جيرتاط ل،يف التالي لادة مبخاجا من ا ،تقايف

 -29جككاار ال ريااا أغ م اؤمتر المقا ااات كاااغ قاا ،ألاار يف لااايف  2012لاان قلقااظ إزاا ال اارتة
الًممي الطويل ال ق ،يست رقنا الموار يف الا،لاج ااتعلقا مًالاات العمازا جإزاا ال ارتة ال ا ال
اان ءلس ا اجلجم ا جالتقااارير ااماثق ا لمناااا جءااودة جممااموغ التقااارير اات اال ت ،ياا ،الوقااا ع
()46
جاستخ،ايف ا دل ا يف ل أمور
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واو -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمت بمستوى معيشي الئق
 -30أفاااد ال ريااا دجغ ااقليمااحل ا غ ال قاار يطااول ،سااا  18.4يف ااا ا ماان السااجاغا ماان
ياامن  3.7يف ااا ا معااوزجغ أج يعااا،وغ فق ارا ماا،قعا جتال ا ،سااا المساااا اان ال ق اراا  52.8يف
ااا ا ا يف اان أغ  35.5يف ااا ا ماان ال ق اراا أا ااال تقااز ألماااره لاان  14ساام ( )47جظتااز
أ،تي اوا ج ر ااودا اارتا ا الثالث ا يف ممطق ا الجااارييب ماان ي ا معاا،ل ا،تشااار ،ق ا الت ذي ا مسااا
()48
ق،رها  13.9يف ااا من السجاغ
 -31جأضاا ال ريا دجغ ااقليمحل أ،اظ يمماا ظ از معوا ا سار للاع ا،ا،مات ا ساساي ا
فإغ ل،دا كا ا ممنا يًال ررجما من مياه ا ،ا يب أج خ،مات ال را ال ا حل أج الجنر ااا
فًه اااا  10.7يف ااا ا م اان ا س اار ااعيش ااي ( 3 520أُس اارة) حي االوغ لل ااع مي اااه ا ،ا ي اابق
ج 22.9يف ااا ا ( 7 534أُساارة) لااي لاا،ين مرافااا اارا ا حل مت م ا ق ج 7.8يف ااا ا
()49
( 2 566أُسرة) لي ل،ين كنر اا
 -32جأج ع ال ريا غ تقرر اوجوم ا،ا أدىن جامياا لل مايا ا ءتماليا يتمالاع ماع التو اي
رق ا  202ش ا غ اواا ،ا دىن الااواب لل ماي ا ا ءتمالي ا لعااايف  2012ال ا اا،د ا مموم ا العمااز
()50
ال،جلي ا كحل يمع كز أفراد ا تمع ااستو ا ساسحل للع ا قز من المماغ ا ءتمالحل

زاي -الحق في

الصحة

 -33رأ ال ريااا دجغ ااقليمااحل أغ أ،تي اوا ج ر ااودا ققاات تقاا،ما كاا ا فيمااا يتعلااا ا جضااا
ال ا ي للااع امتاا،اد السااموات الع،ياا،ة اااضااي ا جأهنااا قماات للااع معو ا ا لااجال التقلي،ي ا
ل مرا ااع،ي فااتريا مل تع ،مشجل ا ج يع ا مرا اامقول ا خر ظت السيطرة جلجان
الال ،يواءظ ا ر ج ااا ا مارا ااًمما ا مباا يف كلاال الساجريا جارت اا ضا ط الا،يفا جأمارا
()51
القلبا جالا،ا،
 -34جألا ااار ال ريا ااا دجغ ااقليما ااحل إىل أغ ااءنا ااا ا ا قا ااا،ويا جلجم ا اظ مسا اامو ا ااظ يف
اوااا ت الا يمطااوي فينااا اومااز للااع خطاار يتناا،د ياااة اوامااز ياا ،أ،ااظ يوااز ا قااا،وي إكا
تساب يف إ ا اارأة اوامز إ ا خط ة دا م ا ءسا،ي أج  ،ساي ا جيف اا ت ا ت اا
أج س ا ا اجلاااريف جأضاااا ال ريااا أغ أ،تي اوا ج ر ااودا لاا،ينا اان دجل لاارن الا اار الجااارييب تاااي
أللع مع،ل لل مز ل ،ااراهقات (الت حل تارتاج ألماارهن ان  15ج 19سام )ا أي  67مان
ا اان كا ااز  1 000فتا اااة جأضا اااا أيم ا اا أغ ال،جل ا ا الطا اارا لما ااو يف سل ا ا التممي ا ا الاش ا اري
جا ءتمالي التا ع للجمال الجارياي الذي أقر اسارتاتيجي لل ا ،مان لا،د اا ت اوماز لا،
ااراهق اات يف كااز لاا ،ماان لاا،اغ الجااارييب المااق ا ا ،جليًي ا جاهلولم،ي ا جكلااال مسااا تقااز
()52
لن  20يف ااا ختل ال رتة 2019-2014
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 -35جفيمااا يتعلااا ا ج ،ق ا اامالا الاشاري ا أفاااد ال ريااا ا غ تقاا،يرات معاا،ل ا ،تشااار
اا ااا لء ااا ااظ مااا فتااا ياًداد للااع ماا ،السااموات الساات اام اارم ا ماان  0.8يف ااا ا يف
لااايف  2005إىل  1.4يف ااا ا يف لااايف  2011جتش ا الايا،ااات إىل أغ أ لاي ا اوااا ت ااالّ ا
لمنا تتعلا لخا ترتاج ألماره ن  15ج 49سم ا جأغ الشاا ا الذكور الاذين اارساوغ
()53
اجلم مع الذكورا جااشت تت اجلم ا ه ا كثر لرض لء ا ال ج

 الحق في التعلحاء 



وت مموم اليو،سجو أغ اوا يف التعلي معرتا ظ يف قا،وغ التعلاي لعاايف 2008
-36
()54
جلجن لي يف دستور لايف 1981

طاء -الحقوق الثقافية
 -37لااجعت اليو،سااجو أ،تي اوا ج ر ااودا للااع أغ تم ااذ تم يااذا تامااا ا جااايف كات ال اال ماان
ات اقي ا واي ا ال ارتا الثقااايف جالطايعااحل العااااحل لعااايف 1972ا جات اقي ا واي ا ال ارتا الثقااايف ا
اااادي لعااايف 2003ا جات اقيا وايا جتعًيااً تمااو ألاجال التعاا الثقااايف لعاايف 2005ا الا تعااًز
فاار الو ااول إىل الارتا الثقااايف جألااجال التعاا اا اا،الحل جااشااارك فيناااا جت مااحل إىل إلمااال
اوااا يف ااشااارك يف اوياااة الثقافي ا جلااجعتنا أيماااا جهااحل ت عااز كلااالا للااع أغ تااو ا لتاااار
الواء ااب اش ااارك ا تمع ااات اجلليا ا جااش اات لن ااذا المش اااط جاجلن ااات ال اللا ا ااعميا ا الثقافا ا
()55
جممومات ا تمع اا،ي اوجومي ا ااضاف إىل ال اات المعي

 األشخاص ذووياء 

اإلعاوة

ف ال رياا دجغ ااقليماحل لا،يف جءاود قاوا،ن جلاوا را،دة ظماحل كجي ا تياءاات
-38
()56
ا،ا أج تيسر ا،،ماءن يف ا تمع
 -39جأل ااارت اليو،س ااجو إىل أ ،ااظ اج اان تش ااجيع اوجوما ا لل ااع موا اال ءنوده ااا ااتعلق ا ا
()57
التعلي ا،ا

كاف -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -40أفادت م وضي ا م اات ،ة لشؤجغ التءان ا غ أ،تي اوا ج ر اودا تواءاظ ظااهرة معقا،ة
مان تا،فقات اهلجاارة ااختلطا ا جلاجعت اوجوما للاع تعًياً قاا،ر ا للاع إدارة هاذه التاا،فقاتا
للع أغ ت خذ يف ا لتاار اوقون جا تياءات ا ساسي ل لخا الذين حيتااءوغ إىل وايا
دجليا ا ااضاااف إىل السامات ااميااًة ل ااات معيما يساتلًيف ا ماار معااملتن معاملا متماايًةا مثااز
()58
المساا جا ا ال
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 -41جألااار ال ري ااا دجغ ااقليم ااحل إىل أغ ل اا،دا كا ا ا ،س ااايا م اان س ااجاغ أ،تي اوا ج ر ااودا ه ا م اان
ممطق الجارييب المااق ااساا،ي ا جأغ كث ا من اانااءرين ا الشارلين ها ،سااا يعملان يف ا،،ما
اامًلي ا ج يتمااتعن إ ماي ا جومي ا ضااعي أج مع،جم ا ج ااضاااف إىل كلااالا فااإغ لاا،د المساااا
()59
ااناءرات المااقات ااساا،ي ض ايا العمف أج ااعرضات لظ ساب ا لت ال اجلم كا
 -42جألاارت م وضااي لااؤجغ التءااان قلااا إىل ممارسا ال،جلا الطاارا ااتمثلا يف ا تجاااز
يف اوا ت ال يجوغ فينا اجلتجًجغ
ااناءرينا مبن فين المع ااا مثز ملتمسحل اللجواا
قاا ،دخل اوا ا راضااحل الوامي ا جمجث اوا فينااا ااورة مشاارجل ق جمل يُتنم اوا ا،تنااا أي قااا،وغق جكاااغ
اوز جتاا ا هويا اااو أ رزجهاا للسالطاتق جمارساوا شااجز مؤَّكا ،قنا يف التماا اللجااوا
قاااز ا تجااازه جلااجعت اا وضااي اوجوما للااع ا خااذ ااا،ا ز لت تجاااز فيمااا يتعلااا اإدارة
اهلجرةق جللع ضماغ ل،يف تطايا أي قيا ،للاع ريا تمقاز اانااءرين إ يف الوارجا الا يجاوغ
فينااا هااذا القياا ،ضاارجريا جمعقااو جمتماساااا مااع ال اار ااشاارج ااطلااو ظقيقااظ جااااربَّر مبقتمااع
()60
القا،وغ ال،ج ق جأ يجوغ أي ا تجاز للمناءرين تعس يا ج ا،ة ر،جدة
 -43جأج اات م وض ااي ل ااؤجغ التءا اان اوجوم ا ا رتق اااا ااووار جالتش اااجر م ااع اا وض ااي
فيما خي ت،فقات اهلجرة ااختلط ا ج تق،مي ت،ريب متق ّ،يف إىل موظ حل إ ،اك القاوا،نا جاهلجارةا
جالقماااا ماان أءااز ظسان لمليااات ظ،ياا ،هويا ااناااءرين المااع اا الوافا،ين يف إاااار تاا،فقات
()61
اهلجرة ااختلط جظسن وايتن
 -44جألااارت اا وضااي إىل أغ اوجوم ا مل تعتماا ،عاا ،تش اريعات أج ل اوا تااموّ إء ارااات
اللجوا أج قون التءان ج،ورا إىل ل،يف جءود إاار قا،ويا يلاًيف تعًياً الماما،ات الا ظماحل
()62
من االادة القسري
 -45جككرت اا وضي أهناا يف لايف 2015ا ،دت هوي سمول مجو ،من  15لخ ا من
ملتمس ااحل اللج ااوا يمتم ااوغ إىل ل اا ،م اان ل اا،اغ الش اارن ا جس ااط ك ااا،وا رتجا اًين يف أ،تي ا اوا ج ر ااودا
جمنا َّا،دين الرت يااز إىل لاا،ه ا االحل ي ا يوءاا ، ،اًا مساال مسااتمر جتشا ّارد قسااري ااالحل
التءاا
معمي ت ،ي ،ا هلي من أءز الات يف
جلق ،اواك العايف اءتمالا للجم خم
جيف /أ سااط 2015ا كا،اات اللجما قاا ،ثاات لشاار ااا ت ماان اوااا ت ال ا  15جأج اات
مبم اللجوا يف كز ال مان هاذه اواا ت العشار جلجان ا تار القاا،وي جالعملاحل لاذلال التو ايف
()63
يًال متي ّقن ممظ ساب ل،يف جءود إاار تشريعحل يموّ واي التءا جاللجوا
 -46جرأت م وضاي لاؤجغ التءااان أغ اواءا تاا،لو يف هاذا السايان إىل ااًياا ،مان التاا،ا
الوقا يا جإىل اواا ،ا دىن ماان ضااما،ات مرالاااة ا ااول القا،و،ي ا الواءا ا ماان أءااز ممااع االااادة
()64
القسري ل لخا الذين حيتاءوغ إىل واي دجلي
 -47جأج اات اا وض ااي ا ا غ تم ااع اوجوما ا جتس اان جتم ّ ااذ تشا اريعاتا متس ااق م ااع ااع اااي
ال،جلي ا ا ماان أءااز ضااماغ تااوف إء ارااات مم ا جفعال ا لت ،ياا ،ا التءاااا مبااا يف كلااال
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ا تج ااز التمسااحل اللجااوا جالتءااان او ااول شااجز كامااز،ا سااتامااا جاختاااك مااا يلاًيف ماان تاا
)65(
للع قوقن ا ساسي
 ظااز يف الساامن،ا م ان المااا يف ممطق ا الجااارييب قاا،دا متًاياا، جككاارت اا وضااي أغ لاا-48
تيج ا لت ي ا ات السياس ااات يف اامطق ا ا جأج اات اا وض ااي، ايف اجلمسااي،ع اا،ا خ ا ة يت ا تر ال ا ا
احل،يا الواءاا ومايا لا،و،ات مرالااة ا اول القا، ا دىن من ضاما،اوجوم مماغ توف او
)66(
اجلمسي من االادة القسري
Notes
1
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found
on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations
compilation on Antigua and Barbuda from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/ATG/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent
action: ICPPED, art. 30.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
International Labour Organization (ILO) Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No.
169); and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
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14
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16
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18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

15

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention);
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee
of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced
Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment
and Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
See submission of the United Nations subregional team for Barbados and the Organization of
Eastern Caribbean States for the universal periodic review of Antigua and Barbuda, p. 1. For the
full text of the recommendations, see A/HRC/19/5, recommendations 67.1 (Trinidad and Tobago),
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