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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة والثالثون 
 2021الثاني/نوفمبر   تشرين 1-12

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااال ة بشااااااا ن   
 *وبربودا أنتيغوا

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   

و م 21/ 16و  1/ 5                                                أ عدّ  ذد ا الريرير عم   ريرا م لس ح ويوا اسننددددددددددددددا    -1 ، لع لراعدا  الرواتر الّد
                                                                                     ل سددددددددرورا  الّو م الشددددددددالعٌ والريرير تسمدع  ل و باة الميّلا لن سدددددددد وا لن أ دددددددد ا  الم دددددددد  ا  ل  

 ٌ ( 1)                                                                               االسرورا  الّو م الشالع، وذو ليّ م في شكع لوجز تييّا  رال ّ األب   لوّد الك ماة

 المعلومات المقدمة من أص اب المأل ة -       ثانيا   

 (3)  (2)نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان -ألف 

تو ع   البروتو و    1الوظت الو با المشددددرر ا  -2 أ  أنردغوا وبربودا ت يت سددددت تو ددددداة رالر دددّد
االخردا م الثاني ل وهّ الّولي الخاص رال يوا المّندا والندددددددددددددداسددددددددددددددا، الهاد   ل   لغا  عيوبا اسعّامٌ 
ًدا الرو تر و ير   تو ع   البروتو و  االخردا م التةامدا لةاذ ًد   عن الر ّد تو ع د ، ف                                                                                           وأو دت رالر ّد

 ٌ( 4) لموال ا أو الويوبا الياسدا أو ال  نناندا أو المهيةالن ضرو  ا

ا أنردغوا وبربودا ع   الواللا اليًدددداقدا الر ياقدا المر ادلا  3وأو ددددت الو با المشددددرر ا   -3 رأ  ت دددّد
، والمرو و 1949آ /أ ندد ح   12لم كما الوّ  الّولدا، والبروتو و  اسضددافي التةامداة جةدا المخ خا  

، واتةامدا الذام 2005 انو  األو /دلندددددمبر  8راعرماد شدددددا   لميز   ضددددداتدا )البروتو و  الثال (، المخ   
 ٌ( 5) ل مالا الممر كاة الثياتدا في والا نشو   راع لن ح 1954وام ل
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تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة ب قوق اإلنساااانع مع مرا اة القانون الدولي اإلنسااااني   -باء 
 الواجب التطبيق.

 المسائل الشاملة لعدة قطا ات -1 

 ( 6) المناوا  وعّم الرمييز  

أ  أفراد لسرمع المدم في أنردغوا ترورضدددددددددو  ل و دددددددددم والرمييز في    1الوظت الو با المشدددددددددرر ا  -4
رأنهم     ا                                                                                           وداتهم، لا اضدددددد ر  الكثيرين  ل   خةا  ذويرهم السةندددددددا  ّافع الخو ٌ وأفاد أفراد لر ولو  جةنددددددد 

وباسضددافا  ل  كل ، تر يو  تهّتّاة رالوةف لن جانر أسددرذم نردسا لميولهم السةندددا وذويرهم السةنددانداٌ 
                                                                                          أفاد لث ي  رأن  تور  ل رهّتّ رالوةف السةندددي خ   عم دا سددد و ع   لةز ، وبّم   لث ي آخر تةا ددديع 

م الةاجم عن لوادا  المث يينٌ وأ  غت نندا  لر والة جةندد  عن تورضدهن      ا   عن وبوع  ضد دا ل وةف السنّد
                     ألًدددددددددا  رأنها تواني لن    ا  ر ولا جةندددددددددد رشدددددددددكع خاص ل وةف ع   تّ شدددددددددر اقهن ال مدمينٌ وأفادة الرأ  ل

 ٌ( 7)                                                                                    النخريا ال ةظدا لن جانر  ربا  عشواقيين، لما جو ها تخش  الرور  ل وةف السنّم لنريب   

أن  ال توجّ في أنردغوا وبربودا أوكام بانوندا أو  جرا اة بًددددددداقدا  1والوظت الو با المشدددددددرر ا  -5
ندددا تردح تغيير ا  لبددداندداة المرو يددا رددالةوع االجرمدداعي ل ةرد )تغيير الةوع االجرمدداعي  رموجددر بواعدّد اسجرا اة المدّد

بدانو  ل ظر   لن ك ر  ل  أنث  أو الوكح في وثداقو الهويدا(ٌ ولع كلد ، تسّد  اسشددددددددددددددا    ل  أند  ال توجّد
 ٌ( 8) اليانو   في وجود فراغ 1 راوا تغيير البداناة المرو يا رالةوع االجرماعيٌ وأكّة الو با المشرر ا 

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

 ( 9) وو الةرد في ال دا  وال ريا واأللا  ع   شخ    

،  1991                                                           أن  لم ت ةةد   ألا أوكدام راسعّام في أنردغوا وبربودا لةد  عام  1الوظدت الو با المشددددددددددددددرر ا   -6
عيوبا اسعّام في المما سددا                                                       أم شددخي تةرظر تةةي  وكم اسعّام ع د ٌ وفي وين ال ت ةة       ا  وأن  ال توجّ والد 

، ك ر 2016                                                                             الب ّ لم لو ن  سددددمدا  وبةا  لرةةي  الويوباٌ وخ   االسددددرورا  الّو م الشددددالع لوام الةو دا، فإ  
ٌ                                                           روّ  ل قدام ريةز  نوعدا ن و سدددد ر عيوبا اسعّام لن تشددددريوات     ا   الوفّ أ  المسرمع األنردغوم "لم لكن لنددددروّ 

،  2020                                                            و  الوطةي لو ي الندددكا  شدددوو ا  راأللن"ٌ وفي  انو  األو /دلندددمبر  فكو  الويوبا لّونا في اليان 
 ٌ( 10)  وتت وكولا أنردغوا وبربودا ضّ برا  السمعدا الوالا لأللم المر ّ  رشأ  وبف الومع رويوبا اسعّام 

أن  رموجر الّسدرو  والرشدريع المة بو وبرا  ال سةا اليًداقدا ل مس ح   1والوظت الو با المشدرر ا   -7
د والخدانا،   م أ  الرأخير لّ     الم كي                                                                                               الخاص، ال تزا  عيوبا اسعّام با  ا ل ر بيو في واالة اليرع المشدددددّد
بٌّ  في تةةي  وكم اسعّام بّ تخدم في نهالا الم ا   ل  تخفدا عيوبا اسعّام  ل  النددددددددددددددسن المخ  طوي ا 

ام، فددإ  ال رييدا   و الكدفدددا الري تةةدد    هددا عم ددداة اسعدّد                                                                                                 وع   الر م لن أ  الرشددددددددددددددريودداة ال تبي ن تدمددا تبدّد
 ٌ( 11) وال لسوز ال كم راسعّام ر و اليا رين أو ال والع    اٌ  ذي الموة شةي    ا  المنرخّلا تا يخد 

"سددسن  دداو ا الس لا"ٌ    أ  أنردغوا وبربودا لّتها سددسن واوّ لنددم  1والوظت الو با المشددرر ا  -8
تّ ٌ فةي  تّ االكرظاو"، ويرنددم 2018وبّ البت الظرو  الندداقّ  في النددسن انرياداة شدّد ،  ا  النددسن "شدّد

                                                                                                 رندو  الرهويا وعّم  ةالا الةظافا ال د دا، وورو  و دةت رأنها "باسددا وتشدكع خ را  ع   ال دا "ٌ وتب   
 ير أ       اٌ   الةرر  المشددمولا رالريرير ضددوف طابر  تيري  ولكن عّد الةزال      خ        ا ، فرد  150سددوا النددسن 

                                                                            المشددر  ع    دا   النددسن تةيّ رأ  المرفو أ دخ ت ع د  ت ندديةاة وأ  عّد الةزال  لو ولاة وا د  لن لكرر 
 ٌ( 12) 2021ش اط/فبراتر  24في    ا  سسية  255 في سسن  او ا الس لا ذو
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أ  أنردغوا وبربودا بب ت تو داة، خ   االسرورا  الّو م الشالع  1والوظت الو با المشرر ا  -9
ر  ر المنددددددددداعّ  الريةدا لن المةوضددددددددددا الندددددددددالدا ل يوا اسنندددددددددا  ل ع بًدددددددددالا االورساز   ، 2016لوام 
م ردأم    1أثيرة أثةدا  ج ندددددددددددددددا الر داو ، ولكن الو بدا المشددددددددددددددرر دا   الري الوظدت أ  أنردغوا وبربودا لم تريّد

 ٌ( 13) ل غر  ط ر

أ  بانو  اسجرا اة السةاقدا تةي ع   و ح األشدددخاص الم كوم  1والوظت الو با المشدددرر ا  -10
ع يهم راسعّام رموز  عن الم رسزين اآلخرينٌ وال ل و لألشخاص الم كوم ع يهم راسعّام ت يي الزيا اة  

  والمووةين ال بيينلن دو   ك  لن الم كما الري أ ددّد ة ال كمٌ وال لندددمح لهم  ال  زيا اة وران الندددسن  
 ٌ( 14) و جا  الّتن

أ  الّسددددرو  لسيز  ل  وّ  بير اليرع  كا  انت الوفا  ناتسا عن تةةي     3والوظت الو با المشددددرر ا   -11
م ألعما  شددغر أو ع دددا  أو تمرد أو لمةع ا تكا  أعما    عم دا تومدا الشددخي أو لةع ذروب  أو الر دّد

ع أ  لكو  اسدددرخّالها دو  برع أو                    ،  ك تروين دولا  تس( 4 جرالدا )الماد   تشدددوي                                                         ةر اسدددرخّام اليو ، ويةًددد 
لن                                                                          ل غالا في جمدع الظرو ، ع   أ  لكو  ذ ا المبّأ لكرسددددددا  في الّسددددددرو ٌ وبّال      ا   أو عةف، أو ل ّود

 الندددماا راسدددرخّام اليو  واالسدددرثةا  لن لبّأ ال و في ال دا ، أم "الر دددريح راليرع"، تة غي في جمدع ال االة 
 ٌ( 15)                              وإخًاع  لربارا لنري ا تمالا     ا   ا ل    ا   يييّ اسرخّام اليو  تيييّت 

رأ  ال كولا سددروال     2020 ل  أ  الةاقر الوام أفاد في وزيرا /توند     3وأشددا ة الو با المشددرر ا   -12
لن أ     رأ  تر يو أنردغوا وبربودا   3لشددك ا االكرظاو في سددسو   دداو ا الس لاٌ وتو ددي الو با المشددرر ا  

،  ورو  االورساز في سدددددسن  ددددداو ا الس لا لرةيا لع بواعّ األلم المر ّ  الّندا المووّ  لموال ا الندددددسةا  
  وساقع لةها ال ّ لن االكرظاوٌ

وكولا أنردغوا وبربودا رأ  تًددع  ّاقع ل نددسن في السراقم ال نددد ا،  3المشددرر ا  وأو ددت الو با -13
                                              ولم ت ةة   ذ   الرو ددددددددا روّ  ع   الر م لن أنها      اٌ   رغدا ال ّ لن االكرظاو وت ندددددددين والا الندددددددسةا  عمول

 ٌ( 16) وظيت راليبو 

 ال سددددددددماالندددددددسو ،  زياد  الموا د الرالدا  ل  ت ندددددددين أوضددددددداع  3وأو دددددددت الو با المشدددددددرر ا  -14
   ا  لةوع السريما المرتك ا ود جا خ و تهاٌ وبّ أودط ع م    ا   ترو و رالظرو  ال  دا وف ع النسةا  وفي تدما

 ٌ( 17)                                ه   الرو دا، لكةها لم ت ةة  

خ   االسددرورا  الّو م الشددالع      ا ،  أ  أنردغوا وبربودا أواطت ع م 1والوظت الو با المشددرر ا  -15
 رةظدم وم ة توعدا تدما ترو و رويوبا اسعّام، وال سددددددددما رشدددددددأ   دا  أثر  ادع    ،  رو ددددددددا2016لوام 

 ٌ( 18) لويوبا اسعّامٌ وال توجّ دليع ع   أ  ال كولا نة ة ذ   الرو دا

 ( 19) اليانو   وسداد  الويا ، لن اسف ة لنألا كل  في رما الوّ ،  بالا  

رإجرا  اسددددددددرورا  دبيو سجرا اة الوّالا السةاقدا، ب دددددددّد ت ّتّ   3أو ددددددددت الو با المشددددددددرر ا   -16
 ٌ( 20)                                   ه   الرو دا،  يّ أنها لم ت ةة     ا  الرّا ير الكةي ا  ري دي لّ  االورساز دو  ل اكماٌ وبّ أودط ع م

  ضددّد األطةا  أ  اليانو   والوظت الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشدددكا  الويوبا البّندا الري تما ن  -17
  2015 لسيز الويوبا البّندا  إجرا  تأدتبي في المخسدددددنددددداة الويا داٌ وال ل ظر بانو  بًدددددا  األطةا  لوام

  الويوبا البّندا في المخسدددنددداة الري تأوم األطةا  السان ينٌ ويةي اليانو  ع   جواز  والا األطةا   ل  لرفو 
، ولكن ال توجّ  ( 10 لًددع بواعّ سدا   لرفو سددكةي آلن )الماد لسوز ل وزير أ    (: 68سددكةي آلن )الماد  

 وكم تةي ع   وظر الويوبا البّنداٌ وبالمثع، لسيز اليانو  ال كم رالنددددددسن ع   األطةا  ال تن تزيّ سددددددةهم 
 ٌ( 21) ولكة  ال ل ظر الويوبا البّندا في النسو   ( 69سةا )الماد   14عن  
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  سددن الثالةا عشددر و دددا  بةا  لرافو  اتدا ستوا  السةا  دو   ل  الر   4وأشددا ة الو با المشددرر ا   -18
         ، أ      2018                                           ه   الرو ددددددددددا،  يّ أنها لم ت ةة  ٌ وفي عام    ا  رموز  عن عالا نزال  الندددددددددسو ٌ وبّ أودط ع م

  Boys Training Schoolلس ح الوز ا  رأ  الرك ةا المروبوا لإل  واة ال الدا لمّ سا تّ ير البةين  
دوال ٌ وأفداد وزير الر و  االجرمداعي الد م تر مدع المنددددددددددددددخولددا عن  دا   المرفو ردأ    350  000تزبّد عن  

لن تكالدا اس  اٌ     ا   بير     ا    رنال  بًا  األوّاث الرارع لمةظما دو  شرا ال  ر الكا يبي سير مع جز 
 ٌ( 22) الّولدا لع المواتير   ا  وتهّ  اس  واة السا يا في المرفو  ل  اال تيا  ر  تمشد 

وأشددددا ة الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددّد األطةا   ل  أ   -19
 ير أن  تة غي اتخاك لا ت زم   ٌ ل ظر ال كم رالويوبا البّندا ع   السراقم 2015بانو  بًددددددا  األطةا  لوام 

  دو  سدن الثالةا عشدر لن  جرا اة  سدمدا سلغا  األوكام الري تسيز تومدع عيوباة  ّندا ع   األشدخاص  
،  1887                                         ، واليانو  الموّ    ل يانو  السةاقي لوام 1873في بانو  السراقم المرتك ا ضدددددددددددددّد األشددددددددددددددخاص لوام 

، وبانو  الويوبا البّندا 1949انو  اسجرا اة اليًدداقدا لوام ، وب1927وبانو  جراقم النددك  ال ّتّلا لوام  
1949لوام 

 (23 )ٌ 

أ  جماعاة المسرمع المّني بّلت تو دددددا ر ظر الويوبا البّنداٌ   3والوظت الو با المشددددرر ا  -20
                                                                                             وال تزا  سدددددددن المندددددددخولدا السةاقدا ل ي دددددددر لمثع لشدددددددك اٌ فيّ  فع اليانو  الموّ    ليانو  بًدددددددا  األوّاث  

سددددةواة، ولكن ذ ا ال ّ األدن  لنددددن  10 ل   لن سددددن المنددددخولدا السةاقدا لن ثماني سددددةواة  2017 املو
 ٌ( 24) المنخولدا السةاقدا تروا   لع تو دا لسةا ويوا ال ةع

وأشددددا ة الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددّد األطةا   ل  أ   -21
ل مي ال الغين واألطةا  ع   وّ سدددددددددددوا  في المةز ، ويةي ع   واجر    2015بانو  الوةف المةزلي لوام 

                   ا  لن وسدددداقع تربدا  اس  غ عن سددددو  لوال ا األطةا ٌ  يّ أن  ال ل ظر جمدع أشددددكا  الويوبا البّندا وسددددي 
 ٌ( 25)                                                                     األطةا ، وال ت   ع ال و "فر  عيوبا لويولا"  ما تةي ع د  اليانو  الوام

 ( 26) وظر جمدع أشكا  الرا   

الددا أ  أنردغوا وبربودا   ددّ  لي دددددددددددددددّد وب دّد عبو  ل تسددا    -22                                                                                     الوظ المر ز األو و بي ل يددانو  والودّد
أل را  االسددددرغ   السةنددددي في ال اناة والةوادم ال ي داٌ                                         رال شددددرٌ وت نددددرهّ  الةنددددا  ع   وج  الر ّتّ 

وأفاد أوّ أعًدددا  ال سةا الم  دا لمكاف ا االتسا  راألشدددخاص رأ  "لوظم ضددد الا االتسا  رال شدددر ذم لن 
                                                                                          الةندددددا ، وأ  لوظم ال االة )ٌٌٌ( ترو و راالسدددددرغ   السةنددددديٌ وبّ   شدددددةت وّتثا  والا اسدددددررباا لةزلي، 

 ٌ( 27) "                  ض يرها أنث  ألًا  

                                                                                  والوظ المر ز األو وبي ل يانو  والوّالا أ  لن ال ددددور المًددددي بّلا  في الم وياة اليًدددداقدا  -23
د، أو دددددددد    والر قدياة في أنردغوا وبربودا، أل  الوّتّ لن الًدددددددد الا ذم لن   ّا  أخرذٌ وفي ذ ا ال دددددددّد

لو االة األجةبدا ع   وّ سدددددددوا ٌ المر ز األو وبي ل يانو  والوّالا أنردغوا وبربودا رالومع لع الًددددددد الا وا
ع  ل   نياكذم لوودو   ل  وطةهم، لما ل دددددددو  ر ع                                                                                                  وأفاد المر ز رأ  الوّتّ لن الًددددددد الا ال تن ت رو ددددددد 

 ٌ( 28) الن  اة لياضا  السةا 

وأشدددددددددددا  المر ز األو وبي ل يانو  والوّالا  ل  أ  بواة شدددددددددددرطا أنردغوا وبربودا اعري ت الرأ  في   -24
رددددال شددددددددددددددر    2018  وزيرا /تونددددد  ردددداالتسددددا   ترو و  تهم  أ بع  رددددال شددددددددددددددرٌ ووجهددددت  ليهددددا  االتسددددا    رهمددددا 

، وكلدد  في أعيددا  عم ددداة تةردا في ندداد لي ي ع   ل كهدداٌ ولع كلدد ، وع   2018و  2017 عددالي  ين
تن لرهمدددا                                                                                           الر م لن روض الم ويددداة اليًدددددددددددددددداقددددا، لم ل دددددددددددددددّد  في أنردغوا وبربودا رودددّ  برا  واوددّد تددّد

 ٌ( 29) شررال   راالتسا 
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  ، 2019أ  ال كولا بّ ضاعةت جهودذا الوباقداٌ فةي  انو  األو /دلنمبر    3والوظت الو با المشرر ا   -25
                                                                                          عّلت ال كولا بانو  االتسا  راألشددخاص سنشددا  لسةا لكاف ا االتسا  رال شددر  سددمدا  ت ت  شددرا  وزا    

عن لنددا لا                                                                                       الندد لا الوالا والومع وعهّة  ل  ال سةا رمهام اسنةاك وال    والّفاع عن الًدد الا، فًدد   
نددددواوع وإدا   المكاتر الوطةدا  لن دواقر الشددددرطا والهسر  وخةر ال    ا   المووةينٌ وتًددددم ووّ  اسنةاك ضدددد اط

   ا  الموةدا رندداسداة لكاف ا المخّ اة، وذي لندخولا ألام لسةا لكاف ا االتسا  رال شدرٌ وأجرة ال سةا عّد
لن المسةّتن  92لن الّو اة الرّ يبدا ع   لكاف ا االتسا  خ   النددددددددددددةا المشددددددددددددمولا رالريرير شددددددددددددم ت 

                                          عة ددددرا  لن عةا ددددر الشددددرطا المرمر زين في وو     25في أكادلمدا الشددددرطا في وين اسددددرةاد   والًدددد اط
 ٌ( 30)  ةاعا النةن لن دو اة رشأ  لخشراة االتسا 

 ال قوق االقتأادية واالجتماعية والثقافية -3 

 ال و في الرو دم  

أشدددددددددددا  الر الف الّولي ل ّفاع عن ال ريا  ل  ال ددددددددددد ا السةنددددددددددددا وال يوا اسنسا دا والرثقدا  -26
 ٌSpotlight initiative (31 )السةني ول اد   تن دط الًو  

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -4 

 ( 32) الةنا   

زلن لورضداة  وج  خاص  لا    ا   وبربود    ا   أ  الةندا  والةرداة في أنردغو  4الوظت الو با المشدرر ا  -27
لن بانو  السراقم    ( 1) 3ل وةف المةزلي واال ر ددددددددددا  والر رو السةندددددددددديٌ وأشددددددددددا ة الو با  ل  أ  الماد  

في                                              لمكن لياضدددددا  الزوم  رهما االعرّا  السةندددددي  ال                                   تورر  راال ر دددددا  الزوجيٌ ل ل ، ال              السةنددددددا ال  
ا      اٌ   ورو  ل ددّود  جّد السةنددددددددددددددي لن جداندر الزوم ع   زوجردد  ذي   والويوبدا المة  يددا في ودالدا االعردّد

 ٌ( 33)                           النسن لمّ  خمنا عشر عالا  

أ  لوّ  اس  غ عن الوةف    ا  ع   أ  لووةي الشددددددددددرطا الوظو  3وشددددددددددّدة الو با المشددددددددددرر ا  -28
                                                                       تزا  ضدددعدةاٌ  وأشدددا ة  ل  و ود تيا ير  خ ا يا عن جراقم برع ناجم عن الوةف                             المةزلي راعر ا   لشدددك ا  ال  

ع   تيّلم خّلاة تراعي الةوا ا  ين السةنددددددين في  طا    3وأثةت ال سةا المشددددددرر ا   ٌ 2021المةزلي سددددددةا 
 ٌ( 34) "،  ين لّتريا الشخو  السةناندا والمسموعا المسرمعدا "لخسنا  ي"Big Love Budaشراكا "

عن الي و  زا  ومع الةندددددددددا  والةرداة نردسا اال ر دددددددددا    االت اد الّولي لرةظدم األسدددددددددر  وأعر  -29
أعر  عن    ا  سدددددددددةاا الم ا م، أو وم هن أجةا ل دددددددددارا  رشدددددددددوذاة تروا   لع ال دا  خا م الروم،  م أو

في      ا   ندا ، رماالنشدغا  لن    ام الةندا  والةرداة ع   اسريا  ع   ال مع في انرهال ل وّتّ لن ويوا اسن 
كل  ال و في ال دا ، وفي الر ر  لن الرو تر، والموال ا الياسدددددا أو ال  نندددداندا أو المهيةا، والر ر  لن 
الرمييز والوةف الياقم ع   الةوع االجرماعي، وال و في ال دددد ا، ال م لشددددمع ال و في ال دددد ا السةندددددا 

الةرراة الةا دددددددددد ا  ين والد  وأخرذ، وال و في  واسنسا دا، وال و في تكوين أسددددددددددر  واخردا  عّد األطةا  و 
 ٌ( 35) الخ و دا، ووريا تكوين الشخ دا، واالسرةاد  لن لزالا الريّم الو مي

وأشدا  الر الف الّولي ل ّفاع عن ال ريا  ل  أ  لوّ  المواليّ في  دةو  المراذياة في أنردغوا   -30
س ت  2018: فةي عام                       وبربودا لرتةع ننددددددددبدا   ي  ددددددددةو  المراذياة )فرداة ترراوا أعما ذن والد  ف  42         ، سدددددددد 

س  ع انخةا  ر ي ، ولكة  ل رد، ع   لّذ النددددددددددةواة    1000( لكع       عالا    19و 15  ين                                                            سدددددددددداكنٌ وبّ سدددددددددد 
 ٌ( 36) الماضدا  الث ثين
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 ل  أ   2020وأشدا  الر الف الّولي ل ّفاع عن ال ريا في وبت سدا و لن تشدرين األو /أكروبر  -31
لندددددم      ا   سدددددةوي     ا   لةظما ال ددددد ا الوالمدا وضدددددوت، رالرواو  لع لةظما ال ددددد ا ل ب ّا  األلريكدا،  رنالس
والمندددددددداعّ  في  "أسددددددددبوع لةع ومع المراذياة الكا يبداة" لن أجع "لةت االنر ا   ل  ذ ا الموضددددددددوع الهام،  

وضددددددددددددددع وّ ل مع المراذياة" في لة يا ال  ر الكا يبيٌ وتّفع المةظمرا  رأ  " الو ددددددددددددددو  الم ّود  ل  
]الرثقدا السةنددددددي الشددددددالعح ٌٌٌ لمثع أوّ األسدددددد ا  الم اشددددددر  ل مع المراذياة"ٌ  ير أ  الر الف الّولي 

واالة ومع المراذياة في لة يا ال  ر   ل ّفاع عن ال ريا تخ ّ أ  األدلا الميّلا في تيرير  تشدير  ل  أ 
 ٌ( 37) الكا يبي توزذ  ل  عوالع أخرذ، لثع اال ر ا  واالفريا   ل  الرو دم وزوام األطةا 

أ  وكولا أنردغوا وبربودا أع ت األولويا ستاوا  لكاندا الو ددددددو   3والوظت الو با المشددددددرر ا  -32
خ ت وزا   الشددددددددددددخو  اليانوندا توّت ة ع   الرشددددددددددددريواة  ل  الوّالا وعّم الرمييز رموجر اليانو ٌ فيّ أد

الم  دا رغدا توزيز ويوا الةنددددددددا  والةرداة رموجر اليانو  وزياد  فرص و ددددددددولهن  ل  الوّالاٌ وتشددددددددمع 
تثدا أو المودّ لدا بدانو   الوةف المةزلي   ، الد م توسددددددددددددددع ن داا توريا الوةف ( 2015)                                                            روض ذد   اليوانين ال ّد

                                                                          ويك  ف لكاتر الشدددرطا  ريّلم تيرير عن  ع والا عةف لةزلي ت ب    عةها لن  ين    المةزلي رموجر اليانو ،
تّا ير أخرذٌ ولن شددددددأ  كل  أ  لكةع لوّد أكبر لن الةنددددددا   لكاندا الرمان اسن ددددددا  رموجر اليانو ،  

 ٌ( 38) ويزيّ لن اورماالة البت في بًالاذن لن ببع الم اكم

 ( 39) األطةا   

أ  األطةا  والمراذيين لا زالوا لورضددددددددين لخ ر است ا  في أنردغوا  3الوظت الو با المشددددددددرر ا  -33
لن بانو  األوّاث ر و الوالّ أو المو م أو أم شدددددخي آخر لما ن سددددد  ا    ( 6) 5وبربوداٌ وتورر  الماد  

ا الرشددددددددددريع تندددددددددد دط  بانوندا أو ع   ال ّث أو تركةع رإعالر ، في  نزا  عيوبا لويولا ر ٌ ول ل ، لسيز ذ 
 ٌ( 40) عيوبا  ّندا ع   األطةا 

والوظت الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددددددددددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددددددددددددّد األطةا  أ   -34
اليانو  لسيز الويوبا البّندا في المةز  وفي ألاكن الرعالا البّت ا والرعالا الةها يا والمّا ن والمخسددددندددداة  

 تومدع ذ ا الةوع لن الويوبا ع   األطةا  المّانين را تكا  جريماٌ ل ل  ال تزا                        اس  وداٌ ويسوز ألًا  
  تروين  لغا  روض األوكام الري تسيز كل  ر دو    سدمداٌ وأشدا ة  ل  أ  اليانو  الوام لكرن "وو" الوالّتن

الويوبا م لع  والمو مين و يرذم في فر  عيوبا "لويولا" ع   ال ةعٌ وينددددددددر زم ت بدع المسرمع شدددددددد   الوا
لن   تةي  وضددددددددوا ع   أن  ال لمكن اعر ا  أم لنددددددددروذ    ا  البّندا في تربدا األطةا  تًددددددددمين اليانو  أوكال 

وسددن ،                                                                وية غي  لغا  ال و في لوام ا األطةا  رموجر اليانو  الوام  ددراوا  ٌ              " أو ليبوال                          الويوبا البّندا "لويوال  
شددددددددددكا  الويوبا الياسدددددددددددا أو المهيةا في المةز  وجمدع وظر ع   جمدع أشددددددددددكا  الويوبا البّندا و يرذا لن أ 

 ٌ( 41) األخرذ وي  لما ن ال الغو  س  ا ع   األطةا   األلاكن 

وأشددددا ة الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددّد األطةا   ل  أ   -35
ندددا في المةز  اث لوددام    ٌ( 42) اليددانو  لسيز الويوبددا البدّد تن   ( 5المدداد   )   1951وبدّد أكدّد بددانو  األودّد وو الوالدّد

                                                                                               والمّ سددددين و يرذم لن األشددددخاص ال تن تركة و  رإعالا ال ةع في "تومدع عيوبا لويولا" ع د ٌ وأ لغي ذ ا 
ولع كلد ،   (ٌ 2016الد م دخدع ويز الةةداك في عدام  )  2015اليدانو  لن خ   بدانو  بًددددددددددددددا  األطةدا  لودام  

                                                                              نو  السّتّ ال ترًددددمن أوكالا  تخ ّ، ع    را  الةي النددددا و، ال و في "تومدع عيوبا"، فةي وين أ  اليا
ر  رموجر اليانو  الوامٌ وال ترًمن األوكام المرو يا رمةع    ا  فإن  لم ت غ   راوا: فه ا ال و ال تزا  لوررف

قم المرتك دددا ضدددددددددددددددّد  ، وبدددانو  السرا2003الوةف واستددد ا  الوا د  في بدددانو   عدددالدددا ال ةدددع وومددداترددد  لودددام  
ع      ا  واضدددددددددددددد د     ا   ، وظر 1999، وبدانو  الوةف المةزلي )اسجرا اة الموجز ( لودام  1873لودام  األشددددددددددددددخداص
 ٌ( 43) الويوبا البّندا
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وأشددددا ة الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددّد األطةا   ل  أ   -36
ّد لندددددخولدا الوالّتن تدما ترو و رالواج اة والنددددد  اة والمندددددخولداة  ل    2015بانو   عالا األطةا  وتبةيهم لوام  

 ٌ ( 44) والن  ا وال يوا وااللرزالاة وي مي األطةا  لن "اسسا   واسذما "، ولكة  ال ل ظر الويوبا البّندا 

والوظت الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددددددددددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددددددددددددّد األطةا  أ   -37
ت دا وفي ألداكن الرعدالدا الةهدا يدا رموجدر ال و في تومدع اليدانو  نددا في لراكز الرعدالدا البّد   لسيز الويوبدا البّد

ع   أ    2015"عيوبدا لويولدا" الد م تةي ع دد  اليدانو  الودامٌ ويةي بدانو  ) عدالدا األطةدا  وتبةيهم( لودام 
(، ويأك  ( م) 29)الماد   الشدددددددخي المخو  توفير الرعالا ل  ةع لسر أ  "ل ددددددد ح سددددددد ول ال ةع ويرارو "

ا  لواقح تخي " دا   داقر   عالا ال ةع المورمّ  وبواعّ االنًد اط فيها" )الماد   (، ( م() 2) 139ل وزير رإ ّد
 ٌ( 45) ولكة  ال ل ظر الويوبا البّندا

وأشددددددددا ة الم اد   الوالمدا سنها  جمدع أشددددددددكا  الويوبا البّندا الري تما ن ضدددددددّد األطةا   ل  أ   -38
ا نٌ فدالمداد    نددا في المّد لسوز   تةي ع   أند  "ال   2008لن بدانو  الرو دم لودام   50اليدانو  لسيز الويوبدا البّد

ًدر " ولكةها تسيز تومدع الويوبا البّندا "في  دا   أم عيوبا أخرذ لةاسد ا أو فوالا،    تند دط عيوبا ذيةا أو ل
                                                                                              شدددددري ا أ  ل ي دددددر وو تنددددد دط الويوبا ع   لّتر المّ سدددددا أو ناق   أو أم لو م لوية  المّتر له ا الغر ، 

ٌ                                                                                                       ع   ن و ترةو لع الم ادئ الروجيهدا ال دداد    رارا  عن لّتر الرو دم"و ويسر تنددسيع الويوبا في دفرر الويا  
 ٌ( 46) البرلما   رموافيا    ا  لوزير الويوبا البّندا  ذة ع   أ  ت غي ا   51وتةي الماد   

 ( 47) األشخاص كوو اسعابا  

 ل  أ  األشدخاص كوم اسعابا ال تزالو  تواجهو  في وداتهم اليولدا  4أشدا ة الو با المشدرر ا   -39
، أ    األشددددددخاص كوو اسعابا عن 19-عق اة تدما ترو و رإلكاندا الو ددددددو ٌ وأثةا  تةشددددددي فيرون  وفيّ

 ٌ( 48)  ووباة اعررضرهم في ت يي الرساقع المرو يا رالةيرون

ر  دوا رنددددددبر الفدًدددددداناة لن األشددددددخا    ا   أ  عّد 4والوظت الو با المشددددددرر ا  -40                                      ص كوم اسعابا شدددددد 
تّ  في عام  وور  ببع الفدًدددددددداناة،  ا   ثيرو  لن  ين ذخال  األشددددددددخاص تروسدددددددد و   ل   ٌ 2020الشدددددددّد

 ٌ( 49) موكولا أنردغوا وبربودا ال  و  ع   المناعّ  المالدا ألجع    ا لةازله
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The World Coalition Against the Death Penalty The Greater 
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JS2 Joint submission 2 submitted by: Center for Global 

Nonkilling, 1218 Grand-Saconnex, (Switzerland) on behalf of 

Conscience and Peace Tax international (CPTI); 
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Caribbean Alliance for Diversity and Equality (ECADE). 

http://www.ohchr.org/


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

GE.21-11130 8 

 
2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

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. 

3 For the relevant recommendations, see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras Noted. 

77.1, 77.3, 77.2, 77.21, 77.13, 77.8, 77.6, 77.10, 77.11, 77.12, 77.9, 77.48–77.52, 77.15, 77.7, 77.4, 

77.16, 77.14, 77.20, 77.19, 77.5, 77.17, 77.18, 77.28, 77.30, 77.26, 77.29.  

4 JS1, paras. 4 and 27. 
5 JS 3, p. 9. 

6 For the relevant recommendations, see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, para Supported 

77.24 and paras Noted. 77.37, 77.39, 77.40, 77.42–77.47, 77.41, 77.38, 77.36, 77.35. 
7 JS1, para. 27. 

8 JS1, para. 28. 

9 For relevant recommendations see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras Supported. 

76.14, 76.29, 76.15. As well as paras Noted. 77.63, 77.61, 77.71, 77.62. 
10 JS1, para. 19. 
11 JS1, para. 20. 

12 JS 1, para. 23. 
13 JS 1, para. 24. 
14 JS 1, para. 25. 
15 JS 3, p. 6. 
16 JS 3, para. 17. 
17 JS 3, para. 19. 

18 JS 1, para, 18 

19 For relevant recommendations see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras. 76.10, 76.11. 

as well as, paras Noted 77.53, 77.54 , 77.55, 77.56, 77.57, 77.59 77.60, 77.58  
20 JS 3, para. 18. 
21 GIEACPC, para. 2.6. 
22 JS 3, para. 24. 
23 GIEACPC, para, 2.7 
24 JS 3, para. 29. 
25 GIEACPC, para, 2.2 

26 For relevant recommendations see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras Supported. 

76.26, 76.27, 76.28. 
27 ECLJ, para. 9. 
28 ECLJ, para. 10. 
29 ECLJ, para. 11. 
30 JS 3, para. 20. 
31 ADF International, para. 20. 
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32 For relevant recommendations see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras. Supported. 

76.12, 76.9, 76.19, 76.22, 76.23, 76.18, 76.17, 76.16, 76.20, 76.21.as well as paras. Noted 77.34, 

77.64. 

33 JS 3, para. 25. 
34 JS 3, para. 25.2. 

35 IPPF, p. 3. 
36 ADF International, para. 18. 
37 ADF International, para. 21 
38 JS 3, para. 21. 
39 For relevant recommendations see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras. Supported. 

76.8, 76.25. As well as paras. Noted 77.68, 77.27, 77.69, 77.70, 77.72, 77.73. 
40 JS 3, para. 29. 
41 GIEACPC, para. 2. 
42 GIEACPC, para. 2.1. 
43 GIEACPC, para. 2.6. 
44 GIEACPC, para. 2.2. 
45 GIEACPC, para, 2.3 

46 GIEACPC, para, 2.5 
47 For relevant recommendations see A/HRC/33/13 of UPR WG report 2nd Cycle, paras. Supported. 

76.35, 76.34, 76.36. 

48 JSTMP4, Para. 26. 
49 JS4, para. 26. 
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