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أشرنا إليـه يف     مثلماتظل بربادوس ملتزمة متاماً بعملية االستعراض الدوري الشامل           -١
ي الـشامل لرببـادوس يف       االستعراض الدور  مبناسبةبياننا اخلتامي املوجه إىل الفريق العامل       

 للـدول   حيث تتيح ونسلم بالدور اهلام الذي تؤديه هذه العملية        . ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف بلداهنا وحتديد الطرق اليت ميكن من خالهلا تقوية إطار فرصة 

  . فيهاحقوق اإلنسان
 بالتـصديق   اإليصاءت بني    توصية تراوح  ١١٥ا،  نوتلقت بربادوس خالل استعرض     -٢

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، ومكافحة التمييز، وتعزيـز         و معاهدة أخرى    ١٢على  
  .  مزيد من احلماية للعمال املرتليني واألشخاص ذوي اإلعاقةوتوفريآليات منع العنف املرتيل، 

غ عن أن  توصية اليت تلقتها ويسرها اإلبال     ١١٥    لوقد استعرضت حكومة بربادوس ا      -٣
ملمارسة الناشئة فقد أحلاقنا هبـذه      ا ومتشياً مع .  أو جزئياً  كلياً توصية إما    ٧١بربادوس قبلت   

  .الوثيقة مرفقاً يتضمن قائمة كاملة بالتوصيات الواردة وردودنا عليها
بربادوس الذي أعلنت عنه يف تقريرهـا الـوطين ويف          وهذه الردود تعكس موقف       -٤

             /كـانون الثـاين   ريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، يف        بياناهتا املوجهة إىل الف   
  .٢٠١٣يناير 

  التصديق على االتفاقيات    
  :بربادوسبتأييد حتظى التوصيات الواردة أدناه   -٥

  .١٦-١٠٢ و١٤-١٠٢ و١٣-١٠٢ و١٢-١٠٢ و١١-١٠٢  
  :اجلزئيبربادوس بتأييد حتظى التوصيات الواردة أدناه   -٦

  .٢٥-١٠٢ و٢٤-١٠٢ و٢٣-١٠٢ و١٧-١٠٢ و١٥-١٠٢ و٣-١٠٢  
  :بربادوسبتأييد ال حتظى التوصيات الواردة أدناه   -٧

 ٨-١٠٢ و ٧-١٠٢ و ٦-١٠٢ و ٥-١٠٢ و ٤-١٠٢ و ٣-١٠٢ و ٢-١٠٢ و ١-١٠٢
 ٢١-١٠٢ و ٢٠-١٠٢و  ١٩-١٠٢ و ١٨-١٠٢ و ١٧-١٠٢ و ١٠-١٠٢ و ٩-١٠٢و
  .٢٧-١٠٢ و٢٦-١٠٢ و٢٢-١٠٢و

  التشريع الوطين    
  :بربادوسبتأييد لتوصيات الواردة أدناه حتظى ا  -٨

  .٣١-١٠٢ و٣٠-١٠٢ و٢٩-١٠٢ و٢٨-١٠٢  
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
  :بربادوسبتأييد حتظى التوصية الواردة أدناه   -٩

  ٣٥-١٠٢.  
  :اجلزئيبربادوس بتأييد حتظى التوصيات الواردة أدناه   -١٠

  .٣٦-١٠٢ و٣٤-١٠٢ و٣٣-١٠٢ و٣٢-١٠٢  

  حقوق اإلنسانتعزيز     
  :بربادوسبتأييد حتظى التوصيات الواردة أدناه   -١١

  .٤٤-١٠٢ و٤٠-١٠٢ و٣٩-١٠٢ و٣٨-١٠٢ و٣٧-١٠٢  

  قوق اإلنسانحل املفوضية الساميةآليات اإلجراءات اخلاصة والتعاون مع     
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات ال حتظى   -١٢

  .٤٣-١٠٢ و٤٢-١٠٢ و٤١-١٠٢

  اجلنسانيةالتمييز واملساواة     
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات حتظى   -١٣

 ٥٢-١٠٢ و ٥١-١٠٢ و ٤٩-١٠٢ و ٤٨-١٠٢ و ٤٧-١٠٢ و ٤٦-١٠٢ و ٤٥-١٠٢
  .٥٦-١٠٢و

  :اجلزئيبربادوس بتأييد الواردة أدناه التوصية حتظى   -١٤
٥٣-١٠٢.  

  :بربادوسبتأييد ال حتظى التوصيتان الواردتان أدناه   -١٥
٥٥-١٠٢ ٥٤-١٠٢.  

  منح اجلنسية    
  :بربادوسبتأييد حتظى التوصيتان الواردتان أدناه   -١٦

  .٥١-١٠٢ و٥٠-١٠٢

  عقوبة اإلعدام    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات ال حتظى   -١٧

 ٦٣-١٠٢ و ٦٢-١٠٢ و ٦١-١٠٢ و ٦٠-١٠٢ و ٥٩-١٠٢ و ٥٨-١٠٢ و ٥٧-١٠٢
  .٦٦-١٠٢ و٦٥-١٠٢ و٦٤-١٠٢و
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  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه صيات التوحتظى   -١٨
  .٧٠-١٠٢ و٦٩-١٠٢ و٦٧-١٠٢  

  :اجلزئيبربادوس بتأييد الواردة أدناه التوصية حتظى   -١٩
٦٨-١٠٢.  

  حقوق اإلنسان والشرطة    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات حتظى   -٢٠

  .٩٤-١٠٢ و٩٣-١٠٢ و٩٢-١٠٢ و٩١-١٠٢ و٩٠-١٠٢ و٧١-١٠٢

  مجع البيانات    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصية حتظى   -٢١

  ٩٥-١٠٢.  

  القضاءنظام     
  :بربادوسبتأييد حتظى التوصية الواردة أدناه   -٢٢

٧٧-١٠٢.  

  املضايقة اجلنسيةالعنف املرتيل و    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات حتظى   -٢٣

 ٧٦-١٠٢ و ٧٥-١٠٢و ٧٣-١٠٢ و ٧٢-١٠٢ و ٣١-١٠٢ و ٣٠-١٠٢ و ٢٩-١٠٢
  .٧٨-١٠٢ و٧٧-١٠٢و

  لطفلتعزيز حقوق ا    
  :بربادوسبتأييد الواردتان أدناه التوصيتان حتظى   -٢٤

  .٧٩-١٠٢و ٢٨-١٠٢  

  العقاب البدين    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات ال حتظى   -٢٥

  .٨٥-١٠٢ و٨٤-١٠٢ و٨٣-١٠٢ و٨٢-١٠٢ و٨١-١٠٢ و٨٠-١٠٢  
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  :بربادوسبتأييد ه الواردة أدناالتوصية حتظى   -٢٦
  ٨٦-١٠٢.  

  االجتار باألشخاص    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات حتظى   -٢٧

  .٨٩-١٠٢ و٨٨-١٠٢ و٨٧-١٠٢  

  امليول اجلنسية    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصيات ال حتظى   -٢٨

 ١٠١-١٠٢،  ١٠٠-١٠٢ و ٩٩-١٠٢ و ٩٨-١٠٢ و ٩٧-١٠٢ و ٩٦-١٠٢
١٠٢-١٠٢.  

  مة املرتليةعمال اخلد    
  :بربادوسبتأييد الواردة أدناه التوصية حتظى   -٢٩

  ١٠٤-١٠٢.  
  :جزئياًبربادوس بتأييد الواردة أدناه التوصية حتظى   -٣٠

١٠٣-١٠٢.  

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  :بربادوسبتأييد  الواردة أدناهالتوصيات حتظى   -٣١

  .١٠٩-١٠٢ ١٠٨-١٠٢ و١٠٧-١٠٢ و١٠٦-١٠٢ و١٠٥-١٠٢  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
  :بربادوسبتأييد  الواردة أدناهالتوصيات حتظى   -٣٢

  .١١٣-١٠٢و ١١٢-١٠٢ و١١١-١٠٢ و١١٠-١٠٢  

   اإلعاقةواألشخاص ذو    
  :بربادوسبتأييد تان الواردتان أدناه التوصيحتظى   -٣٣

  .١١٥-١٠٢ و١١٤-١٠٢  

        


